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Resumo 

 

 

Introdução 

 

O estudo epistemológico de psicopatologias constitui uma importante faceta das 

pesquisas em psicologia do desenvolvimento (Feiring, B., 2000). Uma das mais estudadas, 

por ser uma doença de caráter crônico, é a Esquizofrenia. Suas manifestações freqüentemente 

acarretam em expressivos comprometimentos sociais e ocupacionais (Kurtz, M., 2007). Os 

prejuízos decorrentes da Esquizofrenia freqüentemente são atribuídos aos déficits socio-

cognitivos resultantes da patologia. A Cognição Social, portanto, é um aspecto que 

recentemente ganhou muita atenção nos estudos com este tipo de população (Palmer et al., 

1997). 

A cognição social é um campo ainda de controvérsias, embora os teóricos concordem 

com a existência de um importante componente denominado Teoria da Mente, ou 

Mindreading (“leitura mental” em inglês) (Emery & Clayton, 2009). Mindreading é um 

conceito que abrange a capacidade de interpretar ou atribuir estados mentais a outras pessoas, 

isto é, a habilidade de perceber crenças, emoções, intenções, desejos, etc. E então, a partir 

deste ponto, elaborar comportamentos (Frith & Singer, 2008). 

As hipóteses dos déficits em pacientes portadores de esquizofrenia, principalmente os 

relacionados aos sintomas positivos do transtorno – aqueles mais salientes (delírios, 

alucinações) – é atribuída a uma baixa habilidade em Mindreading (Bora et al., 2008). 
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A literatura, mesmo com teorias e resultados indicando a relação do Mindreading aos 

comprometimentos vinculados a Esquizofrenia, tem muitos testes e tarefas com a finalidade 

de mensurar, ou perceber a capacidade de Mindreading. (Sprong, M., 2007). Entre as tarefas 

utilizadas, duas das mais recorrentes em estudos empíricos são o Hinting Task e o ToM 

Stories (Bora et al, 2009).  

No Brasil o constructo ainda é incipiente na literatura, com poucos trabalhos sobre o 

assunto. Estudos empíricos com Mindreading são ainda mais escassos no nosso país. Em 

2005 sabia-se da existência de apenas dois estudos com esta característica (Caixeta, 2005).  

O objetivo deste estudo é Traduzir o Hinting Task e o ToM Stories para a língua 

portuguesa do Brasil, verificando sua validade para mensurar as capacidades em ToM de 

portadores de Esquizofrenia. 

 

Metodologia 

 

 Ambos os testes foram traduzidos e serão testados em suas versões completas. A 

tradução obedeceu às etapas: tradução, tradução reversa e revisão por um comitê de 

especialistas. As tarefas traduzidas serão aplicadas por meio de entrevista em cento e sessenta 

(n=160) participantes. Quarenta diagnosticados de acordo com os critérios do DSM-IV para 

esquizofrenia paranóide/atual (n=40), quarenta para esquizofrenia paranóide em remissão 

(n=40), quarenta para Transtornos de Humor (n=40); e quarenta indivíduos controles 

saudáveis (n=40), obedecendo aos números adotados no estudo original de validação. Serão 

adotados valores de p=0,05. O método é espelhado no utilizado no estudo original de 

validação das tarefas pela autora. 

 

Resultados  

 

 A conclusão do trabalho visa a elaboração da primeira bateria de avaliação de 

Mindreading no Brasil, contribuindo para que este constructo possa ser integrado a pesquisa 

nacional. Além disso espera-se confirmar a validade interna das tarefas (1), que ao fim do 

processo de tradução, estejam claras e confiáveis para a mensuração do desempenho da ToM 

(2), identificando performances díspares: psicóticos com episódio atual devem ter mais 

prejuízos nas tarefas de cognição social do que os em remissão e Transtorno de Humor. (3). 
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