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RESUMO 
Sousa, J.P.M. (2008). Neurocognição e identificação de emoções faciais em pacientes 
esquizofrênicos refratários, não-refratários e familiares de primeiro-grau. 117 f. 
Dissertação (Mestrado) – Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 

Introdução e justificativa: A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico caracterizado, 
dentre outros sintomas, por progressiva deterioração neurocognitiva e desajustamento 
social. A pesquisa na área sugere que os problemas de adaptação na esquizofrenia podem 
estar relacionados a prejuízos no processamento de informações emocionais no ambiente. 
Supostamente, versões atenuadas destes prejuízos estariam presentes também em familiares 
em primeiro grau de portadores desta condição. As características da esquizofrenia são 
mais intensas em uma parcela de pacientes designados como refratários ao tratamento 
medicamentoso com os assim chamados antipsicóticos típicos, correspondente a entre 20% 
e 30% de todas as pessoas afetadas. Resultados de estudos recentes têm demonstrado 
efeitos significativos do medicamento clozapina - indicado para o tratamento da 
esquizofrenia refratária - sobre a neurocognição, mas não há estudos sobre os efeitos desta 
droga na identificação de emoções faciais. Objetivos: Comparar o desempenho de 
pacientes refratários e responsivos ao tratamento medicamentoso em testes neurocognitivos 
e em uma tarefa de identificação de emoções faciais, envolvendo ainda grupos de familiares 
destes pacientes e voluntários saudáveis. Método: O estudo contou com a participação de 
um total de 120 pessoas, divididas em oito grupos de 15 integrantes: (1) esquizofrênicos 
refratários em uso de clozapina, (2) esquizofrênicos não-refratários em uso de outros 
antipsicóticos, (3) familiares de pacientes refratários, (4) familiares de pacientes não-
refratários e voluntários saudáveis pareados um a um com cada um dos grupos anteriores. 
O procedimento experimental para todos os participantes consistiu de avaliação clínica, 
testes cognitivos e tarefa de identificação de emoções faciais. Resultados: Ambos os 
grupos de pacientes tiveram desempenho prejudicado no reconhecimento de expressões 
emocionais e nos testes cognitivos. Pacientes refratários em tratamento com clozapina 
consumiram mais tempo para a execução da tarefa, sem apresentarem, no entanto, número 
de erros significativamente maior que o do grupo controle. Pacientes não-refratários, 
embora não apresentando dilatação no tempo de reação, foram menos precisos no 
reconhecimento das emoções e tiveram pior desempenho nos testes cognitivos. A 
performance no teste de identificação de emoções se correlacionou com o desempenho nos 
testes cognitivos e com os escores da PANSS e da BPRS. Os grupos de familiares não 
apresentaram diferenças significativas em relação aos voluntários saudáveis na tarefa de 
reconhecimento de emoções, embora os familiares de pacientes refratários apresentassem 
desempenho prejudicado no teste de memória operativa. Conclusão: Tanto os 
esquizofrênicos refratários como os não-refratários possuem déficits para o reconhecimento 
de expressões faciais de emoção. A clozapina parece ser capaz de melhorar o desempenho 
cognitivo de pacientes refratários, o que aparentemente refletiu em maior precisão na 
identificação de emoções. Os resultados não são suficientes para sustentar que familiares de 
pacientes com esquizofrenia apresentam déficits nesta função. 
 
Palavras-chave: esquizofrenia, cognição, emoção, face, família 
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ABSTRACT 
Sousa, J.P.M. (2008). Neurocognition and facial emotion identification in treatment-
resistant and treatment-responsive schizophrenic patients and their first-degree 
relatives. 117 p. Dissertation (Master’s) – Departament of Neurology, Psychiatry and 
Medical Psychology, Ribeirão Preto Medical School, University of São Paulo, Brazil. 
 

Rationale: Schizophrenia is a mental disorder that leads to progressive neurocognitive 
impairment and poor social outcome. Research suggests that impaired social functioning in 
schizophrenia may be related to problems in the processing of emotional information in the 
environment. Allegedly, attenuated versions of such impairments are also present in first-
degree relatives of schizophrenic patients. Around 20-30% of all sufferers do not respond to 
treatment with the so-called typical antipsychotics, thus being designated as treatment-
resistant patients. Recent studies have shown significant effects of the drug clozapine – 
indicated for the treatment-resistant form of schizophrenia – on neurocognition, but there 
are no studies on the effects of this medication on the identification of facial emotions. 
Objectives: To compare the performance of treatment-resistant and –responsive patients 
with schizophrenia in neurocognitive tests and in a facial emotion identification task, 
involving also first-degree relatives of these patients and a sample of healthy volunteers. 
Method: The study involved a total of 120 participants, assigned to eight groups with 15 
people each: (1) treatment-resistant schizophrenic patients on clozapine, (2) treatment-
responsive schizophrenic patients on other antipsychotics, (3) relatives of resistant patients, 
(4) relatives of responsive patients, and healthy volunteers matched one by one with each of 
the previous groups. The experimental procedure for all participants encompassed a clinical 
evaluation, cognitive tests and a facial emotion recognition task. Results: Both patient 
groups were impaired in the facial emotion recognition task and in the cognitive tests. 
Treatment-resistant patients on clozapine took more time to accomplish the task without 
presenting, however, significant differences in the number of wrong judgments compared to 
controls. Responsive patients, although not presenting impairment in speed, were less 
accurate in the recognition of emotions and had a worse performance on the cognitive tasks 
compared to their controls. The performance on the emotional identification task was 
correlated with the performance on the cognitive tests and with the scores on the BPRS and 
PANSS. The groups of relatives presented no significant differences compared to healthy 
controls in the emotional identification task, although the relatives of resistant patients had 
impaired performance on the working memory test. Conclusion: Both treatment-resistant 
and -responsive schizophrenic patients have deficits for the identification of facial 
expressions of emotion. Clozapine seems to enhance the cognitive performance in 
treatment-resistant patients, which apparently results in greater accuracy for emotional 
perception. The results are insufficient to sustain that relatives of schizophrenic patients are 
impaired in facial emotion identification tasks.   
 
Keywords: schizophrenia, cognition, emotion, face, family
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1.1. Percepção de faces e interação social 

Nenhuma parte do organismo humano é capaz de transmitir, a partir de 

uma apreciação visual imediata, tantas informações essenciais para a 

sobrevivência e o funcionamento social dos indivíduos quanto a face (Sergent e 

col., 1992). As características faciais geradoras destas informações podem ser 

divididas em dois grandes grupos: estruturais (elementos da composição física da 

face) e dinâmicas (muito mais variadas que as primeiras e derivadas do 

movimento automático ou deliberado dos componentes faciais) (Archer e col., 

1994). 

Estes dois grupos podem ser entendidos de maneira mais precisa de 

acordo com o tipo de informação que transmitem. Assim, as características 

estruturais são aquelas responsáveis essencialmente pela composição da 

identidade facial do indivíduo. O reconhecimento de uma face como familiar é 

essencial  para a inserção de um indivíduo em seu grupo social mais restrito e 

deste reconhecimento dependerá o suporte físico (principalmente no início da 

vida) e emocional provenientes do grupo (Darwin, 1872). Além da identidade, as 

características estruturais da face transmitem informações sobre a idade e o sexo 

do indivíduo, participando da regulação do contato social mais amplo (Ellis & 

Young, 1988). 

As características dinâmicas da face se referem aos múltiplos modos de 

organização dos elementos faciais internos (olhos, boca, sobrancelhas, etc.) de 

forma a criar diferentes expressões faciais que servirão como sinalizadoras do 

contexto emocional interno ou externo. Alguns estudos sugerem que a percepção 

destas expressões ocorre em um nível configuracional (Gestalt), onde alterações 
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mínimas nos componentes faciais, não identificáveis individualmente, são 

suficientes para alterar a expressão emocional resultante (Haig, 1984, 1986). 

 Esta importância da face na interação entre os indivíduos vem prendendo a 

atenção de pesquisadores há mais de um século. Darwin, em 1872, dedicou-se a 

um extenso estudo sobre a manifestação de emoções nos homens e nos animais, 

sugerindo que as expressões faciais representariam padrões inatos e automáticos 

de comportamento. De acordo com esta proposição, é razoável supor que a 

capacidade dos seres humanos para decodificar precisa e rapidamente 

expressões faciais como o medo, por exemplo, tenha sido selecionada 

evolutivamente por seu valor adaptativo. 

 Seguindo o caminho de Darwin, outros pesquisadores encontraram dados 

que os levaram a sugerir que as expressões faciais seriam representações 

automáticas derivadas da experiência emocional do indivíduo. Deste modo, o valor 

informativo destas expressões não seria sua função essencial, mas um efeito 

secundário da expressão de uma experiência emocional interna e individual (Izard 

& Malatesta, 1987; Ekman, 1997). 

 Em contraste com esta perspectiva, Blair (2003), em um extenso trabalho 

de revisão, sugere que as expressões faciais de emoção serviriam sobretudo a um 

propósito de comunicação, onde o indivíduo transmitiria a um ou mais 

observadores da mesma espécie informações sobre a valência emocional de 

objetos e situações do cotidiano. Sendo assim, as condições para uma 

representação emocional incluiriam, além do evento emocional em si, um 

potencial observador. Apoiando esta proposição, evidências empíricas sugerem 

que a composição de expressões faciais não seria o resultado automático de uma 
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condição emocional interna, mas dependeria do contexto social (Chovil, 1991; 

Fridlund, 1991) ou, ainda, da ação deliberada do emissor. 

 Uma habilidade tão complexa para extrair informações importantes de faces 

no ambiente obviamente dependerá do funcionamento harmonioso de estratégias 

aprendidas no decorrer do desenvolvimento e dos sistemas neurais subjacentes 

ao processamento deste tipo de informação. 

 Parte do desenvolvimento normal do processamento de informações faciais 

envolve a capacidade para modular e responder adequadamente às demandas 

sociais do ambiente, sendo este um processo prolongado e passível de ser 

observado principalmente em crianças. Saarni (1984) conduziu um estudo neste 

sentido e verificou que a decepção expressa facialmente por uma criança mais 

nova que recebe um presente aquém do esperado é detectada muito mais 

facilmente do que o mesmo sentimento expresso por uma criança de maior idade. 

Posto que a capacidade para expressar, decodificar e modular expressões faciais 

continua em desenvolvimento após o nascimento, parece sensato supor que ela 

esteja sujeita aos mesmos riscos que são verdadeiros para a integridade de outras 

funções neuropsicológicas, como a instalação de quadros psicopatológicos, por 

exemplo. 

 

1.2. Reconhecimento de emoções faciais e esquizofrenia 

O estudo do processamento de informações faciais como emoção e 

identidade em pacientes com esquizofrenia não vinha sendo muito valorizado até 

meados da década de 80 e começo da década de 90, quando começaram a 

aparecer estudos mais freqüentes e mais sistematizados na literatura científica. 
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Existem atualmente relatos de que portadores de esquizofrenia apresentam 

desempenho pior em tarefas neuropsicológicas que envolvam estímulos faciais 

(Whittaker e col., 1994) em comparação com voluntários saudáveis. Entretanto, 

como ocorre com outras funções cognitivas em esquizofrenia, a dúvida se esse pior 

desempenho seria devido a uma dificuldade específica no processamento facial ou 

parte de um declínio cognitivo global é pertinente. Na busca de respostas para esta 

questão, Whittaker e col. (1994) descobriram que pacientes com esquizofrenia têm 

dificuldades para reconhecer faces e nomear emoções, mas não para reconhecer 

palavras, o que falaria a favor de um déficit específico. 

A hipótese da existência de prejuízos para o reconhecimento de emoções 

faciais em esquizofrenia ganhou consistência a partir dos resultados de vários 

estudos, anteriores e posteriores ao de Whittaker (Mandal & Palchoudhury, 1985; 

Feinberg e col., 1986; Mandal & Rai, 1987; Dolan e col., 1996; Kanwisher e col., 

1996), com evidências fartas e diversificadas. 

Cutting (1981), comparando a habilidade de avaliar intenções amigáveis e 

ameaçadoras a partir de fotografias apresentadas para pacientes com esquizofrenia, 

depressão e outros diagnósticos, descobriu que pacientes durante um episódio 

agudo de esquizofrenia eram mais prejudicados que esquizofrênicos crônicos e 

aqueles com outros diagnósticos. Feinberg e col. (1986) relataram que pacientes 

com esquizofrenia são mais prejudicados que depressivos e controles tanto no 

reconhecimento de emoções quanto no reconhecimento de identidade. 

Borod e col. (1993) compararam pacientes com esquizofrenia, pacientes com 

lesão cerebral direita e controles, e descobriram que os pacientes com sintomas 

predominantemente negativos - particularmente embotamento afetivo - e os 
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lesionados cerebrais apresentam pior desempenho nas tarefas que utilizam 

expressões faciais de emoções. Mais especificamente, eles descobriram que os 

grupos de pacientes tiveram um pior desempenho na identificação facial, mas não 

na discriminação emocional.  

Archer e col. (1992, 1994) também reportaram maiores déficits em 

esquizofrênicos quando comparados com depressivos e Novics e col. (1984) 

observaram que pacientes com esquizofrenia apresentam déficits tanto para 

comparar emoções quanto identidades em estímulos fotográficos, enquanto 

Whittaker e col. (2001) verificaram que a deficiência para processar informações em 

imagens de faces em esquizofrenia é mais pervasiva que em outros distúrbios 

psiquiátricos. 

Alguns autores afirmam que estes déficits estariam relacionados à duração da 

doença. Walker e col. (1980), por exemplo, descobriram que crianças e adultos 

jovens com esquizofrenia apresentavam maior dificuldade em nomear emoções 

negativas, enquanto pacientes mais velhos apresentavam prejuízo em todas as 

emoções. Além disso, a esquizofrenia é associada com declínio intelectual global 

(Crow & Mitchell, 1975; Hyde e col., 1994) e os déficits em processamento de 

imagens faciais, como proposto anteriormente, poderiam ser parte deste processo. 

Nesta direção, diversos trabalhos têm apresentado evidências de prejuízo em 

diferentes domínios como percepção visuo-espacial (Cutting, 1981), funções 

executivas (Weinburger e col., 1992; Frith, 1992, Bryson e col.,1997), memória 

(Saykin e col., 1991; 1994) e atenção (Addington & Addington, 1998). 

Whittaker e col. (2001) realizaram um elegante estudo para averiguar essas 

possibilidades. Compararam 26 pacientes com esquizofrenia com 26 controles 
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normais em testes neuropsicológicos, testes de processamento facial e de afetos em 

quatro diferentes níveis: percepção visuo-espacial, memória de reconhecimento, 

linguagem e nomeação e funções executivas. Examinaram também a relação com 

dosagem de medicação, tempo de doença e quociente intelectual (QI) pré-mórbido e 

atual. Eles observaram que pacientes e controles não diferiam quanto ao QI pré-

mórbido, mas que os primeiros apresentavam um declínio de 12 pontos no QI atual, 

embora para cada nível de processamento as correlações com QI não se 

mostrassem significativas. Prejuízos no processamento de faces e percepção visuo-

espacial foram correlacionados com dosagem de medicação. Déficits em nomear 

emoções foram correlacionados com prejuízos em outros testes de nomeação 

independentemente da dose de medicação. Pacientes apresentaram pior 

desempenho que controles em classificar faces por identidade, mas não por 

emoções. Estes autores concluem, a partir disso, que os déficits no processamento 

de imagens faciais na esquizofrenia refletem três grandes outros prejuízos: um 

prejuízo dose-relacionado quanto ao processamento visuo-espacial, prejuízos de 

memória semântica e de funções executivas. 

Whittaker e col. (2001) fazem ressalvas relativas à dificuldade de se mensurar 

o efeito real do uso de medicações e de cronicidade, uma vez que esses fatores 

somente se aplicam aos pacientes e, além disso, correlações com drogas e tempo 

de doença podem simplesmente refletir a gravidade do quadro mais do que constituir 

um efeito causal direto. Apesar destes obstáculos, há outros trabalhos que sugerem 

que o déficit no reconhecimento de emoções não parece estar associado com 

medicação, mas com cronicidade da doença (Mueser e col., 1996, 1997; Salem e 

col., 1996). 
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Abel e col. (2003) descreveram as expressões faciais como imprescindíveis 

reguladores das interações sociais e da adequação das respostas entre indivíduos. 

Desta forma, por exemplo, as expressões de medo e aversão são maneiras 

eficientes de se mostrar aos outros a presença de perigo iminente. Pressões 

adaptativas garantem que o reconhecimento de expressões faciais de emoções seja 

crucial para as escolhas que o ser humano tem que fazer em seu meio ambiente. 

Em certas situações, respostas emocionais e comportamentais devem ser 

suprimidas em vista de se manter a ordem em um determinado ambiente e adequar-

se ao contexto em que o indivíduo se encontra.  

