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Não se preocupe em entender; viver 

ultrapassa qualquer entendimento. 
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RESUMO 

 
BERARDINELI, Fernanda Meneghini Pierin. Investigação do padrão de rastreamento ocular 

em um grupo de pacientes como Síndrome de Rett. Dissertação de mestrado em Distúrbios 

do Desenvolvimento. Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2015. 36 f. 

 

 A Síndrome de Rett  (SR) é uma desordem neurológica progressiva que afeta 

preferentemente mulheres, sendo marcada pela perda funcional das habilidades 

motoras e cognitivas. A severidade do quadro dificulta o desenvolvimento social e 

comunicativo da população atingida. Estudos recentes sobre a SR visam investigar 

aspectos que possam levar à melhor compreensão de suas habilidades cognitivas. 

O  objetivo deste  estudo foi verificar se, frente aos estímulos apresentados na tela 

de um computador - produzidos por meio do equipamento computadorizado eye 

tracking - existiria um padrão de preferência visual do grupo de sujeitos avaliados  

nesta perquisa . O grupo estudado foi composto por 18 pacientes com Síndrome de 

Rett, cadastradas na Associação Brasileira de Sindrome de Rett (Abre-te/SP), com  

idade entre 2 e 30 anos. Avaliou-se a porcentagem média de tempo de fixação de 

olhar em determinadas regiões da tela do computador; a correlação entre a idade 

das pacientes e a porcentagem média do tempo de fixação do olhar na tela do 

computador; a relação entre o tempo de fixação do olhar e a mobilidade das 

pacientes e a preferência do olhar para o(s) lado(s) esquerdo/direito. Concluiu-se  

que os sujeitos avaliados com SR – independentemente da idade e mobilidade -  

olham mais para o lado esquerdo da tela independentemente dos estímulos 

apresentados.  

 

   

Palavras-chave: Síndrome de Rett. Rastreamento ocular. Preferência visual 
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ABSTRACT 

 

The Rett Syndrome (RTT) is characterized by a progressive neurological disorder 

that almost exclusively affects females, being defined by the functional loss of motor  

and cognitive skills. The severity of the case makes it difficult the social and 

communication development of the affected patients. The goal of this study was to 

verify if, independently of the presented stimulus on the computer screen – produced 

by a computerized eye tracking equipment – there would be a visual preference 

standard of people suffering from RTT. The group that was studied was formed by 18 

patients with Rett Syndrome, registered in the “Associação Brasileira de Sindrome de 

Rett (Abre-te/SP)”, with ages from 2 to 30 years old. Our investigation analyzed the 

average percentage of the time of staring to the computer screen; the existence or 

not of the correlation between patients ages and the staring preference to the 

left/right side, or the up/down positions. It was concluded through the gathered data 

from the RTT groups that – no matter the age and the motor skills of the investigated 

patients – they look to the computer screen no independently of the presented 

stimulus, with a visual preference to the left side of the computer screen. 

 

  

Key-words: Rett Syndrome. Eye tracking. Visual Preference 
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1- Introdução 

 

A SR caracteriza-se pela perda progressiva das habilidades motoras e 

cognitivas, após um período de desenvolvimento aparentemente normal até os 

primeiros 6-18 meses de vida. É um transtorno neurológico que afeta quase que 

exclusivamente pessoas do sexo feminino. O quadro clinico pode se apresentar da 

forma clássica e atípica, nas quais o quadro clinico se manifesta de forma diversa 

podendo estar presentes a marcha, a fala e outras habilidades cognitivas. 

(SPLENDORE et al., 2012). 

Considera-se a SR como uma das formas mais severas de deficiência 

intelectual no gênero feminino (LEWIS; JACKIE, 1999, GATA et al., 2010, QUEIROZ 

et al., 2014). Devido aos severos prejuízos múltiplos presentes na fala e no controle 

motor, a aprendizagem de uma criança com SR é muito prejudicada e a avaliação 

pelos testes neuropsicológicos formais que requerem respostas motoras como falar 

ou apontar e até mesmo executar manualmente determinadas tarefas não podem 

ser utilizados (LEEMING et al.; 1979; JONES, CREGAN, 1986; KIERNAM et 

al.,1987, MITRE et al.; 1988; DJUKID et al., 2012; SANTOS, 2013; DJUKIC et al., 

2012; DJUKIC et al., 2014).  

Descrições clínicas iniciais baseadas em avaliações de comportamento 

adaptativo indicavam deficiência intelectual severa e profunda, porém, pesquisas 

realizadas com  depoimentos de pais e cuidadores sugerem  que pacientes com SR 

apresentam um olhar intenso e comunicativo (LEWIS e WILSON, 1999; HUNTER, 

2002; HAGBERG, 2002). Levando-se em conta a dificuldades em avaliar estas 

pessoas pelos métodos mais usuais o equipamento computadorizado eye tracking 

tem servido como uma ferramenta eficaz em investigações sobre a cognição e 

intenção destes pacientes através do olhar (BAPTISTA, 2004; AMOROSINO, 2006; 

VELLOSO, 2007; VIGNOLI et al., 2010; DJUKIC et al., 2012; ROSE et al., 2013).  

Essa pesquisa busca investigar a possível existência de um padrão 

preferencial de rastreamento ocular, dado esse que deverá ser levado em conta na 

proposição de novas metodologias para testar, de fato, aspectos cognitivos 

associados à  Síndrome de Rett. Nos parece de suma importância determinar se há 
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um viés na forma como estas pessoas olham para o computador pois caso presente, 

este dado poderia influenciar de forma bastante importante o resultado de pesquisas 

realizadas utilizando-se este paradigma. 
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2.1. Síndrome de Rett 

A SR foi relatada inicialmente por Andreas Rett, em 1966, descrevendo 

estudo com 31 meninas, tendo chamado a atenção para  um quadro de regressão 

mental, caracterizado por deterioração neuromotora (RETT, 1966).  

Somente após a publicação do trabalho de Hagberg et al. (1983), 

descrevendo 35 meninas com esta condição, a SR foi reconhecida pela comunidade 

médica como uma desordem neurológica progressiva, caracterizada por atraso no 

desenvolvimento psicomotor e caracterizada, sobretudo, pela apraxia e estereotipias 

manuais, deficiência intelectual e convulsões. Também estão presentes outras 

características como a diminuição do perímetro cefálico, a presença de escoliose, 

distúrbios respiratórios e gastrintestinais. É uma condição crônica, com severo 

impacto no sistema nervoso central e uma das causas mais frequentes de 

deficiência múltipla e severa encontrada no sexo feminino (ROSEMBERG et 

al.,1987; SCHWARTZMAN, 2003, MARCHETTO, 2010; MONTEIRO et al., 2011; 

SCHWARTZMAN et al., 2013). Agitação, pupilas dilatadas, taquicardia, hipertonia e 

movimentos em que a criança balança o corpo, também podem ser observadas 

(HAGBERG et al.; 2001; BRUCK et al.; 2001; FERH et al.; 2010). No Brasil, a 

primeira publicação sobre a SR foi de Rosemberg et al. (1986), que descreveram os 

cinco primeiros casos. 

A SR, na forma clássica, evolui de maneira previsível, com critérios clínicos 

descritos por Hagberg & Witt–Engerström (1986) e atualizados pelo The Rett 

Syndrome Diagnostic Criteria Work Group (1988). Hagberg et al., (2002) 

apresentaram revisão para o diagnóstico da  forma clássica da doença, descrita no 

Quadro 1.  
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Quadro 1. Critérios revistos para a forma clássica da SR. (Fonte HAGBERG, 2002) 
 

Critérios necessários: 

Desenvolvimento precoce aparentemente normal 

Prejuízo significativo nas habilidades funcionais com as mãos 

Aparecimento de regressão psicomotora, acompanhado de desinteresse social e perda 
das habilidades comunicativas 

Movimento estereotipado das mãos (movimento de torcer, lavar, bater e esfregar as 
mãos) 

Apraxia e marcha prejudicada 

Aparência normal ao nascer 

Prejuízo significativo nas habilidades funcionais com as mãos 

Critérios de Apoio (não obrigatórios no diagnóstico) 

Irregularidades respiratórias como hiperventilação 

Escoliose progressiva durante a infância 

Crises Epiléticas 

Anormalidades diversas no eletroencefalograma de sono (EEG de sono) 

Distúrbios vasomotores e tróficos de extremidades (mãos e pés pequenos e frios) 

Retardo pondero-estatural (baixa estatura e peso subnormal) 

Ranger de dentes em vigília (bruxismo) 

Padrões de sono anormais (despertar noturno, sonolência diurna) 

Constipação ou prisão de ventre crônica 

Distenção do abdômen por ingestão de ar 

Sinais espásticos, rigidez e distonias 

  

Admite-se uma prevalência da doença de 1:12.000 a 1:22.000, afetando 

quase que exclusivamente crianças do sexo feminino de todas as raças. Dentro 

desse nível de prevalência, há ainda variações fenotípicas das manifestações 

clássicas e com a presença de formas atípicas da SR (GATA et al., 2010, 

SPLENDORE et al. 2012; SCHWARTZMAN et al., 2013).  

Em 1999 foram descritas mutações no gene MECP2 (methyl-CpG-binding 

protein 2) localizado no cromossomo X dominante, que tem a função de inativação 
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de outros genes através de mecanismos de repressão em  transcrição envolvendo a 

ligação a regiões CpG metiladas( AMIR et al.,1999).  

Segundo Huppke (2000) alguns estudos identificaram mutações no gene 

MECP2 para cerca de 80% dos casos de SR clássico (esporádicos ou familiares), 

sendo que 20% podem apresentar características sugestivas para o diagnóstico. Em 

estudo de Milunsly et al., (2001), realizado com 65 pacientes, constatou-se que  75% 

a 80% da população que tinha a doença na forma clássica apresentavam mutações 

em tal gene.  

