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Resumo 
 
David DP. Estudo de associação entre déficits de reconhecimento de emoções em 
faces, flexibilidade mental e adequação social em pacientes com transtorno bipolar 
do tipo I eutímicos comparados com controles normais [dissertação]. São Paulo: 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 
 
Introdução: O objetivo do estudo foi investigar se há associação entre déficits na 
capacidade de reconhecimento de emoções faciais e déficits na flexibilidade mental e 
na adequação social em pacientes com Transtorno Bipolar do tipo I eutímicos 
quando comparados a sujeitos controles sem transtorno mental. Métodos: 65 
pacientes com Transtorno Bipolar do tipo I eutímicos e 95 controles sem transtorno 
mental, foram avaliados no reconhecimento de emoções faciais, na flexibilidade 
mental e na adequação social através de avaliações clínicas e neuropsicológicas. Os 
sintomas afetivos foram avaliados através da Escala de Depressão de Hamilton e da 
Escala de Mania de Young, o reconhecimento de emoções faciais através da Facial 
Expressions of Emotion: Stimuli and Tests, a flexibilidade mental avaliada através do 
Wisconsin Card Sorting Test e a adequação social através da Escala de Auto-
Avaliação de Adequação Social. Resultados: Pacientes com Transtorno Bipolar do 
tipo I eutímicos apresentam uma associação de maior intensidade comparativamente 
aos controles entre o reconhecimento de emoções faciais e a flexibilidade mental, 
indicando que quanto mais preservada a flexibilidade mental, melhor será a 
habilidade para reconhecer emoções faciais Neste grupo às correlações de todas as 
emoções são positivas com o total de acertos e as categorias e são negativas com as 
respostas perseverativas, total de erros, erros perseverativos e erros não 
perseverativos. Não houve uma correlação entre o reconhecimento de emoções 
faciais e a adequação social, apesar dos pacientes com Transtorno Bipolar do tipo I 
eutímicos apresentar uma pior adequação social, sinalizando que a pior adequação 
social não parece ser devida a uma dificuldade em reconhecer e interpretar 
adequadamente as expressões faciais. Os pacientes com Transtorno Bipolar do tipo I 
eutímicos não apresentam diferenças significativas no reconhecimento de emoções 
faciais em relação aos controles, entretanto no subteste surpresa (p=0,080) as 
diferenças estão no limite da significância estatística, indicando que portadores de 
transtorno bipolar do tipo I eutímicos tendem a apresentar um pior desempenho no 
reconhecimento da emoção surpresa em relação aos controles. Conclusão: Nossos 
resultados reforçam a hipótese de que existe uma associação entre o reconhecimento 
de emoções faciais e a preservação do funcionamento executivo, mais precisamente a 
flexibilidade mental, indicando que quanto maior a flexibilidade mental, melhor será 
a habilidade para reconhecer emoções faciais e melhorar o desempenho funcional do 
paciente. Pacientes bipolares do tipo I eutímicos apresentam uma pior adequação 
social quando comparados aos controles, o que pode ser uma consequência do 
Transtorno Bipolar que ratifica a necessidade de uma intervenção terapêutica rápida 
e eficaz nestes pacientes. 
 
Descritores: 1.Transtorno bipolar 2.Emoções 3.Cognição 4.Neuropsicologia 
5.Expressão facial 6.Ajustamento social 7.Qualidade de vida 
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Abstract 
 
David DP. Association between facial emotion recognition, mental flexibility and 
social adjustment deficits in bipolar disorder type I euthymic patients compared to 
normal control [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2015. 
 
Introduction: The aim of this study was to investigate whether there is an association 
between deficits in the ability to recognize facial emotions and deficits in mental 
flexibility and social adjustment in bipolar disorder type I euthymic patients 
compared to control subjects without mental disorder. Methods: 65 bipolar disorder 
type I euthymic patients and 95 controls without mental disorder were evaluated to 
recognition of facial emotions, mental flexibility and social adjustment through 
clinical and neuropsychological evaluations. Affective symptoms were assessed 
using the Hamilton Depression Rating Scale and Young Mania Rating Scale, 
recognition of facial emotions through Facial Expressions of Emotion: Stimuli and 
Tests, mental flexibility assessed using the Wisconsin Card Sorting Test and social 
adjustment through the Social Adjustment Scale- Self Report. Results: Bipolar 
Disorder type I euthymic patients have a higher association between recognition of 
facial emotions and mental flexibility compared to controls, indicating that the more 
mental flexibility preserved, the better the ability to recognize facial emotions. In this 
group the correlations of all emotions are positive with the total of correct answers 
and with the categories and are negative with perseverative responses, total errors, 
perseverative errors and non-perseverative errors. There was no correlation between 
the recognition of facial emotions and social fairness, although bipolar disorder type 
I euthymic patients present a worse social adjustment, showing that the worst social 
adaptation seems to be due to difficulty in recognizing and properly interpret Facial 
expressions. Bipolar Disorder type I Euthymic patients showed no significant 
differences in recognition of facial emotions compared to controls, however in the 
surprise subtest (p = 0.080) differences are at the limit of statistical significance, 
indicating that bipolar disorder type I euthymic people tend to have a worse 
performance in the recognition of surprise emotion compared to controls. 
Conclusion: Our results support the hypothesis that there is an association between 
the recognition of facial emotions and preservation of executive functioning, 
specifically mental flexibility, indicating that the greater mental flexibility, the better 
the ability to recognize facial emotions and improve the performances of the patient. 
Bipolar patients type I euthymic have a worse social adjustment compared to 
controls which may be a result of bipolar disorder which confirms the need for rapid 
and effective therapeutic intervention in these patients. 
 
Descriptors: 1.Bipolar disorder 2.Emotions 3.Cognition 4.Neuropsychology 5.Facial 
expression 6.Social adjustment 7.Quality of life 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Transtorno Bipolar (TB) 

O Transtorno Bipolar (TB) é um dos quadros nosológicos mais consistentes 

ao longo da história da medicina, e suas síndromes são bem caracterizadas e 

reconhecíveis, permitindo diagnóstico precoce e confiável. Nos últimos anos, muito 

se tem investido em pesquisa clínica, neurobiologia, psicofarmacologia e psicologia, 

resultando num aprimoramento das opções e das estratégias de tratamento. Apesar 

disso, a identificação, o diagnóstico e o tratamento adequado da doença continuam 

exigindo anos, o que acarreta perdas psicológicas, físicas e funcionais muitas vezes 

irreparáveis (Moreno et al., 2008).  

De acordo com o DSM-V (APA, 2013), o TB é caracterizado por alterações 

de humor que se manifestam como episódios depressivos alternando-se com 

episódios de euforia (também denominados de mania), intercalados com períodos de 

eutimia, em diversos graus de intensidade. O TB tipo I, que se caracteriza pela 

presença de episódios recorrentes de depressão e de mania, ocorre em cerca de 1% a 

3% da população geral (Kessler et al., 2005). Considerando-se os quadros mais 

brandos, o que hoje se denomina “espectro bipolar”, como o TB tipo II 

(caracterizado pela alternância de depressão e episódios mais leves de euforia - 

hipomania), a prevalência pode chegar a até 8% da população (Moreno e Andrade, 

2005; Goodwin e Jaminsom, 2007). 
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Dados da Organização Mundial de Saúde (1990) evidenciaram que o TB foi a 

sexta maior causa de incapacitação no mundo. Estimativas indicam que um portador 

de TB que desenvolve os sintomas da doença aos 20 anos de idade, por exemplo, 

pode perder nove anos de vida e catorze anos de produtividade profissional, se não 

tratado adequadamente (Moreno e Andrade, 2005; Moreno et al., 2008). 

O TB é considerado uma doença mental grave, de evolução crônica e 

incapacitante, que envolve aspectos neuroquímicos, cognitivos, psicológicos, 

funcionais, e sociais. O tratamento principal é o farmacológico, entretanto, ao longo 

da última década, a atenção também tem sido direcionada para abordar o impacto 

destes transtornos na qualidade de vida e no funcionamento social, cognitivo e 

ocupacional dos pacientes, ou seja, o alvo para o tratamento eficaz mudou da redução 

dos sintomas para uma perspectiva biopsicossocial com ênfase na otimização da 

qualidade de vida do paciente (Roso et al., 2005; Miklowitz et al., 2006; Rocca e 

Lafer, 2009; Kapczinski et al., 2009; Latalova et al., 2011; Amini et al., 2012; Ishak 

et al., 2012). 

Vários estudos têm relatado o funcionamento cognitivo como um preditor 

significativo de qualidade de vida de pacientes com TB. A disfunção cognitiva está 

associada ao comprometimento social e influencia negativamente o curso da doença. 

OO funcionamento social reflete a capacidade de o paciente lidar com o ambiente em 

que vive e sua habilidade de reintegração social. Muitos indivíduos portadores de TB 

desenvolvem comprometimento funcional persistente devido aos problemas 

relacionados ao funcionamento interpessoal (Goldberg et al., 2005; Judd et al., 2005; 

Sachs et al., 2007; Tonelli, 2009; Latalova et al., 2011; Mora et al., 2012). 
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Pesquisas atuais mostram que o TB está associado a déficits cognitivos em 

todas as fases da doença, até mesmo na eutimia. De acordo com revisões de meta-

análise (Robinson et al., 2006; Torres et al., 2007), pacientes eutímicos apresentam 

deficiências cognitivas variadas, tais como redução da capacidade de atenção, 

velocidade do processamento das informações, comprometimento da memória 

verbal, da aprendizagem e das funções executivas. Outros autores já haviam 

demonstrado que durante os episódios agudos de mania e depressão os pacientes 

bipolares apresentavam significativas disfunções na maioria dos domínios 

cognitivos, principalmente na função executiva (Murphy e Sahakian, 1999; Basso et 

al., 2002; Qurashi e Frangou, 2002; Martinez-Arán et al., 2004; Malloy-Diniz et al., 

2010). 

Esse comprometimento cognitivo permanece estável durante o curso da 

doença, com um agravamento do déficit no funcionamento executivo em pacientes 

com maior duração da doença e presença de sintomas depressivos subclínicos 

(Martinez-Arán et al., 2000; Bearden et al., 2001, Rodriguez et al., 2012; Torrent et 

al., 2012; Bourne et al., 2013). 

Os estudos mostram que as alterações nas provas que avaliam os déficits 

cognitivos não são devidas a diferenças nos valores de Quociente de Inteligência 

(QI) pré-mórbido, ou aos anos de educação formal. Os déficits cognitivos no TB são 

consistentes em todas as culturas/países, o que demonstra que as alterações 

cognitivas no TB são devidas ao próprio curso da doença e/ou eventualmente aos 

efeitos de alguns medicamentos. Como a recuperação pode não ser completa, ainda 

há uma alta incidência de dificuldades ocupacionais, psicológicas e sociais (Coryell 

et al., 1993; Scott, 1995; Goodwin e Jamison 2007), acarretando um forte impacto 
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sobre a evolução psicossocial e funcional (Martinez-Aran et al., 2004; Malhi et al., 

2007a; 2007b; Torres et al., 2007). Os déficits cognitivos são cada vez mais 

reconhecidos como alvos importantes para o tratamento e/ou reabilitação, em 

pacientes diagnosticados com a doença (Dias et al., 2008; Saarni et al., 2010; Subero 

et al., 2013). 

 

1.2 Neuropsicologia no TB 

A Neuropsicologia é uma ciência interdisciplinar destinada a compreender a 

expressão comportamental das disfunções cerebrais, investigando tanto a estrutura 

psicológica da atividade mental como o papel desempenhado por sistemas cerebrais 

individuais em formas complexas desta atividade. A avaliação neuropsicológica é 

realizada através de testes específicos que permitem, pela mensuração dos resultados 

e pela análise qualitativa do desempenho do paciente, associar os prejuízos 

observados no funcionamento cognitivo com possíveis disfunções cerebrais (Lezak, 

1995). 

