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RESUMO 
 
Portugal, Anna Carolina de Almeida. Avaliando as Funções Executivas Inibitórias 
através dos protocolos Stroop-pareado e Stop-Signal. Tese (Doutorado em Ciências 
Biomédicas) – Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.  
 

As tarefas Stroop e Stop são comumente usadas para avaliar “inibição”, um 

componente fundamental das funções executivas. A primeira tarefa requer a inibição 

de um atributo irrelevante, enquanto a segunda envolve a inibição de uma resposta 

motora habitual. Neste trabalho, desenvolvemos um protocolo combinando as 

tarefas Stroop pareado e Stop para investigar possíveis interações entre os 

mecanismos inibitórios requeridos em ambas. Além disso, buscamos associações 

entre a latência de resposta motoras e os traços/funções cognitivas de 

impulsividade, tomada de decisão, ansiedade e sintomas de desatenção e 

hiperatividade, comumente associadas ao controle executivo e que podem 

comprometer o controle inibitório. Nossos resultados mostraram que a demanda 

cognitiva da tarefa Stroop primária (ensaios congruentes vs. incongruentes) 

influenciou a capacidade de inibir as respostas motoras na tarefa Stop, assim como 

o intervalo entre a apresentação da tarefa Stroop e o aparecimento do Sinal Stop 

(Intervalos Stop – IS): a porcentagem da inibição foi menor nos ensaios congruentes 

e nos IS mais longos. Este padrão de resultados é explicado pelo modelo da “corrida 

de cavalo”, e indica interação entre os mecanismos inibitórios envolvidos em ambas 

as tarefas. Correlações entre escores de impulsividade e a latência das respostas 

motoras foram encontrados no experimento 1 mas não no 2, o que deverá ser 

melhor avaliado em futuros estudos. Em resumo, nossos achados validam o uso do 

protocolo Stroop/Stop para estudar os diferentes mecanismos inibitórios envolvidos 

nas tarefas Stroop pareado e Stop, apontando para a dificuldade da tarefa primária 

como fator crítico para interação entre ambas.  

 

Palavras-chave: Efeito Stroop, Stop-signal, funções executivas; controle inibitório, 

impulsividade 
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ABSTRACT 
 
Portugal, Anna Carolina de Almeida. Evaluating Inhibitory Executive Functions 
through Stop-Signal and Stroop-matching protocols. Tese (Doutorado em Ciências 
Biomédicas) – Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.  
 

Stroop and Stop tasks are commonly used to evaluate “inhibition”, a 

fundamental concept of executive functions. The first task requires the inhibition of an 

irrelevant attribute, while the second requires the inhibition of a prepotent motor 

response. In this study, we develop a protocol combining the Stroop-matching and 

the stop-signal tasks to investigate for possible interactions between the inhibitory 

mechanisms involved in both tasks. Furthermore, we search for associations 

between the latency of motor responses and cognitive traits/functions of impulsivity, 

decision-making, anxiety e symptoms of inattention and hyperactivity, commonly 

associated to executive control and that can impair inhibitory control. Our results 

showed that the cognitive demand of the primary Stroop task (congruent vs. 

incongruent trials) influenced the ability to inhibit motor responses in the Stop task, 

as well as the interval between the Stroop task presentation and the onset of the 

Stop Signal (Stop Interval – SI): inhibition rate was smaller for congruent trials and in 

the longest SI. This pattern of results is explained by the “horse-race” model and 

indicates interaction between the inhibitory mechanisms involved in both tasks. 

Correlations between impulsivity scores and motor response latencies were found in 

the first experiment, but not in the second, which needs to be better evaluated by 

future studies. In short, our findings validate the use of the Stroop/Stop protocol to 

study different inhibitory mechanisms involved in the Stroop matching and Stop 

tasks, pointing to the difficulty of the primary task as a critical factor for the interaction 

between them.  

 
 

Key words:  Stroop effect, Stop-signal, executive functions, inhibitory control 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Estamos inseridos em um ambiente que está em constante transformação e 

que, por isso, provê uma quantidade excessiva de informações aos nossos sistemas 

sensoriais, e para as quais não damos o mesmo nível de processamento. Para 

interagir de maneira adequada com o ambiente, é extremamente importante que o 

indivíduo seja capaz de captar e processar corretamente as informações essenciais 

a cada momento e, a partir daí, consiga emitir as respostas adaptativas necessárias. 

Assim, uma interação coerente entre o organismo e o ambiente depende dessa 

capacidade de seleção e processamento diferenciado dos diversos estímulos 

ambientais, permitindo a elaboração de respostas comportamentais que sejam 

vantajosas para o indivíduo. Entretanto, muitas vezes a distinção dos estímulos 

importantes daqueles irrelevantes não é uma tarefa fácil e que depende, 

essencialmente, da nossa capacidade atencional (Posner & Digirolamo, 1998; 

Machado-Pinheiro et al., 2010, 2013). Além disso, uma dificuldade adicional é 

encontrada quando, em meio a um ambiente conflitante, surge a necessidade de 

uma alternância de estratégias para responder corretamente às demandas daquele 

meio (Monsell, 2003). O sistema executivo atencional representa o mecanismo 

responsável pelo controle cognitivo que possibilita a alocação de recursos 

atencionais responsáveis por processar prioritariamente estímulos relevantes, inibir 

aqueles irrelevantes, além da capacidade de desengajar e reengajar rapidamente a 

atenção a um estímulo, implicando na flexibilidade para alternar rapidamente o 

processamento de tarefas frente à demanda de um ambiente em constante 

mudança (Posner & Digirolamo, 1998; Aarts, Roelofs & Van Turennout, 2009; 

Banich, 2009; Verdejo-García & Bechara, 2010; Diamond, 2013). Nesse cenário, 

entender um pouco melhor os processos cognitivos que ocorrem frente a esses 

desafios impostos pelo ambiente são de suma importância para esclarecer o modo 

como controlamos nossos pensamentos e atitudes frente a estímulos distrativos e 

conflitantes. Este será, fundamentalmente, o foco deste trabalho. 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS SOBRE ATENÇÃO 
 

O termo "atenção" tem um amplo conjunto de significados na linguagem 

cotidiana, mas todos eles estão relacionados, de alguma forma, ao conceito de 
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processos mentais de focalização e seleção, que são tipicamente estudados sob o 

título de controle executivo, controle cognitivo ou funções executivas (Gazzaniga, 

2009; Diamond, 2013). A atenção é o processo crucial que permite uma interação 

eficaz entre o indivíduo com o seu ambiente, além de possibilitar a organização dos 

processos mentais. Através da atenção somos capazes de selecionar qual estimulo 

será analisado em detalhes, qual será levado em consideração para guiar nosso 

comportamento e quais serão inibidos. Devido à importância desta função para 

muitos aspectos do comportamento humano, discussões sobre a atenção surgem 

como referência em diversos temas como linguagem, memória, emoção, percepção 

e controle motor (Gazzaniga, 2009). O interesse das ciências pelos mecanismos 

atencionais não é recente. William James (1890/1950) definiu atenção da seguinte 

forma:  

“Everyone knows what attention is. It is the taking possession by 

the mind, in clear and vivid form, of one out of what seems several 

simultaneously possible objects or trains of thought. Focalization, 

concentration of consciousness are of its essence. It implies 

withdrawal from some things in order to deal effectively with others”.  

 

Neste conceito, a atenção atuaria aumentando o processamento de estímulos 

relevantes, em detrimento de outros, menos importantes naquele momento. 

Segundo Broadbent (1958), a atenção agiria selecionando as informações, como 

uma espécie de filtro ou funil, que reteria a maior parte dos elementos e deixaria que 

apenas alguns poucos passassem pelo filtro e adentrassem à consciência. Desse 

modo, o sistema atencional atuaria filtrando as informações a serem atendidas e 

bloqueando a entrada dos estímulos não atendidos logo nos estágios iniciais do 

processamento de informações. Já Posner (1980) sugeriu que a atenção, uma vez 

orientada para uma região do espaço, acentuaria o processamento perceptivo do 

local atendido, de maneira análoga a um holofote de luz. Nesse sentido, prestar 

atenção em um local diminui, consideravelmente, o tempo para perceber e 

responder a um determinado estímulo localizado naquele ponto. Tomando como 

base tais conceitos, assumimos, então, uma definição para a atenção, que será 

utilizada no decorrer do presente estudo. Entendemos que, de modo geral, a 

atenção consiste em um conjunto de processos que permite a alocação de recursos, 



  

3 
 

por parte de um indivíduo, para a seleção de aspectos prioritários do ambiente, em 

detrimento de outros, visando à execução de uma tarefa. Esta definição expressa 

algumas importantes características da atenção: 1) possibilidade de exercer um 

controle voluntário na alocação da atenção; 2) inabilidade de atender e dar o mesmo 

nível de processamento a diversos estímulos ao mesmo tempo, caracterizando o 

seu caráter seletivo e a capacidade limitada do processamento atencional. Ou seja, 

aquilo que nós percebemos depende diretamente do local para onde dirigimos a 

nossa atenção, e esse ato de prestar atenção em um local aumenta a sensibilidade 

perceptual para a discriminação do alvo, além de reduzir a interferência causada por 

eventuais distrativos (Lima, 2005).  

 

1.1.1 CLASSIFICAÇÕES DA ATENÇÃO 
 

Vários fatores podem influenciar a atenção, como o contexto no qual os 

indivíduos estão inseridos, sua motivação, as características dos estímulos, a 

relevância da tarefa desempenhada, o estado emocional, entre outros (Lima, 2005). 

O modo como se dá a orientação da atenção por parte dos indivíduos possibilita 

classificá-la de dois modos. Diz-se que a atenção foi orientada de forma automática 

quando, a despeito da nossa vontade, ela é atraída para um estímulo graças às 

características sensoriais e perceptuais deste (cor, brilho, forma, tamanho ou 

movimento). Esse tipo de orientação é determinado pela influência de estímulos 

presentes no ambiente (influências externas) e, nesse caso, também é conhecida 

como exógena ou “bottom-up”. Por outro lado, a atenção dita voluntária estaria 

associada à intenção deliberada, a uma motivação ou desejo consciente de alocar 

recursos em um determinado local ou em uma característica específica do estímulo. 

Assim essa orientação “top-down” ocorreria voluntariamente e seria dependente da 

tarefa a ser executada ou do objetivo do sujeito, sendo, portanto, guiada por 

influências endógenas (Posner & Cohen, 1984; Yantis & Jonides, 1990; McCormick, 

1997; Machado-Pinheiro et al., 2004). Um exemplo simples e que ajuda a entender 

essa diferença é quando estamos lendo e uma luz pisca perto de nós. 

Imediatamente olhamos para tentar identificar a origem da luz, ainda que isso não 

seja relevante. Pode-se dizer, então, que a atenção foi atraída automaticamente 

para a luz, nos tirando do nosso foco atencional voluntário, que era a leitura do livro. 

Vários estudos demonstram exatamente o fato citado no exemplo anterior, ou seja, 
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de que o aparecimento abrupto de um estímulo é capaz de direcionar a atenção 

automaticamente para o local de ocorrência deste, o que interfere na execução da 

tarefa em curso (Posner & Cohen, 1984; Yantis & Jonides, 1990; Machado-Pinheiro 

et al., 2004). Um aspecto importante relacionado aos mecanismos atencionais 

automáticos e voluntários diz respeito aos seus diferentes cursos temporais de 

ativação. Em termos gerais, os mecanismos automáticos ativam-se rapidamente, 

enquanto que os voluntários requerem um tempo maior para atingirem o máximo de 

ativação (Neely, 1977; Milliken et al., 1999; Machado-Pinheiro at al., 2004). Os 

achados de Machado-Pinheiro e colaboradores (2004), por exemplo, mostraram que 

são necessários aproximadamente 500 ms para que os mecanismos atencionais 

voluntários possam sobrepujar a influência automática induzida pelo acender de um 

estímulo visual central inesperado em uma tarefa de detecção simples. Neste 

experimento, antes do estímulo visual relevante, uma pista era dada aos voluntários, 

que poderia ser um som (“BIP”), o aparecimento de um círculo no centro da tela ou o 

apagar de um círculo que estava no centro da tela. Era dito aos sujeitos que 

utilizassem quaisquer destas pistas como indicativo de que o estímulo relevante, 

para o qual a resposta deveria ser emitida, era iminente. Foi obtido um tempo de 

reação maior na condição em que a pista era um círculo que acendia no centro da 

tela. A explicação dada foi que o acender da pista atraía automaticamente a atenção 

do voluntário, desviando-o de sua tarefa principal: detectar e responder ao alvo 

periférico. Foi verificado que o tempo necessário para que o sujeito conseguisse 

retirar sua atenção do acender central (distrativo) e se focar voluntariamente na 

tarefa foi de 500 ms. De fato, estudos utilizando diferentes protocolos têm 

extensivamente demonstrado que mecanismos voluntários demoram mais que os 

automáticos para alcançarem seu máximo de ativação (Neely, 1977; Milliken et al., 

1999).  