As formas atípicas da SR  podem estar relacionadas às diferentes mutações e 

deleções já identificadas (HADBERG et al.; 2002, CASTELLO et, al.; 2009).  

Portanto, alguns casos podem se diferenciar do critério estabelecido para a forma 

clássica da SR. O avanço na genética mostrou que existe a variabilidade tanto na 

forma de apresentação quanto na progressão e gravidade da doença SR (GATA.,et 

al 2010). 

Lima et al. (2009), apontam que, de 105 pacientes analisadas, 68% 

apresentaram a forma clássica, 27% a forma atípica da doença e cinco pacientes 

não foram classificadas devido à idade estabelecida para a pesquisa.  

Nieto-Barrera (1999), caracteriza a SR na forma atípica como sendo aquela 

em que o início das manifestações é mais precoce ou tardio do que o previsto para a 

forma típica. Zapella et al. (2001) descreveram que pacientes diagnosticadas com a 

forma atípica da SR, podem - ao longo do seu desenvolvimento - recuperar 

habilidades motoras como falar, andar e o uso funcional das mãos. 

Com relação a ocorrência da SR em meninos, até 1998 os relatos  eram 

descritos como letais. Poucos casos foram descritos até então e alguns com um 

fenótipo similar ao da SR observado em meninas. Os casos observados dizem 

respeito a irmãos de meninas com SR, os quais nasciam com uma doença 

encefalopática seguida pelo óbito (TOPÇU et al.; 1991; COLEMAN, 1990; 

SHWARTZMAN, 2003). Em 1998, foi relatado no Brasil, o caso de um menino de 2 

anos e 9 meses com fenótipo típico da síndrome de Rett, que apresentava  o 

cariótipo XXY, associando a Síndrome de Klinefelter com a SR (SCHWARTZMAN et 

al., 1998). Schwartzman (2003), também descreve que mutações no gene MECP2 

reportadas em meninos, podem apresentar um quadro encefalopático distinto do 

quadro clássico da SR observado  em meninas.  
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Em estudo sobre a correlação do genótipo – fenótipo em pacientes SR, Lima 

et al. (2009), discutem que o diagnóstico na fase inicial é mais difícil; portanto, o 

acompanhamento se faz necessário em pacientes menores de 2 anos com quadro 

clínico sugestivo. Esses autores concluíram que a SR é um transtorno heterogêneo, 

sendo que o estudo detalhado de diferentes mutações ajuda a compreender a 

variabilidade clínica e evolutiva da doença. A gravidade da SR pode ser determinada 

pelo tipo e localização de sua mutação e inativação do cromossomo X (VIGNOLI et 

al.; 2010; YOUNG et al.,2011). No entanto, a SR é uma condição baseada em 

critérios clínicos, sendo possível o diagnóstico mesmo na ausência de comprovação 

de mutações no gene MECP2. 

A SR evolui em estágios na forma clássica, que foram propostos por Hagberg 

& Witt-Engerström (1986), e estão descritos no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Estágios clínicos na SR. (Fonte Hagberg & Witt–Engerström (1986) 

Estágio I: Estagnação precoce: início da síndrome, ocorrendo entre seis e dezoito 
meses; esse estágio é caracterizado pela estagnação do desenvolvimento, 
desaceleração do crescimento encefálico e tendência ao isolamento social. 

Estágio II: Rapidamente destrutiva: ocorre entre o primeiro e o terceiro ano de vida, 
durando de algumas semana a meses. A fase é marcada pela regressão 
psicomotora, choro imotivado, irritabilidade, perda da fala adquirida, 
comportamento autista, movimento estereotipado das mãos e perda 
funcional de movimentos. Por vezes observam-se também irregularidades 
respiratórias e, em alguns casos, a presença de episódios epiléticos. 

Estágio III: Pseudo estacionária: ocorre entre dois e dez anos. A fase é marcada por 
alguns sinais de certa melhoria nos sintomas, inclusive nas relações sociais 
da criança. Outros episódios - tais como ataxia e apraxia, espasticidade, 
escoliose e bruxismo - continuam presentes. 

Estágio IV: Deterioração motora tardia: tal fase ocorre após os dez anos, e é marcada 
pela lenta progressão de prejuízos motores, pela  ocorrência de escoliose e 
desvio cognitivo grave. Podem ocorrer também coreo-atetose, distonia e 
distúrbios dos neurônios motores periféricos. Pacientes que apresentam 
marcha independente poderão apresentar também piora das dificuldades 
motoras, necessitando de cadeira de rodas ( para ou tetraparesia). É um 
estágio marcado pela melhora do quadro, contato social e das convulsões. 

 

Pelos critérios da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde – CID -10 (OMS, 2000), a SR está classificada 

como um dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, incluída no F84, sendo  

caracterizada por um desenvolvimento inicial aparentemente normal, seguido de 

perda parcial ou completa de linguagem, da marcha e do uso das mãos, associado, 

ainda, a um retardo do desenvolvimento craniano.  Ocorre habitualmente entre os 7 

e os 24 meses de vida. O desenvolvimento social e o desenvolvimento lúdico são 
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dificultados enquanto o interesse social continua, em geral, preservado. A partir da 

idade aproximada de quatro anos, manifesta-se a ataxia do tronco e a apraxia. 

Seguindo as mesmas descrições da CID-10, o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM- IV, 2002), classificava a SR como um dos 

cinco  Transtornos Globais do Desenvolvimento. Já a nova edição do DSM-5 (2014), 

descreve a SR como uma doença regressiva nas idades entre 1 e 4 anos, fase em 

que há uma ruptura da integração social seguida de certa melhora e, portanto, 

retirando-a  do grupo dos Transtornos Globais do Desenvolvimento. O estudo de 

Schwartzman et al.;2015 explica que o grupo estudado de pacientes SR olham por 

mais tempo em figuras sociais e na região dos olhos do que o grupo com TEA 

(Transtorno do Espectro do Autismo), afirmando que o grupo SR são mais 

engajadas socialmente. 

Crises epiléticas são comuns e frequentes na SR  ocorrendo em torno de 

75% dos casos. Elas podem assumir formas generalizadas, focais ou atípicas. O 

diagnóstico preciso e correto evita o uso de medicação inadequada, sendo que 

algumas alterações como episódios de apnéia acompanhadas por crises 

hipoxêmicas muitas vezes são confundidas com crises epiléticas (PERCY, 2008; 

VIGNOLI et al., 2012). A morte, em geral, ocorre em decorrência de quadros 

infecciosos ou de problemas respiratórios crônicos. No entanto - diferentemente do 

esperado quando a SR foi inicialmente descrita - há evidências de que a expectativa 

de vida das pacientes aumenta caso as estratégias atuais de intervenção sejam 

aplicadas (PERCY, 2008). 

O tratamento da SR deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, 

formada com base na descrição fenotípica do quadro de cada paciente (LOTAN, 

2006; SANTOS, 2013). O médico deve ater-se, sobretudo, à tomada de medidas 

preventivas e questões básicas de saúde. O planejamento individual para cada 

paciente, feito por meio de discussões em equipe, possibilita melhora nas 

intervenções educativas e em situações residenciais mais funcionais, a fim de 

concentrar o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e de lazer. (LOTAN, 

2006; SCHWARTZMAN et al., 2015) 
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2.2. Rastreamento ocular e padrão de fixação 

 

Estudos conduzidos com equipamentos de rastreamento visual (eye tracking ) 

têm como alguns dos objetivos capturar o foco do olhar dos pacientes, levando em 

conta o tempo de fixação, posicionamento relativo ao estímulo na tela, movimentos 

sacádicos e diâmetro pupilar (REYNOLDS et al., 2009). Por volta de 1950, os 

primeiros estudos sobre investigações do movimento da imagem na retina foram 

realizados com a alavanca óptica da lente de contato. Tratava-se de um dispositivo 

engenhoso, que gravava, em segundos, os movimentos dos olhos para baixo, 

detectando a posição de um estreito feixe de luz custom-built, refletido por um 

espelho montado sobre uma lente de contato escleral bem presa. Esses primeiros 

estudos revelaram o padrão de fixação clássica: oscilações lentas de olho, 

periodicamente interrompidas (de 2 a 3 vezes por segundo) por microssacadas, que 

ocorriam, ao mesmo tempo, em ambos os olhos (KOWLER, 2011). 

Desde então, alterações metodológicas foram adotadas para fins de estudos 

de fixação, sendo que um novo método chamado de  “método de bobina de campo 

magnético” tornou possível gravar os movimentos dos olhos com precisão. Com o 

novo equipamento, os movimentos da cabeça ficaram mais livres e a fixação 

observada frente a tarefas visuais e visuomotoras propiciaram um aumento na 

velocidade de imagem e variabilidade da posição do olho em relação ao padrão das 

sacadas (STEINMAN, COLLEWIJN, 1980; EPELBOIM, et al., 1995; KOWLER, 

2011).  

Avanços na técnica de rastreamento ocular auxiliaram na investigação do 

desenvolvimento humano na medida em que possibilitaram medir como as pessoas 

percebem o mundo. Sua aplicabilidade é fácil e sua utilização informa a habilidade 

para categorizar eventos visuais e auditivos, perceber e representar objetos e 

rastrear rostos humanos. Na literatura médica, encontramos descrições de medidas 

de movimento dos olhos de adultos e crianças, sejam eles típicos ou atípicos 

(JOHNSON, et al., 2004; GREDEBÄCK, et al.,2004). 

O comportamento dos olhos modifica-se desde muito cedo em indivíduos em 

condições típicas. Um bebê nessas condições, conforme olha para diferentes 
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pontos, constrói registros em sua mente, adquirindo gradativamente  a condição de 

reconhecer e discriminar diferentes estímulos, antes mesmo da formação de sua 

linguagem verbal (GREDEBÄCK, et al., 2010).  