Alguns outros estudos têm encontrado evidências de que esquizofrênicos 

exibem expressividade facial observável diminuída em resposta a estímulos 

emocionais (Berenbaum & Oltmmans, 1992; Kerr & Neale, 1993; Kring & Neale, 

1996). Uma questão inicial que se levantou foi se este déficit era relacionado 

especificamente ao reconhecimento de emoções faciais ou a um déficit mais 

generalizado no processamento de informações faciais. Enquanto estudos 

anteriores indicaram déficit no processamento da emoção (Novic e col., 1984; 

Walker e col., 1984), investigações subseqüentes têm mostrado que pacientes 

esquizofrênicos estão prejudicados em uma variedade de tarefas envolvendo a 

análise de faces, incluindo reconhecimento de faces familiares e não familiares e 

tarefas de comparação de identidade (Archer e col., 1992; Berndl e col., 1986; 

Gessler, 1989; Kring e col., 1993). Além disso, Salem e col. (1996) observaram 

correlação entre o déficit em uma tarefa de reconhecimento de emoções faciais e 

no Benton Facial Recognition Test em esquizofrenia (Benton e col., 1978).  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

20 

Estudos sobre comportamento visual utilizando técnicas de imagem 

mostraram que pacientes têm um modelo anormal de movimento ocular quando 

submetidos tanto a tarefas de identificação de emoção facial quanto de 

reconhecimento de faces (Williams e col., 1999). Portanto, estes estudos mais 

recentes falam a favor de um déficit generalizado do processamento da face em 

esquizofrenia. Mesmo assim, o estudo de casos individuais de esquizofrenia não 

revelou nenhum modelo consistente de déficit. Alguns pacientes estão 

prejudicados em todas as tarefas faciais, enquanto outros estão prejudicados 

apenas em algumas ou nenhuma destas tarefas (Archer e col., 1994; Evangeli & 

Brooks, 2000).  

O estudo de Archer e col. (1994), usando gravações dinâmicas em vídeo, 

mostrou que esquizofrênicos possuem um déficit na análise de características 

faciais internas, o qual seria exagerado pela inabilidade para processar o 

movimento das mesmas. Uma vez que o arranjo das características faciais 

internas é essencial para o processamento das emoções, os pacientes devem 

estar prejudicados nas tarefas que requerem este tipo de processamento, sendo o 

estímulo estático ou dinâmico.  

Duas hipóteses principais poderiam explicar o prejuízo no processamento 

facial em esquizofrênicos: primeiro – pacientes esquizofrênicos possuiriam uma 

geração disfuncional das descrições estruturais que normalmente ajudam na 

análise de identidade e emoções (Archer e col., 1992, 1994); segundo – o 

processamento facial prejudicado poderia ser explicado por um déficit de atenção 

não-seletiva (Addington & Addington, 1998).  
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Estas duas hipóteses são apoiadas pelos estudos de movimento ocular que 

mostram um modelo incomum de exploração da face, caracterizado por fixações 

menores, mais curtas e anormais (Streit e col., 1997; Williams e col., 1999). 

Conseqüentemente, parece correto afirmar que pacientes esquizofrênicos não 

salientam características faciais internas, o que, por sua vez, resulta em uma 

descrição estrutural prejudicada da face. Adicionalmente, Addington & Addington 

(1998) observaram associação significativa entre as performances em tarefas 

faciais (tarefa de reconhecimento facial, discriminação visual de afetos e tarefas 

de reconhecimento) e tarefas de atenção (Continuous Performance Test e Span of 

Apprehension Task) em esquizofrênicos.  

Sabe-se que a capacidade de perceber emoções está relacionada à 

habilidade para interagir socialmente e que, além disso, pacientes esquizofrênicos 

apresentam problemas para reconhecer emoções faciais, particularmente de 

valência negativa, em comparação com voluntários saudáveis (Kohler e col., 2000; 

Green e col., 2007; Pinkham e col., 2007). Além disso, alguns estudos verificaram 

que o desempenho em tarefas de reconhecimento de emoções possui correlação 

com a gravidade dos sintomas (Kohler e col., 2000; Schneider e col., 1995, 2006). 

Na última década, o estudo da percepção de emoções em esquizofrenia se 

expandiu para uma nova dimensão com o desenvolvimento de técnicas 

sofisticadas de neuroimagem funcional. Estes trabalhos têm mostrado que a 

percepção de faces ocorre principalmente no giro fusiforme (Esslen e col., 2004; 

Haxby e col., 2000), com envolvimento também do cíngulo anterior, giro frontal 

inferior, córtex orbitofrontal e lobo parietal posterior (Alexander e col., 1999; Dolan 

e col., 1996; Haxby e col., 1996; Maguire e col., 2001; Nakamura e col., 1999). A 
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amídala, a ínsula e os córtices orbitofrontal, pré-frontal e cingulado também foram 

implicados na mediação de emoções e sentimentos (Dolan, 2002). 

Alguns estudos demonstraram atividade cerebral anormal durante tarefas 

de processamento de emoções (Gur e col., 2002; Schneider e col., 1998). Assim, 

verificou-se que portadores de esquizofrenia apresentam hipoativação na área 

facial occipital direita, giro fusiforme lateral direito, amídala (Johnston e col., 2005), 

córtex cingulado e complexo amídala-hipocampo (Hempel e col., 2003; Schneider 

e col., 1998) em resposta a faces emocionais, indicando perturbações nas redes 

neurais responsáveis pelo reconhecimento, experiência e expressão de emoções 

(Kircher & Thienel 2005). O córtex parietal também tem sido envolvido, em menor 

escala, no processamento emocional (Adolphs e col., 1996; Güntekin & Basar, 

2007), com lesões nesta área resultando em prejuízos no reconhecimento de 

emoções (Bowers e col., 1985). 

Alguns modelos experimentais dão suporte aos achados neurofisiológicos 

sobre o processamento emocional em esquizofrenia. A administração de ketamina 

em voluntários saudáveis, por exemplo, é capaz de reproduzir a 

despersonalização e o afeto embotado observados em pacientes esquizofrênicos. 

Abel e col. (2003), comparando os efeitos de ketamina e placebo em voluntários 

saudáveis, demonstraram atenuação significativa do sinal BOLD (Blood Oxygen 

Level Dependent ) no giro medial occipital e pré-central em tarefas de 

reconhecimento de emoções faciais apresentadas subliminarmente. O 

desempenho dos sujeitos na discriminação de gênero, no entanto, não foi afetado. 

Estes resultados foram interpretados como uma indicação de que as alterações no 

sinal BOLD eram resultado do efeito da ketamina sobre a tarefa - em oposição à 
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possíveis efeitos da droga independentes da tarefa – e de que o efeito da 

ketamina sobre o fluxo sanguíneo cerebral e o metabolismo estavam relacionados 

à tarefa, e não a um efeito global. 

 

1.3. Hereditariedade 

 Além dos problemas observados nos pacientes, alguns estudos têm 

indicado que parentes em primeiro-grau de portadores de esquizofrenia, embora 

saudáveis, apresentam déficits cognitivos e no reconhecimento de emoções 

faciais similares aos dos pacientes. Por exemplo, Irani (2006) verificou que 

parentes em primeiro-grau de esquizofrênicos são prejudicados em tarefas de 

reconhecimento da própria face, situando-se em uma posição intermediária entre 

pacientes e controles saudáveis em termos de desempenho,  enquanto Ma e col. 

(2007) observaram que familiares de esquizofrênicos apresentam déficits 

neurocognitivos, em especial de atenção e funcionamento executivo, que podem 

indicar endofenótipos relacionados a graus variáveis de vulnerabilidade para 

esquizofrenia. 

 A maior parte dos trabalhos com familiares envolve os irmãos dos 

pacientes, tendo descoberto déficits de memória operacional verbal e espacial 

(Park e col., 1995; Barrantes-Vidal e col., 2007), memória para reconhecimento de 

faces (Conklin e col., 2005), fluência verbal (Hughes e col., 2005) e funcionamento 

executivo (Staal e col., 2000). Além disso, Brambhatt e col. (2006) observaram 

ativação anormal no córtex pré-frontal (CPF) em irmãos supostamente saudáveis 

de portadores de esquizofrenia, com hiperativação em resposta a estímulos 

compostos por palavras e hipoativação em resposta a estímulos faciais, sugerindo 
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que prejuízos de memória operacional e ativação anormal no CPF poderiam 

funcionar  como marcadores genéticos de vulnerabilidade. Os resultados de 

Loughland e col. (2002, 2004) apoiam esta hipótese ao afirmar que parentes de 

esquizofrênicos possuem formas atenuadas dos padrões anormais de exploração 

visual de estímulos facias observados na esquizofrenia, sugerindo que parentes e 

pacientes teriam dificuldades para fazer uma apreciação funcional da face. 

 

1.4. Esquizofrenia refratária ao tratamento medicamentoso 

 Existe uma classe de pacientes esquizofrênicos cujas características 

específicas não foram contempladas em nenhum dos trabalhos citados até aqui. 

Em cerca de 20-30% dos casos, a doença não responde à intervenção com 

antipsicóticos típicos (Brenner & Merlo, 1995). Esta parcela dos pacientes é 

composta principalmente por indivíduos do sexo masculino e caracterizada pelo 

aparecimento de sintomas em faixas etárias anteriores, pelo maior número de 

hospitalizações e por funcionamento social ainda mais prejudicado que aquele 

observado em outros pacientes (Meltzer e col., 1997; Henna e col., 1999). Devido 

a estas características peculiares, a doença nestes casos recebe a designação de 

“esquizofrenia refratária”. 

O termo esquizofrenia refratária já foi objeto de divergências na literatura 

científica, sendo erroneamente utilizado para designar, por exemplo, casos onde a 

adesão do paciente ao tratamento medicamentoso era duvidosa (Helkis & Meltzer, 

2007). De acordo com aqueles autores, a aplicação do termo deve antes ser 

utilizada para se referir àquelas situações nas quais a doença em si não responde 

ao tratamento da forma esperada, ainda que este seja seguido à risca. 
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  De acordo com o The International Psychopharmacology Algorithm Project 

(www.ipap.org), a condição de refratariedade é preenchida quando três critérios 

específicos (adaptados de Kane et al., 1988) estiverem presentes: “(1) ausência 

de períodos de bom funcionamento durante cinco anos; (2) ausência de resposta 

a pelo menos duas drogas antipsicóticas de classes químicas diferentes, 

administradas durante períodos entre quatro e seis semanas em doses 

equivalentes a 400 mg/dia de clorpromazina ou 5 mg/dia de risperidona; e (3) 

sintomatologia de grave a moderada, especialmente com sintomas positivos: 

desorganização conceitual, suspeição, delírios ou comportamento alucinatório”.  

 Até onde sabemos, apenas dois estudos de um mesmo grupo de pesquisa 

investigaram o reconhecimento de emoções faciais na esquizofrenia refratária. 

Ramos-Loyo e col. (2001) compararam esquizofrênicos refratários, não-refratários 

e voluntários saudáveis em testes de atenção e reconhecimento de emoções 

faciais, observando que os dois grupos de pacientes apresentavam déficits de 

atenção, mas que o grupo refratário era mais prejudicado no reconhecimento de 

emoções faciais e que este prejuízo estava relacionado à dose de neurolépticos. 

 O trabalho de Ibarrarán-Pernas e col. (2003) foi o único a investigar os 

efeitos de um antipsicótico atípico, a olanzapina, sobre o reconhecimento de 

emoções em faces e em prosódia emocional. Os resultados mostraram que a 

administração da droga, embora eficiente na redução dos sintomas depressivos e 

melhorando o reconhecimento de alegria em prosódia emocional, não teve efeito 

algum sobre o reconhecimento de emoções faciais nos esquizofrênicos refratários. 

 É possível observar, a partir de uma busca simples nos bancos de dados 

de literatura médica, que a droga mais utilizada para o tratamento da esquizofrenia 
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refratária é o antipsicótico atípico clozapina. Curiosamente, apesar da profusão de 

estudos sobre reconhecimento de emoções faciais em esquizofrenia e do número 

também significativo de trabalhos sobre a clozapina no tratamento da 

esquizofrenia refratária, nenhum trabalho se ocupou dos efeitos dessa droga 

sobre o reconhecimento de emoções em pacientes refratários. 

 Até hoje as pesquisas na área não conseguiram responder algumas 

questões cruciais referentes ao reconhecimento de emoções faciais em 

esquizofrenia. A primeira delas é se este déficit seria específico ou mais uma 

manifestação do declínio cognitivo-intelectual global em esquizofrenia; a segunda 

é se o reconhecimento de emoções em geral seria uma função cognitiva per se, 

dentro do domínio da cognição social. De acordo com Green e Nuechtenberg 

(1999), a cognição social seria o mediador entre a neurocognição básica e o 

funcionamento social, incluindo a percepção emocional, o insight e as estratégias 

para lidar com as emoções. 

 O estudo do reconhecimento de emoções faciais em esquizofrenia 

refratária tratada com clozapina pode contribuir para a solução destas questões 

uma vez que, em quatro décadas de uso de antipsicóticos para o tratamento da 

esquizofrenia, os antipsicóticos atípicos, em especial a clozapina, parecem ser as 

únicas drogas capazes de ter impacto clinicamente significativo sobre o 

funcionamento cognitivo, como sugerem os resultados de investigações anteriores 

(Hagger et al., 1993; Grace et al., 1996; Hoff et al., 1996). 

 

 A exposição de todos estes dados e resultados de pesquisas empíricas dão 

uma boa idéia sobre a importância do processamento de informações faciais para 
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a interação social, sobre a influência da psicopatologia neste processo e sobre o 

estágio atual da pesquisa sobre o reconhecimento de emoções faciais em 

esquizofrenia. Não obstante, a complexidade do transtorno de que se ocupa este 

trabalho abre tantas possibilidades de investigação que permitem inferir que ainda 

existe uma grande distância a ser percorrida até que os múltiplos aspectos da 

doença sejam compreendidos de maneira satisfatória. 

 Apesar da quantidade substancial de dados exposta, aparentemente 

nenhum trabalho até o momento se propôs a investigar em conjunto o 

funcionamento cognitivo geral e a função específica de reconhecimento de 

expressões faciais de emoção em esquizofrenia refratária e não refratária, 

incluindo não apenas pacientes com características clínicas distintas, mas também 

grupos de familiares e controles saudáveis. Estudos como este podem ajudar a 

compreender mais detalhadamente a influência da cognição geral e social na 

adaptação destes pacientes e os efeitos específicos dos diferentes neurolépticos 

utilizados para no tratamento da esquizofrenia. 
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2. Objetivos 
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 Em termos gerais, o trabalho teve o objetivo de investigar o reconhecimento 

de emoções faciais e o funcionamento cognitivo em pacientes esquizofrênicos 

refratários e não-refratários ao tratamento medicamentoso, parentes de primeiro-

grau de pacientes com estas características e voluntários saudáveis. 

Testes cognitivos foram escolhidos de modo a permitir a avaliação de 

diferentes funções (memória operativa, fluência verbal e atenção) e possíveis 

correlações destas com o reconhecimento de emoções faciais e com as escalas 

de avaliação psiquiátrica.  

A inclusão de grupos de pacientes com características clínicas distintas, em 

especial medicação, possibilitou a avaliação do impacto destes fatores sobre o 

reconhecimento de emoções faciais e as demais funções cognitivas. 

A partir deste delineamento, o trabalho se propôs a investigar três 

hipóteses: (1) pacientes refratários e não refratários ao tratamento medicamentoso 

possuiriam prejuízos neurocognitivos e no reconhecimento de emoções faciais; (2) 

familiares de pacientes apresentariam traços de prejuízos semelhantes aos dos 

portadores do transtorno; e (3) estes possíveis prejuízos teriam relação com a 

sintomatologia e demais características clínicas dos pacientes. 
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3. Materiais e Método 
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3.1. Sujeitos 

O estudo contou com a participação de um total de 120 voluntários 

divididos em oito grupos, conforme descrição abaixo: 

Grupo 1, pacientes refratários (PR): 15 pacientes esquizofrênicos 

refratários (11 homens e 4 mulheres) em uso de clozapina, com idade entre 18 e 

48 anos (29,93 + 8,13) e escolaridade média de 8,33 anos (dp = 3,01). 

Grupo 2, familiares de pacientes refratários (FR): 15 parentes (2 homens 

e 13 mulheres) em primeiro-grau de portadores de esquizofrenia refratária em uso 

de clozapina, com idade entre 40 e 73 anos (55,46 + 10,75) e escolaridade média 

de 7,66 anos (dp = 4,51). 

Grupo 3, pacientes não-refratários (PNR): 15 pacientes esquizofrênicos 

não-refratários (13 homens e 2 mulheres) em uso de medicação antipsicótica que 

não clozapina, com idade entre 18 e 50 anos (24,33 + 7,94) e escolaridade média 

de 10,6 anos (dp = 2,06). 

Grupo 4, familiares de pacientes não-refratários (FNR): 15 parentes em 

primeiro-grau de pacientes esquizofrênicos não-refratários (1 homem, 14 

mulheres) em uso de medicação antipsicótica que não clozapina, com idade entre 

28 e 60 anos (46,26 + 8,43) e escolaridade média de 8,8 anos (dp = 3,32). 

Grupo 5, controle paciente refratário (CPR): 15 voluntários saudáveis 

pareados um a um com os pacientes do Grupo 1 de acordo com sexo, idade e 

escolaridade.  
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Grupo 6, controle familiar refratário (CFR): 15 voluntários saudáveis 

pareados um a um com os pacientes do Grupo 2 de acordo com sexo, idade e 

escolaridade. 