 

1.1.2 ATENÇÃO E CAPACIDADE LIMITADA DE PROCESSAMENTO 

 

Um conceito importante dentro da literatura da atenção ilustra o fato de que a 

capacidade do sistema nervoso de processar informações, em um dado momento, é 

limitada (Posner & Cohen, 1984). Em um estudo pioneiro de Posner (1980), os 

sujeitos eram instruídos a manter o olhar fixo em um ponto central e responder, 

apertando uma tecla, tão logo detectassem o surgimento de um estímulo em algum 



  

5 
 

lugar da tela. Pouco antes do aparecimento deste estímulo (alvo), uma pista central 

(seta localizada sobre o ponto de fixação) indicava a possível localização do alvo na 

tela, à esquerda ou à direita do ponto de fixação. Quando o alvo ocorria na posição 

indicada pela pista (condição válida), os sujeitos respondiam mais rapidamente do 

que quando ocorria em uma posição inesperada (condição inválida). Desta forma, a 

atenção corretamente orientada para uma determinada região do campo visual 

facilitava a resposta para estímulos que aparecessem naquela região, e, 

paralelamente, gerava um custo para responder a estímulos que apareciam em 

outras regiões (Posner, 1980). Assim, a orientação espacial da atenção pela pista foi 

um fator limitante e determinante no processamento diferenciado de estímulos 

ocorrendo no lado indicado pela pista. Portanto, como nem todos os estímulos 

podem ser igualmente processados devido à chamada capacidade limitada de 

processamento do sistema nervoso, isso indica que, em algum lugar entre a entrada 

sensorial e a saída motora, objetos competem por recursos neurais de 

processamento (Desimone & Duncan, 1995). A definição de qual estímulo será 

selecionado para melhor processamento dependerá de características específicas 

que desencadearão uma orientação automática da atenção, ou dos mecanismos 

voluntários de orientação da atenção, que dependem do objetivo do indivíduo. Na 

realidade, a proposta é que ambas ocorram simultaneamente e concorrentemente, o 

que implicará na necessidade de um controlador interno que seja capaz de 

monitorar as influências internas e externas e decidir qual delas trará maior benefício 

para o indivíduo (Behrmann & Haimson, 1999). Assim, estímulos originados (ou 

priorizados) por demandas internas e externas concorrerão pelo acesso prioritário 

aos mecanismos centrais de processamento e o estímulo que for selecionado após 

esta competição pela representação neural terá acesso facilitado ao sistema de 

memória e ao sistema motor, permitindo-lhe guiar o comportamento (Pessoa, 

Kastner & Ungerleider, 2003). Nesse sentido, a atenção desempenha um papel 

fundamental no processo de seleção dos estímulos que terão prioridade de 

processamento. Uma das questões fundamentais é em que momento no sistema de 

processamento cerebral ocorreria esta seleção: antes ou depois da identificação do 

estímulo. Assim, surgiu a divisão entre as teorias de seleção precoce e as de 

seleção tardia, sendo que as primeiras determinam que os estímulos não precisam 

ser analisados completamente para serem selecionados, enquanto as segundas 
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indicam que os estímulos que chegam pelas vias sensoriais recebem uma análise 

prévia de características e significados e a partir daí são selecionados os estímulos 

que receberão um processamento mais aprofundado (Lima, 2005). Broadbent 

(1958), por exemplo, propôs a denominada teoria da seleção precoce, segundo a 

qual, algumas análises preliminares do estímulo poderiam ocorrer em paralelo após 

este ter alcançado os órgãos sensoriais. A seleção das informações se daria então 

precocemente, bloqueando todas as informações irrelevantes logo na entrada, 

permitindo que apenas as selecionadas conseguissem passar para o próximo nível 

da cadeia de processamento das informações. A proposta seria impedir a 

sobrecarga de informações irrelevantes e, com isto, somente a parcela mais 

importante da informação seria submetida a processos de análise mais detalhados. 

A teoria da seleção precoce estabelece que a atenção para um determinado 

estímulo seria a condição predisponente para a sua identificação (Yantis & Johnston, 

1990). Alguns experimentos envolvendo tarefas de busca visual parecem fortalecer 

a hipótese da seleção precoce. Neste tipo de tarefa, o sujeito deve encontrar um 

alvo predeterminado em meio a um número variável de distrativos. Quando o alvo é 

definido por uma característica que o torna claramente diferente dos demais 

estímulos, o tempo que os sujeitos gastam para localizar o alvo independe do 

número de distrativos presente no campo visual. Por exemplo, um estímulo 

vermelho é facilmente localizado entre estímulos verdes, não importando o número 

destes últimos (Treisman & Gelade, 1980). Isto revela que os estímulos estariam 

sendo analisados simultaneamente e em paralelo, e o sistema visual seria capaz de 

filtrar as informações e bloquear a característica não relevante, antes mesmo de um 

processamento mais detalhado dos estímulos (Treisman & Sato, 1990; Galera, 

Lopes & Grunau, 2000; Galera, 2001). Algumas evidências, no entanto, indicam que 

nem sempre é possível bloquear a interferência de itens que deveriam ser ignorados 

quando a tarefa requer a orientação da atenção. Se agora o teste de busca visual 

requer que se localize um “T” em meio a letras “L”, o tempo necessário para se 

localizar o alvo “T” dependerá do número de distrativos “L” presentes no conjunto. 

Quanto mais distrativos “L” no conjunto, mais lenta é a localização do “T”, o que 

contradiz as teorias de seleção precoce. Neste aspecto, a teoria de seleção tardia, 

proposta por Deutsch e Deutsch (1963), aponta que toda informação advinda da 

entrada sensorial seria processada e a seleção ocorreria em um estágio posterior à 
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percepção. De interesse no nosso estudo, citamos a interferência produzida pela 

palavra na nomeação da cor em tarefas Stroop (ver abaixo), a qual contradiz a teoria 

da seleção precoce, já que o atributo distrativo não foi barrado precocemente e 

interferiu na tarefa principal. Lavie e Tsal (1994) propuseram, anos mais tarde, uma 

nova hipótese que conciliava as teorias de seleção precoce e tardia, segundo a qual, 

a disponibilidade de recursos de processamento seria o fator determinante do 

local/momento de seleção. Assim, a teoria da demanda atencional, conforme ficou 

conhecida, propõe que tarefas difíceis, de alta demanda atencional, consumiriam 

uma maior quantidade de recursos de processamento, deixando poucos recursos 

disponíveis para processar outros estímulos, não envolvidos na tarefa alvo 

(irrelevantes ou distrativos). Desta forma, quanto maior a demanda da tarefa, mais 

precocemente se daria a seleção das informações. Por outro lado, uma tarefa de 

baixa demanda atencional predisporia uma seleção mais tardia dos estímulos, 

permitindo um maior processamento de informações não selecionadas, ou seja, 

distrativas (Erthal et al., 2005; Mocaiber et al., 2011).  

 

1.2 FUNÇÕES EXECUTIVAS 
 

As funções executivas são produto da operação de diferentes processos 

cognitivos que agem de forma coordenada para guiar o comportamento em direção 

a um objetivo. Caracterizado pelo caráter multidimensional, o controle executivo é 

“top-down” e engloba processos como planejamento, criação de estratégias, tomada 

de decisão, habilidade de sustentar atenção e resistência à interferência. O bom 

funcionamento dessas funções de alta ordem é especialmente importante em 

situações novas e em situações de conflito. Diante dessas situações não rotineiras, 

as funções executivas permitem o monitoramento e ajuste da performance de forma 

a cumprir a tarefa do melhor modo possível (Banich, 2009; Diamond,2013).  

Lezak (1995) define as funções executivas como as capacidades que permitem 

uma pessoa iniciar um comportamento independente, de modo intencional, visando 

atingir com sucesso, um objetivo específico. Já Elliot (2003) afirma que as funções 

executivas são aquelas envolvidas em cognições complexas, como a resolução de 

problemas novos, a modificação do comportamento diante de uma nova informação, 

e a geração de novas estratégias ou ações complexas visando um dado objetivo. 

Alguns autores sugerem que é possível identificar três funções como constituintes 
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fundamentais das funções executivas: I) controle inibitório - capacidade do sujeito de 

inibir respostas dominantes ou automáticas em prol de fazer o que é mais 

apropriado ou necessário; II) memória de trabalho - manutenção, manipulação ativa 

e atualização das informações; III) flexibilidade cognitiva - capacidade de ajustar o 

pensamento ou a ação em resposta à estímulos ambientais ou mudanças de 

objetivo. Dessa forma, as funções executivas são entendidas como funções 

separáveis, porém relacionadas, que contribuem diferentemente para a performance 

em tarefas executivas complexas (Miyake et al., 2000; Diamond, 2013).  

O córtex pré-frontal, relacionado à regulação das dinâmicas de ação e 

cognição humana, é frequentemente associado a essas funções executivas de alta 

ordem. Danos e disfunções pré-frontais são capazes de refletir diretamente no 

controle executivo, prejudicando a performance em tarefas que envolvem tomada de 

decisão, troca entre tarefas, resolução de problemas e habilidade de lidar com 

situações do dia-a-dia (Rahman et al., 1999; Channon, 1999). Por isso, muitos 

pesquisadores costumam usar o termo “funções frontais” ao tratar de funções 

executivas (Stuss & Alexander, 2000; Miyake & Friedman, 2012).   

Malloy-Diniz e colaboradores (2008) descrevem a existência de cinco circuitos 

no lobo frontal, dentre os quais, três estão relacionados ao desempenho das funções 

executivas. Assim, o circuito dorsolateral seria o responsável pelos processos que 

envolvem planejamento, solução de problemas, atenção e flexibilidade cognitiva. Já 

a circuitaria envolvendo o córtex cingulado anterior seria responsável pelo 

monitoramento do comportamento, motivação, controle da atenção. E quando 

falamos sobre comportamento social e controle inibitório, o circuito lateral órbito-

frontal seria o circuito principal. Os outros dois circuitos seriam os circuitos motor e 

oculomotor, mas que não estão relacionados ao desempenho das funções 

executivas (Brandelero & Toni, 2015). 

 

1.2.1 CONTROLE INIBITÓRIO 
 

Apesar da vasta literatura acerca da inibição, ainda é difícil definir esse 

constructo que inclui diferentes funções responsáveis pela supressão de conflitos de 

diferentes fontes (Stahl et al., 2014). A habilidade de suprimir estímulos irrelevantes 

é considerada um componente essencial das funções executivas para que haja um 

raciocínio normal e coerente (Garavan et al., 1999). A função de inibição de 
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respostas está relacionada com a supressão ou resistência à informação, resposta, 

ou processo irrelevante, sendo uma função essencial para o controle do pensamento 

e da ação. Sem uma inibição adequada, seria impossível levar uma vida bem 

adaptada, uma vez que seríamos alvos de impulsos e facilmente influenciáveis por 

estímulos diversos que guiassem nosso comportamento de forma imprudente. 

Portanto, o controle inibitório permite-nos mudar e escolher a melhor reação e o 

melhor comportamento diante de situações específicas. Esse controle pode ocorrer 

de forma automática ou voluntária. A primeira ocorre, por exemplo, no fenômeno do 

"negative priming", no qual a performance dos participantes é prejudicada quando 

estes devem responder a um estímulo que foi recentemente ignorado (Styles, 2006). 

Como indicado, tal controle se processa de modo involuntário e pode ser 

exemplificado do seguinte modo: em uma tarefa na qual um objeto vermelho que 

deveria ser ignorado no ensaio n – 1 passa a ser o alvo no ensaio n, observa-se 

uma lentificação na latência das respostas e um aumento no número de erros em 

relação à apresentação de um objeto azul no ensaio n. Já o controle voluntário 

ocorre, por exemplo, quando precisamos ter concentração para terminar 

determinada tarefa, mesmo com todas as distrações do ambiente. Neste caso, 

voluntariamente estabelecemos estratégias cognitivas para impedir que os 

distrativos presentes no ambiente consigam prejudicar a resposta comportamental 

adequada. Sendo assim, o controle voluntário requer mais esforços do que o 

automático, uma vez que é mais fácil continuarmos o que já estávamos fazendo e 

não ter que mudar a nossa estratégia para readequar o comportamento ao ambiente 

(Diamond, 2013).  