Estudos  realizados com bebês de 6 a 9 meses acerca do reconhecimento de 

faces por meio de rastreamento visual constatam a presença de uma atividade 

cerebral organizada para reconhecimento de faces familiares. Assim, de forma inata, 

bebês diferem a face do cuidador em relação a faces de estranhos (MASH et al., 

2013). 

Rayner (1998) descreve que, durante a realização da sacada (movimento 

com os olhos), existe um tempo de latência, já que os movimentos motores 

requerem tempo para planejamento e execução, quando ocorre o processamento da 

informação. Para isso, o uso das funções executivas - como regulação da ação 

voluntária,  controle inibitório e planejamento das ações - está implícito na ação do 

movimento ocular (ORSATI, 2008). 

Estudos sobre os processos das funções cerebrais e comportamentos são 

inerentes às investigações que fazem parte de pesquisas sobre Distúrbios 

Neurológicos (STAHL, 2004). Diante dessas investigações, pesquisas sobre o 

movimento ocular atraíram a atenção de pesquisadores e seu número aumentou , 

uma vez que seu método se revela como eficaz e não invasivo. 

O padrão de rastreamento ocular na população ocidental é realizado da 

esquerda para direita (STARR ; RAYNER , 2011). Em estudos com rastreamento 

ocular, constatou-se que a população ocidental também apresenta um maior número 

de fixação em regiões como olhos, nariz e sobrancelhas (KRET  et al.; 2013).  

Para o conhecimento dos Transtornos do desenvolvimento infantil, é preciso 

remeter-se ao conhecimento do desenvolvimento considerado normal. Deste modo, 

Papalia (2000) propõe estágios descritos no Quadro 3, apresentado abaixo: 
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Quadro 3. Fases do Desenvolvimento Infantil, fonte (Papalia, 2000) 

Estágio pré-
natal 

caracteriza-se pela concepção até o nascimento, sendo que 
neste estágio ocorre a formação da estrutura                                            
e dos órgãos corporais básicos. 

 

Primeira 
Infância 

do nascimento até os três anos; caracteriza-se pela 
influência do meio ambiente, pois o recém nascido  ainda 
dependente de cuidados, é competente perante o 
crescimento físico e o desenvolvimento das habilidades 
motoras. Nas primeiras semanas de vida, já existe a 
capacidade de aprender, de falar e de compreender. Por 
volta do segundo ano de vida, desenvolve-se a auto 
consciência e nessa transição do primeiro para o segundo 
ano, identifica-se o apego aos pais e aos outros, sendo que 
o vínculo materno existe desde o nascimento. 

 

Segunda 
Infância 

dos três aos seis anos, caracteriza-se pelo desenvolvimento 
motor complexo e pelo comportamento egocêntrico. A 
maturidade cognitiva faz com que a criança desenvolva 
ideias lógicas sobre o  mundo. A criatividade e a imaginação 
nos jogos lúdicos tornam-se mais elaborados e a 
independência e o auto controle aumentam. 

 

Terceira 
infância 

dos seis aos doze anos, é marcada pelo crescimento físico, 
motor e cognitivo, quando  as habilidades de memória e 
linguagem aumentam. Inicia-se também o processo da auto 
imagem, influenciado pelo grupo social e exercendo 
construção da personalidade e da auto estima. 

 

 

  

 Compreende-se que as disfunções ou desvios no desenvolvimento infantil 

podem ocorrer desde a concepção, no nascimento ou nos primeiros anos de vida, 

estando frequentemente associados a algum grau de retardo mental (SOUZA et al., 

2004). Deste modo, torna-se necessário o conhecimento das fases do 

desenvolvimento infantil considerado normal para se prevenir e minimizar os 

prejuízos quando eles se manifestam, além de maximizar as habilidades avaliadas 

para melhorar a qualidade de vida do sujeito afetado e de sua família (PAPALIA; 

2000, DJUKIC et al.,2012). 

 Lewis e Wilson (1999) relatam que as etapas típicas do desenvolvimento - 

mesmo sendo adquiridas antes da ocorrência da regressão em pacientes com SR - 

se forem observadas sob uma ótica retrospectiva, podem ocorrer de forma 

incompleta ou atrasada. Kerr (1986) descreveu um curso estimativo para o 
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desenvolvimento da SR; ela afirmou que, entre os seis e os 30 meses, há um 

período de regressão no desenvolvimento infantil, quando as habilidades já 

adquiridas são perdidas. Nessa fase, a criança apresenta choro incontrolável 

seguido de ansiedade e perda do contato social. Passado esse período, perde-se a 

habilidade da fala e torna-se evidente a deficiência. 

 Witt Engerström (1990) descreve a SR como um distúrbio sequencial que 

envolve um desenvolvimento específico dentro de uma perspectiva neurológica. 

Também relata que tal população é incapaz de passar do estágio sensório-motor do 

desenvolvimento para o nível simbólico de maturação e que, após o período de 

regressão, o contato e o uso do olhar melhoram para compensar a apraxia. 

Kiernam (1988) descreve o processo  comunicativo como algo fundamental 

para o processo global do desenvolvimento, uma vez que ele se interliga com 

aspectos sociais, emocionais e cognitivos. Sob esse aspecto, a visão e o olhar são 

considerados modos importantes de comunicação com o mundo (CAPOVILLA et al., 

1994; CAPOVILLA et al., 1997; LEWIS e WILSON, 1999; FIRMO, 2005; DJUKID et 

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

Baptista et al. (2004) avaliaram sete garotas com SR nos estágios II e III 

utilizando o rastreamento visual. O objetivo do estudo foi avaliar a intencionalidade 

no olhar a partir de provas de pareamento de imagens por semelhança visual, 

semelhança semântica e vocabulário receptivo. Verificou-se que as garotas podiam 

responder a comandos simples e conseguiam combinar e categorizar objetos. Na 

pesquisa em questão, as respostas foram significativamente mais positivas do que 

negativas o que levou os autores a concluir que essas 7 garotas com SR 

apresentaram intencionalidade no olhar. 

Amorosino (2006) investigou o vocabulário receptivo de 14 pacientes SR com 

idades de três à 10 anos, visando comprovar a existência do olhar com intenção 

comunicativa, utilizando o equipamento de rastreamento visual e o Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP computadorizado e sua variação o Teste 

de Vocabulário Receptivo com fotos coloridas – TVRF – colorido). Os resultados 

evidenciaram número de acertos similares aos de crianças típicas com idade de 2-3 

anos.  
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Por outro lado, em 2007, Velloso avaliou o reconhecimento de cor, forma, 

tamanho e posição em dez crianças com SR, nas idades de quatro à 12 anos, 

igualmente utilizando o equipamento computadorizado de rastreamento ocular. O 

objetivo do seu estudo foi avaliar tal reconhecimento pelas pacientes com SR, tendo 

concluído que elas não reconheciam a maior parte dos conceitos a partir de 

estímulos expostos durante quatro segundos sendo que os estímulos haviam sendo 

exaustivamente apresentados às crianças nas semanas anteriores ao experimento. 

Vignoli et al.; (2010) realizaram  estudo intitulado As correlações entre função 

neurofisiológica comportamental e cognitiva na SR. Partindo do pressuposto de que 

há uma multiplicidade de manifestações fenotípicas comportamentais e cognitivas 

em pacientes SR, seu objetivo era  verificar se  características neurofisiológicas e 

epileptológicas poderiam correlacionar-se com dados extraídos de escalas 

comportamentais (Vineland e RARS) usando o rastreamento visual. O estudo 

buscou, ainda, informações sobre o início e a frequência das crises convulsivas, 

correlacionando-as às habilidades das pacientes de reconhecer, combinar pares e 

categorizar semanticamente. Os resultados mostraram que o início e a frequência da 

epilepsia interferem em performances cognitivas atuais e futuras, de forma que as 

severas dificuldades cognitivas apresentadas pelas pacientes devem ser mais 

investigadas em relação às manifestações convulsivas. 

Djukic et al. (2012) realizaram pesquisa com 49 pacientes sobre Preferências 

sociais em SR, na qual discutiram  o quão eficaz a tecnologia eye tracking é para 

avaliar a cognição e compreender seu  limitado repertório  de habilidades 

comunicativas. O objetivo foi avaliar as habilidades sociais não verbais, e puderam 

constatar que  mulheres com SR apresentam uma preferência por estímulos sociais 

- visto que elas olharam mais para as pessoas e para os olhos das pessoas, 

independentemente da sua posição na tela - quando comparadas com grupo 

controle. 

 Em outro estudo piloto sobre recursos básicos de processamento visual, 

Djukic et al. (2012) também usaram a tecnologia eye tracking em pacientes com SR. 

Esse estudo foi realizado com 44 meninas SR, sendo  que, em 34  delas (78%), fez-

se  presente um bom contato visual; em 32 meninas (74%), havia a  comunicação 

não verbal (olhar intencional e apontar com as mãos) e desse grupo, apenas 8 
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meninas (18%) eram capazes de executar alguns movimentos intencionais com as 

mãos, tais como manipular brinquedos e comer utilizando talheres. Nove meninas 

foram excluídas do estudo, porque não conseguiram completar o teste. O objetivo foi 

verificar os recursos básicos de processos cognitivos não verbais e as preferências 

sociais, de forma a determinar o seu padrão de fixação visual (significativa X 

aleatória), além do padrão de atenção visual (isto é, como as pacientes respondiam 

a novidades). Constatou-se, assim, que o eye trancking é um método viável para 

meninas com SR porque, através de sua utilização, pôde-se perceber que elas 

demonstram preferência por estímulos socialmente ponderados, novos e salientes, 

sendo que a atenção visual pode ser avaliada de forma quantificável o que contribui 

de forma importante na compreensão do comportamento de meninas com SR, uma 

vez que testes neuropsicológicos formais não são aplicáveis nessa população. 