Grupo 7, controle paciente não-refratário (CPNR): 15 voluntários 

saudáveis pareados um a um com os pacientes do Grupo 3 de acordo com sexo, 

idade e escolaridade. 

Grupo 8, controle familiar não-refratário (CFNR): 15 voluntários saudáveis 

pareados um a um com os pacientes do Grupo 4 de acordo com sexo, idade e 

escolaridade. 

 

Critérios de inclusão: 

Pacientes: idade entre 18 e 65 anos, ambos os sexos, com diagnóstico de 

esquizofrenia confirmado através de entrevista clínica estruturada (descrição 

abaixo) e em uso de medicação antipsicótica condizente com os grupos do 

estudo. 

Familiares: idade superior a 18 anos, ambos os sexos, parentesco em 

primeiro-grau com portadores de esquizofrenia nos mesmos critérios utilizados 

para a inclusão dos pacientes acima. 

Voluntários saudáveis: idade superior a 18 anos, ambos os sexos. 

  

Critérios de exclusão: 

Pacientes fora da faixa etária entre 18 e 65 anos, portadores de quadros 

orgânicos clínicos significativos, erros inatos do metabolismo, co-morbidades 

psiquiátricas, abuso ou dependência de álcool e drogas. 
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Familiares e voluntários sadios com idade inferior a 18 anos, portadores de 

diagnóstico psiquiátrico ou clínico significativo e uso abusivo ou dependência de 

álcool ou drogas.  

 

3.2. Instrumentos 

3.2.1. Entrevista Clínica Estruturada para o DSM–IV: 

A Entrevista Clínica Estruturada para o DSM–IV (Structured Clinical 

Interview for DSM-IV, versão clínica: SCID-CV, First e col., 1997), traduzida e 

adaptada para o português (Del Ben e col., 2001), foi utilizada para triagem e 

confirmação diagnóstica nos grupos de pacientes. 

 

3.2.2. Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (Brief Psychiatric Rating Scale – 

BPRS – Anexo I): 

A Escala de Avaliação Psiquiátrica Breve (Brief Psychiatric Rating Scale - 

BPRS, Overall e Gorham, 1962) modificada por Bech (1988) e traduzida e 

adaptada para o português (Zuardi e col., 1994) foi utilizada para conferir maior 

detalhamento das características clínicas dos grupos de pacientes. 

Essa versão é composta por 18 itens da escala original desenvolvida por 

Overall e Gorham (1962). Cada item é pontuado por um entrevistador treinado no 

uso da mesma, com escore variando entre 0 (mínimo - ausente) e 4 (máximo – 

presente o tempo todo ou durante a maior parte do tempo).  

 

3.2.3. Escala de Avaliação das Síndromes Positiva e Negativa para Esquizofrenia 

– Escala Negativa (Positive and Negative Syndromes Scale – PANSS – Anexo II): 
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A PANSS foi desenvolvida a partir da BPRS e da PRS (Psychopathology 

Rating Scale) com o intuito de se avaliarem os sintomas positivos e negativos da 

esquizofrenia. Ela é composta por 30 itens, sendo um grupo de sete sintomas 

positivos da esquizofrenia, outro de sete sintomas negativos e 16 itens restantes 

que constituem uma escala de psicopatologia geral.  

Dada a importância dos sintomas negativos na circunscrição da 

esquizofrenia refratária, apenas a sub-escala negativa, traduzida e adaptada para 

o português por Vessoni (1993), foi utilizada no estudo.  

 

3.2.4. Stroop Color Word Test (SCWT - STROOP, 1935) (Figura 1)  

 Dois dos três cartões inicialmente propostos por Stroop foram utilizados, 

de acordo com o procedimento usado por Liddle e Morris (1991). Os cartões 

utilizados foram o primeiro (denominado prancha I no presente estudo), com 100 

palavras que designam cinco cores, impressas na cor preta; e o terceiro, com 100 

palavras que designam as mesmas cores, impressas em cores incongruentes com 

a designação (denominado prancha II, no presente estudo). A tarefa consiste em 

ler a prancha I e designar as cores da prancha II.  

 Para cada prancha foram aferidos o tempo em segundos para conclusão da 

leitura (I) e designação de cores (II) e o número de erros cometidos, de acordo 

com o método proposto por Seabra (1987). Os dados foram então convertidos em 

Δt e Δe para a análise, indicando respectivamente a diferença de tempo e escore 
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nas duas pranchas (tempo na prancha II – tempo na prancha I, escore na prancha 

II – escore na prancha I). 

 

3.2.5. N-back 

A N-back é uma tarefa que avalia a memória operacional. Consiste de 

seqüências de números apresentados ao examinando onde este é requisitado, a 

intervalos variáveis, a relatar o número visto ‘n’ posições atrás na seqüência.  

Uma versão do teste impressa em cartões plastificados foi usada no 

estudo, com dois blocos diferentes apresentados de forma intercalada. O primeiro 

e o terceiro com cinco perguntas cada sobre o último número visto (‘0-back’, tarefa 
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controle) e o segundo e quarto blocos com cinco perguntas cada sobre o número 

apresentado duas cartas antes da última (‘2-back’). 

 

3.2.6. FAS 

O FAS é um teste amplamente utilizado para aferição da fluência verbal, 

função esta que é sabidamente prejudicada em portadores de esquizofrenia. A 

tarefa consiste de um período de três minutos (1 minuto para cada letra – F, A e S) 

para que o voluntário produza o maior número de palavras começando com as 

referidas letras. Não são considerados para a avaliação nomes de marcas de 

produtos, nomes próprios ou variações a partir de uma mesma raiz (e.g. faca, 

faquinha e facão). 

 

3.2.7. Tarefa computadorizada para reconhecimento de emoções em expressões 

faciais 

Esta tarefa foi elaborada a partir de um software (JucaMorphing 1.0) 

desenvolvido como parte integrante deste projeto e embasado em modelos 

consolidados para o estudo de reconhecimento de expressões faciais de emoção.  

Para compor a tarefa foram utilizados os estímulos padronizados por 

Ekman e Friesen (1976). Esses estímulos são fotografias de faces de indivíduos 

(atores profissionais) representando diferentes tons emocionais. As fotos 
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apresentam faces emocionalmente neutras e representações típicas de seis 

emoções básicas: alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e surpresa. As fotografias 

foram manipuladas de forma a representar diferentes intensidades de cada uma 

das emoções, partindo de faces neutras até chegar à representação típica de uma 

expressão emocional (100% de intensidade), com acréscimos sucessivos de 10%. 

Adicionalmente, esses estímulos foram “mascarados”, retirando-se elementos que 

pudessem causar distração, como os cabelos. Isso foi realizado seguindo os 

achados de Diamond e Carey (1977), que reportaram que alguns indivíduos 

podem ser distraídos por esses elementos, particularmente quando avaliando 

faces não familiares. Os estímulos foram reunidos em grupos (blocos) constituídos 

por 11 fotos (face neutra + 10 acréscimos de 10%) (Figura 2). 

Na tarefa de reconhecimento de expressões faciais de emoção, os 

voluntários eram instruídos a promover o avanço gradativo das fotos a partir da 

face neutra, utilizando para isso uma caixa de botões específica para o teste 

composta de seis botões com os nomes de cada emoção, um botão ENTER para 

início de novos blocos e um botão AVANÇO para aumento de intensidade dentro 

de cada bloco. Ao julgar-se capaz de reconhecer  a emoção representada por 

determinada foto da seqüência, o voluntário pressionava a tecla de emoção 

correspondente na caixa de botões.                                                      
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Figura 2. Esquema de um bloco representando alegria em rosto 
feminino, partindo da face neutra (0% de emoção) até a expressão 
plena (100%) com acréscimos sucessivos de 10%. 

 
 

Após a resposta, o programa pedia que o sujeito pressionasse a tecla 

ENTER para que um novo bloco fosse iniciado a partir de nova face neutra. Após 

dez avanços sucessivos sem resposta (100% da emoção representada na tela), o 

programa apresentava um aviso de que uma resposta deveria ser dada antes do 

início da seqüência seguinte. Não havia restrição de tempo para que o sujeito 

respondesse.  

Um total de 24 blocos era apresentado (seis emoções para quatro 

identidades faciais de Ekman, sendo dois homens e duas mulheres). Antes da 

realização da tarefa propriamente dita, era realizado um treinamento composto 

pela apresentação de dois blocos, a fim de familiarizar o voluntário com o desenho 

experimental e com a aparelhagem. As variáveis consideradas para se avaliar o 
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desempenho nesta tarefa foram número de quadros, tempo e escore totais e 

tempo e escore específicos para cada emoção.  
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4. Procedimento 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

41 

4.1. Seleção dos sujeitos 

Os sujeitos foram selecionados entre os pacientes do Grupo de Medicações 

Atípicas (GRUMA), do Ambulatório de Esquizofrenia de Primeiro Episódio e da 

Enfermaria Psiquiátrica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto – USP, onde também foi feito o convite para os parentes em 

primeiro-grau acompanhantes. Todos os pacientes atendidos nos três serviços 

têm acompanhamento individual e são avaliados periodicamente por psiquiatras 

capacitados e treinados no uso das escalas psiquiátricas cujos dados foram 

utilizados para a avaliação clínica de inclusão no estudo (SCID, PANSS e BPRS), 

tendo sido considerados aqui os dados das avaliações feitas no período de 

realização das sessões experimentais.  

Os voluntários para a composição do grupo controle foram recrutados 

principalmente na comunidade e dentre os funcionários do hospital. O contato foi 

feito de forma individual, a partir de visitas a escolas públicas e ao comércio em 

bairros de classes sociais equivalentes às da amostra de pacientes e familiares. 

Cada participante era questionado sobre sua idade e escolaridade, que eram 

então comparadas aos dados de uma lista com as características dos grupos 

experimentais, sem qualquer identificação individual. Uma vez verificada a 

adequação do pareamento, o voluntário era informado em detalhes sobre o estudo 

e questionado sobre sua disposição para participar. 

Os integrantes dos diferentes grupos controle e os parentes dos pacientes 

foram submetidos a uma avaliação clínica para se descartarem possíveis quadros 

psiquiátricos ou distúrbios orgânicos que impossibilitassem seu aproveitamento no 
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estudo. Essa avaliação clínica foi conduzida com base em uma entrevista 

estruturada para essa finalidade (SCID – entrevista psiquiátrica baseada no 

Manual Diagnóstico e Estatístico 4ª edição – DSM-IV – da Associação Psiquiátrica 

Americana – APA).  

Ao serem considerados aptos para participação no estudo após entrevista e 

avaliação clínica, todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido (Anexo III) e foram prontamente convidados a iniciar a sessão 

experimental. Tanto a avaliação clínica quanto as sessões experimentais foram 

realizadas no Laboratório de Psicofarmacologia do HCFMRP - USP.  

O trabalho como um todo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do HCFMRP-USP (Processo HCRP número 11114/2005 – Anexo IV). 

 

4.2. Sessões experimentais: 

A sessão experimental era iniciada com a apresentação de todo o material 

ao voluntário, incluindo gravador, cronômetro, cartas numeradas do N-back, 

pranchas do SCWT, computador e caixa de botões. Em seguida era dada ao 

voluntário a possibilidade de esclarecer quaisquer dúvidas que ainda pudessem 

persistir e, então, a seqüência de testes era iniciada. O primeiro teste aplicado era 

o FAS, com duração de três minutos; o segundo teste era o N-back, com duração 

aproximada de 5 minutos, seguido pelo SCWT, com duração similar ao anterior e 

encerrando a seqüência de testes cognitivos. 
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Concluída a avaliação cognitiva, o voluntário era acomodado em uma 

cadeira colocada diante de uma mesa com um monitor de computador e a caixa 

de botões utilizada para captar as respostas. Uma vez posicionado de forma a 

garantir que sua atenção estivesse voltada para a tela, o voluntário recebia as 

seguintes instruções do experimentador1: 

“Para a tarefa da qual você irá participar, vamos utilizar um computador 

cujo teclado possui teclas com os nomes de seis emoções: alegria, tristeza, medo, 

raiva, nojo e surpresa. A atividade será iniciada com a pressão da tecla ENTER. 

Logo após pressionar esta tecla, a tela apresentará a foto de um homem ou uma 

mulher. Caso você ache que este rosto esteja apresentando alguma das emoções 

nomeadas nas teclas, você deverá pressionar aquela que corresponde à emoção 

que você acredita que a pessoa da foto está representando. Se você tiver dúvidas, 

pressione a tecla com a palavra AVANÇO. A foto na tela irá mudar, representando 

a mesma pessoa da foto anterior, mas agora com um pouco mais de emoção do 

que na outra foto que você viu. Caso agora você reconheça a emoção da pessoa, 

pressione a tecla correspondente. Caso você ainda não reconheça ou esteja em 

dúvida, continue pressionando a tecla AVANÇO até ter certeza de qual emoção 

aquele homem ou mulher da foto está representando. 

A atividade estará encerrada quando você tiver dado 24 respostas sobre as 

emoções representadas por dois homens e duas mulheres. O tempo total desta 

tarefa varia entre 4 e 15 minutos. 

                                                
1 As partes referentes ao tratamento eram suprimidas no caso dos controles saudáveis e, no caso dos parentes 
em primeiro-grau de pacientes acompanhados no HCFFMRP-USP, estes trechos eram referidos como “o 
tratamento de seu familiar”. 
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É importante ainda que você saiba que esta atividade não faz parte de seu 

tratamento e é completamente inofensiva tanto para seu corpo como para sua 

mente. Você poderá interromper sua participação a qualquer momento da 

atividade, bastando falar com o pesquisador que estará ao seu lado durante todo o 

tempo do experimento. Caso queira abandonar a atividade, isso não lhe trará 

qualquer conseqüência negativa e não afetará a continuidade de seu tratamento”. 

 A seqüência dos testes foi a mesma para todos os participantes. 

 

4.3. Análise Estatística: 

As análises estatísticas foram realizadas usando-se o pacote estatístico 

SPSS, versão 11.0 (SSPS - Incorporation, 2001). 

Em primeiro lugar foram calculadas as médias de idade e escolaridade para 

todos os grupos de modo a comprovar a eficácia do pareamento um a um dos 

controles para cada grupo experimental. Em seguida as médias de tempo de 

doença e número de internações foram calculadas para os dois grupos de 

pacientes (PR e PNR). 

Uma vez que para cada grupo de pacientes e de parentes um grupo 

controle específico foi criado, um teste t para amostras independentes foi adotado 

para a comparação dois a dois (PR x CPR, PNR x CPNR, FR x CFR e FNR x 

CFNR) dos resultados na tarefa de reconhecimento de emoções (número de 

quadros ou intensidade emocional, tempo de resposta e acurácia) e nos testes 

cognitivos. 
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Por fim, o coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para se 

avaliarem possíveis interações entre a performance na tarefa de reconhecimento 

de emoções e nos testes cognitivos e os resultados das escalas de avaliação 

clínica (para os grupos de pacientes). 
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5. Resultados 
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5.1. Dados clínicos e demográficos 

  

Para cada grupo experimental (parentes e pacientes) foi criado um grupo controle 

específico, com pareamento um a um de acordo com sexo, idade e escolaridade. 

A distribuição dos voluntários em cada grupo de acordo com o gênero pode ser 

vista na tabela 1 abaixo. 

 

  
Tabela 1: Distribuição dos voluntários quanto ao gênero para cada grupo. 

Grupo Sexo Total 

 Feminino Masculino  

PR 4 11 15 
FR 13 2 15 

PNR 2 13 15 
FNR 14 1 15 
CPR 4 11 15 
CFR 13 2 15 

CPNR 2 13 15 
CFNR 14 1 15 
Total 66 54 120 

PR = grupo de pacientes refratários; FR = grupo de familiares de pacientes refratários; 
PNR = grupo de pacientes não-refratários; FNR = grupo de familiares de pacientes não-
refratários; CPR = grupo de controles de pacientes refratários; CFNR = grupo de 
controles de familiares de pacientes refratários; CPNR = grupo de controles de 
pacientes não-refratários; CFNR = grupo de controles de familiares de pacientes não-
refratários 

 

Em relação à idade, a distribuição das médias e seus desvios padrão para 

cada grupo pode ser observada na tabela 2. 
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Tabela 2: Médias de idade e respectivos desvios-padrão para cada grupo. 

Grupo N Média Desvio-padrão 

PR 15 29,93 8,13 
FR 15 55,47 10,75 

PNR 15 24,33 7,94 
FNR 15 46,27 8,43 
CPR 15 30,67 8,62 
CFR 15 55,47 10,10 

CPNR 15 24,93 8,78 
CFNR 15 46,13 7,63 

PR = grupo de pacientes refratários; FR = grupo de familiares de pacientes refratários; 
PNR = grupo de pacientes não-refratários; FNR = grupo de familiares de pacientes não-
refratários; CPR = grupo de controles de pacientes refratários; CFNR = grupo de 
controles de familiares de pacientes refratários; CPNR = grupo de controles de 
pacientes não-refratários; CFNR = grupo de controles de familiares de pacientes não-
refratários 

 

As médias da escolaridade (em anos de estudo) e seus desvios-padrão 

para cada grupo podem ser observadas na tabela 3. 