Uma das maiores discussões na literatura diz respeito à divisão das funções 

relacionadas ao controle inibitório. Recentemente, muitos estudos têm sugerido que 

os processos relacionados à inibição representariam funções diferentes ao invés de 

um constructo único e que poderiam ser subdivididas em diferentes dimensões (e.g., 

Nigg, 2000; Friedman & Miyake, 2004). Assim, em 1995, Harnishfeger propôs a 

divisão das funções inibitórias em três dimensões. A primeira se refere ao fato de o 

controle inibitório ser intencional ou sem intenção; a segunda, se a inibição se daria 

em nível comportamental ou cognitivo; e a última envolveria a distinção entre 

inibição e resistência à interferência (Harnisfeger, 1995 Apud Friedman & Miyake, 

2004). Dentro desta temática, uma das divisões mais citadas na literatura 
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corresponde à divisão feita por Barkley (1997). Segundo ele, teríamos três principais 

processos correlacionados: i) inibição da resposta usualmente direcionada a um 

evento; ii) interrupção da resposta já iniciada causando um atraso na decisão de 

emitir uma resposta; e iii) controle de possíveis interferências na execução da 

resposta correta. Apesar desses processos serem correlacionados, de acordo com 

Barkley (1997), o processo inibitório envolvido no controle de interferência pode ser 

dissociado dos outros processos inibitórios (inibição e atraso da resposta). Por sua 

vez, Nigg (2000), após considerar a literatura sobre as divisões do controle inibitório, 

classificou os processos inibitórios da seguinte forma: inibição voluntária (do inglês, 

”effortful inhibition”) de respostas motoras ou cognitivas e inibição automática da 

atenção. Nesse estudo, vamos focar nas duas formas de inibição voluntária 

denominadas inibição comportamental e controle de interferência. A primeira pode 

ser definida como a supressão de uma resposta motora habitual, e a segunda como 

a supressão de informações irrelevantes que induzem a conflitos devido à 

competição entre estímulos ou recursos de processamento (Friedman & Miyake, 

2004; Nigg, 2000).   

Nesse mesmo sentido, existe uma discussão em relação às bases neurais 

envolvidas no processo inibitório. Alguns autores afirmam que as áreas envolvidas 

dependerão do tipo de inibição necessário àquela tarefa (e.g., Bandelero & Toni, 

2015). Por exemplo, em um estudo utilizando ressonância magnética funcional 

(fMRI), Rubia e colaboradores (2003) propuseram que o córtex pré-frontal inferior 

direito seria a região "chave" no controle inibitório. Outro estudo mostrou que 

pacientes com lesões focais nas regiões mediais superiores do córtex pré-frontal 

tiveram um aumento no número de erros de emissão, em um paradigma go/no-go 

(Picton et al., 2007). Deste modo, existem diferentes propostas relacionadas tanto às 

bases neurais do controle inibitório quanto à sua divisão taxonômica, não havendo 

um consenso na literatura sobre tais pontos. Um dos grandes limitadores nestes 

estudos é a dificuldade em conseguir controlar outras funções cognitivas 

fundamentais para realização de uma dada tarefa e a complexidade envolvida na 

determinação do tipo de função inibitória necessário em diferentes paradigmas. 

No nosso caso, faremos uso do teste Stroop, o qual, conforme será melhor 

descrito adiante, demanda inibição de um dos atributos do estímulo em favor do 

outro atributo-alvo, exigindo, portanto, a habilidade do indivíduo de inibir 



  

11 
 

deliberadamente os atributos distrativos para a correta execução da tarefa solicitada 

(Miyake et al., 2000). De fato, diversos estudos clínicos e não clínicos têm usado 

testes do tipo Stroop para acessar as funções do lobo frontal e a imposição de 

controles de alta ordem para inibir ou suprimir o processamento de estímulos 

irrelevantes, revelando, inclusive, que a performance dos voluntários nessa tarefa é 

sensível a lesões e disfunções dos lobos frontais (Perret, 1974; Bruchmann et al., 

2010; Ungar et al., 2010).  

 

1.3 O EFEITO STROOP 
 

Em 1935, John Ridley Stroop publicou um artigo baseado em experimentos 

que permitiram investigar operações primitivas da cognição, oferecendo informações 

importantes sobre o processamento atencional (Stroop, 1935). Seu estudo foi 

influenciado em grande parte pelos achados de James McKeen Cattell (MacLeod, 

1991), de que a leitura de palavras e a nomeação de cores demandam tempos 

distintos para a sua execução. Com base nesta premissa, Stroop (1935) combinou 

estas duas dimensões (palavra e cor) em um mesmo estímulo, com o objetivo de 

avaliar a interferência de um atributo sobre o outro, solicitando ao voluntário que 

respondesse a somente uma das dimensões de cada vez, ignorando a outra. Em 

seu primeiro experimento, Stroop registrou o tempo necessário para ler os nomes de 

100 cores contidos em um cartaz impressos em cores incongruentes (por exemplo, a 

palavra AMARELO escrita em vermelho). Este resultado foi comparado com o tempo 

utilizado para realizar a mesma tarefa, porém com palavras escritas em preto (por 

exemplo, a palavra AMARELO escrita em preto), que era a condição neutra 

(controle). A diferença nos resultados obtidos nas duas tarefas não foi significativa, 

assim, a cor na qual a palavra estava escrita não foi capaz de interferir na leitura da 

palavra. Utilizando os mesmos estímulos incongruentes, Stroop (1935) realizou um 

segundo experimento com o objetivo de verificar se a interferência poderia ocorrer 

de maneira contrária, ou seja, se as palavras seriam capazes de interferir na 

nomeação das cores em que estas estavam impressas. Assim, caso o estímulo 

fosse composto pela palavra AZUL impressa na cor verde, o sujeito deveria 

responder falando “verde”. Dessa vez, observou-se um tempo médio 

significativamente maior na nomeação de cores cujas palavras eram incongruentes, 
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quando comparado ao tempo médio necessário na condição controle, que neste 

caso era a simples nomeação da cor de símbolos coloridos. Essa interferência da 

palavra sobre a nomeação de cores ficou conhecida como efeito Stroop. 

 O paradigma desenvolvido por Stroop (1935) tornou-se referência e, desde 

então, tem sido amplamente utilizado como ferramenta para o estudo de fenômenos 

atencionais e cognitivos, ou ainda como base experimental para discussão das 

várias teorias que tentam explicar o efeito encontrado neste tipo de teste. Como já 

dito, os processos de controle cognitivo, associados ao recrutamento e aplicação de 

recursos atencionais para otimizar a resposta direcionada à tarefa alvo e minimizar 

os efeitos de distrativos, são características inerentes ao sistema executivo 

atencional. Esse controle cognitivo é crucial quando o conflito está presente e a 

execução da tarefa alvo exige inibição de respostas habituais ou treinadas que são 

inapropriadas naquele momento (Miller & Cohen, 2001; Posner & Digirolamo, 1998). 

A descrição deste controle cognitivo sugere que tais processos são particularmente 

importantes para guiar o comportamento em tarefas que envolvem competição entre 

estímulos, como no caso do teste Stroop. De fato, trabalhos utilizando fMRI têm 

mostrado que áreas relacionadas ao sistema executivo atencional, particularmente o 

córtex pré-frontal dorsolateral e o córtex cingulado anterior, estão ativas durante esta 

situação de conflito (Botvinick et al., 2004; MacDonald et al., 2000; Zysset et al, 

2001; Van Veen & Carter, 2005; Milham et al., 2001; Mitchel, 2006). Portanto, 

durante a tarefa Stroop existe, de fato, um controle supressor exercido por 

mecanismos atencionais voluntários sobre o atributo irrelevante (palavra) visando 

minimizar os efeitos deste sobre a tarefa alvo (nomear a cor do estímulo). Uma 

hipótese bastante difundida para explicar o efeito Stroop é a da automaticidade. A 

ideia básica é de que o processamento de uma das dimensões do estímulo 

bidimensional requer muito mais atenção do que a outra. Desta forma, a nomeação 

da cor aloca muito mais recursos atencionais do que a leitura de uma palavra 

irrelevante. Tal desequilíbrio parece residir em nossa extensa prática na leitura de 

palavras em relação à nomeação de cores, o que torna a leitura um processo muito 

mais automático do que a nomeação das cores (Regan, 1978). A maior alocação de 

recursos atencionais para atender aos estímulos relevantes e/ou suprimir aqueles 

irrelevantes, centralizando recursos nos alvos prioritários, é viabilizada pelo sistema 

executivo atencional ou controle inibitório, uma importante habilidade das funções 
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executivas (Posner & Digirolamo, 1998; Botvinick et al., 2001; Banich, 2009; 

Diamond, 2013).  

 

1.3.1  VARIAÇÕES DO PROTOCOLO CLÁSSICO 
 

No estudo que o tornou uma referência clássica, Stroop (1935) observou uma 

diferença de 47s entre as condições incongruente e neutra na tarefa de nomear 

cores em um cartaz, evidenciando a interferência da palavra sobre a nomeação das 

cores. Após alguns anos, outras técnicas mais avançadas de aferição dos tempos 

de resposta para os estímulos passaram a ser utilizadas, assim como inúmeras 

variações do protocolo inicialmente desenvolvido por Stroop (1935). Dalrymple-

Alford (1972), ao invés de medir o tempo utilizado para nomear os 100 estímulos 

contidos em um cartaz, aferiu o tempo de resposta para cada estímulo 

individualmente. Além disso, utilizou estímulos congruentes (por exemplo, a palavra 

AMARELO em amarelo) em meio aos estímulos incongruentes e neutros já 

utilizados anteriormente. Neste trabalho, os estímulos neutros poderiam ser de dois 

tipos: uma série de letras “X”s ou palavras não relacionadas à cor (MÃO ou 

QUADRADO, por exemplo) coloridas. Foi encontrado um efeito de interferência de 

196 ms quando a condição incongruente foi comparada à sequência de “X”s, e um 

efeito de 131 ms quando a condição incongruente foi comparada a uma palavra não 

relacionada à cor. Além disso, a condição congruente não diferiu dos “X”s, mas foi 

63 ms mais rápida que a condição de palavras não relacionadas à cor (Dalrymple-

Alford, 1972). Deste modo, partindo do princípio que a magnitude da facilitação 

obtida para os estímulos congruentes parece ser dependente do tipo de estímulo 

controle utilizado (para detalhes ver MacLeod, 1991), optamos por utilizar a 

diferença entre as condições incongruente e congruente, para calcular diretamente a 

magnitude do Efeito Stroop, assim como outros autores (Verleger, 1991; Phillips et 

al., 1996). Como se trata da diferença entre ensaios incongruentes e congruentes, 

esta diferença também é conhecida como efeito congruência.  

Outra modificação em relação ao modelo proposto por Stroop (1935) diz 

respeito à modalidade da resposta. Inicialmente, foi coletado o tempo de resposta 

verbal dos sujeitos, já que eles eram instruídos a nomear a cor do estímulo. 

Entretanto, outra possível medida é a coleta do tempo de reação (TR) manual, na 

qual os sujeitos, ao invés de verbalizar sua resposta, respondem ao estímulo 
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pressionando uma tecla (Morton, 1969). O TR é, portanto, o intervalo de tempo 

decorrido entre a apresentação do estímulo e a resposta manual emitida pelo 

sujeito. Usando respostas manuais foram encontrados efeitos de interferência 

menores, mas ainda significativos, quando comparados às respostas verbais (Keele, 

1972; Neill, 1977). Apesar de inicialmente (Stroop, 1935 – experimento 1) ter sido 

demonstrado que a cor incongruente do estímulo não causava interferência sobre a 

nomeação da palavra, o primeiro relato da existência desta interferência (efeito 

Stroop reverso) foi feito pelo próprio Stroop (1935) em seu terceiro experimento. 