Neste estudo, as autoras também discutem a importância de se estabelecer um 

corpo de conhecimentos sobre a cognição na SR, mesmo que haja variações 

fenotípicas entre os sujeitos, podendo, a partir daí, se  estabelecer também 

definições científicas sobre a cognição dos indivíduos com SR, pois o tratamento 

deve ser consequência da avaliação, sendo que os profissionais envolvidos devem 

considerar as semelhanças fenotípicas dessa população a fim de se  poder investir 

num processo terapêutico mais eficaz, orientando e beneficiando cuidadores e 

familiares com programas de intervenção individualizado. 

Rose et al. (2013), em estudo com 27 pacientes com SR em sua forma 

clássica e grupo controle, estudaram a atenção, a memória de reconhecimento de 

rostos e de padrões. Através do paradigma de comparação visual pareada (VPC) 

em conjunto com o eye tracking, as pacientes SR olharam com mais atenção e por 

mais tempo para os olhos, ignorando nariz e boca das imagens projetadas. Além 

disso, em comparação com o grupo típico, a atenção foi menor, caracterizada por 

fixações em tempos menores. 

 Djukic et al.; 2014, realizaram um estudo com 37 pacientes SR, com idades 

entre 2  e 31 anos e grupo controle composto por 34 indivíduos entre 2 e 30 anos, 

sobre o Reconhecimento de Expressão Facial e sua Relação com padrões de 

digitalização. As autoras utilizaram tecnologia eye tracking para avaliar o 

reconhecimento das emoções básicas: felicidade, tristeza e medo, usando o 

paradigma de comparação visual pareada (VPC). Durante 10 segundos foram  



 
 

28 
 

apresentados a  cada participante dois estímulos idênticos para familiarização das 

emoções. Em seguida, a emoção familiarizada foi emparelhada com uma nova 

expressão. Diferentes modelos foram utilizados para um total de seis situações-

problema: 2 emparelhamentos de expressões de felicidade  com expressões tristes; 

2 emparelhamentos de expressões de felicidade  com expressões de medo e 2 de 

expressões de tristeza com expressões de medo. Supõe-se que uma representação 

mental do alvo é criada durante a familiarização e, quando um novo alvo   que não 

coincide com a representação é encontrado, a atenção desloca-se para o novo. 

Portanto, o  estudo faz uso de uma bateria bem estabelecida de problemas 

desenvolvidos para avaliar o reconhecimento de rostos e padrões na infância. A 

atenção foi medida pelo total de tempo e número de fixações visuais realizadas 

durante o processo de familiarização e de testagem. A memória foi medida pelo 

tempo que cada participante olhou para o alvo novo durante a aplicação do teste e o 

grupo SR evidenciou padrões mais restritos do olhar, caracterizados por tempo 

menor de fixação e maior atenção para as áreas dos olhos.  

 Assim, o grupo SR demonstrou para os autores, reconhecimento para 

estímulos familiares, tendo como melhor desempenho para a expressão de 

felicidade e posteriormente para a expressão de tristeza; o emparelhamento das 

emoções felicidade/medo e medo/tristeza obtiveram melhores resultados. Esse dado 

é justificado pelo fato que  o medo é menos comum na experiência diária dessas 

pacientes, tornando difícil a decodificação porque exige um esforço e um 

processamento mental mais complexo, em que o olhar deve ser direcionado para a 

região dos olhos, nariz e boca. Correlações significativas deste estudo sugerem que 

pacientes SR, ao contrário do grupo com desenvolvimento típico, apresentaram 

maior dificuldade em reconhecer expressões faciais e que estes problemas estão 

ligados à varredura atípica. 

Schwartzman et al., 2015 , através do uso do rastreamento visual, 

compararam a fixação visual para os estímulos sociais e não sociais entre os grupos 

de pacientes SR, TEA e Desenvolvimento Típico (DT). A amostra foi composta por 

14 mulheres SR, 11 homens TEA e 17 meninas DT. Os resultados mostraram que o 

grupo SR olhou por mais tempo para as figuras de estímulos sociais (região dos 

olhos). Já no grupo TEA, as correlações não foram significativas e o grupo DT, 

mostrou que crianças mais velhas, com desenvolvimento normal, olharam por mais 
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tempo para as áreas alvo do que crianças mais novas. Portanto, pacientes SR, 

olharam por mais tempo para estímulos sociais do que o grupo com TEA e o grupo 

DT. Tal resultado possibilitou dizer que pacientes com SR são mais engajadas 

socialmente do que pacientes com TEA e crianças típicas menores, embora - com o 

avanço da idade - essa característica tende a diminuir para o grupo de SR e 

aumentar para o grupo DT. Alguns autores consideram essa correlação negativa 

entre idade e engajamento social do grupo SR inerente à própria condição fisiológica 

da doença, que vai se intensificando ao longo da vida. 

Portanto, tecnologias de eye tracking se mostram eficazes e por esse motivo 

se tornam importante para avaliar o padrão de  cognição de pacientes não verbais e 

sem habilidades motoras funcionais, como aqueles presentes na SR (DJUKIC et al., 

2012, SCHWARTZMAN et al., 2015). 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo foi verificar - através da utilização do equipamento 

eye tracking – se existiria um padrão de preferência visual de pessoas com SR, 

independentemente dos estímulos apresentados na tela do computador.  

 

 

3.2. Objetivo Específico 

 

1. Verificar a porcentagem média de tempo de fixação do olhar na tela do 

computador; 

2. Verificar a existência ou não, da correlação entre a idade das 

pacientes e a porcentagem média do tempo de fixação do olhar na tela 

do computador; 

3. Verificar a relação entre o tempo de fixação do olhar e a mobilidade 

das pacientes; 

4. Verificar a preferência do olhar para o(s) lado(s) esquerdo/direito, ou 

cima/embaixo; 
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4. Método 

 

4.1. Participantes 

Foram incluídas neste estudo um grupo de pacientes com diagnóstico de SR, 

que estiveram presentes junto às suas famílias, no VIII Encontro Brasileiro sobre a 

Síndrome de Rett, ocorrido em outubro de 2015, na cidade de Embú das Artes, 

Estado de São Paulo (SP), promovido pela Associação Brasileira de Sìndrome de 

Rett de São Paulo - Abre-te/SP. Os pais ou responsáveis assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I) e responderam algumas perguntas 

(Anexo III) com o objetivo de caracterizar melhor a casuística deste estudo.  

Das 22 pacientes presentes no referido Encontro, 4 foram excluídas do 

estudo, pois não calibraram o aparelho, apresentando dificuldade para fixar o olhar 

na tela do computador. A amostra final contou, assim, com um total de 18 pacientes, 

com idades entre 2 e 30 anos (média de 9,6 + 7,8 anos). Duas delas não realizaram 

a pesquisa molecular para mutação no gene MECP2, e duas famílias não 

informaram o resultado dessa pesquisa. As mutações encontradas nas demais 14 

pacientes estão indicadas na Tabela 1. Sete pacientes são cadeirantes e, das 12 

deambulantes, uma deambula com bastante dificuldade (Paciente 4) ;  a Paciente 18 

apresenta fala preservada 
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Tabela 1. Caracterização das pacientes com Sindrome de Rett incluídas no estudo. 

Pacientes Iniciais 

Idade  

(anos) 

Idade de 

aparecimento dos 

sintomas (meses) Mutação Mobilidade 

1 IDC 15 8 P152R Cadeirante 

2 AMF 4 15 N/I Deambulante 

3 MPT 6 15 T158M Deambulante 

4 MLRBL 4 6 R294X Deambulante* 

5 MMS 4 6 T158M Deambulante 

6 YMM 4 12 DUPLICAÇÃO Deambulante 

7 BPM 2 15 R106W Cadeirante 

8 LGS 8 6 R106W Deambulante 

9  JVB 20 18 R162FS*13 Cadeirante 

10 IG 6 9 DUPLICAÇÃO Cadeirante 

11 ISL 22 20 R106C Cadeirante 

12 MJFRM 5 10 T158M Cadeirante 

13 ACDC 8 18 N/I Deambulante 

14 JMA 30 9 N/R Cadeirante 

15 CET 9 24 R306C Deambulante 

16  ALRB 4 6 N/R Deambulante 

17 BSS 16 24 R255X Deambulante 

18 GBC* 7 24 R133C Deambulante 

(*) Paciente com fala preservada. 

 

4.2. Equipamento 

Para o presente estudo foi utilizado o equipamento computadorizado portátil 

Mirametrix (Mirametrix S2 Eye Tracking, versão 2.0.057, Mirametrix Research Inc., 

2011) desenvolvido para avaliar e registrar a varredura visual de um indivíduo frente 

a um estímulo visual projetado na tela do computador. O equipamento é capaz de 

detectar vários parâmetros durante o movimento ocular, como a fixação (paradas) e 

os movimentos sacádicos (saltos). O programa permite a recuperação e a 

reconstituição em tempo real do padrão de movimento ocular, a partir dos 

parâmetros previamente armazenados. 

O equipamento é composto por um monitor de 17”TFT 1.280 x 1.024 pixels e 

duas câmeras acopladas na parte inferior, com alta resolução para captar os 

movimentos oculares. Estão embutidos no equipamento diodos que emitem um raio 
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infravermelho (Near Infra-Read Light-Emiting Diodes – NIR-LEDs). Esse 

equipamento não oferece nenhum risco ao sujeito avaliado (Figura 1). 

Figura 1. Equipamento Mirametrix (Foto do instrumento utilizado durante a coleta) 

 

 

Para a aplicação de tarefas-teste, é necessário calibrar o equipamento para 

registrar características particulares dos olhos do sujeito avaliado. O sujeito deve 

olhar para a tela do computador e seguir com os olhos a imagem de um ponto em 

movimento. Segundo estudos realizados com pacientes com SR no Programa de 

Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie (BAPTISTA, 2004; AMOROSINO, 2006; VELLOSO, 2007), o uso da 

calibração de cinco pontos representa o ajuste mais fácil e rápido para essa 

população, motivo pelo qual adotamos a mesma calibração.  