O uso dos testes neuropsicológicos na pesquisa da função cerebral em 

psiquiatria permite, a partir de uma tarefa ou comportamento conhecido, estudar não 

só o desempenho de pacientes psiquiátricos, mas também de que maneira o cérebro 

está funcionalmente se organizando para atingi-lo. Ou seja, a partir dos resultados 

quantitativos e qualitativos de testes específicos de pacientes psiquiátricos é possível 

correlacionar os prejuízos observados com possíveis perfis cognitivos e com 

determinadas patologias ou alterações cerebrais, quando comparados a sujeitos 

normais (Lezak, 1995; Yudofsky e Hales, 1996). 
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Segundo Martinez-Arán et al. (2000) e Bearden et al. (2001), a obtenção de 

dados conclusivos a respeito do funcionamento dos pacientes com transtornos do 

humor é limitada em decorrência de vários fatores, tais como: definição diagnóstica, 

heterogeneidade e tamanho das amostras, cronicidade da doença, fase da doença, tipo 

de medicação utilizada, tempo de uso da medicação e diversidade de testes 

psicológicos utilizados. O déficit cognitivo é cada vez mais reconhecido como uma 

característica central do TB e está presente tanto em quadros sintomáticos mais 

graves, como nos estados remitidos. Embora a magnitude do prejuízo cognitivo seja 

provavelmente influenciada por variáveis como a medicação e os sintomas de humor 

residual, estes fatores não parecem inteiramente responsáveis pelos prejuízos 

neuropsicológicos observados em pacientes em remissão. Os déficits cognitivos 

observados em pacientes também estão presentes em parentes de primeiro grau, o 

que sugere que esses déficits podem refletir parcialmente uma característica genética 

para a doença (Arts et al., 2008; Dias et al., 2008; Torres et al., 2008; Saarni et al., 

2010; Subero et al., 2013). 

As investigações sobre o funcionamento cognitivo no TB têm demonstrado 

déficits em vários domínios, incluindo atenção, fluência verbal e flexibilidade 

mental, que é a habilidade de adaptar-se a mudanças tanto durante a fase aguda como 

também na fase de remissão (Martinez-Arán et al., 2004; Malhi et al., 2007; Arts et 

al., 2008; Torres et al., 2008). Além disso, diversos estudos revelaram que o 

funcionamento cognitivo em TB se deteriora com o tempo muito mais do que se 

pensava anteriormente (Murray et al., 2004).  

Quraishi e Frangou (2002), em artigo a respeito da neuropsicologia do TB, 

revisaram sistematicamente os artigos computadorizados entre 1980 e 2000 e 
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encontraram que os déficits atencionais são vistos em pacientes com TB sintomáticos 

e que apenas os déficits relacionados à atenção sustentada e ao controle inibitório 

permanecem na remissão. Quanto à memória, observaram que a memória verbal 

aparece alterada inclusive em pacientes eutimicos, no entanto, os resultados 

relacionados à memória visuo-espacial variam de acordo com o teste usado. 

Concluíram também que todos os aspectos das funções executivas estão alterados 

nos pacientes com TB sintomáticos e, os testes que avaliam funcionamento executivo 

são sensíveis a sintomas residuais, mas podem ser normais em pacientes totalmente 

recuperados. Entretanto, não encontraram diferenças significativas no perfil 

cognitivo de deprimidos unipolares e bipolares. 

Martinez-Aran et al. (2004), estudaram 30 bipolares deprimidos, 34 bipolares 

em mania ou hipomania, 44 bipolares eutímicos e 30 controles. Concluíram que os 

três grupos de bipolares tiveram um desempenho inferior ao grupo controle em 

memória verbal e funções executivas, sugerindo estabilidade ou cronicidade dos 

déficits cognitivos.  

De modo geral, os estudos que comparam pacientes bipolares e unipolares 

mostram que os portadores de TB apresentam dificuldades cognitivas mais 

acentuadas do que os unipolares, apontando para um possível envolvimento de áreas 

cerebrais diferentes, principalmente fronto-temporais, subcorticais e parietais. Basso 

et al. (2002) sugeriram que os pacientes em estados mistos seriam mais 

comprometidos cognitivamente que nas outras formas do transtorno. 

De acordo com os achados citados acima há indícios que mesmo na fase 

eutímica da doença existam déficits neuropsicológicos e de que estes se relacionem 

com o curso da doença. Uma das hipóteses mais prováveis é que quanto maior o 
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tempo da doença, o número de hospitalizações, ou, a utilização de polimedicações, 

piores serão os prejuízos cognitivos. Desta forma, pode-se afirmar que mesmo nos 

estados eutímicos, os pacientes com transtornos do humor não estão livres de certos 

déficits cognitivos que interferem nas adaptações na vida familiar, social e 

ocupacional, informação que pode ajudar a explicar o comprometimento em relação 

ao funcionamento diário mesmo durante a remissão, o que demonstra a importância 

de se estudar cada vez mais o TB e suas implicações na cognição. 

 

1.2.1 Funções Executivas no TB 

Entre os processos cognitivos mais estudados atualmente na literatura estão as 

funções executivas (FE). O termo FE refere-se a uma série de processos cognitivos que 

incluem iniciação e inibição de comportamentos, raciocínio verbal, resolução de 

problemas, planejamento de ações, sequenciamento, automonitoramento, flexibilidade 

cognitiva e tomada da decisão, entre outros processos. Estas funções organizam e 

controlam o comportamento em prol de um objetivo específico. A expressão “funções 

executivas” surge como uma analogia ao papel do executivo de uma empresa, sendo 

essas capazes de gerenciar todo o comportamento para que um determinado objetivo 

futuro seja alcançado (Goldberg e Ernst, 2002).  

As FE são especialmente importantes diante de situações novas para o sujeito 

ou em situações que exigem, com rapidez, o ajustamento ou flexibilidade do 

comportamento para as demandas do ambiente. Elas direcionam e regulam varias 

habilidades intelectuais, emocionais e sociais e permitem deliberar os diferentes 

desafios necessários para a resolução com sucesso de ações direcionadas. Em 

situações onde há o comprometimento das funções executivas, mesmo quando os 

demais domínios cognitivos estão preservados, o desempenho dos indivíduos em 
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atividades complexas, sejam elas relacionadas ao trabalho, à vida familiar ou a outros 

domínios do cotidiano, é altamente prejudicado (Malloy-Diniz et al., 2009). 

Todas as nossas capacidades perceptivas e cognitivas são integradas em alto 

nível pelo sistema executivo. São as FE que nos permitem formular objetivos, 

estabelecer planos, assim como organizar e monitorar as tarefas. O sistema executivo 

define quais são as informações relevantes, a fim de podermos tomar decisões 

eficientes, bem como adotar táticas destinadas a lidar com as mudanças que ocorrem. 

As FE podem ser definidas como um conjunto de habilidades, ou, processos 

cognitivos que controlam, integram e avaliam a execução de comportamentos 

dirigidos a objetivos. Estas habilidades tornam o indivíduo capaz de orientar seus 

comportamentos a determinadas metas, avaliar tais comportamentos quanto à 

eficiência e à adequação, buscar estratégias eficientes e abandonar as ineficazes na 

tentativa de resolução de problemas, bem como solucionar situações problemáticas 

imediatas, de médio e longo prazo (Allain et al., 2011; Malloy-Diniz et al., 2008; 

Lagopoulos et al., 2011). 

Dificuldades relacionadas às FE interferem de maneira significativa no 

comportamento e no cotidiano do paciente com TB, podendo estar relacionadas, 

inclusive, ao nível de adesão ao tratamento (Balanza-Martínez et al., 2010). 

Em um artigo de revisão sistemática a respeito das alterações 

neuropsicológicas no TB, Rocca et.al. (2006) encontraram que pacientes com TB em 

depressão apresentam mais dificuldades em testes que avaliam o FE quando 

comparados com deprimidos unipolares. Já os pacientes em mania têm dificuldade 

no controle inibitório, no processamento de informação visuo-espacial e na fluência 

verbal. Por outro lado, os eutímicos mostraram prejuízo na memória verbal, visuo-
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espacial e nas funções executivas. Os autores afirmam ainda que houve correlação 

positiva entre os déficits cognitivos e o número de internações, ou episódios. E que 

as medicações utilizadas para estabilização do humor podem ter impacto negativo na 

cognição. Eles concluíram que os prejuízos cognitivos encontrados são sugestivos de 

disfunção em circuitos fronto-estriatais específicos que podem, em parte, explicar as 

dificuldades na adaptação psicossocial destes pacientes. 

Em um estudo em parceria com o nosso grupo (Bourne et al., 2013), foram 

sintetizados os dados a respeito dos déficits cognitivos em 1276 bipolares eutímicos 

e 1609 controles saudáveis com o objetivo de avaliar o efeito das medicações, e da 

severidade da doença no funcionamento cognitivo. No grupo com TB, foram 

observados déficits nas 11 medidas cognitivas avaliadas, através de quatro testes 

neuropsicológicos comuns: Califórnia ou Rey Verbal Learning Task (CVLT), Trail 

Making Test (TMT), Dígitos e Wisconsin Card Sorting Task (WCST), mesmo após 

controlar para idade, QI e sexo. Os sintomas de humor residuais não explicaram os 

tamanhos de efeito encontrados, e os prejuízos não eram influenciados pelo 

tratamento medicamentoso atual, sendo necessários mais estudos para entender 

melhor as deficiências neurológicas no TB. 

De maneira geral, os déficits mais marcantes em pacientes TB (atenção, 

velocidade de processamento, aprendizagem verbal, memória e FE) estão 

correlacionados à menor taxa de recuperação dos sintomas nos períodos entre os 

episódios, pior prognóstico, prejuízo no ajustamento psicossocial e prejuízo no 

funcionamento global (Martinez-Arán et al., 2004; Malhi et al., 2007; Torres et al., 

2007; Arts et al., 2008; Bora et al., 2009). 
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Apesar das FE terem sido tradicionalmente estudadas pela neuropsicologia 

como um construto unitário, pesquisas recentes têm apontado a necessidade de 

desmembrá-las em componentes como memória de trabalho, atenção seletiva, 

controle inibitório, flexibilidade e planejamento (Duncan et al., 1997). Para tanto, é 

fundamental dispor de instrumentos de avaliação neuropsicológica adequados. 

Neste contexto, têm sido desenvolvidos testes específicos para avaliar os 

componentes das FE, o Wisconsin Card Sorting Test (WCST) tem sido um dos 

principais instrumentos, voltados ao exame das funções executivas, especificamente 

a flexibilidade mental, categorização e formação de estratégias, abstração e 

planejamento. O instrumento é um teste criado em 1948, ampliado e revisado 

posteriormente, que avalia o raciocínio abstrato e a flexibilidade do pensamento, ou 

seja, a capacidade do sujeito de gerar estratégias de solução de problemas, em 

resposta a condições de estimulação mutáveis (Berg, 1948; Grant e Berg, 1948; 

Heaton et al., 2005).  

 

1.2.2 Flexibilidade Mental no TB 

O termo “Flexibilidade mental” (FM) designa, em suma, a capacidade de 

adaptar suas escolhas às contingências e, diante das possíveis eventualidades, mudar 

de opinião supondo a inibição da primeira escolha em favor de outra (Gil, 2002).  

Os principais aspectos neuropsicológicos avaliados em indivíduos com 

comprometimento nas funções do córtex pré-frontal são ligados às dificuldades em 

tarefas que exigem capacidade de planejamento e estabelecimento de estratégias para 

solução de problemas, além de avaliação e controle do próprio comportamento diante 

das interferências. Tais dificuldades resultam em falta de flexibilidade diante de 
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situações diferenciadas, precária análise e aproveitamento de sinais ambientais 

externos para orientar as escolhas e respostas apropriadas. Este funcionamento 

também pode ser associado à impossibilidade da pessoa de deixar de lado uma forma 

de compreensão e utilizar ou partir para a busca de outra, fazendo com que persevere 

numa única estratégia para solucionar os problemas (Gil, 2002). 

A FM, habilidade das funções executivas, diz respeito à capacidade de 

alternar o curso das ações ou dos pensamentos de acordo com as exigências do 

ambiente. Ela se relaciona com o aprendizado a partir dos erros, geração de novas 

estratégias, atenção dividida e processamento de múltiplas informações 

concomitantemente. É considerada uma importante função no uso da eficiência 

intelectual aplicada à vida prática, um dos principais componentes de controle 

cognitivo junto com a capacidade de atualização da memória de trabalho (manipular 

e utilizar informações retidas na mente) e inibição (suprimir estímulos irrelevantes ou 

respostas inapropriadas).  

No cotidiano, todas as pessoas se deparam com a necessidade de constantes 

tomadas de decisões, algumas dessas escolhas são essenciais e importam decisões 

sobre nosso papel social, por exemplo.  