Esse efeito surgia quando o voluntário era excessivamente treinado na tarefa de 

nomear cores, desconsiderando a palavra distrativa do estímulo Stroop. Depois 

dessa prática, o sujeito voltava a realizar a tarefa de leitura da palavra e, neste caso, 

a cor era capaz de interferir na palavra. No entanto, esse efeito Stroop reverso era 

transitório, ou seja, não se sustentava por muito tempo. O Stroop reverso só foi 

fortemente demonstrado 40 anos depois, em um modelo com resposta manual 

(Flowers, 1975). No segundo experimento daquele estudo, uma palavra (VERDE ou 

VERMELHO) era apresentada sobre um fundo colorido (verde, vermelho, azul, roxo 

ou azul-esverdeado) e depois de um intervalo de 20 ms ou de 500 ms, metade da 

tela ficava vermelha e a outra metade ficava verde. A tarefa do sujeito era indicar, 

apertando uma tecla com a mão esquerda ou uma tecla com a mão direita, qual lado 

colorido da tela correspondia à palavra vista anteriormente. Os achados de Flowers 

(1975) mostraram que os sujeitos eram mais lentos para responder manualmente 

quando o primeiro estímulo era incongruente (por exemplo, a palavra VERDE sobre 

um fundo vermelho) do que quando o primeiro estímulo era congruente (por 

exemplo, a palavra VERDE sobre um fundo verde). Ou seja, a cor do primeiro 

estímulo foi capaz de causar uma interferência sobre a tarefa de indicar qual lado da 

tela correspondia à palavra do primeiro estímulo. Como, neste caso, a cor presente 

no primeiro estímulo correspondia à dimensão irrelevante, a interferência encontrada 

foi do tipo Stroop reverso. Foi observado ainda pelos autores, que o efeito Stroop 

reverso apresentava maior magnitude no intervalo de 20 ms, e que diminuía 

substancialmente no intervalo de 500 ms, levando-os a sugerir que esta seja uma 

interferência de bases sensoriais/perceptuais, e que vai diminuindo à medida que o 

controle de alta ordem é recrutado para a solução do conflito. 
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Outra importante variação do teste Stroop e que foi empregado no presente 

estudo é o chamado Stroop pareado, proposto inicialmente por Treisman e Fearnley 

(1969). Em seu estudo, um estímulo Stroop congruente ou incongruente deveria ser 

comparado com outro estímulo (uma barra colorida, por exemplo). Os voluntários 

tinham que comparar o atributo relevante do estímulo Stroop (definido pelas 

instruções) com o atributo do outro estímulo e separar aquela carta numa pilha ou 

noutra, caso o resultado da comparação fosse igual ou diferente. Por exemplo, 

deveriam comparar a palavra ou a cor do estímulo Stroop com a cor da barra e 

então inserir esta carta na pilha de respostas “igual” ou “diferente”. Eles observaram 

que o efeito congruência (tempos de resposta maiores para estímulos 

incongruentes) só ocorreu em comparações entre diferentes atributos (por exemplo, 

comparar cor com palavra ou palavra com cor – comparações inter-categorias), mas 

não em comparações entre atributos iguais (por exemplo, cor com cor ou palavra 

com palavra – comparações intra-categorias). De acordo com Treisman e Fearnley 

(1969), isso se deve à maior dificuldade encontrada pelos sujeitos ao comparar 

atributos distintos (neste caso, cor e palavra), já que para isso há a necessidade de 

acessar dois sistemas de análise separadamente e depois realizar uma comparação 

entre eles. Por outro lado, quando se compara dois estímulos pertencentes à mesma 

categoria, apenas um sistema de análise deve ser acessado, tornando a 

comparação mais rápida. Esta interpretação foi fortalecida, anos mais tarde, pelo 

modelo translacional do efeito Stroop (Virzi & Egeth, 1985). Em seu primeiro 

experimento, Virzi e Egeth (1985) utilizaram uma versão de cartas do teste Stroop 

na qual era apresentada aos sujeitos uma carta contendo um único estímulo, que 

podia ser de quatro tipos: o nome de uma cor escrito em preto (VERMELHO, AZUL, 

VERDE ou LARANJA), uma sequência de “X”s coloridos (vermelho, azul, verde ou 

laranja), um estímulo Stroop incongruente (por exemplo, VERMELHO em azul) ou 

um estímulo Stroop congruente (por exemplo, VERMELHO em vermelho). Os 

sujeitos eram instruídos a colocar a carta que continha o estímulo em uma das 

quatro possíveis caixas posicionadas a sua frente, que correspondiam às quatro 

cores utilizadas no teste. Para metade dos sujeitos, as caixas possuíam um rótulo 

com o nome da cor escrito em preto, enquanto que para a outra metade, as caixas 

estavam rotuladas com retângulos coloridos. Corroborando o estudo de Treisman e 

Fearnley (1969), Virzi e Egeth (1985) encontraram maiores tempos de resposta nas 
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condições nas quais os sujeitos realizavam comparações do tipo inter-categoria, ou 

seja, quando comparavam a cor do estímulo Stroop incongruente com as caixas 

rotuladas com nomes de cores e quando comparavam a palavra do estímulo Stroop 

incongruente com as caixas rotuladas com retângulos coloridos. Segundo eles, esse 

maior tempo de resposta se deve ao tempo gasto no processo de conversão do 

código gerado por um sistema de análise (por exemplo, o da cor) para o outro 

sistema de análise (por exemplo, o da palavra), para que eles possam ser 

comparados entre si. Esse passo de conversão entre os códigos é o que dá o nome 

ao modelo translacional proposto por Virzi e Egeth (1985).  

Apoiando a hipótese da translação, outros estudos utilizando diferentes 

paradigmas de comparação também observaram interferências robustas durante 

comparações inter-categorias e pequena ou nenhuma interferência durante 

comparações intra-categorias (Sugg & McDonald, 1994; Simon & Baker, 1995; Luo, 

1999; Durgin, 2000; Machado-Pinheiro et al., 2010). Experimentos anteriores 

realizados em nosso laboratório já confirmaram a existência do efeito congruência 

utilizando variações do teste Stroop pareado. Machado-Pinheiro e colaboradores 

(2010), por exemplo, utilizaram um protocolo que consistia no aparecimento de um 

estímulo Stroop como primeiro estímulo (E1), que deveria ser comparado ao 

segundo estímulo (E2), que poderia ser uma barra colorida ou o nome de uma cor 

impresso em branco. As tarefas consistiam na comparação da cor de E1 com a cor 

da barra ou com o nome de E2, dependendo da instrução apresentada previamente 

naquela tarefa. Feito isso, os sujeitos deveriam emitir sua resposta apertando uma 

tecla caso o resultado da comparação entre os dois estímulos fosse igual, e não 

emitir nenhuma resposta caso o resultado da comparação fosse diferente (“go/no-

go”). Note que em ambas as tarefas, o atributo distrativo era a “palavra” de E1, de 

modo que, se os voluntários conseguissem ignorá-la e prestar atenção somente à 

cor desta, a tarefa seria mais facilmente realizada. Foram coletados os tempos de 

reação, que nesse caso correspondiam ao tempo transcorrido entre a apresentação 

de E2 e a emissão da resposta. Os resultados demonstraram que quando os 

sujeitos tiveram que comparar a cor de E1 com uma barra colorida houve apenas 

uma pequena interferência da palavra distrativa sobre a nomeação da cor (os 

ensaios incongruentes foram apenas 16 ms mais lentos do que os congruentes), ao 

passo que quando a comparação foi realizada entre a cor do E1 e a palavra do E2, 
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essa interferência foi muito maior (100 ms). A elevação nos tempos de reação 

observada para os ensaios incongruentes no último caso se deve ao fato de que os 

sujeitos tiveram que transformar a cor do estímulo Stroop em um código verbal 

(translação), para responder corretamente à tarefa, o que elevou significativamente 

o tempo para o sujeito emitir sua resposta (Machado-Pinheiro et al., 2010). Nesse 

mesmo teste, e em outros já realizados utilizando protocolos semelhantes (David et 

al., 2011; Caldas et al., 2014), foram introduzidos também intervalos temporais entre 

os estímulos E1 e E2. Um intervalo entre os estímulos tem um papel central nos 

experimentos de tempos de reação: ele representa o período de tempo no qual os 

voluntários podem se preparar para a chegada do segundo estímulo, otimizando o 

processamento voluntário do primeiro (Niemi & Naatanen, 1981; Fernandez-Duque 

& Posner, 1997). Assim, o uso de intervalos variáveis entre os estímulos em testes 

“Stroop pareado” nos permite investigar como ocorre a implementação de recursos 

voluntários que atuam na supressão da interferência causada por atributos 

distrativos, que geralmente são processados por vias automáticas. Os resultados 

demonstram que intervalos maiores favorecem esses processos voluntários. Assim, 

gradualmente, à medida que o intervalo entre estímulos aumenta mais recursos 

voluntários são alocados e a interferência automaticamente imposta pelo atributo 

distrativo vai sendo reduzida até ser completamente abolida (Machado-Pinheiro et 

al., 2010), o que corrobora o estudo de Flowers (1975), acima descrito. 

 

1.3.2 POSSÍVEIS NÍVEIS DE CONFLITO EM TESTES DO TIPO STROOP 

 

Desde a introdução do protocolo Stroop (1935) e, de especial interesse em 

nosso estudo, após o protocolo Stroop pareado utilizado por Treisman e Fearnley 

(1969), muitos estudos têm sido desenvolvidos para tentar demonstrar a causa da 

interferência Stroop e desvendar em qual nível do processamento dos estímulos 

surge este conflito. Alguns autores sugerem que o conflito ocorre durante a 

representação semântica e/ou perceptual dos estímulos/atributos ou, simplesmente, 

em um nível anterior à resposta (Treisman & Fearnley, 1969; Hock & Egeth, 1970; 

Luo, 1999; Zysset et al., 2001). Por exemplo, Luo (1999) realizou um estudo, no qual 

os voluntários deveriam comparar a cor de uma barra colorida com a palavra do 

estímulo Stroop e apertar uma de duas teclas dependendo se a resposta fosse 

“igual” ou “diferente”. Os resultados encontrados mostraram que tanto para a 
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resposta “igual” quanto para a resposta “diferente”, o voluntário foi mais lento nas 

condições nas quais a cor do estímulo Stroop diferia da cor da barra (condições não-

relacionadas) do que para cores relacionadas. Segundo a interpretação de Luo 

(1999), esse resultado pode ser explicado pelo fato de que haveria uma competição 

entre os códigos semânticos gerados quando os dois estímulos fossem não-

relacionados. Em outras palavras, o conflito responsável pelo efeito encontrado no 

teste Stroop pareado aconteceria em um nível de processamento anterior ao estágio 

de seleção e execução da resposta, sendo, portanto, um conflito anterior à resposta 

(Luo, 1999). Assim, segundo a teoria do conflito semântico, a interferência ocorreria 

precocemente, durante o processo de avaliação semântica dos estímulos, devido à 

presença de atributos conflitantes. Alternativamente, outros estudos sugerem que o 

conflito ocorre no nível de seleção/execução da resposta motora (Posner & Snyder, 

1975; MacLeod, 1991; Van Veen & Carter, 2005; Goldfarb & Henik, 2006; Szücs & 

Soltész, 2010). Por exemplo, Goldfarb e Henik (2006) realizaram um estudo, no qual 

a palavra de um estímulo Stroop, congruente ou incongruente, deveria ser 

comparada à cor de uma barra colorida, e os sujeitos deveriam apertar uma de duas 

teclas se o resultado desta comparação fosse igual ou diferente. Eles verificaram 

que quando o resultado da comparação era igual, o tempo de reação era maior em 

testes incongruentes em relação aos congruentes. Entretanto, quando a resposta da 

comparação era diferente, a resposta era mais lenta em testes congruentes. 

Segundo eles, quando os estímulos Stroop eram apresentados, os voluntários 

realizavam uma comparação desnecessária (e errônea) entre os dois atributos (cor e 

palavra) deste. Como resultado desta comparação errônea, estímulos congruentes 

interfeririam quando a resposta do teste fosse “diferente”. Do mesmo modo, 

estímulos incongruentes interfeririam quando a resposta do teste fosse “igual”. 

Assim, distintos códigos de resposta, gerados por comparações errôneas, seriam a 

fonte da interferência observada. Quando as comparações errôneas e reais fossem 

semelhantes, as respostas eram facilitadas. Caso contrário, as respostas eram 

lentificadas. Portanto, a origem do conflito, nestes casos, estaria na seleção da 

resposta adequada, e não em nível semântico do estímulo Stroop. As teorias do 

conflito de resposta assumem, então, que o conflito aparece posteriormente, durante 

o estágio de processamento motor, quando a resposta correta é selecionada e os 

atributos irrelevantes competem na seleção/execução desta resposta.  
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São duas as principais fontes de interferência estudadas neste projeto. O 

efeito congruência consiste na diferença observada quando se comparam os tempos 

de reação obtidos para estímulos congruentes e incongruentes. A presença de dois 

diferentes atributos nos estímulos incongruentes (por exemplo, a palavra VERDE 

escrita em azul) ativaria dois diferentes códigos, um para cada atributo. Estes 

conflitariam, durante o processamento das informações, no acesso ao sistema 

semântico, necessário à execução da tarefa. Tal fato não ocorreria para estímulos 

congruentes, visto que nestes, ambos os atributos (cor e palavra) são iguais. Assim, 

sempre que fosse necessário ter acesso ao sistema semântico para resolver o 

conflito, a presença de dois códigos distintos, como ocorre em testes incongruentes, 

interferiria no tempo necessário à realização da tarefa (Luo, 1999; David et al., 2011; 

Machado-Pinheiro et al., 2010). 