 

4.3. Procedimentos 

O projeto desta pesquisa foi inscrito no Conselho Nacional de Saúde 

(CONEP), através da Plataforma Brasil, tendo sido  submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie (CAAE n° 

5031.3015.7.0000.0084). 
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Também foi  enviada  uma cópia do projeto de pesquisa, acompanhado de 

uma carta de informação para a direção técnica da Abre-te (Associação de 

Síndrome de Rett)  (Anexo II) que, após concordar com os objetivos e 

procedimentos de estudo,  consultou as famílias cadastradas na instituição sobre a 

intenção de autorizar a participação de suas filhas na investigação. Houve consenso 

entre as famílias que mostraram interesse em paticipar do estudo para que os testes 

fossem aplicados durante a realização do VIII Encontro Brasileiro sobre a Síndrome 

de Rett, o que evitaria contratempos e despesas adicionais com agendamentos e 

locomoção para outro local, já que as  famílias  provêm de diferentes cidades de 

vários estados do Brasil. Assim, as avaliações, foram agendadas previamente para 

serem ralizadas durante o referido Encontro. 

Na hora agendada para cada paciente, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo I) foi entregue para os pais ou responsáveis, que o leram 

atentamente junto com a pesquisadora, ocasião em que foram esclarecidas  todas 

as dúvidas levantadas. Um breve questionário com dados da paciente também foi 

respondido pelos pais ou responsáveis, com a finalidade de  se conhecer alguns 

aspectos da história clínica das participantes (Anexo III). 

As participantes foram avaliadas numa sala com pouco estímulo, na presença 

de duas aplicadoras e de seu responsável. As luzes foram apagadas e as meninas 

se sentaram a uma distância de 50 cm do aparelho computadorizado de eye 

tracking. No caso das crianças menores ou mais hiperativas,  foram sentadas no 

colo do responável, cujos olhos foram vendados para que não houvesse 

interferências no rastreamento visual da criança .  

Inicialmente, foi realizada a calibração do aparelho, ocasião em que a 

paciente devia olhar para a tela do computador, seguindo o movimento de um ponto 

vermelho, ao longo de 15 segundos. Algumas meninas necessitaram repetir o 

procedimento inicial de calibração para definir melhor as características visuais.  

Após a calibração do equipamento, sempre sob a instrução “Olhe para a 

tela!”, foram apresentadas, alternadamente, cinco telas de transição (Telas 2, 4, 6, 8, 

10) com estímulo neutro – círculo -  ao centro da tela por quatro segundos, de modo 

que o olhar se voltasse ao centro da tela (Figura 2), e cinco telas com estímulo(s) 

(Telas 3, 5, 7, 9 e 11) por oito segundos (Figura 3). As telas de estímulo(s) foram 
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elaboradas com imagens das personagens Peppa Pig e Galinha Pintadinha, 

escolhidas aleatoriamente pela pesquisadora e posicionadas diferentemente nos 

quatro quadrantes da tela (superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo, 

inferior direito). Duas telas (Telas 9 e 11) continham, além da personagem, uma 

mesma imagem abstrata ora à esquerda ora à direita da tela (Figura 3).     

 

 Figura 2. Tela de transição 

.  

             

 Figura 3. Telas com estímulo(s). 
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                       Figura 3. Telas com estímulo(s).  

  

  Figura 3. Telas com estímulo(s).  

  

 

 

 

4.4. Análise dos dados 

 

 Dentre as diversas possibilidades oferecidas pelo programa, adotou-se, para 

este estudo, a porcentagem do tempo de fixação do olhar nos diferentes quadrantes 

e nos diferentes estímulos apresentados tanto nas telas de transição quanto nas 

telas com estímulos.  

 Inicialmente, foram calculadas as médias e desvios-padrão das porcentagens 

do tempo de fixação do olhar de cada criança em cada um dos quatro quadrantes da 

tela, considerando-se todas as 10 telas (de transição e com estímulo). Aplicou-se 

ANOVA para a comparação dessas medidas descritivas. 
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 Posteriormente, as mesmas medidas foram determinadas para os lados 

esquerdo e direito e para as partes superior e inferior primeiramente das 10 telas e, 

depois, das cinco telas de transição e das cinco telas com estímulos. Por fim, as 

medidas foram calculadas para o tempo de fixação do olhar especificamente sobre 

os estímulos e em outras partes da tela. Aplicou-se o Test t de Student para a 

comparação pareada dessas medidas. 

 Foram calculados Coeficientes de Correlação da idade e da mobilidade com 

as médias encontradas. 

 A probabilidade  adotada foi 95% (p < 0,05) para rejeição da hipótese de 

nulidade relativa aos dados comparados.  
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5. Resultados 

 

Analisamos a porcentagem média de tempo de fixação de olhar na tela do 

computador - dividida em quatro quadrantes. Calculou-se a média e o desvio-padrão 

da porcentagem de tempo de fixação no olhar das 10 telas apresentadas para cada 

criança. Os dados descritivos se encontram na Tabela 2, na qual se observa que a 

porcentagem média de fixação do olhar variou de 1,7% a 72,3%, ressaltando-se que 

no resto do tempo (100% = 8 segundos) o olhar das pacientes não se encontrava na 

tela do computador, apesar de todas terem calibrado o aparelho com sucesso.  

Esses dados remetem à diversidade com que cada paciente olha para a tela 

do computador, conforme ilustrado na Figura 4.  

Não foi encontrada correlação entre a idade das pacientes e a porcentagem 

média do tempo de fixação do olhar na tela do computador (r = -0,03). Por outro 

lado, houve fraca correlação positiva (r = 0,25) entre esse tempo e a mobilidade das 

pacientes, indicando que as deambulantes olharam mais tempo para a tela do 

computador do que as cadeirantes.  

ANOVA evidenciou diferença significativa (p < 0,01) na porcentagem média 

do tempo de fixação do olhar quando comparados os quatro quadrantes da tela do 

computador para as 18 pacientes. Para entender essa diferença, no segundo 

momento do estudo procedemos à análise desse tempo nos lados esquerdo e direito 

da tela (Tabelas 3, 4 e 5) e nas partes superior e inferior da tela (Tabelas 6, 7, 8).   

Em metade das pacientes (50%) foi evidenciada porcentagem média 

significativamente maior de fixação do olhar no lado esquerdo da tela do computador 

(incluindo todas as 10 telas). Em duas pacientes (11,1%), esse tempo foi 

significativamente maior no lado direito da tela. Nas demais pacientes (38,9%), não 

houve diferença significativa nesse tempo quando comparados os lados esquerdo e 

direito da tela.  

Uma vez que a maior parte dos estímulos apresentados se encontrava no 

lado esquerdo da tela, foi testado se essa preferência pelo lado esquerdo ou direito 

não estaria sendo influenciada pelas telas de estímulo. Assim, quando analisadas 

apenas as telas de transição, seis pacientes mantiveram maior porcentagem de 

tempo de fixação do olhar no lado esquerdo, assim como foi mantido maior tempo 
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de fixação do olhar no lado direito nas duas pacientes que apresentaram essa 

preferência visual. Já quando analisadas as telas com estímulo, cinco pacientes 

ainda mantiveram porcentagem média de tempo significativamente maior no lado 

esquerdo da tela, enquanto não houve diferenças significativas entre o lado 

esquerdo e direito para todas as demais pacientes.  

 

Tabela 2. Porcentagem média (M) e desvio-padrão (DP) do tempo de fixação do olhar em cada um 
dos quatro quadrantes e na tela inteira do computador. 

  Porcentagem de tempo de fixação do olhar 

Pacientes Idade Quadrante superior Quadrante inferior 

Tela inteira   Esquerdo Direito Esquerdo Direito 

  M DP M DP M DP M DP M DP 

1 15 24,2 19,0 12,7 17,9 32,9 21,2 5,6 7,4 34,3 28,9 

2 4 10,9 8,7 8,9 5,4 14,3 9,4 5,7 4,3 39,8 11,9 

3 6 1,8 1,5 1,6 2,4 2,5 2,7 1,0 1,4 6,9 5,2 

4 4 2,0 2,7 4,2 6,5 0,9 1,5 2,5 3,2 9,6 13,3 

5 3,5 23,2 14,9 4,2 9,3 14,8 8,7 3,2 6,2 45,3 20,2 

6 4 8,3 6,9 7,3 9,1 20,4 15,1 5,9 5,5 42,0 20,4 

7 2 22,8 12,3 2,6 2,5 5,0 3,4 5,4 3,6 35,8 12,6 

8 8 23,0 16,1 28,2 19,5 10,2 9,8 10,9 12,9 72,3 16,7 

9 20 20,0 11,6 4,5 2,4 9,7 4,9 16,1 12,3 50,2 24,2 

10 6 4,6 4,3 3,0 4,0 15,3 12,5 5,5 4,6 28,4 17,7 

11 22 14,7 10,0 3,6 4,8 16,9 9,4 2,9 4,9 38,0 14,2 

12 5 22,5 22,1 9,5 9,1 16,7 25,9 0,9 1,0 49,5 33,5 

13 8 12,4 11,4 9,0 6,1 9,3 8,9 22,8 14,0 53,5 13,0 

14 30 0,4 0,6 0,8 1,4 0,2 0,2 0,4 0,8 1,7 2,1 

15 9 8,1 15,1 24,1 20,1 6,8 9,7 15,0 10,6 54,1 19,1 

16 4 0,9 1,5 0,1 0,3 5,1 9,2 1,9 4,9 8,0 15,5 

17 16 34,7 36,7 17,5 28,1 20,0 23,1 0,1 0,4 72,3 25,6 

18 7 0,0 0,1 3,2 9,0 2,4 7,2 9,9 7,6 15,6 13,1 

Média 9,6 + 7,8 13,0 10,9 8,1 8,8 11,3 10,2 6,4 5,9 36,5 17,1 
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Figura 4. Porcentagem média do tempo de fixação do olhar na tela inteira do computador. Parte de 

cima 

 

 

 

Tabela 3. Porcentagem média (M) e desvio-padrão (DP) do tempo de fixação do olhar em cada lado 
(esquerdo e direito) da tela do computador. 