Tabela 3: Médias de anos de estudo e respectivos desvios-padrão para cada grupo. 
Grupo N Média Desvio-padrão 

PR 15 8,33 3,02 
FR 15 7,67 4,51 

PNR 15 10,60 2,06 
FNR 15 8,80 3,32 
CPR 15 8,47 3,36 
CFR 15 7,33 4,37 

CPNR 15 11,00 1,65 
CFNR 15 9,07 3,77 

PR = grupo de pacientes refratários; FR = grupo de familiares de pacientes refratários; 
PNR = grupo de pacientes não-refratários; FNR = grupo de familiares de pacientes não-
refratários; CPR = grupo de controles de pacientes refratários; CFNR = grupo de 
controles de familiares de pacientes refratários; CPNR = grupo de controles de 
pacientes não-refratários; CFNR = grupo de controles de familiares de pacientes não-
refratários 

 

Conforme esperado, portanto, os grupos diferiram entre si (idade – F7,112= 

33,08; GL=7; p < 0,001 / escolaridade – F7,112=2,20; GL=7; p=0,039), mas a 

comparação entre cada grupo e seu respectivo grupo controle em termos de 
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distribuição por sexo e de médias de idade e escolaridade não apresentou 

diferenças significativas (tabelas 4 e 5). 

Tabela 4: Comparação post-hoc com o Teste de Duncan para a média de idade 
entre os oito grupos. 

Grupo N Subset para alpha = 0,05 
  1 2 3 

PNR 15 24,33   
CPNR 15 24,93   

PR 15 29,93   
CPR 15 30,67   

CFNR 15  46,13  
FNR 15  46,27  
FR 15   55,47 

CFR 15   55,47 
Sig.  0,076 0,967 1,000 

PR = grupo de pacientes refratários; FR = grupo de familiares de pacientes refratários; 
PNR = grupo de pacientes não-refratários; FNR = grupo de familiares de pacientes não-
refratários; CPR = grupo de controles de pacientes refratários; CFNR = grupo de 
controles de familiares de pacientes refratários; CPNR = grupo de controles de 
pacientes não-refratários; CFNR = grupo de controles de familiares de pacientes não-
refratários 

 
 
 

Tabela 5: Comparação post-hoc com o Teste de Duncan para a média de 
escolaridade em anos de estudo entre os oito grupos. 

Grupo N Subset para alpha = 0,05 
  1 2 

CFR 15 7,33  
FR 15 7,67  
PR 15 8,33 8,33 

CPR 15 8,47 8,47 
FNR 15 8,80 8,80 

CFNR 15 9,07 9,07 
PNR 15  10,60 

CPNR 15  11,00 
Sig.  0,076 0,967 

PR = grupo de pacientes refratários; FR = grupo de familiares de pacientes refratários; 
PNR = grupo de pacientes não-refratários; FNR = grupo de familiares de pacientes não-
refratários; CPR = grupo de controles de pacientes refratários; CFNR = grupo de 
controles de familiares de pacientes refratários; CPNR = grupo de controles de 
pacientes não-refratários; CFNR = grupo de controles de familiares de pacientes não-
refratários 
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A tabela 6 apresenta a comparação entre os dados clínico-demográficos 

dos dois grupos de pacientes. 

 
Tabela 6: Comparação das características clínico-demográficas entre os grupos de pacientes refratários (PR) e 
não-refratários (PNR). 

Característica clínico-demográfica Grupo Média Desvio-padrão t gl p 

PR 136,00 88,39 2,43 28 0,022* Tempo de doença (meses) 
PNR 57,67 87,88    
PR 3,93 2,492 3,56 28 0,001* 

Número de internações 
PNR 1,40 1,18    
PR 29,93 8,13 1,91 28 0,067 

Idade 
PNR 24,33 7,94    
PR 8,33 3,02 2,40 28 0,023* 

Escolaridade (em anos) 
PNR 10,60 2,06    
PR 9,13 5,19 1,99 28 0,057 

Escore total da BPRS 
PNR 12,73 4,71    
PR 2,53 1,77 0,31 28 0,756 Escore do Fator 

Ansiedade/Depressão da BPRS PNR 2,33 1,72    
PR 2,80 2,40 2,31 28 0,028* Escore do Fator 

Retardo/Isolamento da BPRS PNR 4,80 2,34    
PR 3,00 2,85 1,10 28 0,279 Escore do Fator Distúrbio do 

Pensamento da BPRS PNR 4,20 3,10    
PR 0,87 1,30 1,30 28 0,204 

Escore do Fator Ativação da BPRS 
PNR 1,40 0,91    
PR 15,20 4,16 3,25 28 0,003* 

Escore Total da PANSS negativa 
PNR 21,93 6,87    

* indica significância estatística, com p < 0,05. 
PR = pacientes refratários; PNR = pacientes não-refratários 

 

Quando comparados entre si, os grupos de pacientes, apesar de 

estatisticamente similares em termos de idade, possuíam diferenças importantes. 

Em média, o grupo PNR apresentou maior escolaridade que o grupo PR, 

enquanto os integrantes do grupo PR possuíam maior número de internações e 

maior tempo de doença (Tabela 6). 

 Com relação às escalas psiquiátricas, pacientes em uso de clozapina 

apresentaram menos sintomas negativos de acordo com os escores na PANSS 
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negativa. Embora os escores totais na BPRS não tenham apresentado diferença 

estatisticamente significativa, os dois grupos de pacientes divergiram no fator 

‘retardo/isolamento’ da escala, com o grupo PNR sendo mais prejudicado que o 

grupo PR. 

A tabela 7 mostra as medicações e doses específicas utilizadas em cada 

grupo, bem como as drogas em associação. 

 

Tabela 7: Medicações psicotrópicas e dosagens utilizadas pelos pacientes do 
estudo. 

Sujeito Grupo Droga (em mg/d) Outras drogas (mg/d) 
1 PR Clozapina 300  
2 PR Clozapina 550 Lamotrigina 300 
3 PR Clozapina 200  
4 PR Clozapina 300  
5 PR Clozapina 350  
6 PR Clozapina 350 Ác. Valpróico 1250 
7 PR Clozapina 400  
8 PR Clozapina 400  
9 PR Clozapina 400 Clomipramina 75 
10 PR Clozapina 450  
11 PR Clozapina 600 Sertralina 100 
12 PR Clozapina 600  
13 PR Clozapina 600  
14 PR Clozapina 750 Lamotrigina 300 
15 PR Clozapina 800 Lamotrigina 300 
16 PNR Haldol 12,5 Biperideno 4 
17 PNR Olanzapina 10 Diazepan 5 
18 PNR Olanzapina 10 Risperidona 2 
19 PNR Olanzapina 15  
20 PNR Olanzapina 15  
21 PNR Olanzapina 15  
22 PNR Olanzapina 20 Fluoxetina 40 
23 PNR Olanzapina 30  
24 PNR Olanzapina 40 Fluoxetina 60 
25 PNR Olanzapina 40 Fluoxetina 10 
26 PNR Quetiapina 400  
27 PNR Quetiapina 700  
28 PNR Risperidona 4  
29 PNR Clorpromazina 500  
30 PNR Clorpromazina 100 Pipotiazina 100 – 1 

injeção/mês, Biperideno 2 
PR = pacientes refratários; PNR = pacientes não-refratários 
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5.2. Tarefa de reconhecimento de emoções faciais 

 Como mencionado anteriormente, a análise do desempenho na tarefa de 

reconhecimento de emoções faciais foi feita através de comparações dois a dois, 

cada grupo sendo comparado com seu grupo controle específico por meio de um 

teste-t para medidas independentes para cada uma das seguintes condições: 

número de quadros utilizados até a escolha de qual emoção era representada (N 

QUADROS), tempo para definir qual a emoção apresentada (T ESCOLHA), tempo 

total para completar o teste (T TOTAL) e número de acertos (ACERTO) para o 

teste completo. Além disso, análises similares foram feitas para comparar o tempo 

e o número de erros e acertos por emoção específica. 

 

Pacientes 

O grupo PR consumiu um tempo total maior que o grupo CPR para a 

execução da tarefa (Tabela 8), mas não apresentou diferença em qualquer dos 

outros fatores.  

 

 
Tabela 8: Desempenho dos pacientes refratários (PR) e de seus respectivos controles 
(CPR) na tarefa de reconhecimento de emoções. 

Condição Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

N QUADROS PR 6,48 2,10 0,24 28 0,814 
 CPR 6,33 1,27    
T ESCOLHA (s) PR 18,47 10,18 1,87 28 0,072 
 CPR 12,95 5,19    
T TOTAL (s) PR 523,07 246,56 2,13 28 0,042* 
 CPR 367,13 141,03    
ACERTO (N) PR 14,20 5,23 - 0,61 28 0,543 
 CPR 15,27 4,22    
* indica significância estatística, com p < 0,05. 
PR = pacientes refratários; CPR = grupo controle de pacientes refratários 
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A análise do tempo envolvido no processamento de cada emoção 

específica mostra que os pacientes deste grupo demoraram mais para responder 

a expressões faciais de medo e nojo (Tabela 9), ainda que o número de erros e 

acertos para estas duas emoções específicas não tenha diferido entre os dois 

grupos (Tabela 10). 

Em contraste com a comparação acima, os pacientes do grupo PNR não 

apresentaram diferenças significativas no tempo de execução da tarefa 

comparativamente a seus controles, no entanto, o escore total dos pacientes deste 

grupo foi mais baixo que o escore dos voluntários saudáveis (Tabela 11). 

 

Tabela 9: Tempo (em segundos) utilizado para reconhecimento das emoções 
específicas pelos pacientes refratários (PR) e seus respectivos controles (CPR) na 
tarefa de reconhecimento de emoções. 

Emoção Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

PR 12,93 5,34 0,81 28 0,425 Alegria 
CPR 11,05 7,24    
PR 23,07 13,81 1,75 28 0,090 Tristeza CPR 16,10 6,78    
PR 18,07 9,01 2,74 28 0,011* Medo CPR 11,10 4,01    
PR 20,80 13,93 2,32 28 0,028* Nojo CPR 11,97 4,91    
PR 17,75 8,75 1,16 28 0,258 Raiva CPR 14,43 6,86    
PR 19,63 14,46 1,57 28 0,127 Surpresa CPR 13,05 7,32    

* indica significância estatística, com p < 0,05. 
PR = pacientes refratários; CPR = grupo controle de pacientes refratários 
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Tabela 10: Número de erros e acertos para reconhecimento das emoções específicas pelos pacientes 
refratários (PR) e seus respectivos controles (CPR) na tarefa de reconhecimento de emoções. 

Emoção Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

PR 0,53 0,92 0,44 28 0,664 
Alegria erros 

CPR 0,40 0,74    
PR 3,47 0,92 - 0,44 28 0,664 

Alegria acertos 
CPR 3,60 0,74    
PR 2,33 1,34 1,01 28 0,322 

Tristeza erros 
CPR 1,87 1,19    
PR 1,67 1,34 - 1,01 28 0,322 

Tristeza acertos 
CPR 2,13 1,19    
PR 2,47 1,36 0,31 28 0,760 

Medo erros 
CPR 2,33 0,98    
PR 1,53 1,36 - 0,31 28 0,760 

Medo acertos 
CPR 1,67 0,98    
PR 1,87 1,30 - 0,14 28 0,886 

Nojo erros 
CPR 1,93 1,23    
PR 2,13 1,30 0,14 28 0,886 

Nojo acertos 
CPR 2,07 1,23    
PR 1,40 1,50 0,55 28 0,587 

Raiva erros 
CPR 1,13 1,12    
PR 2,60 1,50 - 0,55 28 0,587 

Raiva acertos 
CPR 2,87 1,12    
PR 1,20 1,42 0,27 28 0,789 

Surpresa erros 
CPR 1,07 1,28    
PR 2,80 1,42 - 0,27 28 0,789 

Surpresa acertos 
CPR 2,93 1,28    

PR = pacientes refratários; CPR = grupo controle de pacientes refratários 

 
 

Tabela 11: Desempenho dos pacientes não-refratários (PNR) e seus respectivos 
controles (CPNR) na tarefa de reconhecimento de emoções. 

Condição Grupo Média Desvio-padrão t gl p 
PNR 7,60 1,90 1,69 28 0,102 

N QUADROS 
CPNR 6,47 1,76    
PNR 11,35 4,46 1,11 28 0,276 

T ESCOLHA (s) 
CPNR 13,22 4,73    
PNR 326,00 117,39 1,11 28 0,274 

T TOTAL (s) 
CPNR 380,33 147,70    
PNR 16,07 4,54 - 2,36 28 0,025* 

ACERTO (N) 
CPNR 19,27 2,63    

* indica significância estatística, com p < 0,05. 
PNR = pacientes não-refratários; CPNR = grupo controle de pacientes não-refratários 
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A análise do tempo de reação para cada emoção específica mostra ainda 

que o grupo PNR foi mais lento que seu grupo controle na identificação de nojo, 

embora esta diferença não tenha se refletido no tempo total (Tabela 12).  

 

A análise por emoções individuais nos mostra que a diferença de escore no 

grupo PNR se deveu, sobretudo, a um maior número de erros na identificação de 

tristeza, mas não de outras emoções (Tabela 13). 

 

Tabela 12: Tempo (em segundos) utilizado para reconhecimento das emoções 
específicas pelos pacientes não-refratários (PNR) e seus respectivos controles (CPNR) 
na tarefa de reconhecimento de emoções. 

Emoção Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

PNR 9,45 4,48 0,02 28 0,984 
Alegria 

CPNR 9,42 4,56    
PNR 12,78 5,82 - 0,44 28 0,665 

Tristeza 
CPNR 13,73 6,05    
PNR 12,02 7,30 - 0,22 28 0,828 

Medo 
CPNR 12,55 5,91    
PNR 9,68 2,31 - 2,62 28 0,014* 

Nojo 
CPNR 13,07 4,43    
PNR 12,62 4,49 - 1,90 28 0,068 

Raiva 
CPNR 16,60 6,78    
PNR 11,57 6,07 - 1,08 28 0,287 

Surpresa 
CPNR 14,00 6,22    

* indica significância estatística, com p < 0,05. 
PNR = pacientes não-refratários; CPNR = grupo controle de pacientes não-refratários 
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Tabela 13: Número de erros e acertos para reconhecimento das emoções específicas pelos pacientes 
não-refratários (PNR) e seus respectivos controles (CPNR) na tarefa de reconhecimento de emoções. 

Emoção Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

PNR 0,33 0,82 1,58 28 0,125 Alegria erros 
CPNR 0,00 0,00    
PNR 3,67 0,82 - 1,58 28 0,125 Alegria acertos CPNR 4,00 0,00    
PNR 1,73 1,10 2,28 28 0,030* Tristeza erros CPNR 0,93 0,80    
PNR 2,27 1,10 - 2,28 28 0,030* Tristeza acertos CPNR 3,07 0,80    
PNR 1,53 1,25 0,46 28 0,646 Medo erros CPNR 1,33 1,11    
PNR 2,47 1,25 - 0,46 28 0,646 Medo acertos CPNR 2,67 1,11    
PNR 1,73 1,39 0,96 28 0,344 Nojo erros CPNR 1,33 0,82    
PNR 2,27 1,39 - 0,96 28 0,344 Nojo acertos CPNR 2,67 0,82    
PNR 1,20 1,21 1,76 28 0,089 Raiva erros CPNR 0,53 0,83    
PNR 2,80 1,2071 - 1,76 28 0,089 Raiva acertos CPNR 3,47 0,83    
PNR 1,20 1,42 1,37 28 0,180 Surpresa erros CPNR 0,60 0,91    
PNR 2,80 1,42 - 1,37 28 0,180 Surpresa acertos CPNR 3,40 0,91    

* indica significância estatística, com p < 0,05. 

PNR = pacientes não-refratários; CPNR = grupo controle de pacientes não-refratários 

 

 

Familiares 

Nem o grupo FR (Tabelas 14, 15 e 16) e nem o grupo FNR (Tabelas 17, 18 

e 19) apresentaram diferenças estatisticamente significativas no desempenho 

geral ou específico no teste de reconhecimento de emoções faciais, equiparando-

se aos seus controles em todos os fatores analisados.  
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Tabela 14: Desempenho dos familiares de pacientes refratários (FR) e seus 
respectivos controles (CFR) na tarefa de reconhecimento de emoções. 

Condição Grupo Média Desvio-padrão t gl p 
FR 6,72 1,36 0,35 28 0,725 

N QUADROS 
CFR 6,52 1,65    
FR 18,54 4,90 0,59 28 0,558 

T ESCOLHA (s) 
CFR 17,32 6,32    
FR 507,73 132,49 0,46 28 0,650 

T TOTAL (s) 
CFR 482,67 165,39    
FR 16,33 3,56 1,69 28 0,102 

ACERTO (N) 
CFR 14,07 3,79    

FR = familiares de pacientes refratários; CFR = grupo controle de familiares de 
pacientes refratários 

 

 

 

Tabela 15: Tempo (em segundos) utilizado para reconhecimento das emoções 
específicas pelos familiares de pacientes refratários (FR) e seus respectivos controles 
(CFR) na tarefa de reconhecimento de emoções. 