Van Gorp et al. (1998) e Denicoff et al. (1999), utilizando o Wisconsin Card 

Sorting Test (Heaton, 1981), observaram que pacientes com TB tinham dificuldade 

para formar categorias em um teste de combinar cartas de acordo com um critério 

não revelado no momento da instrução. Rossi et al. (2001) também verificaram que 

os pacientes com TB tinham dificuldade na realização da prova que exigia FM; 

porém os resultados eram melhores do que aqueles obtidos pelos pacientes 

esquizofrênicos. Por outro lado, outras pesquisas que também utilizaram o WCST, 
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constataram que, de modo geral, os pacientes com TB não tinham dificuldade para 

formar categorias, mas apresentavam grande quantidade de erros perseverativos 

(Zubieta et al., 2001; Martinez-Arán et al., 2002; Martinez-Arán et al., 2004a; 

2004b).  

 

1.3 Cognição Social  

A cognição social (CS) é o processo que orienta condutas frente a outros 

indivíduos da mesma espécie, consiste em uma operação mental que está na base do 

funcionamento social, envolvendo a capacidade humana de perceber a intenção e a 

disposição do outro em um determinado contexto. Refere-se à habilidade de 

identificação, manipulação e adequação do comportamento de acordo com 

informações socialmente relevantes detectadas e processadas em determinado 

contexto do ambiente, ou seja, capacidade de avaliar o estado emocional de outra 

pessoa (reconhecimento de expressões faciais de emoções ou discriminação de 

paradigmas) e interagir de forma socialmente adaptativa (Penn et al., 1997; Adolphs, 

2001; Couture et al., 2006, Green et al., 2007). 

A CS direciona o comportamento automático e volitivo, juntamente com uma 

variedade de outros processos cognitivos, modulando a resposta comportamental. 

Assim, observou-se que comportamentos como cooperação e altruísmo foram sendo 

estabelecidos como fatores cruciais para a convivência em grupo (Adolphs, 2001; 

Penn et al., 2008). 

Em alguns transtornos mentais mais graves, como no caso da Esquizofrenia, 

ocorrem falhas no funcionamento social. A compreensão dos mecanismos 

envolvidos nessas falhas, diferenciando-os dos déficits cognitivos básicos, é de 
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fundamental importância tanto para o estabelecimento de estratégias de investigação 

das disfunções CS, como para o desenvolvimento de programas de intervenção 

terapêutica (Couture et al., 2006). 

A neurociência cognitiva social tem se desenvolvido como disciplina distinta, 

com foco no entendimento do fenômeno sócio-emocional, ou seja, da relação entre a 

análise do contexto social, o processamento cognitivo e as bases neurais do cérebro. 

Esta surgiu a partir dos estudos realizados com animais, enfocando experimentos 

como competição por comida, estratégias de proteção e respostas adaptativas em 

meio ao ambiente social de algumas espécies, com o objetivo de extrapolar tal 

conhecimento para a compreensão da evolução da CS nos seres humanos (Penn et 

al., 1997; Adolphs, 2001; Couture et al., 2006; Penn et al., 2008). 

A psicologia cognitiva social tem procurado explicar alguns sintomas 

psiquiátricos a partir de anormalidades no processamento de informações sociais 

pelo cérebro. O estudo dos eventos cognitivos ligados à geração de representações 

mentais relacionadas ao convívio social permite que um indivíduo saudável deste 

ponto de vista, seja capaz de elaborar um modelo mental daquilo que ocorre na 

mente de outra pessoa, em um dado momento (Newman, 2002). 

A CS é definida como um construto que engloba uma série de habilidades, 

como a percepção emocional (PE), a percepção social (PS), a teoria da mente (ToM) 

e o estilo de atribuição (EA) (Couture et al., 2006). 

Percepção Emocional (PE)- é a capacidade de inferir informação emocional a 

partir das expressões emocionais e das inflexões vocais. 

Percepção Social (PS) – capacidade de extrair certas pistas do 

comportamento manifesto dentro de um determinado contexto social. 
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Também inclui a capacidade de compreensão das regras e das convenções 

sociais. 

Estilo de Atribuição (EA) - Tendência característica de explicar as causas dos 

acontecimentos na própria vida. 

Teoria da Mente (ToM) - Capacidade de compreender que os demais 

possuem estados mentais diferentes dos nossos e de fazer inferências relativas 

aos conteúdos desses estados mentais. 
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Percepção da Emoção (PE)   

 

           +                                                                      Teoria da Mente (ToM) 

 

Percepção Social (PS)  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Couture et al., 2006 

Figura 1 - Exemplo do Processamento de uma Situação Social  

 

 

Pesquisas futuras a respeito do estudo da CS no TB poderão esclarecer muito 

acerca do papel das alterações sócio-cognitivas no surgimento dos sintomas do TB, 

bem como ajudar no desenvolvimento de estratégias preventivas e terapêuticas do 

mesmo (Tonelli, 2009).  

“Conclusão: “Minha colega está brava”!”. 

“Estilo de Atribuição (EA): Minha colega 
está brava comigo” 

“Comportamento: Atua de forma hostil em 
relação a ela” 
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1.3.1 Processamento das Emoções  

A capacidade de reconhecer faces e expressões emocionais tem valor 

adaptativo, sendo que a correta “leitura” das emoções no contexto social, fornece 

pistas sobre as condições presentes e assim, indica as direções que o comportamento 

de um indivíduo deve seguir a fim de ser socialmente apropriado e, 

consequentemente, ter uma maior probabilidade de sucesso nas interações sociais. 

(Erickson e Schulkin, 2003).  

Esses achados vão de encontro com a teoria da mente (citado anteriormente), 

que é a habilidade de entender o papel de outros indivíduos, assim como de entender 

outros pontos de vista ou atribuir uma intenção a outra pessoa. Essa capacidade é 

fundamental na CS. Também foi observado esse transtorno em pacientes com lesão 

na amígdala (sobretudo para o reconhecimento da expressão emocional do medo) e 

em esquizofrenia (Adolphs et al., 1994). 

A percepção de faces e de expressões emocionais pode ser vista como dois 

processos separados, que envolvem estruturas cerebrais e circuitos neurobiológicos 

diferentes. Estudos de imagem cerebral sugerem que células em regiões específicas 

no córtex inferotemporal e o temporal inferior medeiam à percepção de faces. Estas 

células contêm campos receptores amplos, algumas vezes envolvendo todo o campo 

visual, e são sensíveis tanto a forma como às cores (Kandel et al., 2000). Lesões 

específicas nestas áreas cerebrais levam à prosopagnosia, que é a inabilidade em 

reconhecer rostos familiares ou famosos, apesar da capacidade preservada de 

reconhecimento de que o estímulo apresentado é uma face (Kandel et al., 2000). 

Entretanto, os pacientes com prosopagnosia não têm dificuldades para reconhecer 

expressões emocionais de faces apresentadas como estímulos. Isto sugere que o 
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reconhecimento de expressões emocionais não depende somente de reconhecimento 

facial, e, portanto, deve ocorrer em outra área cerebral. 

A habilidade para perceber e expressar emoções resulta de um procedimento 

complexo que pode ser subdividido em dois outros processos separados, mas que 

interagem entre si, sendo o primeiro fisiológico e o segundo, cognitivo. O processo 

fisiológico consiste em um conjunto de respostas periféricas, autonômicas, 

endócrinas e esquelético-motoras a estímulos particulares, que levam informação a 

áreas cerebrais dos níveis inferiores, inclusive à amígdala, hipotálamo e tronco 

cerebral. Este sistema serve para preparar o corpo para o comportamento e ação 

apropriados. O processo cognitivo consiste numa experiência consciente, do estímulo 

e da sua resposta corporal pareada, sendo isto regulado pelas áreas cerebrais 

superiores, incluindo o córtex cingular e lobos frontais (Davis, 1992). 

Estudos de lesão efetuados por Ledoux (1994) lançaram luz sobe um grande 

número de aspectos que até então, não haviam sido considerados, eles verificaram 

que lesões na amígdala interrompem a elicitação da resposta emocional inconsciente 

ao estímulo emocional e ainda, que lesões no hipocampo interrompem a habilidade 

de determinar os aspectos cognitivos associados a uma emoção particular. 

Posteriormente elaboraram estes achados, postulando que a amígdala 

funciona como um centro de transmissão. Por um lado ela receberia informações do 

hipotálamo e do tronco cerebral, relacionadas a aspectos somáticos das emoções, e 

por outro integraria as informações que são enviadas e recebidas pelas áreas 

neocorticais sobre sentimentos conscientes de uma emoção (Kandel et al., 2000). A 

partir daí, a importância da amígdala na mediação do processamento emocional e 

expressão, tem sido reiterada na literatura. 
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Todavia, a amígdala não é a única estrutura essencial para o processamento 

de emoções, e a função exata dos circuitos e estruturas envolvidos ainda necessita 

compreensão. O corpo mais recente de literatura postula que o processamento 

emocional é regulado por circuitos cerebrais interconectados que ligam informações 

entre os gânglios basais e o córtex pré-frontal. Os gânglios basais regulam atividades 

como a vigilância e o escaneamento a fim de discriminar entre informações 

relevantes e irrelevantes (Sachs et al., 2004), e o córtex pré-frontal regula a 

assimilação e integração das informações, a fim de planejar, inibir, e iniciar a 

resposta emocional e comportamental (Yurgelunn-Todd et al., 2000). Estudos 

transversais sobre as emoções e a percepção das emoções, trouxeram evidencias 

sugestivas de que este processo é inato e universal (Venn et al., 2004). Ou seja, é 

possível comparar os resultados dos testes que avaliam estas questões em indivíduos 

de diferentes culturas. Todavia, este processo é extremamente complexo e requer 

maiores investigações. 

Inúmeros estudos têm mostrado, por exemplo, que diferentes emoções são 

processadas através de canais separados (Ledoux, 1995; Lewis et al., 2003). Estudos 

de dissociação em lesionados e portadores de Doença de Huntington trouxeram 

evidências sugerindo que o medo é processado na amígdala e o nojo, nos gânglios 

basais (Venn et al, 2004). Da mesma forma, doenças distintas podem se caracterizar 

por déficits diferentes em aspectos específicos do processamento emocional. 
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1.3.2 Reconhecimento de Faces e Emoções Faciais em TB 

Vários estudos já demonstraram que pacientes com esquizofrenia e TB têm 

prejuízos emocionais e afetivos que interferem no seu funcionamento social. 

(Addington e Addington, 1998; Yurgelun-Todd et al., 2000; Lembke e Ketter, 2002; 

Suslow et al., 2003; Sachs et al., 2004; Venn et al., 2004).  

Pacientes com TB compartilham com esquizofrênicos inúmeros déficits 

cognitivos e sociais, embora estes sejam mais severos neste último grupo. Uma 

questão ainda pouco investigada em pacientes com TB é a percepção de emoções 

faciais. As pesquisas feitas sobre a percepção e o reconhecimento de emoções 

forneceram resultados conflitantes, que requerem maior elaboração. Enquanto alguns 

estudos mostram um aumento no reconhecimento de nojo em bipolares eutímicos, 

outros conduzidos com controles não encontraram diferenças entre controles e 

pacientes no reconhecimento, ou sensibilidade a expressão facial das emoções (Venn 

et al., 2004).  

Estudos de imagem revelaram uma alteração das respostas a estímulos 

emocionais tanto no lobo temporal, como na amígdala, de pacientes bipolares, dando 

suporte à ideia de que existe um déficit biológico, ou estrutural (Yurgelun-Todd et 

al., 2000). Todavia, inúmeros estudos revelaram viés para afeto positivo durante a 

mania, e viés para afeto negativo durante a depressão. Assim, os déficits no 

reconhecimento e na percepção das emoções podem refletir uma deficiência estado-

induzida, mais do que um traço doença especifico; isso seria verificado através de 

estudos de comparação com pacientes bipolares em mania ou hipomania e pacientes 

em depressão, além dos pacientes eutímicos (Adolphs, 2001; Lembke e Ketter, 

2002). 



Introdução 
  
 

 

21

A literatura sobre o reconhecimento e processamento de emoções no TB 

surgiu recentemente com estudos que usam testes de conteúdo e metodologia 

semelhantes aos testes usados nos estudos com pacientes esquizofrênicos. Uma das 

questões mais investigadas nos pacientes com TB é a influência do estado de humor 

nos prejuízos cognitivos que são encontrados. Alguns déficits são evidenciados 

somente durante a fase maníaca, outros apenas na fase depressiva. É preciso então, 

definir quais os déficits que marcam a psicopatologia do TB. 