  Porcentagem de fixação do olhar  

Pacientes Idade Lado esquerdo Lado direito Valor de p 

  M DP M DP  

1 15 28,6 19,6 9,1 13,5 < 0,001 

2 4 12,6 8,6 7,2 4,9 0,027 

3 6 2,1 2,1 1,3 1,9 0,217 

4 4 1,5 2,1 3,4 4,9 0,132 

5 3,5 18,9 12,3 3,7 7,5 < 0,001 

6 4 14,4 12,7 6,6 7,2 0,027 

7 2 13,9 12,3 4,0 3,2 0,002 

8 8 16,5 14,2 19,6 17,9 0,809 

9 20 14,8 9,9 10,3 10,2 0,170 

10 6 9,9 10,3 4,2 4,3 0,035 

11 22 15,8 9,3 3,2 4,6 0,003 

12 5 19,6 23,0 5,2 7,5 0,016 

13 8 10,8 9,8 15,9 12,3 0,168 

14 30 0,3 0,4 0,6 1,1 0,258 

15 9 7,5 12,0 19,6 16,2 0,012 

16 4 3,0 6,6 1,0 3,4 0,250 

17 16 27,4 30,0 8,8 20,8 0,032 

18 7 1,2 4,9 6,6 8,6 0,025 

Geral  12,0 15,8 7,4 11,9 < 0,001 

34,3 

39,8 

6,9 

9,6 

45,3 

42,0 

35,8 

72,3 

50,2 

28,4 

38,0 

49,5 

53,5 

1,7 

54,1 

8,0 

72,3 

15,6 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
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Tabela 4. Porcentagem média (M) e desvio-padrão (DP) do tempo de fixação do olhar em cada lado 

(esquerdo e direito) da tela do computador nas telas de transição. 

  
Porcentagem de fixação do olhar 

nas telas de transição 
 

Pacientes Idade Lado esquerdo Lado direito Valor de p 

  M DP M DP  

1 15 37,9 17,4 6,4 9,6 < 0,001 

2 4 12,3 5,8 9,1 4,8 0,198 

3 6 2,3 2,6 1,7 2,3 0,630 

4 4 1,4 1,8 4,5 5,9 0,159 

5 3,5 19,0 12,3 3,7 7,5 < 0,001 

6 4 12,9 14,4 9,1 8,8 0,511 

7 2 12,5 9,7 4,9 3,6 0,048 

8 8 17,1 11,2 15,7 12,2 0,809 

9 20 17,1 9,1 13,5 12,2 0,490 

10 6 12,1 11,4 3,2 3,7 0,048 

11 22 15,8 9,3 3,2 5,0 < 0,001 

12 5 25,2 23,4 2,7 2,3 0,010 

13 8 6,6 8,2 15,7 11,0 0,062 

14 30 0,2 0,3 0,4 0,8 0,363 

15 9 2,3 4,2 29,0 16,1 < 0,001 

16 4 1,1 1,9 0,2 0,5 0,202 

17 16 37,8 25,8 3,1 4,0 0,002 

18 7 0,1 0,2 4,9 6,1 0,041 
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Tabela 5. Porcentagem média (M) e desvio-padrão (DP) do tempo de fixação do 

olhar em cada lado (esquerdo e direito) da tela do computador nas telas com 

estímulo. 

  

Porcentagem de fixação do olhar 

nas telas com estímulo 

 

Pacientes Idade Lado esquerdo Lado direito Valor de p 

  M DP M DP  

1 15 19,3 17,0 11,9 16,0 0,359 

2 4 12,9 11,0 5,5 4,4 0,085 

3 6 2,0 1,4 1,0 1,2 0,101 

4 4 1,8 2,4 2,8 3,4 0,474 

5 3,5 17,9 14,9 2,9 5,7 0,016 

6 4 15,8 10,4 4,1 3,4 0,008 

7 2 15,3 14,3 3,1 2,4 0,031 

8 8 16,0 16,6 23,4 21,5 0,422 

9 20 12,6 10,1 7,1 6,5 0,184 

10 6 7,8 8,7 5,3 4,5 0,453 

11 22 14,5 9,2 3,4 4,4 0,006 

12 5 13,9 21,2 7,6 9,8 0,434 

13 8 15,1 9,4 16,1 13,5 0,853 

14 30 0,4 0,5 0,7 1,3 0,459 

15 9 12,7 14,8 10,1 9,3 0,668 

16 4 4,9 8,7 1,8 4,6 0,359 

17 16 16,9 30,3 0 14,5 0,858 

18 7 2,3 6,8 3,3 8,3 0,168 

 

 

Quando analisadas as partes superior e inferior da tela, não houve diferença 

significativa na grande maioria das pacientes: apenas uma paciente mostrou 

preferência pela parte superior (Paciente 7) e outra pela parte inferior (Paciente 10). 

Uma paciente, ainda, mostrou tendência (p = 0,058) a fixar o olhar por mais tempo 

na parte inferior da tela. No caso da Paciente 7, essa diferença não se manteve nas 

telas de transição e houve tendência (p = 0,067) a ser mantida nas telas de estímulo. 

A Paciente 10 manteve maior porcentagem média de fixação significativa do olhar   

nas telas de transição, mas não nas telas de estímulo. Por fim, a Paciente 18 fixou o 

olhar por tempo médio significativamente maior no lado inferior das telas de 

transição, mas não nas telas com estímulo.  
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Tabela 6. Porcentagem média (M) e desvio-padrão (DP) do tempo de fixação do 

olhar em cada lado (esquerdo e direito) da tela inteira do computador. 

  Porcentagem de fixação do olhar  

Pacientes Idade Parte superior Parte inferior Valor de p 

  M DP M DP  

1 15 18,5 18,4 19,2 20,3 0,903 

2 4 9,9 7,0 10,0 8,2 0,499 

3 6 1,7 1,9 1,8 2,2 0,951 

4 4 4,3 6,1 2,4 3,0 0,415 

5 3,5 13,7 15,1 9,0 9,2 0,253 

6 4 7,8 7,7 13,2 13,0 0,129 

7 2 12,7 13,1 5,2 3,3 0,025 

8 8 28,2 21,2 11,3 13,2 0,056 

9 20 12,2 11,1 12,9 9,4 0,838 

10 6 3,8 4,0 10,2 10,2 0,015 

11 22 9,1 9,3 9,9 9,9 0,807 

12 5 16,0 17,3 8,8 19,1 0,228 

13 8 10,7 8,2 16,0 13,0 0,147 

14 30 0,6 1,1 0,3 0,6 0,567 

15 9 16,1 18,9 10,9 10,5 0,301 

16 4 0,6 1,1 3,5 7,2 0,093 

17 16 26,1 32,2 10,1 18,4 0,069 

18 7 1,6 6,3 6,2 8,0 0,058 

 

  



 
 

44 
 

Tabela 7. Porcentagem média (M) e desvio-padrão (DP) do tempo de fixação do 

olhar em cada lado (esquerdo e direito) da tela do computador nas telas de 

transição. 

  
Porcentagem de fixação do olhar 

nas telas de transição 
 

Pacientes Idade Parte superior Parte inferior Valor de p 

  M DP M DP  

1 15 19,7 17,7 24,6 23,8 0,626 

2 4 11,5 5,7 9,9 5,3 0,547 

3 6 1,7 2,3 2,2 2,6 0,704 

4 4 4,3 6,1 2,4 2,9 0,415 

5 3,5 11,2 15,9 9,7 10,7 0,812 

6 4 8,0 8,4 14,1 14,3 0,282 

7 2 11,0 11,0 6,4 2,8 0,251 

8 8 23,5 11,1 9,7 7,8 0,008 

9 20 14,8 10,5 15,8 11,2 0,859 

10 6 2,5 3,4 12,8 10,8 0,020 

11 22 8,9 6,5 11,3 12,6 0,622 

12 5 13,7 13,0 14,3 25,2 0,952 

13 8 8,9 8,8 13,4 12,0 0,381 

14 30 0,2 0,4 0,4 0,8 0,567 

15 9 20,7 22,4 10,6 9,1 0,233 

16 4 0,0 0,1 1,2 1,9 0,102 

17 16 27,5 28,7 13,2 19,0 0,236 

18 7 0,1 0,2 4,91 6,1 0,028 
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Tabela 8. Porcentagem média (M) e desvio-padrão (DP) do tempo de fixação do 

olhar em cada lado (esquerdo e direito) da tela do computador nas telas com 

estímulo. 

  
Porcentagem de fixação do olhar 

nas telas com estímulo 
 

Pacientes Idade Parte superior Parte inferior Valor de p 

  M DP M DP  

1 15 17,3 19,1 14,0 14,2 0,676 

2 4 8,3 7,7 10,0 10,3 0,694 

3 6 1,7 1,4 1,3 1,4 0,576 

4 4 2,9 3,5 1,7 2,1 0,374 

5 3,5 16,2 13,8 8,3 7,5 0,147 

6 4 7,6 6,9 12,3 11,5 0,308 

7 2 14,4 14,9 4,0 3,3 0,067 

8 8 28,2 21,2 11,3 13,2 0,056 

9 20 9,6 11,0 10,1 6,1 0,915 

10 6 5,2 4,1 7,9 8,8 0,409 

11 22 9,4 11,4 8,5 6,1 0,845 

12 5 18,3 20,5 3,3 5,6 0,058 

13 8 12,5 8,5 18,7 13,4 0,255 

14 30 1,0 1,4 0,2 0,2 0,115 

15 9 11,6 13,1 11,3 11,7 0,957 

16 4 1,0 1,4 5,7 9,5 0,171 

17 16 24,7 35,3 6,8 17,2 0,193 

18 7 3,2 8,6 7,4 9,3 0,328 
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Figura 5. Porcentagem média do tempo de fixação do olhar significativamente maior na tela inteira 

(TI), nas telas de transição (TT) e nas telas com estímulo (TE) para cada paciente.  