O conflito de relação está relacionado à opção de resposta incorreta daquele 

ensaio e sua relação com o atributo irrelevante do estímulo Stroop para realização 

da tarefa – ver figura 1. A tarefa solicitada na figura 1 consiste em comparar o nome 

(palavra) do Estímulo Stroop central com as cores das barras periféricas e apertar a 

tecla do lado correspondente. Para facilitar o entendimento, na figura 1 

representamos a resposta correta sempre à esquerda (barra verde) de cada Stroop, 

e à direita a resposta errada. Observe a condição “Incong/Rel” (metade superior 

direita da figura). Esta é dita relacionada (REL) pois o atributo irrelevante do 

Estímulo Stroop (a cor VERMELHA) aparece como opção de resposta à direita: 

barra vermelha e Stroop em vermelho. Seguindo o mesmo raciocínio, a condição 

dita não-relacionada (UNREL de “unrelated” em inglês), ocorre quando a cor da 

barra que corresponde à resposta incorreta difere da cor do Estímulo Stroop (o 

atributo irrelevante), como em “Incong/Unrel” (metade inferior direita da figura): barra 

em azul e Stroop em vermelho. 

Dados do nosso grupo e de outros autores têm revelado que, de fato, a 

condição “relacionada” representa um desafio adicional aos voluntários. Em outro 

trabalho do nosso grupo, Morais (2015) realizou um estudo com o protocolo Stroop 

pareado, no qual os voluntários deveriam comparar a cor ou a palavra do Estímulo 

Stroop com barras coloridas ou nomes de cores escritos em cores neutras branco e 

apertar a tecla do lado correspondente à resposta correta. Os resultados mostraram 

que independente da tarefa requerida, o maior número de erros ocorreu nas 
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condições relacionadas. Também Sturz e colaboradores (2013) realizaram um 

experimento, utilizando uma versão do paradigma Stroop pareado, no qual 

participantes deveriam comparar a cor ou palavra das opções de respostas com um 

atributo do estímulo Stroop e apertar a tecla correspondente à opção de resposta 

correta. Os resultados mostraram, novamente, que a porcentagem de erros foi maior 

para as condições incongruentes relacionadas em relação às outras. Além disso, 

outros trabalhos na literatura (e.g., Durgin, 2003; Sugg & Mcdonald, 1994; Dittrich & 

Stahl, 2017) também encontraram que os ensaios “relacionados” representam um 

desafio adicional no desempenho comportamental, lentificando o tempo de resposta 

e/ou diminuindo a precisão da mesma. 

 

 

Figura 1 - Desenho esquemático mostrando os conflitos de congruência e relação. A tarefa 
dos voluntários é comparar a palavra do Estímulo Stroop central com a cor das barras 
(portanto, o atributo irrelevante do Stroop é a cor). No esquema, as respostas corretas estão 
representadas por E1-e (à esquerda – uma barra verde em resposta à palavra VERDE) e as 
respostas incorretas por E1-d (à direita). Na metade esquerda da figura, o Stroop é congruente 
(VERDE em verde), e na metade direita é incongruente (VERDE em vermelho). O significado de 
REL e UNREL, será explicado no texto. 

    

1.4 STOP SIGNAL 
 

Outro paradigma muito utilizado para estudar a função inibitória é o “Stop 

Signal”. Este paradigma consiste na apresentação de um sinal (numa minoria de 

ensaios – 25 ou 33%, por exemplo), que sinalize para a pessoa que, naquele ensaio 

específico a resposta motora não deve ser emitida. Assim, todas as vezes que este 

sinal aparecer na tela do experimento indicará ao voluntário que ele deve inibir a sua 

resposta. Esse paradigma foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a dificuldade e 
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a latência deste controle e também para estimar a inércia do componente “balístico” 

na emissão da resposta (Logan & Cowan, 1984). O componente balístico se refere 

ao ponto no qual não é mais possível inibir essa resposta - o ponto de não retorno. 

Em um estudo aplicado a três voluntários, Logan e Cowan (1984) utilizaram uma 

tarefa de classificação de letras com a presença de um sinal de “stop” auditivo. Eles 

observaram que quanto mais tarde esse sinal era apresentado, mais difícil era a 

inibição da resposta. Na média, a apresentação do Sinal Stop até 200 ms depois das 

letras permitia o cancelamento da resposta com eficiência próxima a 100%. A partir 

daí a chance de cancelar a resposta atingia 50% em torno de 250 ms, 30% em torno 

de 300 ms, e a partir de 350 e 400 ms o cancelamento da emissão da resposta era 

praticamente impossível. Importante salientar que não existe um consenso em 

relação ao ponto de não retorno, pois além de ser difícil determiná-lo, ele é diferente 

para cada pessoa e varia em relação à dificuldade da tarefa primária a ser 

executada pelos voluntários. 

Em outro estudo, De Jong e colaboradores (1990) apresentaram estímulos 

visuais para os quais o voluntário deveria apertar um dinamômetro. Entretanto, em 

alguns ensaios, quando havia o Sinal Stop auditivo, o voluntário não deveria emitir 

resposta. O dinamômetro servia para avaliar a gradação da força empregada pelos 

voluntários na geração da resposta motora. A emissão desta estava relacionada à 

aplicação mínima de uma força que fosse suficiente para atingir um valor limiar. 

Forças subliminares não seriam capazes de gerar um tempo de reação, mas 

serviam para avaliar a chegada, no músculo, de um comando motor relacionado à 

emissão da resposta. Além do tempo de reação e da análise da força aplicada ao 

dinamômetro, De Jong e colaboradores utilizaram ainda parâmetros 

eletroencefalográficos e eletromiografia. Os autores concluíram que mesmo quando 

um voluntário já estava “apertando” o dinamômetro e ouvia o Sinal Stop, ele ainda 

conseguia inibir a sua resposta. Ou seja, o estudo indicou que o ponto de não 

retorno pode ocorrer mesmo quando o processamento central do estímulo e sua 

eventual resposta já atingiram o nível periférico, nesse caso o músculo responsável 

pela emissão da resposta.      

O ponto de não retorno também foi estudado no contexto esportivo. No 

trabalho de Morya e colaboradores (2003), no qual se simulavam cobranças de 

pênaltis numa tela de computador, o voluntário deveria cobrar o pênalti de acordo 
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com as instruções dadas e estas se modificavam ao longo do experimento. O 

objetivo básico do voluntário deveria ser, ao perceber o deslocamento do “goleiro” 

para um dos lados, cobrar o pênalti no lado oposto. Para tanto, o “goleiro” poderia 

iniciar seu deslocamento em diferentes momentos em relação ao contato do 

“cobrador” com a bola. A partir de que momento não seria mais possível mudar o 

lado da cobrança do pênalti, mesmo sendo percebido o deslocamento do goleiro 

(ponto de não retorno)? Concluiu-se, principalmente, que quando o goleiro se mexia 

em um tempo próximo ao contato do cobrador com a bola (até 153 ms antes), a 

chance de desviar a bola do goleiro era de aproximadamente 50%, ou seja, ao 

acaso. Já quando essa movimentação ocorria muito antes do contato do cobrador 

com a bola (a partir de 400 ms antes), a chance de desviar a bola do goleiro era de 

100%. Tempos intermediários produziam melhoras graduais no desempenho. Esses 

resultados nos mostram que quanto mais próximo do momento da execução da 

tarefa ocorria a movimentação do goleiro, mais difícil seria trocar o movimento que já 

tinha sido pré-programado. Isso aponta para as limitações temporais do sistema 

executivo atencional em impor o seu controle inibitório, corroborando os estudos de 

Logan e Cowan (1984).  

Em resumo, o ponto de não retorno representa o momento a partir do qual o 

voluntario não consegue mais mudar sua estratégia em curso e assim inibir a 

resposta que vinha sendo exigida. Entretanto não existe um momento crítico definido 

para esta interrupção, este depende sempre da demanda tarefa que é solicitada aos 

voluntários.  

O modelo teórico da “corrida de cavalo” tem sido usado para interpretar os 

resultados obtidos no paradigma "Stop Signal" (Logan & Cowan, 1984). Ele entende 

o resultado do ensaio stop como dependente de uma “corrida” entre o processo de 

emissão e o processo de inibição da resposta. O processo que terminar primeiro 

determinará se a resposta será emitida ou inibida. Dessa forma, o modelo prevê que 

a tarefa primária influencia diretamente o resultado dos ensaios Stop, de modo que 

tarefas que gerem TRs menores estão associadas a uma maior dificuldade na 

inibição da resposta, já que o processo de emissão de resposta ganharia a corrida 

com maior frequência. Contrariamente, se os TRs da tarefa fossem mais lentos 

(tarefas mais difíceis), permitiriam que o processo de inibição ganhasse a corrida, 

aumentando a probabilidade de inibição. – ver figura 2. Dessa forma, manipulações 
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na tarefa primária que afetem os TRs (e.g., a congruência do estímulo Stroop) 

também afetariam a competição entre os processos de emissão e inibição de 

resposta. O modelo também afirma que, quanto antes o Sinal Stop for apresentado 

(i.e., quanto menor o IS – Intervalo Stop), maior a chance de o processo inibitório 

ganhar a corrida (Logan & Cowan, 1984). 

 

 

Figura 2 - Esquema representando o modelo de “corrida de cavalo”, que ocorre entre o 
processo GO e o processo STOP. 
 
 

 O protocolo "Stop Signal" também tem sido utilizado para mensuração do 

processo inibitório. Porém, não existe uma medida direta da inibição, apenas sendo 

possível a medida latente denominada SSRT (Stop Signal Reaction Time). O modelo 

proposto por Logan & Cowan (1984), permite estimar indiretamente o SSRT através 

da análise dos TRs da tarefa primária e do Intervalo Stop. O SSRT corresponderia 

ao intervalo de tempo entre o início do processo de inibição (i.e., quando o Sinal 

Stop é apresentado) e término do mesmo, ou seja, quando a resposta é 

centralmente inibida (Logan & Cowan, 1984). O SSRT é frequentemente usado 

como um indicador de funções inibitórias, estando alterado em condições como o 

transtorno obsessivo compulsivo e o Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH) (e.g., Lijffijt et al., 2005; Penades et al., 2007). Apesar do conceito de SSRT 

não ser utilizado no presente estudo, ele constitui uma ferramenta importante que 

pode ser aplicada na continuação desta linha de pesquisa pelo nosso grupo.   

 

1.5 STROOP E STOP-SIGNAL 
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 Existe uma discussão na literatura em relação aos processos inibitórios 

envolvidos na resolução do conflito Stroop e se estes são os mesmos envolvidos em 

paradigmas stop-signal. No item 1.2.1 desta Tese (Controle Inibitório), apresentamos 

algumas classificações relacionadas ao controle inibitório. Neste contexto, 

tentaremos relacionar tais classificações com as possíveis inibições presentes nos 

Testes Stroop e Stop. O tipo de inibição necessária no stop-signal foi classicamente 

definido como inibição de resposta habitual, devido à necessidade dos participantes 

em suprimir uma resposta dominante e automática, ou seja, apertar a tecla, para 

executar outra mais apropriada e menos frequente, ou seja, deixar de 

responder/inibir a resposta motora (Friedman & Miyake, 2004; Geurts et al., 2014). 