Lennox et al. (2004) aplicaram o Facial Expressions of Emotion: Stimuli and 

Tests – FEEST, dentro do scanner, em 10 pacientes com TB I em mania, e 12 

sujeitos controles. Os resultados mostraram identificação rebaixada de afeto triste 

nos pacientes, que foi correlacionada com ativação diminuída do cíngulo subgênuo 

anterior e a amígdala, e ativação aumentada do cíngulo posterior e a ínsula posterior.  

Rocca et al. (2009), em um artigo de revisão, pesquisaram 32 artigos 

publicados entre os anos de 1990 e 2008 e concluíram que bipolares eutímicos 

apresentaram prejuízo no reconhecimento de nojo e medo e quando em mania, 

mostraram dificuldade para reconhecer medo e tristeza. Entretanto, eles são mais 

precisos no reconhecimento de emoções do que pacientes deprimidos e pacientes 

esquizofrênicos. Já crianças com TB apresentam tendência a julgar expressões faciais 

extremas como sendo de intensidade leve ou moderada. Portanto, os bipolares 

apresentam déficits afetivos e cognitivos que sofrem variações dependendo do estado 

de humor e da faixa etária. Estudos de seguimento reavaliando pacientes após a 

remissão dos sintomas são necessários para investigar se estas anormalidades 

refletem um estado ou um traço da doença e se podem ser considerados 

endofenótipos (associação entre certos genótipos e as alterações cognitivas).  
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1.4 Adequação Social e Qualidade de Vida no TB 

O conceito de adequação social baseia-se na integração de múltiplos fatores 

que interferem no comportamento do indivíduo perante as situações da vida 

cotidiana, relaciona-se com a qualidade de vida (QV), apontando que quanto maior a 

adequação social maior é a QV.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define QV como: “a percepção do 

indivíduo acerca de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistema de valores 

em que ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e interesses” 

(Orley et al., 1998).  

Gorenstein et al. (2000) definem a adequação social como a interação entre o 

indivíduo e o ambiente, em termos de vida familiar, relações sociais e desempenho 

profissional. Os comportamentos são considerados adequados quando estão de 

acordo com os padrões de seu grupo de referência social, educacional, etária e 

cultural. 

O estudo da QV é fundamental na avaliação clínica de pacientes com 

transtornos psiquiátricos e outras doenças crônicas, por permitir amplo entendimento 

do contexto pessoal e social no qual se insere a doença, com enfoque no 

comprometimento ocasionado e não nos sintomas (Orley et al., 1998). Muitos 

pacientes com TB têm restrições na sua vida diária e prejuízos na QV sendo inegável 

que a doença acarreta alterações na vida do indivíduo e de sua família, tanto no 

aspecto físico quanto no psicossocial. 

O prejuízo psicossocial nos portadores de TB em termos de escola e trabalho, 

atividades sociais, de lazer e vida familiar foi estudado por Hirschfeld (2004). O 

autor mostrou que o prejuízo associado à depressão era significativamente maior que 
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o associado à mania. Segundo esse estudo realizado com 3.059 indivíduos avaliados 

pelo Questionário de Transtornos de Humor, os que eram positivos nesse 

questionário, reportavam significativamente mais dificuldade no trabalho (1,96% 

vs.1,46%), interações sociais e de lazer (2,4% vs. 1,87%), interações familiares 

(2,22% vs. 1,66%) e mais dias de sintomas perturbadores (6,41 vs. 2,62) em relação 

aos indivíduos que eram negativos.  

Segundo Vojta et al. (2001), a mania e a hipomania parecem ser síndromes 

caracterizadas por sensação de bem-estar e QV reduzidas, em vez de aumentadas. 

Além disso, os sintomas depressivos parecem ser o determinante primário de 

qualidade de vida no TB, embora outros fatores possam estar associados à depressão 

e à QV reduzida. Tal achado também foi encontrado por Calabrese et al. (2004), que 

verificaram que os sintomas depressivos eram mais frequentes que os maníacos e 

causaram maior distúrbio de funcionamento social, familiar e ocupacional.  

Os sintomas depressivos parecem estar mais associados à incapacitação do 

que os sintomas (hipo) maníacos (Judd et al., 2005). Quanto maior a severidade dos 

sintomas depressivos, maiores são os prejuízos no funcionamento psicossocial. 

Simon et al. (2007), mostram que mudanças ainda que sutis na severidade dos 

sintomas depressivos, estão associadas a mudanças no prejuízo funcional. 

Muitos estudos mostram que os prejuízos na QV ocorrem em ambas as fases. 

Na fase depressiva, quanto maior o número e a intensidade dos sintomas depressivos, 

avaliados pela Escala de Hamilton para Avaliação da Depressão, maiores são os 

prejuízos na QV (Yatham et al., 2004). Além disso, a QV na depressão bipolar 

parece ser pior do que na depressão unipolar. Quando são comparadas várias fases da 

doença, os pacientes em episódio depressivo apresentaram pior QV do que os 
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pacientes em estado maníaco, misto ou em recuperação (Zhang et al., 2006). Na fase 

maníaca, quanto maior o escore na Escala de Young para Avaliação de Mania, 

maiores são os prejuízos na QV, principalmente na presença de sintomas de 

irritabilidade e distúrbios de sono (Gazalle et al., 2007).  

O comprometimento funcional nos pacientes com TB na vida social, familiar 

e laborativa, não é exclusivo nos períodos de fase aguda da doença e são 

relacionados principalmente à persistência de sintomas residuais e déficits cognitivos 

(Sanchez-Moreno et al., 2009). Prejuízos na QV também vêm sendo demonstrados 

em pacientes eutímicos (Michalak, 2005; Sierra et al., 2005). Desta forma, as 

pesquisas indicam que mesmo na eutimia os pacientes bipolares apresentam 

prejuízos na QV e este prejuízo pode estar associado a alguns fatores tais como 

demora no diagnóstico (Gazalle et al., 2005) e comorbidade com transtornos ansiosos 

(Kauer-Sant´Anna et al., 2007). O estudo de Gazalle et al. (2005) mostra que quanto 

maior o número de anos em que o paciente ficou sem diagnóstico, maiores são os 

prejuízos na QV, principalmente nos domínios físico e psicológico.  

O impacto negativo do TB no funcionamento social, ocupacional e familiar 

também foi examinado em nosso meio, em trabalho realizado pelo nosso grupo 

(Moreno e Andrade 2005), no qual foi possível observar que o número de 

separações, divórcios, problemas acadêmicos e ocupacionais, acidentes e outras 

doenças clínicas são mais comuns entre os indivíduos acometidos da doença. A 

consequência de tal fato é que indivíduos com TB tipo I procuram duas vezes mais 

serviços médicos gerais no atendimento primário por qualquer razão, e cinco vezes 

mais serviços mentais que os controles. 
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Pesquisas futuras devem realizar estudos longitudinais e, principalmente, 

desenvolver instrumentos de avaliação de qualidade de vida mais adequados aos 

pacientes bipolares (Michalak et al., 2005). 
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2  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

Vários estudos têm relatado o funcionamento cognitivo como um preditor 

significativo de qualidade de vida de pacientes com TB. A literatura científica tem 

demonstrado que pacientes com TB, mesmo no estado eutímico, apresentam déficits 

cognitivos que interferem no funcionamento familiar, social e ocupacional, dado que 

pode ajudar a explicar o comprometimento em relação ao funcionamento diário dos 

portadores de TB mesmo durante a remissão, o que demonstra a importância de se 

estudar cada vez mais o TB e suas implicações na cognição e na adequação social. 

Até o momento, este estudo é o primeiro a investigar a associação entre 

déficits de reconhecimento de emoções em faces, flexibilidade mental e adequação 

social, em pacientes com transtorno bipolar do tipo I eutímicos comparados com 

controles. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Principal 

Verificar se há associação entre déficits na capacidade de reconhecimento de 

emoções faciais e déficits na flexibilidade mental e na adequação social em pacientes 

bipolares do tipo I eutímicos quando comparados a sujeitos controles sem transtorno 

mental. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1  Verificar se existe associação entre déficits na capacidade de reconhecimento 

de emoções faciais e déficits na flexibilidade mental em pacientes bipolares 

do tipo I eutímicos. 

3.2.2  Verificar se existe associação entre déficits na capacidade de reconhecimento 

de emoções faciais com déficits na adequação social em pacientes bipolares 

do tipo I eutímicos. 
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4 HIPÓTESES 

 

 

Hipótese Principal 

H0: Não existe associação entre déficits na capacidade de reconhecimento de 

emoções faciais, flexibilidade mental e adequação social nos pacientes 

bipolares do tipo I eutímicos e estes não apresentam pior desempenho nestas 

avaliações quando comparados aos controles. 

H1: Existe associação entre déficits na capacidade de reconhecimento de 

emoções faciais, flexibilidade mental e adequação social nos pacientes 

bipolares do tipo I eutímicos e estes pacientes apresentam pior desempenho 

nestas avaliações quando comparados aos controles. 

 

Hipóteses Secundárias 

 

Hipótese 1 

H0: Não existe associação entre a escala de Reconhecimento de Emoções 

Faciais e a escala de pontuação da flexibilidade mental, e os pacientes com 

transtorno bipolar do tipo I eutímicos não apresentam pior performance 

quando comparado aos controles. 

H1: Existe associação entre a escala de Reconhecimento de Emoções Faciais 

e a escala de pontuação da flexibilidade mental, e os pacientes com transtorno 
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bipolar do tipo I eutímicos apresentam pior performance quando comparado 

aos controles. 

 

Hipótese 2 

H0: Não existe associação entre a escala de Reconhecimento de Emoções 

Faciais e a escala de Adequação Social, e os pacientes com transtorno bipolar 

do tipo I eutímicos não apresentam pior desempenho quando comparado aos 

controles. 

H1: Existe associação entre a escala de Reconhecimento de Emoções Faciais 

e a escala de Adequação Social, e os pacientes com transtorno bipolar do tipo 

I eutímicos  apresentam pior desempenho quando comparado aos controles. 

 

Hipótese 3 

H0: Os pacientes bipolares do tipo I eutímicos não apresentam menor 

capacidade de reconhecer emoções faciais do que os controles. 

H1: Os pacientes bipolares do tipo I eutímicos apresentam menor capacidade 

de reconhecer emoções faciais do que os controles. 

 

Hipótese 4 

H0: Os pacientes bipolares do tipo I eutímicos não apresentam pior 

desempenho no teste de flexibilidade mental quando comparado aos 

controles. 
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H1: Os pacientes bipolares do tipo I eutímicos apresentam pior desempenho 

no teste de flexibilidade mental quando comparado aos controles. 

 

Hipótese 5 

H0: Os pacientes bipolares do tipo I eutímicos  não apresentam menor 

capacidade de adequação social do que os controles.  

H1: Os pacientes bipolares do tipo I eutímicos apresentam menor capacidade 

de adequação social do que os controles.  
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5 MÉTODOS 

 

 

A pesquisa foi desenvolvida junto ao Programa Transtornos Afetivos 

(PROGRUDA) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (Ipq-HC-FMUSP) e foi submetida à 

aprovação do Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HC – 

FMUSP, apresentada pelo Departamento de Psiquiatria, parecer número 484.470, 

registro on-line 1148, data da relatoria 11/12/13 (Vide Anexo B pág. 80). 

Trata-se de um estudo transversal com grupo controle. 

As avaliações neuropsicológicas foram realizadas pela autora desta 

dissertação e por outra psicóloga treinada, e as escalas de avaliação clínica e critérios 

diagnósticos foram aplicadas por médicos psiquiatras devidamente treinados, após a 

realização da anamnese do sujeito. 

 

5.1 Casuística 

Grupo de pacientes bipolares 

O grupo foi formado por pacientes do Instituto de Psiquiatria do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (IPq-HCFMUSP), 

com  diagnóstico pelo DSM-IV-TR (APA, 1994),  de TB do tipo I, encaminhados ao 

ambulatório do Programa Transtornos Afetivos (PROGRUDA).  
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Critérios de Inclusão  

a)  Diagnóstico de TB do tipo I, segundo o DSM-IV-TR (APA, 1994), 

baseado na avaliação clínica e confirmado pela entrevista clínica 

estruturada SCID-P (First et al., 1996);  

b)  Idade entre 18 e 45 anos;  

c)  Em eutimia, por pelo menos quatro semanas; critério este definido por um 

escore total na Escala de Avaliação para Depressão de Hamilton (HAMD) 

≤ 7 (Hamilton, 1960); escore total na escala de mania de Young (YMRS) 

≤ 7 (Young et al., 1978). 

d)  Escolaridade mínima de ensino fundamental completo. 