Emoção Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

FR 13,72 4,40 - 0,81 28 0,426 Alegria 
CFR 15,80 8,97    
FR 19,58 5,40 - 0,29 28 0,771 Tristeza CFR 20,63 12,72    
FR 18,37 6,22 0,43 28 0,671 Medo CFR 17,38 6,32    
FR 20,05 9,08 1,08 28 0,289 Nojo CFR 16,78 7,37    
FR 22,87 9,68 1,66 28 0,108 Raiva CFR 17,90 6,37    
FR 16,67 4,32 0,64 28 0,526 Surpresa CFR 15,42 6,18    

FR = familiares de pacientes refratários; CFR = grupo controle de familiares de pacientes 

refratários 
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Tabela 16: Número de erros e acertos para reconhecimento das emoções específicas pelos familiares 
de pacientes refratários (FR) e seus respectivos controles (CFR) na tarefa de reconhecimento de 
emoções. 

Emoção Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

FR 0,20 0,57 - 2,00 28 0,055 Alegria erros 
CFR 0,80 1,01    
FR 3,80 0,56 2,00 28 0,055 Alegria acertos CFR 3,20 1,01    
FR 1,53 1,12 - 0,16 28 0,872 Tristeza erros CFR 1,60 1,12    
FR 2,47 1,12 0,16 28 0,872 Tristeza acertos CFR 2,40 1,12    
FR 2,20 1,01 - 0,16 28 0,872 Medo erros CFR 2,27 1,22    
FR 1,80 1,01 0,16 28 0,872 Medo acertos CFR 1,73 1,22    
FR 1,93 1,33 - 1,71 28 0,098 Nojo erros CFR 2,73 1,22    
FR 2,07 1,33 1,71 28 0,098 Nojo acertos CFR 1,27 1,22    
FR 0,80 1,01 - 1,25 28 0,222 Raiva erros CFR 1,27 1,03    
FR 3,20 1,01 1,25 28 0,222 Raiva acertos CFR 2,73 1,03    
FR 0,93 1,22 - 0,75 28 0,462 Surpresa erros CFR 1,27 1,22    
FR 3,07 1,22 0,75 28 0,462 Surpresa acertos CFR 2,73 1,22    

FR = familiares de pacientes refratários; CFR = grupo controle de familiares de pacientes refratários 

 

Tabela 17: Desempenho dos familiares de pacientes não-refratários (FNR) e seus 
respectivos controles (CFNR) na tarefa de reconhecimento de emoções. 

Condição Grupo Média Desvio-padrão t gl p 
FNR 6,63 1,91 1,10 28 0,280 

N QUADROS 
CFNR 5,89 1,76    
FNR 17,22 7,17 1,23 28 0,227 

T ESCOLHA (s) 
CFNR 14,60 4,06    
FNR 469,67 178,36 1,17 28 0,252 

T TOTAL (s) 
CFNR 406,87 106,90    
FNR 15,33 3,85 0,09 28 0,932 

ACERTO (N) 
CFNR 15,20 4,57    

FNR = familiares de pacientes não-refratários; CFNR = grupo controle de familiares de 
pacientes não-refratários 
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Tabela 18: Tempo (em segundos) utilizado para reconhecimento das emoções 
específicas pelos familiares de pacientes não-refratários (FNR) e seus respectivos 
controles (CFNR) na tarefa de reconhecimento de emoções. 

Emoção Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

FNR 14,30 7,96 0,55 28 0,590 Alegria 
CFNR 13,00 4,67    
FNR 17,17 6,50 - 0,13 28 0,897 Tristeza CFNR 17,47 6,04    
FNR 16,00 8,82 0,48 28 0,637 Medo CFNR 14,77 4,77    
FNR 17,22 7,52 1,74 28 0,093 Nojo CFNR 13,45 3,71    
FNR 19,58 7,53 1,97 28 0,059 Raiva CFNR 14,42 6,83    
FNR 19,00 11,59 1,32 28 0,199 Surpresa CFNR 14,50 6,39    

FNR = familiares de pacientes não-refratários; CFNR = grupo controle de familiares de 
pacientes não-refratários 

 
 

Tabela 19: Número de erros e acertos para reconhecimento de emoções específicas pelos familiares 
de pacientes não-refratários (FNR) e seus respectivos controles (CFNR) na tarefa de reconhecimento 
de emoções. 

Emoção Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

FNR 0,40 0,83 0,55 28 0,590 Alegria erros 
CFNR 0,27 0,46    
FNR 3,60 0,83   - 0,55 28 0,590 

Alegria acertos CFNR 3,73 0,46    
FNR 1,33 1,11 - 0,62 28 0,541 

Tristeza erros CFNR 1,60 1,24    
FNR 2,67 1,11 0,62 28 0,541 

Tristeza acertos CFNR 2,40 1,24    
FNR 2,33 1,40 0,56 28 0,582 

Medo erros CFNR 2,07 1,22    
FNR 1,67 1,40 - 0,56 28 0,582 

Medo acertos CFNR 1,93 1,22    
FNR 2,33 1,05 1,13 28 0,268 

Nojo erros CFNR 1,93 0,90    
FNR 1,67 1,05 - 1,13 28 0,268 

Nojo acertos CFNR 2,07 0,90    
FNR 1,20 1,21 0,00 28 1,000 

Raiva erros CFNR 1,20 1,32    
FNR 2,80 1,21 0,00 28 1,000 

Raiva acertos CFNR 2,80 1,32    
FNR 1,00 1,00   - 1,20 28 0,242 

Surpresa erros CFNR 1,53 1,41    
FNR 3,00 1,00 1,20 28 0,242 

Surpresa acertos CFNR 2,47 1,41    
FNR = familiares de pacientes não-refratários; CFNR = grupo controle de familiares de pacientes 
não-refratários 
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5.3. Testes cognitivos 

Pacientes 

Com relação às funções cognitivas avaliadas, o grupo PR mostrou-se mais 

lento na execução do Stroop Color Word Test relativamente a seus controles (p = 

0,004). O desempenho no FAS e no N-back foi estatisticamente similar entre os 

grupos. 

 Em contraste, o grupo PNR apresentou diferenças em todos os três testes 

em comparação com seu grupo controle. Os pacientes apresentaram mais erros 

no N-back (p = 0,002), produziram menos palavras no FAS (p = 0,02) e tiveram 

maiores prejuízos em tempo (p = 0,009) e escore (p = 0,006) no SCWT. 

As tabelas 20 e 21 exibem os resultados médios do desempenho dos 

grupos PR e PNR nas tarefas cognitivas comparados com os de seus controles. 

 
  
 

Tabela 20: Desempenho dos pacientes refratários (PR) nos testes cognitivos em comparação com seu 
grupo controle específico (CPR). 

Tarefas Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

PR 6,60 1,59 1,70 28 0,101 N-back (erros) 
CPR 5,33 2,41    
PR 21,80 12,61 - 1,22 28 0,233 FAS CPR 27,20 11,62    
PR 78,73 19,71 1,10 28 0,282 T SCWT 

Prancha I CPR 70,73 20,19    
PR 0,86 1,23 1,27 27 0,215 Erros SCWT 

Prancha I CPR 0,40 0,63    
PR 199,60 63,36 2,96 28 0,006* T SCWT 

Prancha II CPR 139,87 45,82    
PR 6,47 6,54 1,14 28 0,264 Erros SCWT 

Prancha II CPR 4,27 3,59    
PR 120,87 50,72 3,18 28 0,004* ΔT CPR 69,13 37,39    
PR 5,78 5,81 1,07 27 0,294 ΔErros CPR 3,87 3,68    

  * indica significância estatística, com p < 0,05. 
     PR = pacientes refratários; CPR = grupo controle de pacientes refratários 
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Tabela 21: Desempenho dos pacientes não-refratários (PNR) nos testes cognitivos em comparação com 
seu grupo controle específico (CPNR). 

Tarefas Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

PNR 6,33 2,58 3,49 28 0,002* N-back (erros) 
CPNR 3,27 2,22    
PNR 24,93 9,62 - 2,43 28 0,022* 

FAS 
CPNR 33,27 9,11    
PNR 70,47 22,69 1,12 28 0,269 T SCWT 

Prancha I CPNR 62,73 13,85    
PNR 0,47 0,64 0,21 28 0,836 Erros SCWT 

Prancha I CPNR 0,40 1,05    
PNR 164,60 58,73 2,90 28 0,007* T SCWT 

Prancha II CPNR 116,47 25,91    
PNR 3,80 3,23 3,03 28 0,005* Erros SCWT 

Prancha II CPNR 1,07 1,33    
PNR 94,13 51,23 2,79 28 0,009* 

ΔT 
CPNR 53,73 23,01    
PNR 3,33 3,22 2,99 28 0,006* 

ΔErros 
CPNR 0,67 1,23    

 * indica significância estatística, com p < 0,05. 
PNR = pacientes não-refratários; CPNR = grupo controle de pacientes não-refratários 

 

 

Familiares 

Os familiares de pacientes em uso de clozapina (FR) tiveram pior 

desempenho no N-back (p < 0,001) e maior tempo de execução na condição 

controle do SCWT (p ≤ 0,05) - não refletido no parâmetro ΔT - em comparação 

com seu grupo controle (CFR). Os resultados dos dois grupos estão detalhados na 

tabela 22. 
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Tabela 22: Desempenho dos familiares de pacientes refratários (FR) nos testes cognitivos em 
comparação com seu grupo controle específico (CFR). 

Tarefas Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

FR 7,87 1,77 3,98 28 < 0,01* N-back (erros) 
CFR 5,20 1,89    
FR 24,93 9,98 - 1,69 28 0,102 

FAS 
CFR 32,13 13,15    
FR 90,87 31,17 2,13 28 0,042* T SCWT 

Prancha I CFR 72,47 12,32    
FR 0,80 1,08 1,67 28 0,105 Erros SCWT 

Prancha I CFR 0,27 0,59    
FR 175,07 38,62 0,86 27 0,395 T SCWT 

Prancha II CFR 161,57 45,46    
FR 5,07 3,01 0,36 27 0,720 Erros SCWT 

Prancha II CFR 4,57 4,29    
FR 84,20 44,18 -  0,31 27 0,762 

ΔT 
CFR 89,14 42,77    
FR 4,27 3,30 - 0,11 27 0,912 

ΔErros 
CFR 4,43 4,45    

* indica significância estatística, com p < 0,05. 
FR = familiares de pacientes refratários; CFR = grupo controle de familiares de pacientes refratários 

 

Tabela 23: Desempenho dos familiares de pacientes não-refratários (FNR) nos testes cognitivos em 
comparação com seu grupo controle específico (CFNR). 

Tarefas Grupo Média Desvio-
padrão t gl p 

FNR 5,73 2,96 0,98 28 0,337 N-back (erros) 
CFNR 4,73 2,63    
FNR 28,20 8,54 - 0,07 28 0,942 

FAS 
CFNR 28,47 11,09    
FNR 76,40 21,91 - 0,94 28 0,354 T SCWT 

Prancha I CFNR 83,60 19,91    
FNR 0,27 0,45 - 1,65 28 0,109 Erros SCWT 

Prancha I CFNR 0,67 0,82    
FNR 154,47 45,57 0,32 28 0,747 T SCWT 

Prancha II CFNR 149,20 43,09    
FNR 2,80 2,81 - 0,91 28 0,370 Erros SCWT 

Prancha II CFNR 3,93 3,92    
FNR 78,07 43,35 0,84 28 0,407 

ΔT 
CFNR 65,60 37,55    
FNR 2,53 2,69 -  0,61 28 0,546 

ΔErros 
CFNR 3,27 3,79    

  FNR = familiares de pacientes não=refratários; CFNR = grupo controle de familiares de pacientes não-refratários 
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Como se pode inferir a partir da análise da tabela 23 acima, nenhuma 

diferença estatisticamente significativa foi encontrada entre os grupos FNR e 

CFNR em termos de desempenho nos testes cognitivos. 

 

5.4. Correlações 

Adequação da tarefa 

 Uma vez que a tarefa de reconhecimento de emoções utilizada foi 

desenvolvida especificamente para este estudo, uma análise da correlação dos 

fatores da tarefa entre si foi conduzida para verificar a adequação da mesma. Os 

resultados desta análise estão detalhados na tabela 24. 

 Tabela 24: Correlações entre os diferentes aspectos da tarefa de reconhecimento de emoções faciais. 
  N Quadros T Escolha T Total N Erros N Acertos 

Correlação 
de Pearson 1,00 0,10 0,09 -0,53 0,53 

P , 0,27 0,35 < 0,01* < 0,01* N Quadros 

N 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Correlação 
de Pearson 0,10 1,00 0,98 0,11 -0,11 

P 0,27 , < 0,01* 0,21 0,21 T Escolha 

N 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Correlação 
de Pearson 0,09 0,98 1,00 0,12 -0,12 

P 0,35 < 0,01* , 0,18 0,18 T Total 

N 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Correlação 
de Pearson 0,53 -0,11 -0,12 -1,00 1,00 

P < 0,01* 0,21 0,18 < 0,01* , N Acertos 

N 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
 * indica significância estatística, com p < 0,05. 

 

Dados demográficos e tarefa de reconhecimento de emoções 

 As características clínico-demográficas dos participantes foram 

correlacionadas com os componentes da tarefa de reconhecimento emocional, 

revelando a existência de correlações entre estes componentes e a escolaridade e 

idade dos sujeitos. Os resultados desta análise são descritos na tabela 25. 
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Tabela 25: Análise de correlação entre características clínico-demográficas dos participantes e fatores 
componentes da tarefa de reconhecimento de emoções faciais. 

  N Quadros T Escolha T Total N Erros N Acertos 
Correlação 
de Pearson -0,04 0,36 0,34 0,14 -0,14 

P 0,64 < 0,01* < 0,01* 0,13 0,13 
Idade 

N 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Correlação 
de Pearson 0,11 -0,17 -0,21 -0,31 0,31 

P 0,21 0,07 0,02* < 0,01* < 0,01* Escolaridade 

N 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Correlação 
de Pearson -0,09 0,22 0,27 -0,14 0,14 

P 0,65 0,24 0,15 0,47 0,47 T Doença 

N 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Correlação 
de Pearson -0,17 0,03 0,08 0,02 -0,02 

P 0,37 0,89 0,68 0,92 0,92 
N 

Internações 
N 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

 * indica significância estatística, com p < 0,05. 

 

 

Escalas psiquiátricas 

O estudo da correlação entre os escores da BPRS e da PANSS com o 

desempenho na tarefa de reconhecimento de emoções faciais para os PR não 

identificou nenhuma correlação significativa, o mesmo se mostrando verdadeiro 

para os fatores da BPRS individualmente (Tabela 26).  

 O mesmo aconteceu com os PNR, com exceção do fator 

ansiedade/depressão da BPRS, que se correlacionou negativamente com o tempo 

de escolha da emoção (Tabela 27). 
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Tabela 26: Análise de correlação entre sintomatologia dos pacientes refratários (PR), avaliada com as 
escalas BPRS e PANSS-negativa, e os componentes da tarefa de reconhecimento de emoções faciais. 
 
    N Quadros T Escolha T Total N Erros N Acertos 

Correlação 
de Pearson -0,05 0,02 0,06 0,00 0,00 

P 0,86 0,95 0,83 1,00 1,00 
Escore Total da BPRS 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson -0,14 0,41 0,42 0,02 -0,02 

P 0,62 0,13 0,12 0,94 0,94 
Fator 

Ansiedade/depressão 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Correlação 
de Pearson 0,42 0,07 0,06 -0,31 0,31 

P 0,12 0,81 0,84 0,26 0,26 
Fator Retardo 

Psicomotor/Isolamento 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Correlação 
de Pearson -0,44 -0,33 -0,25 0,31 -0,31 

P 0,10 0,23 0,38 0,27 0,27 
Fator Distúrbio do 

Pensamento 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Correlação 
de Pearson 0,10 0,07 0,05 -0,06 0,06 

P 0,73 0,81 0,86 0,84 0,84 Fator Ativação 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson 0,05 0,14 0,17 -0,07 0,07 

P 0,86 0,63 0,55 0,79 0,79 
Escore Total da PANSS 

Negativa 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

 

Tabela 27: Análise de correlação entre sintomatologia dos pacientes não-refratários (PNR), avaliada com as 
escalas BPRS e PANSS-negativa, e os componentes da tarefa de reconhecimento de emoções faciais. 
 
    N Quadros T Escolha T Total N Erros N Acertos 

Correlação 
de Pearson -0,30 -0,35 -0,37 0,04 -0,04 

P 0,27 0,20 0,17 0,89 0,89 Escore Total da BPRS 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson 0,00 -0,51 -0,49 -0,01 0,01 

P 0,99 0,05* 0,06 0,98 0,98 
Fator 

Ansiedade/depressão 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Correlação 
de Pearson -0,15 0,28 0,26 -0,03 0,03 

P 0,60 0,32 0,35 0,90 0,90 
Fator Retardo 

Psicomotor/Isolamento 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Correlação 
de Pearson -0,30 -0,35 -0,38 0,11 -0,11 

P 0,27 0,20 0,17 0,70 0,70 
Fator Distúrbio do 

Pensamento 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Correlação 
de Pearson -0,16 -0,36 -0,38 -0,06 0,06 

P 0,58 0,19 0,16 0,83 0,83 Fator Ativação 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson 0,27 0,23 0,21 -0,01 0,01 

P 0,34 0,41 0,45 0,98 0,98 
Escore Total da PANSS 

Negativa 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

* indica significância estatística, com p ≤ 0,05. 
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Cognição e reconhecimento de emoções faciais 

  

A análise da correlação entre o desempenho nos testes cognitivos e a 

tarefa de reconhecimento de emoções faciais forneceu mais resultados que 

aquela entre as escalas e a mesma tarefa. Em uma análise global, considerando 

todos os participantes, uma correlação negativa foi observada entre o número de 

erros no N-back e o escore total na tarefa de reconhecimento de emoções (p < 

0,05).  