De acordo com Nigg (2000), a inibição necessária no protocolo stop-signal foi 

classificada como uma inibição voluntária e, mais especificamente, uma inibição 

comportamental, que é, justamente, a inibição de uma resposta motora habitual 

(Nigg, 2000). Se classificarmos a tarefa Stop de acordo com a taxonomia proposta 

por Barkley (1997), ela seria uma inibição da resposta usualmente direcionada a um 

evento, uma vez que o voluntário teria que suprimir a resposta motora, nos ensaios 

nos quais houvesse o aparecimento do Sinal Stop. Por outro lado, os processos 

inibitórios necessários na tarefa Stroop são mais difíceis de definir. Alguns autores 

propõem que a tarefa Stroop envolve controle de interferência, uma vez que os 

participantes devem inibir o atributo distrativo para executar a resposta adequada 

(Nigg, 2000; Stahl et al., 2014). Nesse sentido, de acordo com a taxonomia proposta 

por Nigg (2000), a tarefa Stroop poderia ser classificada como uma inibição 

voluntária e, mais especificamente, como controle de interferência, que se refere à 

supressão de informações irrelevantes que induzem a conflitos devido à competição 

entre estímulos ou recursos de processamento. De acordo com a classificação 

proposta por Barkley, a tarefa Stroop poderia ser englobada no controle de possíveis 

interferências na execução da resposta correta, que seria a inibição dos atributos 

distrativos para execução da resposta mais apropriada. Dessa forma, a solução dos 

testes Stroop e stop-signal recrutariam diferentes formas de inibição. Por outro lado, 

como a resposta que deve ser inibida na tarefa Stroop clássica é 

dominante/automática (leitura da palavra), alguns podem afirmar que a tarefa Stroop 

envolve a inibição de uma resposta habitual (Friedman & Miyake, 2004; Geurts et al., 

2014). Nesse sentido, a tarefa Stroop seria classificada como inibição 
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comportamental e inibição da resposta usualmente direcionada a um evento, de 

acordo com as classificações propostas por Nigg e Barkley, respectivamente. Nesse 

caso, ambas as tarefas Stroop e Stop envolveriam mecanismos de controle inibitório 

semelhantes, isto é, a inibição de uma resposta habitual.  

 Alguns autores combinaram as tarefas Stroop e Stop para investigar 

possíveis interações entre mecanismos inibitórios envolvidos em ambas as tarefas 

(Verbruggen et al, 2004; Kalanthroff et al., 2013). É importante mencionar que 

ambos adotaram o tempo de reação do Sinal Stop (SSRT – “stop-signal reaction 

time”) como a variável para investigar a interação entre os mecanismos inibitórios. O 

SSRT é considerado uma estimativa indireta da latência do processo de inibição em 

tarefas com Sinal Stop (para detalhes, ver Logan & Cowan, 1984). Verbruggen et al. 

(2004) utilizaram uma versão manual da tarefa Stroop com estímulos incongruentes 

e neutros. A tarefa foi dividida em duas partes, uma com a presença do Sinal Stop e 

outra sem. Na parte com Sinal Stop, 25% dos ensaios continham um sinal auditivo 

que aparecia após um intervalo ajustado dinamicamente. Eles descobriram que os 

SSRTs de ensaios incongruentes diferiam dos neutros, indicando que a inibição da 

resposta motora foi influenciada pela presença de informações distrativas na tarefa 

primária. Resultados semelhantes também foram obtidos no seu experimento 1, 

usando a tarefa de flanker de Ericksen, levando à conclusão de que a inibição 

comportamental na tarefa Stop interage com o controle de interferência nas tarefas 

Stroop e Flanker. Kalanthroff et al. (2013) também combinaram uma tarefa manual 

do Stroop com um Sinal Stop auditivo, que era apresentado em um quarto dos 

testes. Mais uma vez, eles descobriram que os SSRTs de ensaios incongruentes 

diferiram daqueles obtidos em ensaios congruentes e neutros, o que é uma clara 

indicação de interação entre os mecanismos inibitórios envolvidos em cada tarefa. 

Assim, apesar das diferenças no protocolo experimental e nas variáveis adotadas, 

resultados convergentes corroboram para possíveis interações entre os mecanismos 

inibitórios envolvidos nas tarefas Stroop e Stop. 

 

1.6 O USO DO EMG EM PROTOCOLOS STROOP 
 

No atual projeto, utilizando desenhos semelhantes a estudos anteriores do 

nosso grupo (Machado-Pinheiro et al., 2010; David et al., 2011a e b; Caldas et al., 

2012 e 2014; Morais, 2013), queremos avaliar a interação dos momentos em que 
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serão apresentados os Sinais Stop com os conflitos relacionados à tarefa Stroop,  

cujas soluções dependem do bom funcionamento do sistema executivo atencional e 

da capacidade do mesmo em inibir respostas, ou seja, queremos investigar de que 

forma os mecanismos inibitórios envolvidos nas duas tarefas irão interagir. Neste 

sentido, não apenas uma possível modulação da latência das respostas motoras, 

mas também no número de erros produzidos durante os experimentos serão 

analisados no atual estudo.  

Um método de suma importância para estudo de conflitos e que tem sido 

bastante utilizado é a medida fisiológica, em especial, a eletromiografia (EMG). A 

eletromiografia é uma medida não invasiva da atividade elétrica muscular que 

permite medir a atividade de músculos envolvidos nas respostas motoras através de 

eletrodos de superfície. Usando EMG, Caldas e colaboradores (2012) demonstraram 

que ensaios relacionados levam a uma forte tendência de emissão de resposta com 

a mão errada em virtude do atributo Stroop irrelevante aparecer como “resposta” 

naquele ensaio. Assim, conforme demonstrado na figura 3, em muitos ensaios 

relacionados (e raramente em ensaios não-relacionados), além do aumento da 

atividade muscular da mão responsável pela emissão da resposta correta, há 

também um aumento da atividade motora da outra mão que não corresponde à 

resposta correta, e, portanto, não deveria se envolver na resposta daquele ensaio, a 

chamada “dupla ativação” motora.  

Este achado evidencia como o EMG pode ser útil no estudo dos conflitos 

observados em testes Stroop. Ele mostra que ensaios relacionados, de fato, geram 

uma maior tendência para escolha da resposta errada, aumentando a atividade do 

músculo errado, mesmo que esta atividade não seja forte o suficiente para apertar a 

tecla. Ou seja, sem o EMG, esta “dupla ativação” não poderia ser percebida, já que 

muitas vezes ela não é forte o suficiente para premer a tecla e produzir uma 

resposta motora efetiva – erro de tecla. O uso pouco difundido do EMG em testes 

Stroop e a pouca atenção dedicada aos erros de acurácia em protocolos Stroop 

representam fortes razões pelas quais o chamado conflito de relação não tem 

recebido a mesma atenção que outros conflitos. 
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Figura 3 - Sinal eletromiográfico registrado na mão responsável pela emissão da resposta 
motora (linha superior) e não mão que não corresponde à resposta correta (linha inferior). A 
latência do EMG (EMG latency) reflete o tempo transcorrido entre a apresentação dos 
estímulos e o início da mudança na atividade muscular. Note que em A apenas uma mão foi 
ativada (ativação simples), e em B ambas foram ativadas em um mesmo ensaio (ativação 
dupla). Retirada de CALDAS ET AL., 2012. 

 

Outro fator que pode ser investigado através dessa técnica são as ativações 

sublimiares em testes com Sinais Stop. Nos ensaios nos quais uma inibição da 

resposta motora é requerida, os participantes podem suprimir essa resposta mesmo 

quando o processamento central do estímulo e sua eventual resposta já atingiram o 

músculo responsável pela emissão da resposta. Sendo assim, essas ativações não 

são capazes de gerar um tempo de reação, mas conseguem avaliar a chegada, no 

músculo, de um comando motor, que pode ser visualizado e analisado através do 

registro eletromiográfico.  

 

1.7 INSTRUMENTOS PSICOMÉTRICOS 
 

Ao longo deste projeto, vislumbramos a possibilidade de investigar possíveis 

correlações entre o desempenho comportamental dos voluntários com alguns traços 

de personalidade e processos cognitivos específicos tais como: impulsividade, 

ansiedade, tomada de decisão, ansiedade e déficit de atenção e/ou 

hiperatividade.Para tanto, usaremos os seguintes instrumentos psicométricos: a 

escala "Barrat Impulsiveness Scale" (BIS -11) para impulsividade, o Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado (IDATE-T) e o Inventário Beck de Ansiedade (BAI) para 

ansiedade. Para avaliação da tomada de decisão, utilizamos o "Iowa Gambling 
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Task" (IGT). Para traços indicadores de déficits de atenção e hiperatividade 

(sintomas de TDAH), utilizamos a Escala de Auto-Avaliação para Diagnóstico do 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade em Adultos - Versão 1.1 (ASRS, do 

inglês Adult ADHD Self-Report Scale V1.1). Tais instrumentos são apresentados nos 

anexos e terão sua metodologia e aplicação detalhados em item específico na 

sessão “Metodologia”.  

2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVOS GERAIS: 
 

Investigar interações entre os processos inibitórios envolvidos na solução das 

tarefas Stroop pareado e Stop e as possíveis correlações entre indicadores de 

ansiedade, tomada de decisão, desatenção e hiperatividade com medidas de 

desempenho provenientes das tarefas Stroop e Stop,  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

I- Investigar a interação entre os momentos de aparecimento do Sinal Stop com o 

efeito congruência inerente à tarefa Stroop.  

II- Investigar a interação entre os momentos de aparecimento do Sinal Stop com o 

conflito de relação inerente à tarefa Stroop.  

III-  Correlacionar o desempenho obtido pelos voluntários no Tempo de Reação no 

Teste Stroop/Stop com a pontuação obtida nos instrumentos BIS-11, IGT, 

IDATE–T, BAI e ASRS visando entender o possível envolvimento da 

impulsividade, ansiedade, tomada de decisão e sinais indicativos de TDAH com 

os conflitos semântico e de relação observados na solução da tarefa Stroop. 

3. METODOLOGIA GERAL  

3.1 PARTICIPANTES 
 

Participaram desse estudo 81 voluntários (28 do experimento 1 e 53 do 

experimento 2), estudantes de diferentes cursos do Campus Universitário de Rio das 

Ostras da Universidade Federal Fluminense. Os voluntários desconheciam os 

propósitos do experimento e não receberam qualquer remuneração ou vantagem em 
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conceitos acadêmicos por sua participação. Foram aplicados o Inventário Edinburgh 

para verificar a lateralidade (Oldfield, 1971) e o teste de Ishihara para verificar a 

acuidade e visão normal para cores. (Ishihara, 1972). Todos os procedimentos foram 

previamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CCM/UFF, parecer nº 

287/2010 de 17/12/2010. Além disso, os voluntários eram livres para abandonar o 

experimento a qualquer momento, conforme constava no “Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido” lido e assinado por eles antes do início do teste. 

Os participantes eram instruídos a priorizar a resolução da tarefa Stroop e não 

esperar pelo aparecimento do Sinal Stop. Ou seja, eles deveriam resolver a tarefa 

primária da forma mais rápida e acurada possível e, quando possível, inibir a 

resposta motora diante do aparecimento do Sinal Stop.   

3.2 APARATO 
 

Os testes foram realizados numa sala com controle de iluminação e relativo 

isolamento acústico situada no Laboratório de Psicofisiologia Cognitiva (LPfC) - 

Campus de Rio das Ostras. Os participantes sentavam-se confortavelmente em 

frente a um monitor LCD (com resolução 1280 x 768 pixels) com a cabeça apoiada 

em um apoiador de fronte e mento para que a distância de 57 cm entre a tela e os 

olhos fosse mantida constante. Importante mencionar que a esta distância, 1 cm na 

tela do computador corresponde a 1º de ângulo visual. Um microcomputador com o 

software "E-prime" v 2.0 (Psychology Software Tools, Inc) controlava a apresentação 

dos estímulos e registrava as respostas manuais. Um teclado era posicionado em 

uma mesa entre o voluntário e o monitor e os participantes eram instruídos a deixar 

os indicadores direito e esquerdo posicionados sobre as teclas "3" e "Z", 

respectivamente, uma vez que elas correspondiam às teclas de resposta.  

 

3.3 PROCEDIMENTOS 
 

A técnica empregada consistia na medida do tempo de reação manual (TR) 

na qual, a partir da apresentação de estímulos na tela de um computador, os 

voluntários deveriam pressionar uma tecla tão logo percebessem os estímulos a 

serem respondidos. Assim, o TR é o tempo transcorrido entre a apresentação dos 

estímulos e a execução da resposta motora. A possibilidade de se utilizar esta 
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técnica permite abordar vários fenômenos atencionais, que sabidamente interferem 

no processamento de estímulos externos e, desta forma, estudar como o sistema 

nervoso interage com o ambiente na organização do comportamento.  