 

Critérios de Exclusão  

a)  Esquizofrenia, Transtorno Esquizoafetivo, ou Retardo Mental.  

b)  Presença de condições clínicas agudas, dependência ou abuso de álcool e 

drogas nos últimos seis meses.  

c)  Histórico de crises convulsivas ou problemas neurológicos. 

d)  Quociente intelectual total inferior a 80.   

 

Grupo Controle 

Foi utilizado como controle um grupo de 95 sujeitos voluntários sadios do 

ponto de vista físico e mental, estudantes ou funcionários da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo. 

Os sujeitos do grupo controle foram pareados em idade, sexo, escolaridade 

com os sujeitos do grupo de pacientes bipolares. Apresentavam ausência de 
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diagnóstico psiquiátrico segundo o DSM-IV-TR (APA, 1994) baseado na avaliação 

clínica e confirmado pela entrevista clínica estruturada SCID-P (First et al., 1996), 

idade entre 18 e 45 anos, escolaridade mínima de ensino fundamental completo. 

Foram excluídos os sujeitos com presença de condições clínicas agudas, histórico de 

dependência ou, abuso de álcool e drogas psicoativas, histórico de crises convulsivas 

ou, problemas neurológicos, história de tentativa de suicídio, Quociente intelectual 

total inferior a 80  e história familiar de doenças psiquiátricas nos seis meses 

anteriores à avaliação. 

 

5.2 Instrumentos 

5.2.1  Teste Neuropsicológico Wisconsin Card Sorting Test - WCST (Flexibilidade 

Mental) 

Entrevista Clínica: Entrevista padronizada, utilizada pela ABTB, e realizada 

por médico psiquiatra para coleta de informações sobre a identificação do paciente, 

dados demográficos, história médica geral e hábitos de vida, história pessoal de 

tratamento psiquiátrico prévio e história familiar de transtorno psiquiátrico.  

Entrevista Clínica Estruturada para transtornos do eixo I do DSM IV 

(SCID-I/P): A “Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV” tem sido largamente 

utilizada por apresentar um potencial de facilitar o diagnóstico e planejamento 

terapêutico e por isso apresentou grande impacto na pesquisa psiquiátrica. É um 

instrumento útil para o aprimoramento da confiabilidade do diagnóstico psiquiátrico 

e permite ao entrevistador avaliar dimensões de sintomas específicos.  
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Escala de Hamilton para Avaliação de Depressão (HAM-D, Hamilton, 

1960): Esta é a escala de avaliação de depressão mais usada no mundo e considerada 

padrão ouro para validação de outras escalas. Inicialmente composta de 17 itens foi 

posteriormente reformulada com 21 itens na tentativa de discriminar os subtipos de 

depressão. Deve ser aplicada por um clínico treinado. Avalia os sintomas depressivos 

que ocorreram na última semana e pretende mensurar a gravidade dos sintomas 

(Zimmerman et al., 2004). 

Escala de Young para Avaliação da Mania – YMRS (Young et al., 1978): 

Composta de 11 itens e aplicada por um clínico, avalia a presença de sintomas 

maníacos utilizando informações fornecidas pelo paciente de sintomas presentes nas 

últimas 48 horas e observados no momento da entrevista. É apropriada para 

averiguar tanto a gravidade dos sintomas como a sua modificação ao longo do 

tempo, porém não acessa a presença de sintomas depressivos concomitantemente, 

sendo necessária a utilização de outra escala para esse fim. Uma pontuação menor ou 

igual a 12 indica remissão dos sintomas.  

 

5.2.2 Reconhecimento de Emoções Faciais (REF) 

Wisconsin Card Sorting Test (WCST) - 64 cartões (Heaton, 1981; Spreen e 

Strauss, 1998). Um dos principais instrumentos, voltados ao exame das funções 

executivas, especificamente a flexibilidade mental, categorização e formação de 

estratégias, abstração e planejamento. O instrumento avalia o raciocínio abstrato e a 

capacidade do sujeito de gerar estratégias de solução de problemas, em resposta a 

condições de estimulação mutáveis (Berg, 1948). Foi utilizada a versão reduzida do 

teste composta por 4 cartas-chave e 64 cartas-resposta,  que estão representadas com 
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figuras de diferentes formas (cruzes, círculos, triângulos ou estrelas), cores 

(vermelho, verde, amarelo ou azul) e número (um, dois, três ou quatro). Na tarefa, o 

examinando é convidado a combinar as cartas-estímulo com as cartas-chave. Para 

cada combinação realizada o sujeito recebe o feedback de certo ou errado do 

examinador. O princípio de combinação é previamente estabelecido e jamais é 

revelado ao examinando. A ideia é que o sujeito possa utilizar o feedback do 

examinador para manter-se ou desenvolver novas estratégias (Heaton et al., 2005).  

Os escores são computados, indicando o número de cada uma das medidas 

abaixo: 

-  Total de acertos: número total de vezes em que o indivíduo combinou 

corretamente os cartões, de acordo com o critério de combinação requerido. 

-  Erros: número total de vezes em que o indivíduo não conseguiu combinar os 

cartões, de acordo com o critério de combinação requerido. 

-  Respostas Perseverativas: número total de tentativas em que o indivíduo 

perseverou, ou seja, persistiu na combinação das cartas, de acordo com o critério 

anterior e não com o requerido no momento. 

-  Erros perseverativos: número total de tentativas consideradas incorretas, nas quais 

o indivíduo persistiu na combinação das cartas, de acordo com o critério anterior e 

não com o requerido no momento. 

-  Erros não perseverativos: número de vezes em que o indivíduo combinou os 

cartões incorretamente, não seguindo o critério anterior e nem o requerido no 

momento. 

-  Categorias completadas: número total de sequências de dez respostas corretas 

consecutivas. Cada uma destas sequências completa uma categoria. 
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-  Perda de Set: número total de vezes em que o indivíduo não conseguiu manter a 

sequência de respostas, após cinco combinações corretas. 

 

 

Figura 2 -  Exemplos de Expressões Faciais do Teste de Reconhecimento de 
Emoções em Faces (REF) 
Raiva, medo, nojo, tristeza, alegria e surpresa no sentido horário a 
partir da imagem acima à esquerda. 

 

 

Facial Expressions of Emotion: Stimuli and Tests – FEEST- (Young et al., 

2002). É um teste computadorizado no qual aparecem estímulos visuais dos seis 

principais tipos básicos de emoções da série de Ekman e Friesen (1976): alegria, 

surpresa, medo, tristeza, nojo, raiva, assim como outras faces neutras. As faces são 

apresentadas uma de cada vez por 5 segundos cada uma, seguidas por uma tela em 

branco. O participante é solicitado a decidir qual das emoções nomeia melhor, ou 

descreve a expressão facial mostrada (felicidade, tristeza, surpresa, nojo, raiva, e 

medo). Os nomes destas seis emoções são visíveis na tela do computador durante 

todo o teste, a ordem em que os nomes das emoções são mostrados na tela são 

distribuídos aleatoriamente a cada vez que o teste é aplicado. Antes de começar o 
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teste, o aplicador deve se certificar que seu participante compreendeu os significados 

das palavras que nomeiam as emoções com suficiente exatidão para que os 

resultados sejam significativos. O teste não é cronometrado - os participantes podem 

utilizar o tempo que desejarem após os 5 segundos em que a face aparece para 

decidir a emoção. O teste envolve um bloco de prática de 30 experimentações, 

seguido por 5 blocos de teste de 30 experimentações cada um. Em cada bloco das 

experimentações as 30 imagens são apresentadas uma vez cada uma, em ordem 

aleatória. Os dados do bloco de prática das experimentações não são analisados. Os 

dados dos 5 blocos de 30 experimentações são analisados pelo software e podem ser 

representados na forma de gráfico ou numericamente.  

 

5.2.3 Adequação Social (EAS) 

Escala de Auto-Avaliação de Adequação Social – EAS, traduzida da original 

Social Adjustment Scale- Self Report (Weissman e Bothwell, 1976) e validada por 

Gorenstein et al. (2000). Essa escala avalia o desempenho instrumental e afetivo em 

várias áreas, incluindo aspectos mais finos das relações interpessoais, atritos com os 

outros, sentimentos íntimos e insatisfação nos vários papéis que desempenhamos na 

sociedade.  

Constam da escala 54 questões que avaliam sete áreas específicas:  

1) Trabalho (externo,doméstico e como estudante); 2) Vida social e lazer; 3) 

Relação com a família (incluindo pais, irmãos, cunhados e outros membros da 

família; 4) Relação marital; 5) Relação com os filhos; 6) Vida doméstica; 7) Situação 

financeira.  
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Os itens avaliam aspectos do desempenho, a qualidade das relações 

interpessoais, e os sentimentos e satisfações pessoais, em relação às duas semanas 

anteriores à aplicação da escala. Cada item é avaliado de 1 a 5, com escores mais 

altos para maior incapacitação. Fornece um escore total e escores individuais para 

cada área, os quais são calculados pela média aritmética dos itens respondidos, 

permitindo uma avaliação específica. 

 

5.3 Aspectos Éticos e Procedimentos 

Este projeto de mestrado utilizou parte dos dados da Avaliação 

Neuropsicológica do projeto Licaval- protocolo de pesquisa número: 0820/08 –

“Eficácia e tolerabilidade da associação de lítio e ácido valproico em comparação 

com a associação de lítio e carbamazepina no tratamento de pacientes bipolares tipo I 

jovens” (Campos et al., 2010) e do projeto Licavalgene- protocolo de pesquisa 

número: 1047/09 - “Estudo genético de associação entre polimorfismos de 

nucleotídeo único e desempenho cognitivo em pacientes bipolares tipo I jovens” 

(Soeiro-de-Souza et al., 2012), os quais foram coletados pela própria psicóloga 

autora desta dissertação quando atuou como pesquisadora colaboradora e serão 

analisados pela primeira vez. Os dados destes projetos fazem parte do banco de 

dados do Programa Transtornos Afetivos (PROGRUDA).  

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, seguindo o modelo 

solicitado pela Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas, foi apresentado e 

explicado aos sujeitos da pesquisa na época em que a testagem neuropsicológica foi 

realizada. Os sujeitos, na ocasião, foram informados pelo pesquisador responsável 

sobre os objetivos do estudo e, a partir destes esclarecimentos foi questionado para o 
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paciente sobre a concordância na participação da pesquisa. Desta forma, não foi 

necessário solicitar novamente um termo de consentimento livre e esclarecido, uma 

vez que esta etapa já foi atendida nos referidos projetos, dos quais fazia parte a 

avaliação neuropsicológica. (Vide Anexos) 

 

5.4  Análise Estatística 

A análise e tratamento dos dados estatísticos foram realizados com o 

programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 22 para 

Windows. 

A análise da significância das diferenças entre os 2 grupos relativamente a 

variáveis quantitativas, foi feita com a ANOVA, que permite testar se as pontuações 

médias dos grupos independentes são significativamente diferentes. Nos casos em 

que a ANOVA foi significativa, foi realizado o teste de comparações múltiplas das 

médias por Bonferroni, que permite identificar entre que grupos as diferenças são 

estatisticamente significativas. 

Os efeitos dos grupos em estudo no Teste Neuropsicológico Wisconsin, no 

Reconhecimento de Emoções Faciais e na Escala de Adequação Social foram 

estatisticamente controlados e corrigidos para a idade, sexo, escolaridade (anos de 

estudo), HDRS e YMRS, através da utilização da ANCOVA. Esta técnica estatística 

permite estudar o efeito de uma variável independente qualitativa numa variável 

dependente quantitativa, descontando o efeito de uma ou mais covariáveis 

quantitativas. 

O teste de independência do Qui-Quadrado foi utilizado para comparar os 2 

grupos em estudo quanto ao gênero e estado civil. Este teste serve para testar se dois 
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ou mais grupos independentes diferem relativamente a uma determinada 

característica. Para o estudo da associação entre variáveis quantitativas foi utilizado o 

Coeficiente de Correlação de Pearson. Este coeficiente, que varia entre -1 e 1 é uma 

medida de associação linear entre variáveis contínuas. Valores próximos de 1 (em 

valor absoluto), indicam uma associação forte entre as variáveis e próximos de zero 

indicam ausência de associação. Valores positivos indicam que as variáveis variam 

no mesmo sentido e negativos que variam em sentido contrário. 