 

Pacientes Esquerda Direita Superior Inferior 

 TI TT TE TI TT TE TI TT TE TI TT TE 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

 

Na análise da porcentagem média do tempo de fixação de olhar - 

comparando as telas de transição e as telas com estímulo - esse tempo foi 

significativamente maior nas telas com estímulo apenas para a Paciente 13. Todas 

as demais olharam por tempo similar para ambos os tipos de telas, conforme dados 

apresentados na Tabela 9. 

Não foi encontrada qualquer correlação da porcentagem média do tempo de 

fixação nas telas de transição e nas telas com estímulo com a idade ou com a 

mobilidade das pacientes. 

 



 
 

47 
 

Tabela 9. Porcentagem média (M) e desvio-padrão (DP) do tempo de fixação do 

olhar nas telas de transição e nas telas com estímulo. 

  Porcentagem de fixação do olhar  

Pacientes Idade Telas de transição Telas com estímulo Valor de p 

  M DP M DP  

1 15 88,6 3,9 62,4 33,1 0,151 

2 4 42,9 9,2 36,7 14,5 0,438 

3 6 7,9 7,2 6,0 2,9 0,609 

4 4 10,1 15,8 9,2 12,1 0,923 

5 3,5 41,7 27,5 49,0 11,4 0,601 

6 4 44,1 26,2 39,0 15,4 0,763 

7 2 34,8 11,2 36,8 15,1 0,814 

8 8 65,6 21,1 79,0 8,4 0,223 

9 20 61,2 21,7 39,34 23,4 0,163 

10 6 30,6 15,5 26,2 21,2 0,717 

11 22 40,3 12,6 35,7 16,7 0,637 

12 5 55,9 38,1 43,1 31,2 0,577 

13 8 44,6 7,3 62,3 11,4 0,018 

14 30 1,2 1,6 2,2 2,6 0,484 

15 9 62,5 20,6 45,6 14,9 0,175 

16 4 2,5 3,2 13,4 21,4 0,317 

17 16 81,7 8,8 63,0 34,3 0,293 

18 7 10,0 6,3 21,3 16,3 0,186 

 

 

 

 Por fim, considerando especificamente o tempo de fixação de olhar nos 

estímulos mais sociais (Peppa Pig e Galinha Pintadinha) em comparação com o 

tempo de fixação de olhar em outras partes da tela (Tabela 10), esse tempo foi 

similar para a maior parte das pacientes (77,8%), e quatro pacientes (22,2%) 

olharam mais tempo para outras partes da tela do que para o estímulo.    

 Novamente, não houve correlação do tempo de fixação do olhar no estímulo 

com a idade das pacientes (r = 0,01). Já com  a mobilidade, foi observada correlação 

negativa fraca (r = -0,24), ou seja, as cadeirantes parecem ter olhado por mais 

tempo para o estímulo.  
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Tabela 10. Porcentagem média (M) e desvio-padrão (DP) do tempo de fixação do 

olhar no estímulo social e em outras áreas da tela. 

  Porcentagem de fixação do olhar  

Pacientes Idade 
Estímulo 

social 
Outras áreas da tela Valor de p 

  M DP M DP  

1 15 34,3 28,9 28,0 19,5 0,697 

2 4 20,6 14,1 16,1 8,5 0,564 

3 6 0,8 0,9 5,4 2,0 0,001 

4 4 2,0 2,7 7,2 9,8 0,310 

5 3,5 13,6 9,9 35,4 12,8 0,016 

6 4 10,8 6,4 29,6 10,7 0,011 

7 2 17,2 16,4 19,0 15,1 0,910 

8 8 46,9 27,8 32,1 23,7 0,390 

9 20 9,0 18,9 39,3 23,4 0,054 

10 6 5,2 6,5 21,0 15,7 0,070 

11 22 10,4 7,6 25,3 13,1 0,059 

12 5 10,0 20,2 33,1 13,6 0,066 

13 8 22,4 16,2 39,9 11,2 0,081 

14 30 0,2 0,4 2,0 2,4 0,155 

15 9 14,4 7,7 31,2 10,6 0,023 

16 4 0,0 0,1 13,4 21,8 0,232 

17 16 34,2 24,9 28,7 22,2 0,723 

18 7 3,6 8,0 17,7 13,2 0,076 
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6. Discussão: 

Após quase 50 anos da descrição clínica da SR, pouco se sabe sobre o 

fenótipo cognitivo dessa população. No entanto, o prejuízo da fala e do controle 

motor impedem a aplicação de testes neuropsicológicos padronizados, porque eles 

exigem respostas verbais e motoras, como o ato de apontar (DJUKIC et al.; 2014). 

Partindo do pressuposto de que o equipamento computadorizado de eye 

tracking é um meio eficaz e não invasivo o número de pesquisas utilizando esse 

equipamento com pacientes SR tem  crescido nos últimos 10 anos (JOHNSON, et 

al., 2004; GREDEBÄCK, et al.,2004; DJUCK et al., 2012, SCHWARTZMAN et al., 

2015). Pesquisadores relatam que, por se tratar de uma população com sérios 

prejuízos motores, o olhar tem sido um meio de investigação constante para 

compreender aspectos da comunicação e aspectos cognitivos (BAPTISTA, 2004; 

AMOROSINO, 2006; VELLOSO, 2007; VIGNOLI et al.; 2010; DJUKIC et al.;2012, 

ROSE et al.;2013, DJUKIC et al.;2013, SCHWARTZMAN et al., 2015). 

A Associação Internacional de Síndrome de Rett (IRSA), incentiva o uso do 

equipamento eye tracking em pesquisas que visam melhorar a qualidade de vida 

dessas pacientes, buscando adaptar suas necessidades e limitações  ao seu 

potencial comunicativo e desenvolvimento de novas habilidades. 

Pesquisas já desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Distúrbios 

do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com amostra de 

pacientes com SR e o uso do equipamento de eye tracking  confirmaram  que seu 

uso, além de eficaz, viabiliza resultados positivos quanto à intenção comunicativa 

(BAPTISTA, 2004; AMOROSINO, 2006; VELLOSO, 2007).  

Muitos  estudos que serviram de base à nossa  pesquisa, apontam que o 

olhar de tal população apresenta intenção comunicativa, preferência por figuras 

sociais e tentativas para a memória e aprendizado de conceitos porém, não 

pudemos identificar  estudos com dados sobre a verificação de uma possível 

preferência no padrão visual deste público, o que nos levou a optar por essa opção 

em nossa investigação. 

Neste estudo não foi utilizado grupo controle, uma vez que a amostra se 
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insere em um grupo escolhido pela severidade do quadro, não havendo 

possibilidades de comparação com outro grupo. Também, partiu-se do princípio de 

verificar a existência de um determinado padrão de preferência visual para essa 

população, a fim de compreender pesquisas já desenvolvidas e também pensar em 

futuras pesquisas quanto a intervenções terapêuticas. 

Para avaliar a preferência e a existência de um padrão de rastreamento visual 

das pacientes SR na tela do equipamento computadorizado de eye tracking, 

verificamos: 

1. A porcentagem média de tempo de fixação do olhar na tela do 

computador; 

2. A existência ou não, da correlação entre a idade das pacientes e a 

porcentagem média do tempo de fixação do olhar na tela do 

computador; 

3. A relação entre o tempo e a mobilidade das pacientes; 

4. A preferência do olhar para o(s) lado(s) esquerdo/direito, ou 

cima/embaixo; 

Todas as garotas, com exceção da paciente 12, fazem algum tipo de terapia, 

o que nos leva  a pensar que, de certa forma, estão sendo estimuladas. A aplicação 

do teste foi igual para todas, seguindo os mesmos padrões de apresentação das 

pranchas com figuras (tela com estímulo) e as de transição. 

Primeiramente verificou-se a porcentagem média de fixação do olhar das 

pacientes e encontrou-se grande variabilidade do tempo de fixação do olhar dessas 

pacientes na tela do instrumento.   

Este achado corrobora pesquisas já desenvolvidas  que confirmam  a 

intencionalidade do olhar das pacientes SR no equipamento de eye tracking, mesmo 

diante da variabilidade da porcentagem dos resultados (BAPTISTA, 2004; 

AMOROSINO, 2006; VELLOSO, 2007; VIGNOLI et al.; 2010; DJUKIC et al.;2012, 

ROSE et al.;2013, DJUKIC et al.;2013, SCHWARTZMAN et al., 2015). 

A escolha da imagem foi aleatória e depois de aplicado o protocolo dessa 

pesquisa, dois pais relataram que a figura da galinha pintadinha não era de interesse 

das crianças e lhes causava medo ;  mesmo assim, ambas olharam para a tela. 
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Os estudos de Djukic et al.; (2014), revelam que pacientes SR apresentam 

menos fixações visuais do que grupo de desenvolvimento típico, mas fixam seu 

olhar por mais tempo em características sociais. Quando confrontadas com  

reconhecimento de expressões faciais, verificaram  que tais pacientes olham para 

aquilo com que estão familiarizadas embora  também procurem pela novidade. 

Num segundo momento do teste, constatamos que não houve um efeito de 

correlação entre a idade e as variáveis estudadas. A correlação entre a idade das 

pacientes e a porcentagem média do tempo de fixação do olhar na tela do 

computador (r=0,03) não foi evidenciada, o que ratifica os estudos de Velloso (2007), 

que da mesma forma, também não evidenciou correlação entre idade e tempo de 

fixação para os estímulos. 