Outra medida utilizada foi a eletromiografia (EMG). Os sinais 

eletromiográficos coletados foram amplificados e então processados e analisados. A 

aquisição do sinal eletromiográfico foi feita pelo módulo acoplado ao sistema MP100 

(BIOPAC Systems, Inc. EUA). Eletrodos (8 mm de diâmetro)  AgCl foram colocados 

nos primeiros músculos interósseos dorsais direito e esquerdo (dois eletrodos para 

cada mão com uma distância intereletrodo de 2 cm) – figura 4. Um eletrodo fixado 

no epicôndilo lateral esquerdo serviu como referência. Antes da colocação do 

eletrodo, a pele foi limpa com soro fisiológico. A taxa de amostragem foi  de 1000 Hz 

e o sinal foi filtrado. entre 10 e 250 Hz. Os dados foram retificados e separados em 

épocas que compreenderam 200 ms antes da apresentação dos estímulos até 1500 

ms depois da apresentação dos mesmos. Os 200 ms de intervalo que antecederam 

a apresentação dos estímulos serviu como linha de base. Para testes corretos, o 

sinal EMG foi exibido em um computador e o início das mudanças na atividade 

muscular (latência EMG) foi determinado por inspeção visual (Hasbroucq et al., 

1999; Oliveira, Volchan, Vargas, Gleiser e David, 2012). O tempo de início foi 

marcado com um cursor usando o mouse do computador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Posição dos eletrodos para coleta do sinal eletromiográfico. 

 

A figura 5 exemplifica a sequência temporal de um ensaio. No início de cada 

teste aparecia um ponto de fixação (PF - um círculo branco com 0,3º de ângulo 

visual sobre um fundo preto) com duração de 700 ± 100 ms. Depois apareciam, 

simultaneamente, duas barras coloridas periféricas (3,5º x 1,0º de ângulo visual), à 

esquerda (E1-e) e à direita (E1-d) e um estímulo Stroop (ES) localizado entre os 

estímulos laterais, todos 1,5º acima do PF. A distância entre o centro do ES e o 
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centro das barras era de 7,2º de ângulo visual. O ES era composto pelas palavras 

vermelho, verde e azul impressas nas cores vermelha, verde e azul e cada letra 

possuía 0.5º de ângulo visual. O estímulo Stroop poderia ser de três tipos: 

cong/unrel, incong/rel e incong/unrel. Os três estímulos permaneciam na tela por 

1600 ms ou até a emissão de uma resposta. Antes de cada teste, os voluntários 

receberam uma folha com as instruções do teste e foram instruídos pelo 

pesquisador a não retardar suas respostas como uma tática para emitir menos 

respostas aos Sinais Stop: eles deveriam sempre responder o mais rápido e 

precisamente possível. A tarefa do voluntário consistia em comparar a palavra do ES 

com as cores das barras laterais (tarefa dita Palavra-Cor) e apertar a tecla do lado 

correspondente (teclas “Z” ou “3” do teclado, para respostas à esquerda ou à direita, 

respectivamente). Em 33% dos ensaios, após o aparecimento do estímulo Stroop 

central, e após intervalos de tempo variáveis (100 a 725 ms, de acordo com o 

experimento), aparecia o “Sinal Stop”, indicando que, naquele ensaio, a pessoa não 

deveria emitir resposta alguma. Os intervalos entre o aparecimento do estímulo 

Stroop e o Sinal Stop foram denominados Intervalos Stop (IS). O Sinal Stop consistia 

num “X” que aparecia sobre o PF. Neste caso os voluntários deviam cancelar sua 

reposta e aguardar pelo próximo ensaio.  
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Figura 5 - Desenho experimental usado nos testes. Os voluntários deviam comparar a palavra 
do estímulo Stroop com as barras periféricas e apertar a tecla do lado correspondente. Note o 
Sinal Stop (4ª tela) que poderá aparecer em 1/3 dos ensaios, alguns milissegundos (100 a 725 
ms – de acordo com o experimento) após o estímulo Stroop. 

 

Ao emitir resposta, uma retroalimentação sobre o desempenho era dado ao 

voluntário, ou seja, após a emissão da resposta aparecia uma mensagem na tela do 

monitor. As mensagens estão dispostas no quadro abaixo: 

 

CORRETO 

Quando a tecla pressionada 

correspondesse à opção de resposta 

correta e os TRs estivessem entre 150 e 

1600 ms; quando a resposta correta 
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fosse emitida antes do aparecimento do 

Sinal Stop 

ERRO DE TECLA 
Quando a tecla pressionada não 

correspondesse à resposta correta 

ANTECIPADA 

Quando qualquer uma das teclas fosse 

pressionada antes do aparecimento dos 

três estímulos 

LENTA 

Quando o voluntário demorasse mais do 

que 1600 ms para responder e não 

fosse um ensaio com Sinal Stop 

TESTE STOP 

Quando a resposta fosse inibida ou 

emitida após o aparecimento do Sinal 

Stop 

 
Figura 6 – Mensagens de Feedback mostradas aos voluntários após cada ensaio. 

 

 As mensagens de retroalimentação permaneciam na tela por 1000 ms e um 

novo ensaio começava depois de um intervalo adicional de 1200 ms. Os ensaios nos 

quais os voluntários emitiam a resposta antes do aparecimento do Stop Signal foram 

considerados corretos por dois motivos. O primeiro refere-se ao fato de que o 

participante não teria como adivinhar se aquele ensaio era ou não um ensaio Stop. 

Além disso, se essas respostas fossem consideradas como erros, isso poderia 

estimular a estratégia de espera, na qual os voluntários lentificavam o tempo de 

reação para não cometer um erro de inibição.  

 

3.4 INSTRUMENTOS 
 

A seguir, os vários instrumentos utilizados neste projeto, suas 

fundamentações básicas e sua metodologia de aplicação serão apresentados, bem 

como as razões pelas quais tal traço ou função cognitiva foi incluído. 

A BIS-11 se baseia no modelo teórico proposto por Ernst Barratt (Barratt, 

1959; Patton et al., 1995) sendo composta por 30 itens relacionados a 

manifestações de impulsividade em diferentes domínios. O voluntário, após ler cada 

item deve analisá-lo segundo o seu comportamento e pontuá-lo como 1 (raramente 
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ou nunca), 2 (de vez em quando), 3 (com frequência) ou 4 (quase sempre/sempre). 

Ao final, ela produzirá uma pontuação de 30 a 120, e quanto maior o escore, maior é 

o indício de impulsividade. No atual modelo, a impulsividade apresenta três 

dimensões: a) motora – relacionada à ações sem pensamentos; b) atencional – 

relacionada à falta de foco na tarefa já iniciada e c) falta de planejamento – que 

engloba comportamentos orientados para o presente (Malloy Diniz et al., 2015). 

Assim, além do escore global, a BIS-11 permite o cálculo de escores parciais nos 

três subdomínios listados. Neste sentido, tais subdomínios se coadunam bem com a 

proposta do presente protocolo, já que falamos em conflito semântico, que 

teoricamente se correlacionaria com a impulsividade atencional, e conflito de 

resposta, que deveria produzir uma maior correlação com a impulsividade motora. 

 A impulsividade é um conceito complexo que envolve diferentes aspectos 

cognitivos e comportamentais (Malloy-Diniz et al., 2015). Pode ser brevemente 

caracterizado como um comportamento prematuro e descontrolado, sem previsão 

adequada (Robbins & Dalley, 2017). Nesse sentido, níveis mais altos de 

impulsividade têm sido associados ao comprometimento no controle executivo, 

especialmente em condições com maior demanda de carga cognitiva (Dickman, 

1990). Correlações entre o desempenho dos voluntários nas tarefas Stroop e Stop e 

os índices de impulsividade são justificadas a partir dos estudos de Enticott e 

colaboradores (2006) e Lansbergen e colaboradores (2007). No primeiro, foi 

utilizada uma versão espacial do teste Stroop, na qual os voluntários visualizavam 

setas apontando para cima ou para baixo, apresentadas no campo visual direito ou 

esquerdo. Os voluntários deveriam indicar qual a direção a seta estava apontando. 

Os resultados foram correlacionados com medidas autorrelatadas de impulsividade, 

através da BIS-11, e indicaram haver uma associação entre o conflito Stroop e as 

impulsividades de não-planejamento, atencional e motora, além do escore total da 

escala (Enticott et al., 2006). No estudo de Lansbergen e colaboradores (2007), os 

voluntários foram separados em dois grupos de acordo com a impulsividade (baixa e 

alta) e realizaram uma tarefa Stroop com versões com alto e baixo conflito (mais 

ensaios congruentes e mais ensaios incongruentes, respectivamente). Os resultados 

mostraram que participantes do grupo de baixa e alta impulsividade diferiram em 

relação à porcentagem de erros, tendo o grupo de impulsividade mais baixa 

produzido mais erros na versão com alto conflito em relação à de baixo conflito 
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(Lansbergen et al., 2007). Sendo assim, esses estudos indicam que possa existir 

interação entre a impulsividade e as tarefas de controle inibitório. 

 O IDATE –T avalia a diferença individual que existe em relação à tendência 

da reação frente às situações consideradas ameaçadoras e como isto vai influenciar 

a elevação de intensidade no traço da ansiedade. Ele é composto por 20 

afirmações, nas quais o sujeito deve avaliar como geralmente se sente. É uma 

escala tipo Likert que varia entre 1 e 4. Ao final, será produzido um escore entre 20 e 

80, e quanto maior o resultado, maior a suspeita de elevação dos traços ansiosos 

(Biaggio et al., 1977). Já o Inventário Beck de Ansiedade (BAI) é também um 

instrumento composto por 21 itens que avaliam a severidade da sintomatologia 

ansiosa em uma escala tipo Likert de 0 e 3. Os pontos de corte utilizados são i) 

ansiedade mínima - valores inferiores ou iguais a 10, ii) ansiedade leve: valores 

acima de 10 e menores do 20, iii) ansiedade moderada: valores superiores ou iguais 

a 20 e inferiores a 31 iv) ansiedade grave: valores iguais ou acima de 31 (Fydrich et 

al., 1992). 

A Teoria do Controle da Atenção (ACT; Eysenck et al., 2007, Derakshan e 

Eysenck, 2009) postula que a ansiedade é um traço que interfere nos processos de 

inibição, mudança e atualização da memória de trabalho. Consequentemente, prevê-

se que os indivíduos com alta ansiedade tenham um pior desempenho em tarefas 

com alta demanda cognitiva que requerem um processamento cognitivo eficiente 

(Berggren & Derakshan, 2013). Existem evidências associando a ansiedade com 

prejuízo na inibição de respostas motoras. Em um estudo de Ansari e Derakshan 

(2010) os participantes foram separados em grupos com baixa e alta ansiedade, de 

acordo com o escore obtido no IDATE - T. Eles deveriam executar uma anti-sacada 

(“olhar o mais rapidamente possível para o lado oposto ao do alvo visual”). 

Voluntários mais ansiosos tiveram TRs mais longos, indicando que o prejuízo na 

performance reflete um efeito da ansiedade no controle inibitório voluntário. Outro 

estudo de Ansari e Derakshan (2011) mostrou que a ansiedade interfere na 

eficiência do recrutamento de mecanismos top-down necessários para inibição de 

respostas habituais. Os resultados mostraram que indivíduos mais ansiosos 

novamente tiveram maiores latências de resposta anti-sacádicas quando 

comparados com indivíduos de baixa ansiedade. Em um outro estudo de Richards e 

colaboradores (2010), um grupo de adolescentes foi dividido de acordo com a 
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pontuação no BAI em grupos com maior ou menor nível de ansiedade. Eles 

deveriam nomear a cor de palavras ameaçadoras e neutras. Os resultados 

mostraram que não houve diferença para o tempo da nomeação de cores para o 

grupo de baixa ansiedade, mas o grupo com alta ansiedade levou mais tempo para 

nomear as cores das palavras ameaçadoras comparadas às neutras. Além disso, os 

resultados mostraram haver uma relação linear entre a interferência na tarefa e os 

escores no BAI, ou seja, quanto maior o nível de ansiedade, maior a interferência 

produzida pelo estímulo ameaçador comparado ao neutro. Assim, tais estudos 

apontam para possíveis correlações entre o desempenho comportamental em 

tarefas inibitórias e traços de ansiedade e justificam o uso destas ferramentas neste 

projeto.  

 O Iowa Gambling Task é a tarefa neuropsicológica mais usada para avaliar 

o processo de tomada de decisões - TD (Rutz et al., 2013). O IGT é uma atividade 

realizada através de um computador, simulando ganhos e perdas financeiras. 