Foi considerado um nível de significância de 5% (p < 0,05) para a tomada de 

decisão quanto aos resultados dos testes estatísticos. 
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6 RESULTADOS  

 

 

A amostra é constituída por 160 sujeitos divididos em dois grupos: um grupo 

de controle com 95 (59,37%) sujeitos e um grupo com 65 (40,62%) pacientes 

eutímicos. 

 

6.1  Caracterização e comparação dos grupos quanto aos dados sócio-

demográficos 

Na Tabela 1, são apresentadas a caracterização e comparação dos dois grupos 

quanto aos dados sócio-demográficos: idade, escolaridade, sexo e escalas de humor. 

 

Tabela 1 –  Dados sócio demográficos dos grupos controle e eutímicos quanto à 
idade, sexo, escolaridade e pontuação nas escalas de humor 

 

 
Controles 

(n = 95) 

Eutímicos 

(n = 65) 

P 

(p<0,05) 

Idade (anos) 24,44 (4,78) 33.93 (10,34) 0,000** 

Escolaridade (anos) 13,87 (2,69) 14.06 (3,41) 0,691** 

Sexo - n (%)    

Feminino  52 (53,6%) 45 (46,4%) 

Masculino 49 (68,1%) 23 (31,9%) 

0,081*** 

 

YMRS 0,66 (0,97) 3,64 (2,13) 0,000** 

HDRS 0,65 (1,16) 2,75 (2,16) 0,000** 

Resultados apresentados na forma: média (desvio-padrão). 

p - valor de significância da ANCOVA ajustada com a idade, sexo e escolaridade ** 
p - valor de significância do Teste do Qui-Quadrado***  
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Quanto à idade, os pacientes eutímicos são os mais velhos, sendo as 

diferenças significativas entre este grupo e o grupo controle (p < 0,05).  

Quanto à escolaridade, os pacientes do grupo eutímicos têm número médio de 

anos de estudo mais elevado, apesar de não ter dado diferenças significativas. 

Quanto ao sexo, tanto o grupo de controle quanto o grupo de eutímicos 

apresentaram maior percentagens de mulheres (54,7%) e (69,2%) respectivamente, 

sendo a percentagem do grupo de eutímicos ligeiramente maior, mas a diferença não 

foi estatísticamente significativa. 

Em relação à pontuação das escalas que avaliaram o estado de humor (YMRS 

e HDRS), e determinaram eutimia, é possível notar que a média obtida revela que de 

fato os pacientes estavam dentro dos critérios para remissão sintomatológica clínica 

no momento da avaliação: YMRS<7 e HDRS<7 escore total menor que 7 nas duas 

escalas. 
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6.2 Caracterização e comparação dos grupos 

6.2.1  Teste Neuropsicológico Wisconsin Card Sorting Test - WCST 

(Flexibilidade Mental) 

Na Tabela 2, apresentam-se as médias e desvio-padrão dos resultados do 

WCST em cada grupo e a significância das diferenças entre os grupos, ajustadas com 

a idade, sexo e a escolaridade.   

Nos resultados do WCST não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos.  

No número de acertos o grupo de controle conseguiu pontuação média 

superior aos eutímicos, no entanto as diferenças não foram significativas (p=0,392). 

Em relação ao número de erros (p=0,422), erros perseverativos (p=0,661) e 

erros não perseverativos (p=0,287), o grupo de eutímicos foi o que apresentou 

número médio mais elevado, apesar das diferenças não serem significativas entre 

este grupo e o grupo de controle. 

 
Tabela 2 -  Caracterização e comparação dos grupos quanto aos resultados do Teste 

Neuropsicológico Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 
 

Wisconsin 
Controles 
(n = 95) 

Eutímicos 
(n = 65) 

p 
(p < 0.05) 

Acertos 52,86 (7,64) 48,52 (9,47) 0,392 

Respostas perseverativas 6,58 (3,90) 6,51 (7,17) 0,627 

Perda de set 0,29  (0,80) 0,34 (0,98) 0,473 

Categorias 4,35  (1,24) 3,75 (1,47) 0,821 

Erros 11,13 (7,61) 15,43 (9,59) 0,422 

Erros perseverativos 5,21 (3,20) 5,56 (5,50) 0,661 

Erros não perseverativos 5,88 (5,32) 9,95 (5,82) 0,287 

Resultados apresentados na forma: média (desvio-padrão). p - valor de significância da ANCOVA ajustada com a 
idade, sexo e escolaridade; grupos com diferenças estatisticamente significativas (p < 0,05). 
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6.2.2 Reconhecimento de Emoções Faciais – (REF) 

Na Tabela 3, apresentam-se as médias e desvio-padrão dos resultados do 

REF em cada grupo e a significância das diferenças entre os grupos, ajustadas com a 

idade, sexo e a escolaridade.  

No REF não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre 

os dois grupos, controles e eutímicos. 

Em relação à pontuação geral e ao medo, o grupo de controle obteve 

pontuação média superior ao grupo de eutímicos, apesar das diferenças não serem 

significativas entre este grupo e o grupo de controle. 

No subteste surpresa (p=0,080), as diferenças estão no limite da significância, 

indicando uma tendência estatística à significância. 

 

Tabela 3 -  Caracterização e comparação dos grupos quanto ao Reconhecimento de 
Emoções Faciais (REF) 

 

Reconhecimento de 
emoções faciais 

Controles 

(n = 95) 

Eutímicos 

(n = 65) 
p 

Geral 109,47 (10,62) 101,85 (15,49) 0,923 

Raiva 17,40 (4,33) 16,42 (5,28) 0,244 

Nojo 17,81 (3,62) 17,74 (4,06) 0,894 

Medo 16,86 (4,06) 13,45 (4.35) 0,687 

Felicidade 19,64 (1,00) 19,08 (2,03) 0,644 

Tristeza 18,99 (2,24) 17,94 (3,43) 0,669 

Surpresa 18,75 (1,50) 17,18 (3,03) 0,080 

Resultados apresentados na forma: média (desvio-padrão). 

p - valor de significância da ANCOVA ajustada com a idade, sexo e escolaridade; grupos com diferenças 
estatisticamente significativas (p < 0,05). 
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6.2.3 Adequação Social – (EAS) 

Na Tabela 4, apresentam-se as médias e desvio-padrão dos resultados da 

EAS em cada grupo e a significância das diferenças entre os grupos, ajustadas com a 

idade, sexo e a escolaridade.  

Observação: Na EAS, escores altos correspondem a menor adequação 

social e escores baixos a maior adequação social. 

De uma forma geral, tanto na pontuação total da como nas suas dimensões, o 

grupos dos eutímicos, obteve pontuações médias superiores, e o grupo de controle 

obteve pontuações médias inferiores. Em cinco dos casos, existiram diferenças 

significativas entre os grupos.  

Na pontuação total da adequação social (p=0,001) e nas dimensões 

trabalho/ocupação (p=0,013), lazer (p= 0,002), relação com a família (p=0,017), na 

relação com os filhos (p= 0,018) e na situação econômica (p=0,004) as diferenças 

foram significativas entre o grupo de controle e o grupo de eutímicos.    

Na relação marital (p=0,051), as diferenças estão no limite da significância, 

indicando uma tendência estatística à significância. 

Apenas não se observaram diferenças significativas entre os grupos, na vida 

familiar (p=0,617). 
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Tabela4 -  Caracterização e comparação dos grupos quanto à Adequação Social 
(EAS) 

 

EAS 
Controles 

(n = 95) 

Eutímicos 

(n = 65) 
p 

Total 1,80 (0,35) 2,49 (0,69) 0,001 

Trabalho/ocupação 1,84 (0,70) 2,58 (1,32) 0,013 

Lazer 1,85 (0,47) 2,64 (0,90) 0,002 

Relação com família 1,64 (0,44) 2,16 (0,85) 0,017 

Relação marital 1,95 (0,32) 2,72 (1,01) 0,051 

Relação com filhos 1,50  (0,50) 2,39 (0,89) 0,018 

Vida familiar 2,00 (0,57) 2,30 (0,97) 0,617 

Situação econômica 1,64 (0,93) 2,69 (1,44) 0,004 

Resultados apresentados na forma: média (desvio-padrão). 

p - valor de significância da ANCOVA ajustada com a idade, sexo e escolaridade; grupos com diferenças 
estatisticamente significativas (p < 0,05). 
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6.3 Correlações por grupo e no global 

6.3.1 REF vs. WCST  

Na Tabela 5, apresentam-se as correlações entre as escalas do REF e do 

WCST. 

Entre os pacientes do grupo controle, pontuação geral da escala de REF Total 

apresenta correlações significativas com os Acertos, Respostas Perseverativas, com 

os Erros e com os Erros Perseverativos do WCST.  

Quanto às emoções, o Medo está positivamente correlacionado com o total de 

Acertos e com o número de Categorias formadas e negativamente com as Respostas 

Perseverativas, Erros, Erros Perseverativos e Erros não Perseverativos.  

Já a Raiva, o Nojo, a Felicidade e a Tristeza não estão significativamente 

correlacionadas com nenhuma das variáveis neuropsicológicas medidas a partir do 

WCST.  

No grupo dos eutímicos, as correlações existentes são de maior intensidade, 

comparativamente com o grupo controle. Excluindo o Nojo, que não se correlaciona 

com nenhuma das variáveis do WCST, e a Perda de Set, que não se correlaciona com 

nenhuma das emoções, todas as outras variáveis se encontram correlacionadas. Neste 

grupo, as correlações de todas as emoções são negativas com as Respostas 

Perseverativas, Total de Erros, Erros Perseverativos e Erros não Perseverativos e são 

positivas com os Acertos e as Categorias do WCST. 
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Tabela 5 -  Correlações entre as escalas do Reconhecimento de Emoções Faciais e 
do Teste Neuropsicológico Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 

 

  Acertos 
Respostas 

persev. 
Perda de 

set 
Categorias Erros 

Erros 
persev. 

Erros não 
persev. 

CONTROLES          

Emotion Hexagon Test       

r 0,260* -0,220* 0,137 0,187 -0,256* -0,281** -0,177 

p 0,011 0,032 0,186 0,070 0,012 0,006 0,085 Total 

n 95 95 95 95 95 95 95 

r 0,158 -0,164 0,135 0,114 -0,152 -0,212* -0,074 

p 0,126 0,112 0,193 0,270 0,140 0,040 0,476 Raiva 

n 95 95 95 95 95 95 95 

r -0,087 0,043 0,130 -0,150 0,090 0,038 0,096 

p 0,404 0,677 0,209 0,147 0,385 0,716 0,353 Nojo 

n 95 95 95 95 95 95 95 

r 0,387* -0,365* 0,014 0,338* -0,385* -0,392* -0,283* 

p 0,000 0,000 0,893 0,001 0,000 0,000 0,005 Medo 

n 95 95 95 95 95 95 95 

r 0,180 -0,014 0,090 0,070 -0,185 -0,091 -0,197 

p 0,080 0,896 0,385 0,502 0,073 0,382 0,055 Felicidade 

n 95 95 95 95 95 95 95 

r 0,006 -0,027 0,046 0,019 -0,005 -0,083 0,042 

p 0,956 0,792 0,655 0,857 0,965 0,421 0,684 Tristeza 

n 95 95 95 95 95 95 95 

r 0,263** -0,076 0,099 0,188 -0,264** -0,153 -0,270** 

p 0,010 0,462 0,341 0,068 0,010 0,138 0,008 Surpresa 

n 95 95 95 95 95 95 95 

continua 
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Tabela 5 -  Correlações entre as escalas do Reconhecimento de Emoções Faciais e 
do Teste Neuropsicológico Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 
(conclusão) 

 

  Acertos 
Respostas 

persev. 
Perda de 

set 
Categorias Erros 

Erros 
persev. 

Erros não 
persev. 