Além disso, o desempenho no FAS apresentou correlação negativa com o 

tempo de reação e o tempo total (p < 0,01) e positiva com o escore total (p < 0,01).  

O tempo no SCWT se correlacionou positivamente com o tempo de reação 

e o tempo total (p < 0,01) e negativamente com o número de emoções 

corretamente interpretadas (p < 0,05) e, por fim, o número de erros no SCWT foi 

negativamente correlacionado ao número de acertos na tarefa de reconhecimento 

de emoções. Os resultados da análise completa estão na tabela 28. 
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Tabela 28: Análise de correlação entre a bateria de testes cognitivos e os componentes da tarefa de 
reconhecimento de emoções a partir do desempenho de todos os grupos de participantes. 

  N Quadros T Escolha T Total N Erros N Acertos 
Correlação 
de Pearson 0,08 0,05 0,06 0,18 -0,18 

P 0,37 0,56 0,52 0,05* 0,05* 
N-back 

N 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Correlação 
de Pearson 0,03 -0,24 -0,27 -0,37 0,37 

P 0,71 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* FAS 

N 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Correlação 
de Pearson -0,19 0,37 0,39 0,29 -0,29 

P 0,04* < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* 
T SCWT 
Prancha I 

N 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
Correlação 
de Pearson -0,09 0,07 0,06 0,19 -0,19 

P 0,34 0,46 0,49 0,04* 0,04* 
Erros SCWT 

Prancha I 
N 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 

Correlação 
de Pearson 0,05 0,41 0,45 0,30 -0,30 

P 0,60 < 0,01* < 0,01* < 0,01* < 0,01* 
T SCWT 

Prancha II 
N 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 

Correlação 
de Pearson 0,05 0,10 0,14 0,30 -0,30 

P 0,58 0,26 0,14 < 0,01* < 0,01* 
Erros SCWT 
Prancha II 

N 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 
Correlação 
de Pearson 0,15 0,29 0,31 0,20 -0,20 

P 0,11 < 0,01* < 0,01* 0,03* 0,03* ΔT 

N 119,00 119,00 119,00 119,00 119,00 
Correlação 
de Pearson 0,08 0,10 0,13 0,28 -0,28 

P 0,41 0,30 0,16 < 0,01* < 0,01* ΔErros 

N 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 
*indica significância estatística, com p ≤ 0,05. 

 

 

 

As análises de correlação entre o desempenho cognitivo dos dois grupos 

de pacientes e os elementos da tarefa estão descritas nas tabelas 29 (grupo PR) e 

30 (grupo PNR). 
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Tabela 29: Análise de correlação entre o desempenho do grupo PR nos testes cognitivos e os elementos da 
tarefa de reconhecimento de emoções. 

  N Quadros T Escolha T Total N Erros N Acertos 
Correlação 
de Pearson -0,10 -0,15 -0,13 -0,14 0,14 

P 0,72 0,59 0,64 0,62 0,62 
N-back 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson 0,18 -0,46 -0,51 -0,14 0,14 

P 0,53 0,08 0,05* 0,61 0,61 FAS 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson -0,13 0,29 0,36 -0,14 0,14 

P 0,64 0,29 0,19 0,63 0,63 
T SCWT 
Prancha I 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson 0,14 0,00 0,00 0,07 -0,07 

P 0,62 1,00 0,99 0,80 0,80 
Erros SCWT 

Prancha I 
N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 

Correlação 
de Pearson -0,45 0,29 0,36 0,39 -0,39 

P 0,09 0,30 0,19 0,15 0,15 
T SCWT 

Prancha II 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Correlação 
de Pearson -0,10 -0,36 -0,36 0,35 -0,35 

P 0,72 0,19 0,19 0,20 0,20 
Erros SCWT 
Prancha II 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson -0,52 0,24 0,31 0,54 -0,54 

P 0,05* 0,38 0,26 0,04* 0,04* ΔT 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson -0,21 -0,42 -0,41 0,40 -0,40 

P 0,48 0,13 0,14 0,15 0,15 ΔErros 

N 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
* indica significância estatística, com p ≤ 0,05. 

 
 Como é possível observar acima, o desempenho do grupo PR no FAS 

correlacionou negativamente com o tempo total de execução da tarefa de 

reconhecimento de emoções faciais. A tabela 29 também mostra uma correlação 

negativa entre o ΔT e o número de quadros utilizados para o julgamento 

emocional e outra, também negativa, entre o mesmo parâmetro do SCWT e o 

número de acertos, inversamente refletida no número de erros. 

 Na tabela 30 abaixo se observam maiores interações entre o desempenho 

na bateria cognitiva e na tarefa de reconhecimento de emoções relativas ao grupo 

PNR. A performance no N-back foi positivamente correlacionada com número de 
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quadros, tempo de escolha e número de julgamentos corretos, sendo importante 

ressaltar que o desempenho na tarefa de memória operacional foi medido em 

função do número de erros. 

 Ainda sobre o grupo PNR, o tempo para leitura na condição neutra do 

SCWT (prancha I) foi positivamente correlacionado com o tempo de escolha e 

com o tempo total na tarefa emocional, o mesmo sendo válido para o tempo e o 

escore na tarefa incongruente (prancha II) e para os parâmetros ΔT e ΔE. 

 
 

Tabela 30: Análise de correlação entre o desempenho do grupo PNR nos testes cognitivos e os elementos 
da tarefa de reconhecimento de emoções. 

  N Quadros T Escolha T Total N Erros N Acertos 
Correlação 
de Pearson 0,56 0,51 0,48 -0,61 0,61 

P 0,03* 0,05* 0,07 0,02* 0,02* N-back 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson -0,24 -0,46 -0,41 -0,09 0,09 

P 0,38 0,08 0,13 0,75 0,75 FAS 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson 0,00 0,74 0,76 0,11 -0,11 

P 0,99 < 0,01* < 0,01* 0,70 0,70 
T SCWT 
Prancha I 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson 0,11 -0,17 -0,14 0,43 -0,43 

P 0,71 0,54 0,61 0,11 0,11 
Erros SCWT 

Prancha I 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Correlação 
de Pearson 0,42 0,77 0,82 -0,24 0,24 

P 0,12 < 0,01* < 0,01* 0,38 0,38 
T SCWT 

Prancha II 
N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

Correlação 
de Pearson 0,32 0,73 0,74 -0,32 0,32 

P 0,24 < 0,01* < 0,01* 0,24 0,24 
Erros SCWT 
Prancha II 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson 0,48 0,55 0,60 -0,33 0,33 

P 0,07 0,03* 0,02* 0,23 0,23 ΔT 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Correlação 
de Pearson 0,30 0,76 0,77 -0,41 0,41 

P 0,27 < 0,01* < 0,01* 0,13 0,13 ΔErros 

N 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
* indica significância estatística, com p ≤ 0,05. 
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6. Discussão 
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Dados clínicos e demográficos 

O trabalho conduzido teve o propósito de investigar o reconhecimento de 

emoções faciais e o funcionamento cognitivo em pacientes com esquizofrenia 

refratária (PR) e não-refratária (PNR) ao tratamento medicamentoso e em 

familiares em primeiro-grau destes pacientes, comparando-os a grupos de 

voluntários saudáveis. É importante ressaltar que este é o primeiro trabalho que 

compara o desempenho no reconhecimento de emoções faciais nestes dois 

grupos de pacientes e que o grupo de esquizofrênicos refratários estava em uso 

de clozapina. Além disso, é inédita também a inclusão de familiares de pacientes 

com essa disposição (refratários e não-refratários). 

 A primeira observação que pode ser feita a partir de nossos resultados é 

que os dois grupos de pacientes diferiam com relação às características clínico-

demográficas. Trabalhos anteriores já haviam demonstrado tais diferenças entre 

esquizofrenia refratária (ER) e não-refratária (ENR) relativas ao tempo de doença, 

número de hospitalizações e idade de início dos sintomas (Meltzer e col., 1997; 

Henna e col., 1999); em nosso trabalho, além de reproduzirmos estes achados, 

verificamos que o grupo PR possui média de escolaridade significativamente mais 

baixa.  

Estas diferenças influem diretamente na integridade de resultados de 

comparações diretas entre estes grupos de pacientes distintos, refletindo a 

dificuldade de se constituírem grupos de pacientes refratários e não-refratários 

adequadamente pareados. Dificuldades para estabelecer correlações válidas 

referentes à medicação e cronicidade já foram abordadas por outros autores 

(Whittaker e col., 2001). Apesar destes obstáculos, o delineamento do trabalho, 
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envolvendo grupos distintos de pacientes pareados com grupos controle próprios, 

possibilitou comparações indiretas em outras medidas que não as características 

clínico-demográficas. 

 

Reconhecimento de emoções em pacientes 

Com relação ao reconhecimento de emoções faciais, os resultados nos 

mostram que ambos os grupos de pacientes apresentaram prejuízos em 

comparação aos voluntários saudáveis. De maneira interessante, os prejuízos 

observados em cada grupo apresentaram características distintas.  

O grupo PR não apresentou diferenças no número de expressões 

emocionais corretamente identificadas, mas a dificuldade de processamento 

emocional transparece através do maior tempo total necessário para a conclusão 

da tarefa de reconhecimento de expressões faciais quando comparados com 

controles normais. Sobre este aspecto específico, é importante lembrar que a 

tarefa de reconhecimento emocional aqui utilizada não possuía restrições de 

tempo. Como sugerido por outros autores (Ibarrarán-Pernas e col., 2003), o 

estabelecimento de tais limites poderia se refletir em maior número de erros, já 

que, ao necessitar de um tempo maior para reconhecer corretamente uma 

expressão emocional, supõe-se que o sujeito cometeria mais erros ao não dispor 

desta dilatação temporal. 

Uma outra reflexão possível  a partir destes resultados é que, de alguma 

maneira, o uso crônico de clozapina possa ter corrigido ou melhorado essa função 

cognitiva de reconhecimento de emoções. Essa possibilidade é reforçada pela 

observação de estudos anteriores, que têm apontado que quanto maior o tempo 
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de doença, pior é o desempenho cognitivo, diferente do aqui observado (Ramos-

Loyo e col., 2001; Cerdán e col., em preparação). 

Em contraste com o grupo PR, que necessi tou de mais tempo para obter o 

mesmo escore que controles normais na tarefa de reconhecimento de emoções, o 

grupo PNR não diferiu de seus controles no tempo total para a execução da tarefa 

cometendo, entretanto, um maior número de erros. Este dado é congruente com 

os resultados de vários outros trabalhos que verificaram uma deterioração na 

precisão do reconhecimento em função de uma redução disfuncional no tempo 

necessário para apreciação do estímulo (Gur e col., 2006). Esta observação talvez 

possa ser explicada pelas dificuldades na alocação de atenção (Medalia & 

Thysen, 2008) e pelos comportamentos estereotipados freqüentemente 

observados na esquizofrenia (Bleuler, 1950; Ridley, 1994; Garner e col., 2003).  

Os déficits distintos observados entre os dois grupos se referem ao 

desempenho global na tarefa de reconhecimento de emoções. Curiosamente, a 

análise do processamento de cada emoção individual aproxima os dois grupos, 

uma vez que ambos apresentaram diferenças significativas em relação aos 

voluntários saudáveis no tempo consumido para a apreciação dos estímulos que 

representavam nojo, independentemente da precisão na resposta.  

Problemas específicos para o reconhecimento de emoções negativas têm 

sido relatados por outros grupos de pesquisa (Mandal e col., 1998; Edwards e col., 

2002; Köhler e col., 2003), sendo que o único trabalho que encontramos sobre 

esquizofrenia refratária e reconhecimento de emoções faciais (Ibarrarán-Pernas e 

col., 2003) também observou déficit específico para o processamento de 

expressões de nojo, apesar de não ter envolvido um grupo de não-refratários para 
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comparação. Neste estudo, os autores observaram que os pacientes cometiam 

um maior número de erros, mas não diferiam quanto ao tempo utilizado. Embora 

pareça contraditório com nosso estudo, onde os PR utilizaram um tempo maior 

para obter o mesmo desempenho que os controles saudáveis, Ibarrarán-Pernas e 

col. (2003), utilizaram pacientes medicados com olanzapina, e não clozapina, 

como no nosso estudo. Os nossos pacientes refratários estavam em uso de 

clozapina, o que reforça a nossa hipótese de que a clozapina tenha alguma ação 

na modificação do desempenho em tarefas de reconhecimento facial. 

Ainda com relação aos problemas no processamento de emoções faciais 

de valência negativa, a análise da precisão no reconhecimento de emoções 

específicas em nosso trabalho mostra que o escore global mais baixo do grupo 

PNR se deveu principalmente aos erros no reconhecimento de tristeza. O grupo 

não-refratário que participou de nosso trabalho estava, em sua maior parte, em 

uso de olanzapina, a mesma droga usada para tratamento dos pacientes 

refratários no estudo de Ibarrarán-Pernas e col. (2003). Naquele estudo, os 

pacientes com ER tiveram maiores dificuldades no reconhecimento de nojo, e não 

de tristeza. Esta diferença observada entre os não-refratários em uso de 

olanzapina em nosso estudo e os refratários em uso de olanzapina de Ibarrarán-

Pernas e col. (2003) sugere que déficits específicos para o reconhecimento de 

determinadas emoções estejam relacionados principalmente a características 

clínicas, como a refratariedade, e não com o uso de medicação. Uma outra 

possibilidade, é que as tarefas utilizadas foram diferentes, o que poderia interferir 

por si só e não se dever às características da esquizofrenia. 
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Cognição geral em pacientes 

Alguns autores têm sugerido que as disfunções cognitivas observadas na 

esquizofrenia merecem a mesma atenção dedicada aos sintomas positivos e 

negativos, e que as estratégias de tratamento que visam reduzir os prejuízos na 

inserção social do esquizofrênico devem necessariamente levar em conta esta 

dimensão do transtorno (Green, 1996; McGurk, 1999). Entretanto, uma questão 

ainda não respondida diz respeito a se o déficit no processamento de emoções é 

uma dimensão cognitiva específica e se um prejuízo nesta função estaria 

diretamente relacionado a outros prejuízos cognitivos. 

Assim, em uma tentativa de investigar estes questionamentos, foram 

incluídas neste trabalho tarefas neuropsicológicas que investigam diferentes 

domínios do funcionamento cognitivo: o Stroop color word test (SCWT) – que 

investiga atenção seletiva (Stroop, 1935); o N-back – que investiga memória 

operacional (Gevins & Cutillo, 1993); e o FAS – que é um teste de fluência verbal, 

uma função executiva (COWAT – Controlled Oral Word Association Test – de 

Benton & Hamsher, 1976).  

 

Stroop Color Word Test 

O SCWT é um dos testes cognitivos mais utilizados para o estudo da 

atenção seletiva (Pardo e col., 1990). A aferição dos resultados do teste pode ser 

feita a partir de diferentes parâmetros, sendo mais utilizados os seguintes: (1) 

tempo de resposta - correspondente ao tempo necessár io para a leitura ou 

nomeação (MacLeod, 1991); (2) número de erros durante leitura ou nomeação 

(MacLeod, 1991); (3) interferência, também denominado efeito Stroop, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

76 

correspondente à diferença entre os tempos de resposta ou número de erros na 

situação incongruente e na congruente (Taylor e col., 1996; Boucart e col., 1999; 

Schooler e col., 1997) e, por fim, (4) facilitação, o oposto da interferência, aferido 

pela diferença no tempo de resposta ou número de erros entre a situação 

congruente e a incongruente (Taylor e col., 1996; Boucart e col., 1999; Schooler e 

col., 1997). 

Nossos resultados mostram que os dois grupos de pacientes 

apresentaram-se prejudicados em comparação aos voluntários saudáveis com 

relação ao funcionamento cognitivo, e novamente os prejuízos foram diferentes 

nos grupos PR e PNR. Consistente com os relatos de déficits em esquizofrenia, os 

PR tiveram um pior desempenho no SCWT, consumindo mais tempo para a 

execução da tarefa incongruente (ΔT, interferência de tempo), mas sem alterações 

no tempo da tarefa congruente ou no número de erros em ambas. Os pacientes 

com ENR, por sua vez, apresentaram performance (desempenho) prejudicada no 

SCWT tanto em relação ao tempo quanto ao número de erros na situação 

incongruente, mas não na congruente. 