Outro dado analisado num terceiro momento, foi evidenciado pela fraca 

correlação positiva (r=0,25) entre o tempo do olhar de fixação na tela do 

equipamento e a mobilidade das pacientes, indicando que as deambulantes olharam 

mais tempo para a tela do computador do que as cadeirantes. Mas, na análise da 

porcentagem média do tempo de fixação  nas telas com estímulos e nas de 

transição, não foi encontrada qualquer correlação com a idade ou com a mobilidade 

das pacientes (r=0,01). Porém quando comparado o tempo de fixação do olhar nos 

estímulos  sociais (Personagens Peppa Pig e Galinha Pintadinha) as pacientes SR 

cadeirantes parecem ter olhado por mais tempo para eles  (r= -0,24). 

Djukic et al.; (2014), mostram que o tempo de fixação do olhar do grupo SR 

para as regiões dos olhos, foi significativamente maior comparado ao grupo de 

desenvolvimento típico, constatação esta que, que Schwartzman et al., (2015), 

também discutem  como resultado positivo para fixação do olhar nas figuras sociais 

e para as regiões sociais, como olhos e boca. 

Outro dado a ser investigado nas próximas pesquisas, é a hipótese do grupo 

SR formado por meninas não deambulantes serem mais atentas a determinados 

estímulos em comparação às deambulantes, as quais  provavelmente precisam 

manter o foco de sua atenção no ato motor de andar. 

O estudo de Vignoli et al.; (2010), mostra que a correlação entre idade e início 

das convulsões interferem em performances cognitivas, dado que faz todo  sentido 
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quando nos remetemos às  dificuldades e prejuízos cognitivos acarretados por crises 

epiléticas. 

E num último e quarto momento verificou-se que os dados quantitativos, 

revelam que pacientes SR testadas nessa pesquisa, apresentaram resultados 

significativos para porcentagem média de fixação do olhar no lado esquerdo da tela 

do computador (incluindo todas as 10 pranchas). Considerando que a maior parte 

dos estímulos apresentados encontrava-se no lado esquerdo, foi realizada uma  

análise do tempo de fixação do olhar para lado esquerdo/direito e posteriormente 

inferior e superior. Constatou-se que a tendência a olhar para o lado esquerdo é 

significativamente positiva para essa amostra. Embora possa-se pensar em 

ocasionalidade, não se pode desprezar a  evidência que o lado esquerdo ou direito 

da tela chamaram mais a atenção das meninas do  que as partes superior e inferior.  

Apesar da eficácia do eye tracking  para registrar e verificar os dados 

propostos nessa pesquisa, questiona-se o procedimento através do qual  ela foi 

realizada e o material apresentado para avaliar o padrão de preferência visual, 

levantando  a hipótese de adaptar e reaplicar a pesquisa num grupo maior e com 

mudanças metodológicas quanto ao procedimento, expondo as participantes a 

menos estímulos, numa sala com menos distratores e agrupadas por deambulantes 

e cadeirantes, visto que a idade não é um marcador diferencial para resposta de 

preferência e tempo de fixação. 

Em comentário a respeito do  artigo de Rose et al. (2013) sobre estudos com 

equipamentos eye tracking e grupo SR, Byiers et al. (2013), discutem que tal 

aparelho tem sido usado para reconhecer a necessidade de métodos adequados e 

acessíveis de avaliação para essa população. No entanto, achados científicos 

também trazem a informação de que pacientes SR estão classificados num grupo 

com severas dificuldades motoras, funcionando em níveis consistentes com a 

deficiência intelectual severa e profunda.  

Diante de tudo o que foi exposto e da análise minuciosa dos dados coletados 

além das observações referentes à coleta dos mesmos podemos sugerir de que em 

estudos similares deveremos levar em conta que, ao menos parte das respostas 

obtidas possam ser atribuídas não aos estímulos apresentados, mas ao local em 

que estes estão colocados. 
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De todos os modos reconhece que estudos adicionais deverão ser realizados 

com amostras maiores, agrupadas pela manifestação das formas clássica ou atípica, 

ou mesmo pela mobilidade, mais homogêneas e com outras formas de 

apresentação dos estímulos. 
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7. Conclusão: 

 

 A análise dos dados obtidos nesta pesquisa, com essa população estudada e 

com a utilização do equipamento eye tracking evidenciaram que esse grupo de 

meninas com Síndrome de Rett olharam para a tela do computador - apesar da 

dificuldade em manterem-se focada - independentemente do estímulo apresentado e 

sem correlação com a idade e com a mobilidade, havendo uma preferência visual 

pelo lado esquerdo da tela. 
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Anexo I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de Pesquisa 

Gostaríamos de convidá-lo para participar do projeto de pesquisa INVESTIGAÇÃO DE PADRÃO DE 
RASTREAMENTO OCULAR EM MENINAS COM SÍNDROME DE RETT, que se propõe investigar e 
avaliar o padrão de fixação em tela computadorizada do instrumento eye tracking. Sabendo que 
garotas com SR apresentam um olhar como intenção comunicativa, e devido ao fato de haver 
escassez de pesquisas sobre interesse e habilidade do olhar intencional da criança na tela de 
instrumento computadorizado, faz-se necessário um estudo sobre preferência de padrões oculares na 
tela do computador, possibilitando futuras pesquisas que envolvam avaliação cognitiva e intervenção 
adequada. Além disso, verificaremos o padrão de movimentos oculares e as variações no diâmetro 
pupilar das crianças para estudar como esses estímulos são percebidos e processados. Este estudo 
será realizado em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie e com a Abre-te (Associação 
de Síndrome de Rett). No primeiro encontro será aplicado um inventário sobre história de vida da 
criança para pais ou responsáveis. Posteriormente, as crianças serão submetidas à adaptação ao 
instrumento computadorizado de avaliação. Para tal, solicitamos sua autorização para a realização 
dos procedimentos previstos. O contato interpessoal e a realização dos procedimentos oferecem 
riscos físicos e/ou psicológicos mínimos aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo os participantes terão acesso ao pesquisador responsável para o 
esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão do 
adulto participante do estudo, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão 
analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 
confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o 
pesquisador responsável terá acesso a essa informação), assim como a identificação do local da 
coleta de dados.  

Caso a instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 
poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie –Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo. Desde já agradecemos a sua 
colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 
Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento 
tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para 
participar da mesma, sem qualquer prejuízo. 

Declaro ainda, que expliquei ao Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados neste 
estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer 
penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

Nome e assinatura do responsável: _______________________________________ 

Nome e assinatura do pesquisador:_______________________________________ 

Nome e assinatura do orientador: ________________________________________ 

São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____. 

Prof. Dr. José Salomão Schwartzman 

(josess@terra.com.br) 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua 

Piauí, nº 181, 6º andar, Telefone: (11) 2766-

7118 

Fernanda Meneghini Pierin Berardineli 

(ferpierin.berar@gmail.com) 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua 

Piauí, nº 181, 6º andar, Telefone: (11) 2766-

7118 
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Anexo II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

ABRE-TE 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa INVESTIGAÇÃO DO PADRÃO DE 
RASTREAMENTO OCULAR EM PESSOAS COM SÍNDROME DE RETT que se propõe investigar e 
avaliar, o padrão de fixação em tela computadorizada do instrumento eye tracking. Sabendo que 
garotas com SR, apresentam um olhar como intenção comunicativa e devido ao fato de haver 
escassez de pesquisas sobre interesse e habilidade do olhar intencional da criança na tela de 
instrumento computadorizado. Se faz necessário um estudo sobre preferência de padrões oculares 
na tela do computador, possibilitando futuras pesquisas , envolvendo avaliação cognitiva e 
intervenção adequada. Além disso, iremos verificar o padrão de movimentos oculares e as variações 
no diâmetro pupilar para estudar como esses estímulos são percebidos e processados. Este estudo 
será realizado em parceria da Universidade Presbiteriana Mackenzie com a ABRE-TE (Associação de 
Síndrome de Rett). No primeiro encontro serão aplicados inventário sobre história de vida da criança. 
Posteriormente as crianças serão submetidas à adaptação ao instrumento computadorizado de 
avaliação. Para tal solicitamos sua autorização para a realização dos procedimentos previstos. O 
contato interpessoal e a realização dos procedimentos oferecem riscos físicos e/ou 
psicológicos mínimos aos participantes.  

Em qualquer etapa do estudo os participantes terão acesso ao Pesquisador Responsável 
para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a 
permissão para o adulto participe do estudo, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações 
coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a 
privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos 
participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a 
identificação do local da coleta de dados.  

Caso a Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 
pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie –Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo. Desde já 
agradecemos a sua colaboração. 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 
esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a 
qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a 
permissão para participar da mesma, sem qualquer prejuízo. 

Declaro ainda, que fui informado sobre os procedimentos a serem realizados neste estudo, 
seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade 
ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

Nome da Diretoria: ______________________________________ 

Assinatura da Diretoria: __________________________________ 

 

São Paulo, ______ de _____________________ de 2015 

Prof. Dr. José Salomão Schwartzman 

(josess@terra.com.br) 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua Piauí, nº 

181, 6º andar, Telefone: (11) 2766-7118 

Fernanda Meneghini Pierin Berardineli 

(ferpierin.berar@gmail.com) 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua Piauí, nº 

181, 6º andar, Telefone: (11) 2766-7118 
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Anexo III  

 

Pesquisa: “ INVESTIGAÇÃO DO PADRÃO DE RASTREAMENTO OCULAR EM UM 

GRUPO DE PACIENTES COM SINDROME DE RETT “ 

Dados pessoais: 

Nome do Pai:                                                           Idade: 

Nível de Instrução:  

Ocupação: 

Nome da Mãe:                                                         Idade: 

Nível de Instrução: 

Ocupação: 

Nome da Criança: 

Idade:                         D.N: 

Naturalidade: 

Escolaridade:   

Período da manifestação:                                          Estágio da doença: 

Medicação utilizada: 

Faz terapias: 

Quais: 

Possui irmãos:                                                        Quantos: 

Telefone para contato:                                            e-mail:                       

Responsável pela anamnese:                             

Data: 
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