EUTÍMICOS         

Emotion Hexagon Test        

r 0,503** -0,487** 0,019 0,459** -0,500** -0,493** -0,329** 

p 0,000 0,000 0,882 0,000 0,000 0,000 0,010 Total 

n 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,356** -0,416** 0,064 0,357** -0,356** -0,409** -0,179 

p 0,005 0,001 0,627 0,005 0,005 0,001 0,168 Raiva 

n 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,139 -0,176 0,061 0,200 -0,127 -0,241 0,010 

p 0,285 0,174 0,640 0,123 0,328 0,061 0,937 Nojo 

n 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,452** -0,363** -0,077 0,399** -0,453** -0,298* -0,423** 

p 0,000 0,004 0,554 0,001 0,000 0,020 0,001 Medo 

n 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,486** -0,392** -0,067 0,406** -0,491** -0,425** -0,388** 

p 0,000 0,002 0,609 0,001 0,000 0,001 0,002 Felicidade 

n 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,394** -0,366** -0,013 0,318* -0,392** -0,351** -0,296* 

p 0,002 0,004 0,921 0,012 0,002 0,006 0,021 Tristeza 

n 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,328** -0,307* -0023 0,295* -0,326** -0,343** -0,184 

p 0,010 0,016 0,858 0,021 0,010 0,007 0,156 Surpresa 

n 63 63 63 63 63 63 63 

* p < 0.05; ** p < 0.01 – Correlações de Pearson 
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6.3.2  REF vs. EAS 

Na Tabela 6, apresentam-se as correlações entre escalas de REF e de EAS.  

Observação: Na EAS, escores altos correspondem a menor adequação 

social e escores baixos a maior adequação social.  

Nos pacientes do grupo controle e nos eutímicos, todas as correlações entre as 

emoções e as escalas da EAS são próximas de zero e não significativas.  
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Tabela 6 -  Correlações entre as escalas do Reconhecimento de Emoções Faciais 
(REF) e da Adequação Social (EAS) 

 

  Total 
Trabalho/ 
ocupação

Lazer 
Relação 
família 

Relação 
marital 

Relação 
filhos 

Vida 
familiar 

Situação 
econ. 

CONTROLES           

Emotion Hexagon Test        

r -0,080 0,016 -0,086 -0,056 -0,236 0,120 0,254 0,141 

p 0,435 0,877 0,421 0,601 0,574 0,821 0,509 0,186 Geral 

n 95 95 95 95 95 95 95 95 

r 0,014 0,024 0,027 0,007 -0,130 0,184 0,057 0,160 

p 0,890 0,819 0,800 0,948 0,759 0,728 0,884 0,132 Raiva 

n 95 95 95 95 95 95 95 95 

r -0,122 0,002 -0,075 -0,108 0,027 -0,818 0,287 0,116 

p 0,234 0,981 0,484 0,313 0,950 0,470 0,454 0,276 Nojo 

n 95 95 95 95 95 95 95 95 

r -0,103 0,051 -0,192 -0,090 -0,510 0,079 0,466 0,072 

p 0,317 0,619 0,071 0,402 0,196 0,882 0,206 0,498 Medo 

n 95 95 95 95 95 95 95 95 

r 0,020 -0,094 0,100 0,102 0,227 0,187 -0,016 0,020 

p 0,847 0,358 0,353 0,341 0,589 0,723 0,967 0,851 Felicidade 

n 95 95 95 95 95 95 95 95 

r -0,004 -0,015 -0,039 0,079 0,250 -0,062 -0,097 0,065 

p 0,971 0,884 0,713 0,464 0,551 0,907 0,805 0,540 Tristeza 

n 95 95 95 95 95 95 95 95 

r -0,042 -0,010 0,033 -0,079 0,666 0,512 0,257 -0,026 

p 0,682 0,919 0,759 0,462 0,072 0,299 0,505 0,809 Surpresa 

n 95 95 95 95 95 95 95 95 

continua 
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Tabela 6 -  Correlações entre as escalas do Reconhecimento de Emoções Faciais 
(REF) e da Adequação Social (EAS) (conclusão) 

 

  Total 
Trabalho/ 
ocupação

Lazer 
Relação 
família 

Relação 
marital 

Relação 
filhos 

Vida 
familiar 

Situação 
econ. 

EUTÍMICOS          

Emotion Hexagon Test        

r 0,143 -0,001 0,144 0,202 0,074 -0,122 -0,092 -0,083 

p 0,263 0,996 0,299 0,163 0,686 0,551 0,628 0,570 Geral 

n 63 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,125 -0,051 0,152 0,207 -0,062 0,025 -0,095 -0,162 

p 0,328 0,691 0,272 0,154 0,735 0,905 0,618 0,265 Raiva 

n 63 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,099 0,113 0,099 0,172 0,226 -0,124 -0,124 0,055 

p 0,439 0,382 0,475 0,239 0,214 0,547 0,514 0,707 Nojo 

n 63 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,124 -0,044 0,070 0,203 -0,012 0,114 -0,078 -0,233 

p 0,334 0,732 0,615 0,162 0,946 0,581 0,682 0,107 Medo 

n 63 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,104 -0,006 0,079 0,156 0,073 -0,095 0,069 -0,067 

p 0,417 0,965 0,571 0,285 0,691 0,644 0,716 0,649 Felicidade 

n 63 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,046 -0,040 0,146 0,040 0,010 -0,272 -0,103 0,007 

p 0,718 0,756 0,292 0,784 0,956 0,180 0,589 0,963 Tristeza 

n 63 63 63 63 63 63 63 63 

r 0,138 0,063 0,027 0,202 0,190 -0,218 -0,014 0,217 

p 0,282 0,629 0,849 0,163 0,298 0,285 0,939 0,135 Surpresa 

n 63 63 63 63 63 63 63 63 

* p < 0.05; ** p < 0.01- Correlações de Pearson 
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7 DISCUSSÃO  

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar a capacidade de REF de pacientes 

TB tipo I eutímicos e a associação com déficits nas FE, mais especificamente na 

flexibilidade mental, e na adequação social quando comparados a sujeitos controles 

sem transtorno mental. 

Até o momento, pelo nosso conhecimento, este presente estudo é o primeiro a 

relatar a associação entre REF, flexibilidade mental e adequação social em pacientes 

com TB tipo I eutímicos e controles.  

Os nossos resultados sugerem que existe uma associação entre o REF e a 

flexibilidade mental, indicando que quanto mais preservada a flexibilidade mental, 

melhor será a habilidade para reconhecer emoções faciais.  

Em relação à adequação social, apesar dos pacientes com TB do tipo I 

eutímicos apresentarem uma pior adequação social quando comparados aos 

controles, não houve uma correlação entre o REF e a adequação social, sinalizando 

que a pior adequação social não parece ser devida a uma dificuldade em reconhecer e 

interpretar adequadamente as expressões faciais.  

Outro dado relevante encontrado nosso trabalho é que os pacientes com TB 

do tipo I eutímicos não apresentam diferenças significativas no REF em relação aos 

controles. No entanto, no subteste surpresa (p=0,080), as diferenças estão no limite 

da significância estatística, indicando que pacientes eutímicos tendem a apresentar 

uma pior performance no reconhecimento da emoção surpresa em relação aos 

controles. 
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A comparação das medidas do REF entre os grupos mostrou que o grupo 

controle obteve desempenho superior em todos os subtestes, apesar de não existirem 

diferenças significativas entre os grupos. 

Os resultados sugerem que os pacientes com TB I eutímicos apresentam 

apenas um discreto desempenho inferior quando comparado aos controles, 

principalmente no subteste surpresa. 

Nossos resultados são consistentes com alguns estudos descritos na literatura, 

os quais não encontraram prejuízos no REF em pacientes eutímicos ou em remissão 

(Venn et al., 2004; Vaskinn et al., 2007; Jogia et al., 2008; Hassel et al., 2009; 

Pavuluri et al., 2009). Entretanto, os achados das pesquisas não são homogêneos 

(Yatham et al., 2010), a maioria dos estudos avaliou pacientes com TB em eutimia e 

observou um pior desempenho em testes que avaliaram o REF nos pacientes quando 

comparados aos controles saudáveis (Yurgelun-Todd et al., 2000; Getz et al., 2003; 

Bozikas et al., 2006; Summers et al., 2006; Guyer et al., 2007; Derntl et al., 2009; 

Rocca et al., 2009; Brotman et al., 2010; Martino et al., 2011; Lahera et al., 2012). 

Em relação aos déficits no REF, esses são observados no reconhecimento do 

medo (Yurgelun-Todd et al., 2000; Lembke e Ketter, 2002; Guyer et al., 2007; Rocca 

et al., 2009; Martino et al., 2011), do nojo (Harmer et al., 2002; Summers et al., 

2006; Rocca et al., 2009), da tristeza (Lennox et al., 2004) e da surpresa (Summers et 

al., 2006). Em pacientes bipolares representa um déficit estável que parece ser 

moderado por um número limitado de fatores demográficos e clínicos, como a 

depressão auto-referida, a idade no momento do teste, e os anos de escolaridade 

Kohler et al. (2011). 
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Além de existir um número restrito de pesquisas, a metodologia e os testes 

aplicados variam muito e as amostras são muito pequenas. Limitações metodológicas 

como: número de episódios; tempo de duração da doença; número de internações, 

falta de categorização diagnóstica, falta de classificação dos estados de humor, 

ausência de gradação da severidade dos sintomas; falta de avaliação de 

comorbidades; falta de uniformização das tarefas e testes utilizados para o 

reconhecimento das emoções faciais; efeitos do uso de diferentes medicamentos 

sobre o desempenho no teste; tamanho das amostras utilizadas. Todas essas 

limitações dificultam a comparação entre os estudos. 

São poucos os estudos que compararam pacientes bipolares em todos os 

diferentes estados da doença, sendo que estudos comparando pacientes maníacos, 

hipomaníacos, depressivos e eutímicos poderiam contribuir para o esclarecimento da 

etiologia dos sintomas encontrados em pacientes com TB. 

Em um artigo recente nosso grupo de pesquisa verificou a capacidade de REF 

de pacientes TBI e a correlação com as FE. Os resultados apontaram que o grupo de 

pacientes em mania tem desempenho inferior ao do grupo controle, no 

reconhecimento de medo, felicidade e surpresa. O grupo de pacientes eutímicos 

apresentou desempenho significativamente inferior no reconhecimento de medo 

quando comparados aos controles, e o grupo de deprimidos, não diferiu do grupo 

controle. E ainda, quanto mais preservadas eram as FE dos indivíduos, melhor era a 

capacidade de REF (David et al., 2014). 

No trabalho atual, ao correlacionar novamente às escalas do REF e das FE, 

desta vez com um n maior, o grupo dos eutímicos, apresentou uma correlação 

significativa de maior intensidade comparativamente com o grupo controle. 
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Excluindo o Nojo, que não se correlaciona com nenhuma das variáveis do WCST e a 

Perda de Set, que não se correlaciona com nenhuma das emoções, todas as outras 

variáveis se encontram correlacionadas. Neste grupo as correlações de todas as 

emoções são positivas com o total de Acertos e as Categorias e são negativas com as 

Respostas Perseverativas, o total de Erros, os Erros Perseverativos e os Erros não 

Perseverativos, indicando que quanto melhor as FE, melhor será o REF ou mais 

especificamente, quanto maior a flexibilidade mental (capacidade de adaptação), 

melhor será a capacidade de reconhecer adequadamente as emoções. 

Alguns estudos têm correlacionado algumas medidas de cognição social com 

as FE. No entanto, não está claro se o comprometimento observado representa um 

déficit generalizado de desempenho, um problema de processamento de estímulos 

emocionais, ou um déficit específico no REF (Bryson et al., 1997; Mandal et al., 

1998; Marwick e Hall, 2008; Kohler et al., 2010), sendo necessários mais estudos. 

Em relação as FE, mais especificamente a flexibilidade mental, nossos 

resultados são consistentes com um estudo brasileiro, Rocca (2006), também não 

identificou diferenças entre o grupo de pacientes eutímicos e os controles. Em seu 

estudo foram avaliados 25 pacientes e 31 controles. Mas não com os outros estudos 

da literatura.  

Em nosso estudo foram avaliados 65 pacientes eutímicos e 95 controles, os 

pacientes tiveram número de erros, erros perseverativos e erros não perseverativos 

com pontuação média mais elevada, e no caso dos erros não perseverativos 

(p=0,287) está no limite da significância, indicando um pior desempenho no teste. A 

maior parte dos estudos relatou um pior FE dos bipolares (Martinez-Aràn et al., 
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2004; Malhi et al., 2007; Arts et al., 2008; Torres et al., 2007; Kurtz e Gerraty, 2009; 

Balanza-Martinez et al., 2010). 