Os resultados descritos acima seguem a mesma linha de diversos estudos 

sobre os parâmetros de aferição do teste. De acordo com trabalhos anteriores, o 

efeito Stroop reflete alterações na atenção seletiva (Abramczyk e col., 1983; Liddle 

& Morris, 1991; Cohen & Servan-Schreiber, 1992; Velligan e col., 1997; Schooler e 

col., 1997) e, além disso, pacientes esquizofrênicos têm desempenho inferior ao 

de sujeitos normais no SCWT, com maior tempo de resposta em todas as 

condições - leitura de palavras, congruente, neutra e incongruente (Wapner & 

Krus, 1960; Boucart e col., 1999) -, maior número de erros na condição 
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incongruente e maior interferência de erros (Taylor e col., 1996; Perlstein e col., 

1998; Chen e col., 2001). Apesar de ter sido verificada em nosso trabalho, a maior 

interferência de tempo observada nos pacientes é colocada em dúvida por outros 

estudos (Baxter & Liddle, 1998; Perlstein e col., 1998; Grapperon & Delage ,1999). 

O achado de um pior desempenho no SCWT entre os esquizofrênicos tem 

sido atribuído ora a um déficit em processos inibitórios da atenção seletiva (Everett 

e col., 1989) e ora a um prejuízo de memória operacional relativo à disfunção 

cerebral pré-frontal (Pardo e col., 1990; Everett & Laplante, 1991; Schooler e col., 

1997; Goldman-Rakic & Selemon, 1997; Cohen e col., 1999). Essa hipótese de 

uma função cognitiva específica prejudicada na execução do SCWT pode ser 

questionada uma vez que, na versão clássica, esquizofrênicos são mais lentos 

também nas tarefas de leitura de palavras e de nomeação de cores congruentes, 

que não envolvem seleção ou inibição de estímulos, sugerindo antes um déficit 

cognitivo global do que um prejuízo de mecanismos inibitórios (Everett e col., 

1989; Liddle & Morris, 1991). 

 

N-back 

A performance do grupo PR no N-back não foi significativamente diferente 

da de seu grupo controle, o mesmo não sendo verdade para o grupo PNR, que 

apresentou um maior número de erros em relação aos voluntários saudáveis. 

O N-back é uma tarefa destinada à avaliação de memória operacional, uma 

função que pode ser compreendida tanto como um sistema cognitivo para o 

armazenamento e manipulação de informações (Baddeley, 1986), como o tipo de 

memória ativa e relevante apenas por um curto período de tempo (Fuster, 1995) 
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ou como um processo através do qual um determinado estímulo é mantido “on-

line” para direcionar o comportamento na ausência de sinalizadores externos 

(Goldman-Rakic, 1994). 

A tarefa em si pode ser utilizada de diversas formas e com uma variedade 

de estímulos distintos como letras, fotografias e até odores. O ponto em comum 

entre estas tarefas é sempre a necessidade de manutenção temporária, na 

memória, de um estímulo alvo que aparecerá ‘x’ vezes em ‘n’ posições dentro de 

uma série de estímulos (Owen e col., 2005). 

O desempenho na tarefa pode ser medido através do número de erros e do 

tempo de processamento, com pacientes esquizofrênicos apresentando prejuízos 

em ambos (Keefe e col., 2000). Déficits de memória operacional são apontados 

como um prejuízo crucial na esquizofrenia (Goldman-Rakic & Selemon, 1997; 

Keefe e col., 2000), sendo ainda fortes indicadores de problemas nas habilidades 

sociais e de aprendizado (Baddeley, 1992; Liddle, 2000).  

Com relação aos substratos neurais destes prejuízos em esquizofrenia, 

Callicott e col. (2003) mostraram que o N-back resultou em hiperfrontalidade no 

córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) em pacientes conforme seu desempenho 

se aproximava àquele de voluntários saudáveis, ao passo que pacientes com 

desempenho pobre demonstravam hipofrontalidade. Utilizando o modelo ketamina 

de psicose em humanos, Honey e col. (2004) observaram ativação aumentada no 

CPFDL bilateral, córtex pré-frontal ventrolateral bilateral, córtex parietal, cingulado 

anterior, putâmen e caudado durante a execução de uma tarefa de memória 

operacional verbal, sem efeitos significativos no desempenho.  
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O desempenho íntegro apresentado pelo grupo PR no N-back vai de 

encontro às observações consistentes de prejuízos de memória operacional em 

esquizofrenia (Baddeley, 1992; Keefe e col., 2000), sugerindo que o tratamento 

com clozapina, mas não com outras drogas, conduziu a uma melhora da memória 

operacional ao agir sobre as conexões de áreas frontais do cérebro, sobretudo o 

CPFDL. 

 

FAS 

De forma similar ao que foi observado no teste de memória operacional , o 

grupo PR não teve os prejuízos observados no grupo PNR para a execução da 

tarefa de fluência verbal. 

O FAS é uma versão do COWAT, desenvolvido por Benton e Hamsher 

(1976) para avaliar fluência verbal, uma função cognitiva que, acredita-se, reflete o 

funcionamento executivo (Lezak, 1995). Os déficits de fluência verbal em 

esquizofrenia têm sido associados a sintomas negativos como afeto embotado, 

anedonia e discurso empobrecido (Allen e col., 1993; Howanitz e col., 2000). 

Trabalhos envolvendo análise de imagens funcionais do cérebro sugerem 

que as principais estruturas implicadas no desempenho em testes de fluência 

verbal são os lobos frontais (Parks e col., 1988; Frith e col., 1991; Phelps e col., 

1997), os quais mediariam a busca e o acesso ativos às informações necessár ias 

para a performance adequada em testes de fluência (Baldo & Shimamura, 1998). 

Novamente, a diferença entre o desempenho dos grupos PR e PNR quando 

comparados a seus controles saudáveis específicos, com o desempenho dos PR 

igual ao dos controles e os PNR prejudicados, sugere que o tratamento 
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farmacológico administrado aos pacientes com ENR não foi capaz de exercer 

influência positiva nas regiões frontais subjacentes ao funcionamento cognitivo, 

onde a clozapina parece ter tido maior sucesso. De fato, McGurk (1999), em um 

trabalho de revisão, observou que 6 entre 7 estudos que analisaram fluência 

verbal em esquizofrenia verificaram melhoras substanciais nos pacientes tratados 

com clozapina.  

 As informações acima abrem espaço para algumas considerações 

interessantes. Em primeiro lugar, é curioso o fato de os PR apresentarem um 

déficit no SCWT tão similar àquele observado na tarefa de reconhecimento de 

emoções, gastando mais tempo e preservando a mesma proporção de acertos 

que seus pares saudáveis.  

 De acordo com os resultados de outros trabalhos, pacientes com ER 

tendem a apresentar graus maiores de psicopatologia comparativamente àqueles 

com ENR, incluído aqui o déficit cognitivo (Galletly e col., 2000). Em contraste com 

esta proposição, nossos resultados mostram que o grupo PR só diferiu de seus 

controles saudáveis no desempenho no SCWT, mas não nos outros dois testes. O 

grupo PNR, por sua vez, teve desempenho inferior nos três testes cognitivos em 

comparação com seu grupo controle. Aparentemente, portanto, o grupo PR 

conseguiu compensar suas dificuldades para a conclusão das tarefas com mais 

precisão, embora às custas de um maior consumo de tempo.  

Considerando que as observações anteriores sobre a ER estejam certas, 

os dados do trabalho sugerem que o tratamento com clozapina teve um impacto 

significativo sobre o funcionamento cognitivo básico - corrigindo déficits de 

memória operacional e fluência verbal - e sobre a capacidade destes pacientes 
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para interpretar informações emocionais. A inferência sobre estes efeitos 

específicos da clozapina ganha força ao considerarmos que a maioria dos 

pacientes do grupo PNR estava em tratamento com olanzapina, outro neuroléptico 

atípico que, apesar disso, não parece ter logrado os mesmo benefícios da 

clozapina sobre a cognição e o reconhecimento de emoções faciais. O outro 

trabalho já citado e semelhante a este, que avaliou os efeitos da olanzapina no 

reconhecimento de emoções faciais em ER, não observou efeitos positivos desta 

droga sobre a percepção de emoções faciais, embora tenha relatado melhoras no 

reconhecimento de alegria em prosódia emocional (Ibarrarán-Pernas e col., 2003). 

Estudos clínicos e farmacológicos sugerem, no entanto, que as novas drogas 

antipsicóticas diferem bastante umas das outras, o que permite supor que seus 

efeitos sobre a cognição sejam também distintos (Galletly e col., 2000).  

 

Reconhecimento de emoções em familiares de pacientes 

Os resultados de estudos sobre processamento emocional em familiares de 

esquizofrênicos são esparsos e inconclusivos. Enquanto Bediou e col., (2007) 

verificaram que irmãos de pacientes tinham prejuízos em tarefas de 

reconhecimento de emoções faciais e Habel e col. (2004) observaram atividade 

reduzida na amídala de pacientes e seus irmãos em relação a controles em uma 

tarefa de indução emocional, Bölte e Poustka (2003) não observaram diferenças 

nem em pacientes e nem em irmãos na capacidade para julgar emoções faciais 

em comparação com controles saudáveis. 

Assim como no estudo de Bölte e Poustka, não foram observados déficits 

de reconhecimento de emoções faciais estatisticamente significativos nos 
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familiares dos pacientes em nosso trabalho. Estes achados devem ser observados 

com prudência, já que podem significar tanto a ausência real de déficits nos 

familiares como uma inadequação das tarefas para aferir déficits mais sutis que os 

geralmente observados na esquizofrenia.  

Esta última hipótese ganha alguma força com a observação de que a tarefa 

utilizada em nosso trabalho continha um número pequeno de estímulos (24 blocos 

representando seis emoções com quatro identidades diferentes), de modo a evitar 

que os pacientes perdessem o interesse ou passassem a responder de forma 

estereotipada. Ao passo que a tarefa parece adequada para a avaliação de 

déficits robustos como aqueles observados em pacientes, é possível questionar 

quais seriam os efeitos de aumentos no número de estímulos ou de maiores 

variações de intensidade na avaliação do desempenho dos familiares em 

comparação com seus controles saudáveis. Respostas para estas questões só 

podem ser alcançadas com a realização de trabalhos que incorporem estas e 

outras mudanças em suas tarefas e façam comparações detalhadas destes 

aspectos.  

A discussão de questões referentes às tarefas utilizadas em estudos de 

reconhecimento de emoções faciais é de extrema importância, uma vez que os 

resultados podem sofrer influências diretas do tipo e do número de estímulos 

utilizados, da ausência ou presença de restrições de tempo, de características 

psicofísicas da apresentação dos estímulos (e.g. textura de fundo, tamanho, 

brilho, etc.), do que é solicitado ao executante e de uma provável série de outros 

fatores cuja interferência permanece desconhecida. 
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O problema da variedade de tarefas e estímulos utilizados em estudos 

como este na generalização dos resultados foi apontado em um artigo de revisão 

recém publicado (Sousa & Hallak, 2008). Nesta linha de investigação, Davis e 

Gibson (2000) relataram que o desempenho em tarefas de reconhecimento facial 

depende em larga escala do tipo de estímulo facial utilizado (expressões 

representadas por atores versus expressões genuínas) . 

 

Cognição geral em familiares de pacientes 

Em oposição aos resultados incongruentes relativos ao reconhecimento de 

emoções faciais, déficits de funcionamento cognitivo em outros domínios em 

familiares de pacientes são bem documentados na literatura. Apesar disso, o 

único prejuízo cognitivo observado nos familiares que participaram do nosso 

trabalho foi o pior desempenho dos familiares de pacientes refratários no teste de 

memória operacional, indicado como o prejuízo mais consistente observado em 

outros estudos que envolveram familiares de pacientes (Park e col., 1995; Cannon 

e col., 2000; Goldberg e col., 1995; Conklin e col., 2005; Barrantes-Vidal e col., 

2007). 

 

Correlações 

Correlações: elementos da tarefa de reconhecimento de emoções 

 Uma análise de correlação foi feita entre os elementos componentes da 

tarefa de reconhecimento de emoções para verificar sua adequação relativamente 

às hipóteses nas quais se baseou sua criação. Assim, verificou-se que o número 

de quadros apresentou correlação positiva com o número de acertos e negativa 
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com o número de erros e que, além disso, o tempo de escolha estava 

correlacionado com o tempo total. 

 Estas interações são de importância crucial ao sugerirem que a tarefa, 

utilizada pela primeira vez neste estudo, parece adequada para a mensuração do 

fenômeno que nos propusemos avaliar. Ainda assim, alguns aspectos adicionais 

relativos à construção da tarefa são discutidos mais adiante no contexto de outras 

análises correlacionais. 

 

Correlações: dados clínico-demográficos 

As análises dos dados clínico-demográficos dos pacientes confirmam 

correlações observadas anteriormente entre idade e escolaridade e desempenho 

em tarefas envolvendo percepção de emoções (Grady e col., 2007; Orgeta & 

Phillips, 2008). Como naqueles estudos, foi verificada influência da idade sobre o 

tempo de escolha e o tempo total, com voluntários mais velhos requerendo mais 

tempo de processamento. Inversamente, voluntários com maior escolaridade 

apresentaram redução no tempo total e, adicionalmente, maior precisão de 

julgamento. Estas observações são de importância crucial para o delineamento de 

estudos como este, uma vez que pareamentos inadequados podem facilmente 

conduzir a resultados contaminados por variáveis não controladas que não 

refletiriam integridade ou deterioração no processamento de emoções faciais em 

si. O pareamento um a um realizado em nosso estudo foi uma tentativa de 

controlar tais interpretações errôneas, conferindo maior consistência aos dados 

relativos a prejuízos em pacientes e familiares. 
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Correlações: escalas psiquiátricas 

Uma única interação foi observada entre as escalas de avaliação e os 

elementos da tarefa de reconhecimento de emoções, correlacionando 

negativamente o escore no fator ansiedade/depressão da BPRS e o tempo de 

escolha no grupo PNR. Observando os resultados do desempenho deste grupo de 

pacientes na tarefa de reconhecimento de emoções, é possível  notar que os PNR 

não apresentaram diferenças de tempo na execução da tarefa em comparação 

com seu grupo controle específico, mas tiveram um escore significativamente mais 

baixo do que o dos voluntários saudáveis. De forma similar, Gur e col. (2006) 

observaram que quando a precisão de resposta está limitada por prejuízos na 

capacidade de realizar a tarefa, pode ocorrer uma deterioração na forma de 

velocidade aumentada, com o paciente abrindo mão das respostas. 

 

Correlações: cognição 

Outro resultado importante da análise de correlações foi a interação entre o 

desempenho na bateria de testes cognitivos e o desempenho na tarefa de 

reconhecimento de faces.  

A análise com todos os participantes mostra que o desempenho na tarefa 

de memória operacional  (N-back) se correlacionou com a precisão no 

reconhecimento das expressões emocionais. Como citado em detalhes acima, há 

grande concordância na literatura sobre os déficits de memória operacional tanto 

em pacientes como em familiares de esquizofrênicos. Este resultado sugere que 

da integridade desta função cognitiva depende também a capacidade para 
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reconhecer  emoções em faces e, conseqüentemente, interagir de maneira 

funcional  no contexto social. 

Outros prejuízos cognitivos comumente observados em esquizofrenia e já 

descritos nas seções anteriores deste trabalho se referem ao funcionamento 

executivo e à fluência verbal. Neste trabalho, o desempenho no FAS foi 

positivamente correlacionado com a precisão de julgamento emocional, mostrando 

como funcionamento executivo e capacidade de reconhecimento de emoções 

estão inter-relacionados. 

Por fim, todos os componentes do SCWT tiveram alguma correlação com 

elementos da tarefa de reconhecimento emocional. Esta informação não 

surpreende se levada em conta a harmonia das evidências relativas aos déficits 

de atenção em esquizofrênicos e familiares expostas na introdução e no início da 

discussão deste trabalho. Assim, os dois componentes essenciais considerados 

para avaliação de desempenho no SCWT e na tarefa de reconhecimento – tempo 

e escore – estavam correlacionados em nossa amostra. 

Tomadas em conjunto, estas observações levam a duas inferências 

importantes: (1) que a capacidade para se extrair o significado emocional de faces 

está intimamente ligada ao bom funcionamento cognitivo e, (2) que a tarefa 

desenvolvida para o estudo é sensível a ponto de atestar as influências de déficits 

cognitivos bem documentados em esquizofrenia e relacionados ao 

reconhecimento de emoções faciais. 
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Além da análise envolvendo a amostra completa, foram feitas outras duas 

correlacionando cognição básica e reconhecimento de emoções em cada grupo 

de pacientes. 

De maneira análoga ao que foi observado na análise com todos os 

participantes, uma correlação negativa foi encontrada entre fluência verbal e 

tempo total na tarefa de reconhecimento de faces em PR, relacionando a 

integridade desta função executiva com redução no tempo necessário para 

processamento dos estímulos. No SCWT, no entanto, a correlação também 

negativa verificada entre ∆T e número de quadros sugere que os PR ‘optaram’, em 

vista de dificuldades na alocação de atenção, por uma economia na quantidade de 

estímulos a serem processados, valendo-se da ausência de limites temporais para 

extrair o maior número possível de pistas de cada fotografia para estabelecer seu 

julgamento. Este é, sem dúvida, um aspecto que merece a atenção de estudos 

futuros, já que na comparação do desempenho dos grupos PR e CPR não houve 

diferenças no número de quadros utilizados por pacientes e voluntários saudáveis. 