Quanto à Adequação Social, de uma forma geral, avaliar adequação social é 

complexo e subjetivo. Os termos “adequação social”, “funcionamento social”, 

“qualidade de vida”, muitas vezes são usados como sinônimos e a própria definição 

de QV não consta na maioria dos artigos que utilizam instrumentos para sua 

avaliação (Michalak et al., 2005). Os instrumentos que se propõem a avaliar QV se 

multiplicam exponencialmente, trazendo uma avalanche de dados, sem, no entanto, 

saber-se ao certo o que de fato, estão medindo. Sem uma base conceitual clara não há 

como correlacionar o que está sendo medido com o que deveria estar sendo medido 

(Fleck et al., 2000). 

Características da doença, variáveis demográficas e déficits neurocognitivos, 

certamente influenciam na QV no TB (Fulford et al., 2014). Muitos estudos sobre 

QV incluem o número de episódios anteriores de depressão e mania (Di Marzo et al, 

2006; Dickerson et al., 2004), a gravidade dos sintomas atuais (Atkinson et al., 

2011), baixos níveis de escolaridade (Kessler et al., 1995) e déficits cognitivos 

(Altshuler et al., 2008). Embora essas variáveis tenham uma ligação moderada com 

QV noTB, não parecem explicar completamente.  

Os déficits na cognição social, definida como a capacidade de codificar, 

armazenar, recuperar e aplicar a informação social dentro do contexto social 

(Damásio, 1994), poderia ajudar a explicar melhor a QV. Vários aspectos da CS 

foram estudados na esquizofrenia (Fett et al., 2011; Horan et al., 2012) e no TB 

(Bora et al., 2005; Olley et al., 2005), sugerindo que a CS é um importante preditor 

de funcionamento psicossocial. O foco dominante destes trabalhos tem sido sobre os 
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déficits na capacidade de reconhecer e responder as emoções. A percepção das 

Emoções é considerada o primeiro passo na resposta às emoções dos outros de uma 

forma adaptativa (Salovey e Grewal, 2005). Diminuição da capacidade de reconhecer 

de forma precisa expressões faciais foi considerado um preditor do pior 

funcionamento social na população em geral (Corden et al., 2006), bem como em 

populações psiquiátricas tais como esquizofrenia (Addington et al., 2006) e TB 

(Namjoshi e Bushing, 2001; Mishalak et al., 2005). 

Em nosso estudo levantamos a hipóteses que a capacidade de perceber 

emoções poderia ajudar a explicar a baixa adequação social no TB. Evidências 

preliminares apoiavam esta ideia. Entre os adolescentes com TB, as dificuldades com 

REF estão correlacionadas com déficits na reciprocidade social, a avaliação foi feita 

usando relatório parental (Rich et al., 2008). Entre os adultos com TB tipo I 

remitidos, reconhecimento preciso de rostos felizes estava relacionado a uma maior 

QV (Hoertnagl et al., 2011).  

Rocca e Lafer (2006) avaliaram o FE e também as habilidades sociais em 

controles e pacientes eutímicos e verificaram importantes diferenças entre o grupo de 

pacientes e os controles. Os pacientes apresentaram pontuação menor que os 

controles em duas habilidades que indicam certa “desenvoltura social”, porque se 

referem à capacidade de manter conversas socialmente e de enfrentar situações 

novas, essas habilidades de conversação e desenvoltura social revelaram que os 

bipolares eutímicos podem enfrentar limitações nesta área. A diferença obtida na 

auto-avaliação dos dois grupos, segundo Rocca, parece sugerir que os bipolares 

eutímicos tendem a ser mais cuidadosos no contato social e ficam desconfortáveis 

quando precisam intervir de forma direta no relacionamento interpessoal, também 
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parecem mais retraídos quando precisam abordar pessoas desconhecidas ou enfrentar 

situações novas. Estes resultados para ela sugerem que, em relação ás habilidades 

sociais, parece existir uma tendência a um comportamento inibido e hipervigilante 

em relação ao meio ambiente, talvez por uma preocupação e cuidado no contato, o 

que parece não ocorrer nos episódios maníacos ou depressivos. Neste sentido é 

possível hipotetizar que a cautela excessiva seja devido à necessidade de se adaptar a 

demanda social e controlar a impulsividade e a irritabilidade bastante comuns quando 

estão presentes os sintomas depressivos ou maníacos. 

Em nosso estudo, os pacientes eutímicos apresentaram uma pior adequação 

social em relação aos controles, na pontuação total, na relação com a família, na 

relação com os filhos, no lazer e na situação econômica, indicando que pacientes 

bipolares mesmo estando eutímicos apresentam uma dificuldade nos relacionamentos 

sociais, no relacionamento com a família, no relacionamento com os filhos e tem 

uma situação econômica pior acarretando restrições na sua vida diária e prejuízos na 

QV. 

Nosso resultado está de acordo com a literatura, outros autores (Vojta et al., 

2001; Hirschfeld, 2004), já haviam demonstrado que pacientes bipolares apresentam 

prejuízos psicossociais nas atividades sociais, de lazer, vida familiar e no trabalho, e 

que estes prejuízos eram maiores nas fases depressivas do que nas fases maníacas, 

indicando que os sintomas depressivos parecem ser o determinante primário de QV 

no TB.  

Nossos estudos demonstram que os pacientes quando estão eutímicos também 

apresentam prejuízos psicossociais, corroborando com os resultados encontrados, 
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indicando que de fato, pacientes com TB tipo I apresentam um pior funcionamento 

social, provavelmente devido ao impacto da própria doença. 

 

Limitações 

Trata-se de um estudo transversal e as análises de correlação não possibilitam 

o estabelecimento de uma relação causal entre as variáveis estudadas e os déficits 

cognitivos encontrados. Dessa forma, devemos ter cuidado ao inferir causas e 

consequências. 

Nossa amostra, apesar de ser maior do que a amostra de vários outros 

estudos, foi pequena, e erros do tipo I, rejeitar a hipótese nula e esta ser verdadeira, 

ou erros do tipo II, aceitar a hipótese nula e esta ser falsa não podem ser descartados. 

Talvez, por termos optado por usar correções para múltiplas comparações, 

alguns de nossos resultados podem não ter sido estatisticamente significativos como 

em outros estudos. 

As variáveis referentes à doença: idade de início, presença ou ausência de 

sintomas psicóticos, número de internações, número de episódios e tempo de doença 

não foram investigadas, pois escolhemos pacientes com TB do tipo I jovens, 

justamente para minimizar a variabilidade destas características na nossa amostra. 

Foi utilizado apenas um teste que verificava as FE, mais precisamente, a 

flexibilidade mental, não entraram no estudo outras avaliações neuropsicológicas, 

uma vez que não era objetivo desse estudo. Apesar do reconhecimento de que as FE 

englobam diversas funções mentais que orquestram o comportamento, a maior parte 

dos estudos, tratou do assunto FE como um construto unitário, o que empobrece o 

entendimento de quais são os processos cognitivos específicos mais fortemente 
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relacionados à funcionalidade. Alguns pesquisadores apontam a necessidade de 

desmembrar as FE em componentes como memória de trabalho, atenção seletiva, 

controle inibitório, flexibilidade e planejamento (Duncan et al., 1997). No nosso 

estudo a flexibilidade mental era o foco porque dentro do FE é um dos aspectos que 

mais impactam na adequação social. 

No entanto, os pontos fortes do nosso estudo são o fato de incluir uma 

amostra com uma dimensão significativa de portadores de TB tipo I eutímicos, com 

idades que não excedem os 45 anos, minimizando o efeito da idade e eventual 

comorbidade oculta no desempenho cognitivo.  

Nossos critérios de inclusão foram bem rigorosos, a média da pontuação nas 

escala Hamilton (17 itens), e na escala de avaliação de mania de Young para avaliar 

eutimia, foi um ponto de corte menor ou igual a 7, e selecionamos cuidadosamente 

apenas pacientes bipolares tipo I. 

Apesar das limitações descritas, nossos resultados podem ser interpretados 

em combinação com estudos prévios, reforçando achados já descritos.  
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8 CONCLUSÕES 

 

 

Tendo em vista que o objetivo deste estudo foi verificar se há associação 

entre déficits na capacidade de reconhecimento de emoções faciais e déficits na 

flexibilidade mental e na adequação social em pacientes bipolares do tipo I eutímicos 

quando comparados a sujeitos controles sem transtorno mental, nossos resultados 

sugerem que: 

A) Não existe associação entre déficits na capacidade de reconhecimento de 

emoções faciais, na flexibilidade mental e na adequação social e os 

pacientes bipolares do tipo I eutímicos não apresentam pior desempenho 

quando comparados aos controles. 

B) Existe associação entre o reconhecimento de emoções faciais e a 

flexibilidade mental, indicando que quanto mais preservada a 

flexibilidade mental, melhor será a habilidade para reconhecer emoções 

faciais. No grupo dos eutímicos, as associações foram de maior 

intensidade comparada aos controles. 

C) Não houve associação entre o reconhecimento de emoções faciais e a 

adequação social em nenhum dos grupos.  

D) Os grupos de pacientes eutímicos e controles não diferiram quanto ao 

resultado no teste WCST que avalia principalmente a flexibilidade 

mental. No entanto, pacientes com TB tipo I apresentam uma tendência 
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(significância estatística marginal) a apresentar maior número de erros, 

erros perseverativos e erros não perseverativos do que os controles.  

E) Os pacientes bipolares do tipo I eutímicos não apresentam diferenças 

significativas no reconhecimento de emoções faciais em relação aos 

controles. Entretanto, no subteste surpresa, as diferenças estão no limite 

da significância estatística, indicando que pacientes eutímicos tendem a 

apresentar uma pior performance no reconhecimento da emoção surpresa 

em relação aos controles. O grupo controle obteve desempenho superior 

em todos os subtestes. 

F) Pacientes bipolares do tipo I eutímicos apresentam uma pior adequação 

social quando comparados aos controles. Médias de escores mais 

elevadas nas dimensões lazer, relação com a família, relação com os 

filhos e situação econômica, lembrando que quanto maiores os escores 

pior a adequação social. 

Nossos achados reforçam a hipótese de que existe uma associação entre o 

reconhecimento de emoções faciais e a preservação do funcionamento executivo, ou 

seja, das capacidades de criar estratégias e resolver problemas cotidianos, mais 

precisamente a flexibilidade mental, indicando que quanto mais preservada a 

flexibilidade mental, a capacidade de adaptação, melhor será a habilidade para 

reconhecer emoções faciais e melhorar o desempenho funcional do paciente. 

Em relação à adequação social, apesar dos pacientes bipolares do tipo I 

eutímicos apresentarem uma pior adequação social quando comparados aos 

controles, não houve uma correlação entre o reconhecimento de emoções faciais e a 
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adequação social, sinalizando que a pior adequação social não parece estar associada 

a uma dificuldade em reconhecer e interpretar adequadamente as expressões faciais.  

A adequação social ruim pode certamente ser uma consequência do TB, mas 

o mau funcionamento social, ocupacional e familiar também são estressores que 

podem contribuir para o desenvolvimento de novos episódios, provavelmente pelo 

estresse e tensão causados por estes. Os índices psicossociais, especialmente o 

ocupacional e das relações sociais, são fatores independentes que contribuem para 

recorrências mais breves criando assim um círculo vicioso que ratifica a necessidade 

de uma intervenção terapêutica rápida e eficaz nestes pacientes. Assim sendo, vários 

fatores, ligados a sintomatologia, evolução da doença (recorrência, cronicidade, 

sintomas subsindrômicos), comorbidades e fatores psicossociais, geram 

consequências na vida do paciente e da família. 

Pesquisas futuras devem realizar mais estudos longitudinais e, 

principalmente, desenvolver instrumentos de avaliação de adequação social, 

funcionamento social e qualidade de vida mais adequados aos pacientes bipolares. 
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9 ANEXOS 

Anexo A - Publicação 

David DP, Soeiro-de-Souza MG, Moreno RA, Bio DS. Facial emotion recognition 
and its correlation with executive functions in bipolar I patients and healthy controls. 
J Affect Disord. 2014;152-154:288-294. 
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Anexo B - Parecer Consubstanciado do CEP 
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Anexo C - Resposta ao Parecer: Declaração 
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Anexo D - Protocolo de Entrega de Nova Pesquisa: Secretaria do 
Conselho do Departamento de Psiquiatria da FMUSP 
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Anexo E - - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE  
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Anexo F - Teste Neuropsicológico Wisconsin Card Sorting Test - WCST 
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Anexo G - Escala de Adequação Social - EAS 
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