Um fator que confere complexidade adicional à discussão destas interações 

é a correlação negativa encontrada entre ∆T e número de acertos. Embora na 

comparação de desempenho na tarefa de reconhecimento entre os grupos PR e 

CPR o escore global não tenha diferido, este detalhe da análise correlacional 

sugere que o prejuízo de atenção nos PR poderia ter cobrado seu preço sobre a 

precisão de reconhecimento em outras condições experimentais. Novamente, o 

detalhamento destas interações é um foco importante para novas investigações. 
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A mesma análise acima foi feita para o grupo PNR, investigando possíveis 

correlações entre o desempenho nos testes cognitivos e na tarefa de 

reconhecimento de emoções. 

Novamente foram verificadas correlações entre memória operacional e 

elementos da tarefa. O número de erros no N-back foi positivamente 

correlacionado com número de quadros e tempo de escolha, mostrando que 

prejuízos nesta função conduzem à necessidade de maior exposição ao estímulo, 

tanto em termos de intensidade como de tempo.  

Ainda no N-back, uma correlação positiva curiosa foi observada entre o 

número de erros no teste e o número de emoções corretamente identificadas. Este 

dado sugere, paradoxalmente, que déficits de memória operacional resultariam em 

maior precisão no processamento de emoções faciais. A comparação entre os 

grupos PNR e CPNR, no entanto, nos mostra que não apenas os pacientes 

estavam prejudicados em termos de memória operacional, como também 

apresentavam menor precisão de julgamento emocional. Assim, o único recurso 

para se buscar compreender este resultado dissonante é a suposição de que 

diferenças sutis entre os próprios pacientes que compõem o grupo PNR levaram a 

esta correlação surpreendente. De qualquer forma, mais uma vez os resultados 

sobre o desempenho cognitivo básico e o reconhecimento de emoções em 

esquizofrenia nos colocam frente a questões complexas que demandam novas 

modalidades de estudos a fim de serem, talvez, esclarecidas. 

Não havendo correlações entre o FAS e a tarefa de reconhecimento no 

grupo PNR, resta observar que os dados do SCWT constituem um desafio menor 

à nossa capacidade de interpretação, com os componentes de tempo e escore no 
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SCWT se correlacionando positivamente com o tempo total e parcial na tarefa de 

reconhecimento de emoções. 

 

Conclusões 

 Nossos resultados mostram que pacientes esquizofrênicos refratários e 

não-refratários apresentam déficits distintos no reconhecimento de emoções 

faciais. O grupo refratário foi mais lento que os controles saudáveis na execução 

da tarefa, sem apresentar, no entanto, diminuição na precisão de seus 

julgamentos. Por outro lado, os pacientes não-refratários concluíram a tarefa 

dentro do mesmo tempo requerido pelos voluntários saudáveis, mas apresentaram 

deterioração no reconhecimento das expressões faciais. Apesar de distintos, tanto 

o déficit de tempo do grupo PR como o de escore no grupo PNR estavam 

relacionados a emoções negativas. 

 O desempenho nos outros testes cognitivos também estava prejudicado 

nos dois grupos de pacientes. Apesar disso, o grupo refratário, teoricamente mais 

prejudicado, não apresentou prejuízos de fluência verbal ou memória operacional, 

consistentemente comprometidos na esquizofrenia de acordo com estudos citados 

anteriormente. Este achado é um indício de que a clozapina tem efeito superior ao 

de outros neurolépticos sobre a cognição, embora mais estudos sejam 

necessários para a consolidação desta observação.  

 Os familiares de ambos os grupos de pacientes não demonstraram 

prejuízos consistentes no reconhecimento de emoções, embora o déficit cognitivo 

melhor documentado em esquizofrênicos e seus parentes, o de memória 
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operacional, tenha sido observado nos familiares do grupo com esquizofrenia 

refratária. 

A análise das correlações entre o desempenho nos testes cognitivos e na 

tarefa de reconhecimento de expressões faciais sugere que os dois processos, 

cognição e reconhecimento, estão intimamente ligados. Relatos de déficits de 

memória operativa, atenção e fluência verbal são tão comuns na literatura quanto 

os de prejuízos no reconhecimento de emoções faciais em esquizofrenia. A 

aparente melhora cognitiva proporcionada pelo tratamento com clozapina pode, a 

partir deste raciocínio, ter resultado em maior precisão no reconhecimento de 

emoções.  

Estas observações parecem apoiar a proposta de Green e Nuechterlein 

(1999) de que seria válido considerar a existência de uma ‘cognição social’ - 

envolvendo a capacidade de perceber, interpretar e expressar emoções – como 

ponte entre os processos cognitivos básicos e a adequação social. 

É impositivo ressaltar, por fim, que a despeito de quão interessantes os 

dados deste trabalho possam parecer, este foi o primeiro estudo comparando 

pacientes e parentes a partir do ponto de vista da refratariedade ao tratamento 

medicamentoso. Assim sendo, não é por mera formalidade que se deve ressaltar, 

aqui, a necessidade de estudos mais detalhados sobre o tema, em especial no 

que tange às correlações curiosas observadas entre componentes de tarefas de 

reconhecimento de emoções e funcionamento cognitivo básico. 
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ANEXO I – Brief Psychiatric Rating Scale – BPRS 

 
 
 

Paciente:_______________________________________________________Data:___________ 
 
 
 

Item 
Pontos 

01 - Preocupações somáticas 
 

 

02 - Ansiedade psíquica 
 

 

03 - Retraimento emocional 
 

 

04 - Desorganização conceitual  
 

 

05 - Auto-depreciação e sentimentos de culpa 
 

 

06 – Ansiedade 
 

 

07 - Distúrbios motores específicos 
 

 

08 - Auto-estima exagerada 
 

 

09 – Humor Deprimido 
 

 

10 – Hostilidade 
 

 

11 – Desconfiança 
 

 

12 – Alucinações 
 

 

13 - Retardo psicomotor  

14 - Falta de cooperação 
 

 

15. Conteúdo Incomum do Pensamento 
 

 

16 - Afeto embotado ou inapropriado 
 

 

17 - Agitação psicomotora 
 

 

18 - Desorientação e confusão 
 

 

TOTAL 
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ANEXO II – Positive and Negative Syndromes Scale – PANSS (Escala 

Negativa) 

 

Escala Negativa 

N1 – Afetividade embotada 1 2 3 4 5 6 7 

N2 – Retraimento emocional 1 2 3 4 5 6 7 

N3 – Contato pobre 1 2 3 4 5 6 7 

N4 – Retraimento social passivo/apático 1 2 3 4 5 6 7 

N5 – Dificuldade pensamento abstrato 1 2 3 4 5 6 7 

N6 – Falta de espontaneidade e fluência 1 2 3 4 5 6 7 

N7 – Pensamento estereotipado 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO III – Termo de consentimento livre e esclarecido em três versões: 

pacientes, familiares de pacientes e voluntários saudáveis. 

Versão 1: PACIENTES 

 

NOME DA PESQUISA: Percepção de Emoções Faciais em Pacientes 

Esquizofrênicos Refratários, Não-refratários e Familiares de Primeiro Grau 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: João Paulo Machado de Sousa       

CRP: 06/65.812 

 

 O objetivo deste estudo é verificar a percepção de emoções faciais em 

pessoas com distúrbios psiquiátricos semelhantes ao seu e em seus parentes de 

primeiro grau.   

No dia da sessão experimental da qual você participará, antes da tarefa de 

reconhecimento de emoções, pediremos que você faça três testes rápidos que 

servem para nos fornecer informações sobre suas condições cognitivas (memória 

e atenção) para participação nesta pesquisa. No primeiro deles você deverá 

nomear palavras e cores que lhe serão apresentadas em cartões; o segundo é um 

teste de memória que envolve seqüências de números e o terceiro é um teste 

onde você deverá dizer palavras que comecem com determinadas letras que lhe 

apresentaremos.  

Após os testes acima, pediremos que você passe para a tarefa propriamente 

dita, para a qual utilizaremos uma atividade de computador onde serão 

apresentadas faces humanas representando seis emoções diferentes: alegria, 

medo, tristeza, raiva, nojo e surpresa. 

Pediremos que você se sente em frente à tela e lhe daremos instruções 

sobre as teclas que deverão ser utilizadas durante a atividade (ENTER, AVANÇO 

e teclas nomeadas com as emoções). Pediremos que você dê o nome de cada 

uma das emoções que aparecerão representadas pelos rostos na tela. Você 
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deverá dar 24 respostas e esta atividade lhe tomará um tempo que varia entre 5 e 

15 minutos. 

Durante todo o tempo de realização da atividade você estará 

acompanhado por um pesquisador que responderá quaisquer perguntas que você 

possa ter e a quem você deve se dirigir caso deseje interromper sua participação 

no experimento a qualquer momento, o que não lhe trará nenhuma conseqüênci a 

negativa. 

 Se você não concordar em participar do estudo, o seu tratamento não terá 

qualquer alteração, sendo garantido o seu seguimento no Hospital das Clínicas. 

Caso queira, os resultados da pesquisa serão fornecidos a você assim que 

disponíveis. 

Esta atividade não deve lhe causar nenhum desconfor to e não oferece 

riscos. No entanto, caso você se sinta incomodado de alguma maneira, poderá 

conversar com o pesquisador acompanhante que lhe fornecerá todas as 

informações e auxílio necessários.  

Você vai estar nos ajudando a entender melhor a sua doença e como ela 

pode ser melhor diagnosticada.  

 

 

______________________________________  

Pesquisador 
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Eu_________________________________________, R.G.__________________, 

abaixo assinado, tendo recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos 

abaixo relacionados, concordo em participar. 

 

1. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 

qualquer  dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

relacionados com a pesquisa e o tratamento a que serei submetido; 

2. A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar no estudo sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu cuidado 

e tratamento; 

3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 

confidencial da informação relacionada com a minha privacidade; 

4. O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, 

ainda que esta possa afetar minha vontade de continuar participando; 

5. A disponibilidade de tratamento médico e a indenização que legalmente teria 

direito, por parte da Instituição à saúde, em caso de danos que a justifiquem, 

diretamente causados pela pesquisa e; 

6. Que se existirem gastos adicionais estes serão absorvidos pelo orçamento da 

pesquisa. 

 

Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa. 

 

 

Ribeirão Preto, _____ de _________________________ de __________ . 

 

____________________________________  

Assinatura do Paciente 

 

____________________________________  

Assinatura do Familiar ou Responsável  
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Versão 2: FAMILIARES 

 
NOME DA PESQUISA: Percepção de Emoções Faciais em Pacientes 

Esquizofrênicos Refratários, Não-refratários e Familiares de Primeiro Grau 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: João Paulo Machado de Sousa      

CRP: 06/65.812 

 

 O objetivo deste estudo é verificar a percepção de emoções faciais em 

pacientes com esquizofrenia e em seus parentes de primeiro grau.   

No dia da sessão experimental da qual você participará, antes da tarefa de 

reconhecimento de emoções, pediremos que você faça três testes rápidos que 

servem para nos fornecer informações sobre suas condições cognitivas (memória 

e atenção) para participação nesta pesquisa. No primeiro deles você deverá 

nomear palavras e cores que lhe serão apresentadas em cartões; o segundo é um 

teste de memória que envolve seqüências de números e o terceiro é um teste 

onde você deverá dizer palavras que comecem com determinadas letras que lhe 

apresentaremos.  

Após os testes acima, pediremos que você passe para a tarefa propriamente 

dita, para a qual utilizaremos uma atividade de computador onde serão 

apresentadas faces humanas representando seis emoções diferentes: alegria, 

medo, tristeza, raiva, nojo e surpresa. 

Pediremos que você se sente em frente à tela e lhe daremos instruções 

sobre as teclas que deverão ser utilizadas durante a atividade (ENTER, AVANÇO 

e teclas nomeadas com as emoções). Pediremos que você dê o nome de cada 

uma das emoções que aparecerão representadas pelos rostos na tela. Você 

deverá dar 24 respostas e esta atividade lhe tomará um tempo que varia entre 5 e 

15 minutos. 

Durante todo o tempo de realização da atividade você estará 

acompanhado por um pesquisador que responderá quaisquer perguntas que você 

possa ter e a quem você deve se dirigir caso deseje interromper sua participação 
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no experimento a qualquer momento, o que não lhe trará nenhuma conseqüência 

negativa. 

 Se você não concordar em participar do estudo, o tratamento de seu parente 

não terá qualquer alteração, sendo garantido o seu seguimento no Hospital das 

Clínicas. Caso queira, os resultados da pesquisa serão fornecidos a você assim 

que disponíveis. 

Esta atividade não deve lhe causar nenhum desconfor to e não oferece 

riscos. No entanto, caso você se sinta incomodado de alguma maneira, poderá 

conversar com o pesquisador acompanhante que lhe fornecerá todas as 

informações e auxílio necessários.  

Você vai estar nos ajudando a entender melhor a doença de seu parente 

e como ela pode ser melhor diagnosticada.  

 

 

______________________________________  

Pesquisador 
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Eu_________________________________________, R.G.__________________, 

abaixo assinado, tendo recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos 

abaixo relacionados, concordo em participar. 

 

7. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 

qualquer  dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

relacionados com a pesquisa e o tratamento a que serei submetido; 

8. A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar no estudo sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu cuidado 

e tratamento; 

9. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 

confidencial da informação relacionada com a minha privacidade; 

10.O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, 

ainda que esta possa afetar minha vontade de continuar participando; 

11.A disponibilidade de tratamento médico e a indenização que legalmente teria 

direito, por parte da Instituição à saúde, em caso de danos que a justifiquem, 

diretamente causados pela pesquisa e; 

12.Que se existirem gastos adicionais estes serão absorvidos pelo orçamento da 

pesquisa. 

 

Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa. 

 

 

Ribeirão Preto, _____ de _________________________ de __________ . 

 

____________________________________  

Assinatura 
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Versão 3: VOLUNTÁRIOS SAUDÁVEIS 

 

NOME DA PESQUISA: Percepção de Emoções Faciais em Pacientes 

Esquizofrênicos Refratários, Não-refratários e Familiares de Primeiro Grau 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: João Paulo Machado de Sousa       

CRP: 06/65.812 

 

 O objetivo deste estudo é verificar a percepção de emoções faciais em 

pacientes com esquizofrenia e em seus parentes de primeiro grau.   

No dia da sessão experimental da qual você participará, antes da tarefa de 

reconhecimento de emoções, pediremos que você faça três testes rápidos que 

servem para nos fornecer informações sobre suas condições cognitivas (memória 

e atenção) para participação nesta pesquisa. No primeiro deles você deverá 

nomear palavras e cores que lhe serão apresentadas em cartões; o segundo é um 

teste de memória que envolve seqüências de números e o terceiro é um teste 

onde você deverá dizer palavras que comecem com determinadas letras que lhe 

apresentaremos.  

Após os testes acima, pediremos que você passe para a tarefa propriamente 

dita, para a qual utilizaremos uma atividade de computador onde serão 

apresentadas faces humanas representando seis emoções diferentes: alegria, 

medo, tristeza, raiva, nojo e surpresa. 

Pediremos que você se sente em frente à tela e lhe daremos instruções 

sobre as teclas que deverão ser utilizadas durante a atividade (ENTER, AVANÇO 

e teclas nomeadas com as emoções). Pediremos que você dê o nome de cada 

uma das emoções que aparecerão representadas pelos rostos na tela. Você 

deverá dar 24 respostas e esta atividade lhe tomará um tempo que varia entre 5 e 

15 minutos. 

Durante todo o tempo de realização da atividade você estará acompanhado 

por um pesquisador que responderá quaisquer perguntas que você possa ter e a 

quem você deve se dirigir caso deseje interromper sua participação no 
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experimento a qualquer momento, o que não lhe trará nenhuma conseqüênci a 

negativa. Caso queira, os resultados da pesquisa serão fornecidos a você assim 

que disponíveis. 

Esta atividade não deve lhe causar nenhum desconfor to e não oferece 

riscos. No entanto, caso você se sinta incomodado de alguma maneira, poderá 

conversar com o pesquisador acompanhante que lhe fornecerá todas as 

informações e auxílio necessários.  

Você vai estar nos ajudando a entender melhor a esquizofrenia e como 

ela pode ser melhor diagnosticada.  

 

 

___________________________________ ___ 

Pesquisador 
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Eu_________________________________________, R.G.__________________, 

abaixo assinado, tendo recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos 

abaixo relacionados, concordo em participar. 

 

13.A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a 

qualquer  dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros 

relacionados com a pesquisa e o tratamento a que serei submetido; 

14.A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar no estudo sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu cuidado 

e tratamento; 

15.A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 

confidencial da informação relacionada com a minha privacidade; 

16.O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, 

ainda que esta possa afetar minha vontade de continuar participando; 

17.A disponibilidade de tratamento médico e a indenização que legalmente teria 

direito, por parte da Instituição à saúde, em caso de danos que a justifiquem, 

diretamente causados pela pesquisa e; 

18.Que se existirem gastos adicionais estes serão absorvidos pelo orçamento da 

pesquisa. 

 

Tenho ciência do exposto acima e desejo participar da pesquisa. 

 

 

Ribeirão Preto, _____ de _________________________ de __________ . 

 

____________________________________  

Assinatura 
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ANEXO IV – Cópia da carta de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética do 
HCFMRP-USP 
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