Apresenta-se para o sujeito 4 pilhas de cartas que variam em termos de ganhos e 

perdas financeiras. O sujeito é instruído a ganhar o máximo de dinheiro possível. Ao 

clicar em cada uma das 4 pilhas, aparecerá a mensagem de quanto ele ganhou ou 

perdeu naquela jogada. Duas das 4 pilhas são consideradas “boas”, resultando, a 

longo prazo, em mais ganhos do que perdas. Outras duas são consideradas “ruins”, 

já que, em longo prazo, resultam em mais perdas do que ganhos. A pontuação no 

IGT é feita comparando-se o número de cliques nas pilhas boas em comparação às 

pilhas ruins. Quando maior a pontuação, isso indica que os sujeitos perceberam que 

existem pilhas boas e ruins e optaram pelas primeiras. Uma baixa pontuação indica 

que os sujeitos perseveraram nas pilhas ruins, sendo ineficientes em sua TD.  

 Os processos de tomada de decisão podem ser definidos como a 

capacidade de escolher uma opção entre outras, através da lógica formal com a 

intenção de alcançar o melhor resultado (Cardoso & Cotrena, 2013). A tomada de 

decisão impulsiva pode indicar falta de planejamento e ser vista como um déficit em 

lidar adequadamente com fatores temporais e motivacionais, o que está associado à 

preferência por ganhos mais imediatos, independentemente de perdas de longo 

prazo (Kim, et al., 2012). Nesse sentido, os processos de tomada de decisão podem 

ser influenciados pela impulsividade e, portanto, os instrumentos usados para avaliar 

a tomada de decisão também podem revelar alguns aspectos importantes sobre o 
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controle inibitório e a capacidade de suprimir uma resposta, sendo potencialmente 

capazes de apresentar associações com o desempenho no nosso protocolo. 

Por fim, acreditamos que possa existir uma correlação entre a performance no 

nosso protocolo e comportamentos característicos do TDAH, uma vez que essa 

patologia apresenta como um dos seus principais sintomas a desatenção, que se 

manifesta como divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter o 

foco e desorganização (DSM -5, 2013). Capovilla e colaboradores (2007) ressaltam 

as alterações no controle executivo como características do transtorno, entendendo-

os como a capacidade de orientar ações para cumprir objetivos estabelecidos. 

Nesse sentido, caracteriza-se o TDAH como um déficit na capacidade de inibir 

respostas não adaptativas. Em um estudo realizado por Bolfer (2010), crianças do 

grupo controle e portadores de TDAH foram submetidos à uma bateria 

neuropsicológica, incluindo o teste Stroop versão Victória (Spreen et al., 2006). Os 

resultados mostraram que os portadores de TDAH tiveram pior desempenho tanto 

em relação ao TR quanto à acurácia, sugerindo uma dificuldade no controle inibitório 

(Bolfer, 2010). Outro estudo realizado por Assef e colaboradores (2007) utilizando 

uma versão computadorizada do teste Stroop, mostrou que crianças com TDAH 

tiveram TRs mais lentos quando comparadas ao grupo controle.  

 Diante disso, para avaliar tais traços/funções associados ao TDAH utilizamos 

a escala ASRS. A ASRS e seu sistema de classificação foram desenvolvidos em 

conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS). A escala é composta de 18 

perguntas relacionadas a desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade dividida 

em parte A (6 perguntas) e parte B (12 perguntas). O voluntário, após ler cada item 

deve analisá-lo segundo o seu comportamento e pontuá-lo como nunca (0), 

raramente (1), algumas vezes (2), frequentemente (3) e muito frequentemente (4). 

Uma alta pontuação nesta escala pode ser compatível com o diagnóstico de TDAH 

em adultos e, nesse caso, é indicada uma avaliação clínica com um médico 

especializado. A ASRS pode ser utilizada como ponto de partida para ajudar a 

reconhecer os sinais/sintomas do TDAH em adultos, porém não substitui a consulta 

com um profissional de saúde qualificado. 

 

 



  

38 
 

 
4. EXPERIMENTO 1 

 
O experimento 1 teve como principal objetivo fazer uma análise exploratória 

da interação entre a resolução dos conflitos existentes na tarefa Stroop (Efeito 

congruência e Conflito de Relação) em dois contextos distintos, ou seja, na presença 

ou não do Sinal Stop. Além disso, investigamos de que forma o momento de 

apresentação do Sinal Stop (Intervalo Stop) interage com as resoluções dos conflitos 

supracitados, permitindo iniciar o estudo do curso temporal da inibição motora 

relacionada ao Sinal Stop. Adicionalmente, pesquisamos possíveis correlações entre 

os dados comportamentais e os instrumentos relacionados à impulsividade e tomada 

de decisão.  

4.1 METODOLOGIA 
 

A seguir, serão apresentados apenas os pontos específicos inerentes ao 

experimento 1 e que não foram contemplados na sessão “Metodologia Geral”.  

 

4.1.1 PARTICIPANTES 

 
Participaram deste experimento 28 voluntários (16 mulheres e 12 homens), 

com uma idade média de 23,25 anos (DP ± 4,37). O tamanho da amostra foi 

baseado em trabalhos publicados utilizando o paradigma Stroop pareado (e.g., 

Caldas et al, 2012; Caldas at al., 2014). De acordo com o Inventário Edinburgh 

(Oldfield, 1971), 28 participantes eram destros e 2 canhotos.  Todos tinham visão 

normal ou corrigida de acordo com o teste de acuidade visual, assim como visão 

normal para cores, verificada através do teste de Ishihara (Ishihara, 1972). Havia 30 

voluntários, porém dois foram excluídos devido ao grande número de erros 

cometidos na tarefa Stroop. Em relação ao registro eletromiográfico, mais três 

participantes foram excluídos devido a problemas técnicos.  

4.1.2 PROCEDIMENTOS 

A figura 7 exemplifica a sequência temporal de um ensaio. 
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Figura 7- Desenho experimental usado no experimento 1. Os voluntários deviam comparar a 
palavra do estímulo Stroop com as barras periféricas e apertar a tecla do lado correspondente. 
Note o sinal de STOP (3ª tela) que poderá aparecer em 1/3 dos ensaios, 100, 200, 300 ou 400 
ms após o estímulo Stroop. 

 

Cada voluntário realizava o experimento em um único dia, consistindo de 5 

blocos de 96 testes. Um bloco era dito “bloco GO”, no qual não havia ensaios com o 

Sinal Stop. Já os outros quatro blocos eram ditos “blocos STOP”, nos quais em 1/3 

dos ensaios o “X” aparecia (100, 200, 300 ou 400ms). Isso nos permitiu a 

comparação entre os tempos de reação de um bloco fora do contexto STOP e um 

dentro do contexto STOP. A ordem de realização do bloco GO (primeiro ou último 

dos 5 blocos) foi randomizada entre os sujeitos, ou seja, para metade dos 

voluntários o bloco GO foi usado no primeiro bloco, e para a outra metade ele foi 

usado no último dos 5 blocos. Como cada bloco possuía 96 ensaios, os três tipos 



  

40 
 

possíveis de ensaios ocorriam na seguinte proporção: cong/unrel - 50% (48 

ensaios), incong/rel - 25% (24 ensaios) e incong/unrel - 25% (24 ensaios). O objetivo 

era se assegurar que haveria a mesma quantidade de ensaios congruentes e 

incongruentes ao longo do experimento.  

 Os ensaios nos quais não ocorria o aparecimento do Sinal Stop foram 

denominados Não-Stop, independentemente de estarem num bloco GO ou STOP; já 

os ensaios em que apareciam o “X” foram denominados Stop. Todas as 

combinações possíveis de ordem dos tipos e Intervalos Stop foram igualmente 

distribuídas entre os voluntários. Cada bloco durava aproximadamente 5 minutos, 

com descanso de 1 a 2 minutos entre eles. O esquema abaixo apresenta a divisão 

de blocos e ensaios 

 

 

 

Figura 8 – Esquema da divisão de blocos e ensaios utilizados no experimento 1. 
 

 

4.1.3 INSTRUMENTOS 

 

Para avaliar a impulsividade, foi utilizada a BIS-11 e a avaliação tanto da 

tomada de decisão foi realizada através do IGT, já apresentados anteriormente 

 

4.1.4 ANÁLISE 

 

Ao final do experimento, as medianas das respostas manuais e a 

porcentagem de erros dos ensaios Não-Stop nos dois contextos (STOP e GO) foram 

submetidas a duas análises de variância (ANOVAs) com medidas repetidas tendo 

Bloco (GO, STOP) e Condição (cong/unrel, incong/rel e incong/unrel), como fatores 
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intra-sujeitos. Devido ao baixo número de respostas antecipadas ou lentas, apenas 

os erros de tecla entraram na análise.  

Outra ANOVA foi realizada para investigar a porcentagem de inibição nos 

ensaios Stop. Ou seja, quantas vezes após cada Sinal Stop os voluntários 

conseguiram inibir a resposta motora. Portanto, neste caso, estamos testando a 

eficiência dos voluntários em e interromper a emissão da resposta após o 

aparecimento do Sinal Stop. Para esta análise, Intervalo Stop (IS: 100, 200, 300 e 

400 ms) e Condição (cong/unrel, incong/rel e incong/unrel) foram usados com 

fatores intra-sujeitos.  

Finalmente, mais duas ANOVAS foram realizadas para investigar o registro 

eletromiográfico. A primeira analisou a porcentagem de ativações sublimiares nos 

ensaios Stop, tendo Intervalo Stop (100, 200, 300 e 400 ms) e Condição (cong/unrel, 

incong/rel e incong/unrel) como fatores intra-sujeitos. E, a segunda foi realizada para 

investigar a porcentagem de ativações duplas, tendo Condição (cong/unrel, 

incong/rel e incong/unrel) como fator intra-sujeito.  

Para todas as análises, quando necessário, análises “post-hoc” usando o 

método Newman-Keuls foram utilizadas e foi calculado também o "partial eta-

squared" (ηp²) para estimar a potência do efeito (“effect size”). O nível de 

significância adotado foi de α< 0,05. 

Além disso, foram realizadas correlações de Spearman, uma vez que os 

dados não seguiam necessariamente uma distribuição normal. As variáveis 

utilizadas foram: 

i) o Tempo de Reação Manual dos tipos cong/unrel, incong/rel e incong/unrel 

tanto no bloco GO quanto no bloco STOP;  

ii) o conflito de relação (TR incong/unrel – TR incong/rel) e o efeito congruência 

(TR incong/unrel – TR cong/unrel) tanto no bloco GO quanto no bloco STOP;  

iii)  a porcentagem de inibição nos ensaios Stop; 

iv) e os escores das escalas (IGT total, BIS total e suas três dimensões, 

impulsividade motora, impulsividade atencional e impulsividade de não-

planejamento). 
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4.2 RESULTADOS 
 

A ANOVA dos TRs dos ensaios Não-Stop revelou que o fator Bloco (F(1,27)= 

14,594, p< 0,001; ηp2= 0,350) assim como o fator Condição (F(2,54)= 144,868, p< 

0,001; ηp2= 0,843) foram fontes significativas de variância. De uma forma geral, os 

TRs foram mais lentos no bloco STOP quando comparados aos do bloco GO (742 

ms x 685 ms). A análise post-hoc revelou que para o fator Condição, cong/unrel (637 

ms) foi mais rápido do que o incong/rel (764 ms, p< 0,001) e do que o incong/unrel 

(739 ms, p< 0,001). Os tipos incong/rel e incong/unrel também diferiram entre si (p= 

0,002). A análise post-hoc da interação mostrou que os TRs no bloco GO diferiram 

daqueles do bloco STOP para os três tipos (F(2,54) = 3,181, (p< 0,001; ηp2 = 0,105) : 

cong/unrel (671 ms x 604 ms), incong/rel (785 ms x 743 ms) e incong/unrel (769 ms 

x 709 ms). Além disso, os três tipos diferiram entre si em cada um dos blocos. (p ≤ 

0,022 para todas as comparações - ver gráfico 1.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 - Tempos de reação manual (TRs) para os tipos cong/unrel, incong/unrel e incong/rel 
nos dois blocos (GO e STOP). Os asteriscos (*) indicam as diferenças estatisticamente 
significativas (p< 0,05) e as barras verticais indicam o erro padrão da média. 
  

 A análise da porcentagem dos erros (erros de tela) revelou que apenas o fator 

Condição foi fonte significativa de variância (F(2,54)= 31.256, p< 0,001; ηp2= 0,536). A 

análise post-hoc mostrou que a porcentagem de erros foi maior para o incong/rel 



  

43 
 

(5,32%; p< 0,001) em relação aos outros (0,80% e 0,83%, respectivamente para 

cong/unrel e incong/unrel). 

A ANOVA da porcentagem de inibição, em ensaios com Sinal Stop, revelou 

que os fatores Intervalo Stop (F(3,81)= 47,666, p< 0,001, ηp2= 0,638) e Condição 

(F(2,54)= 16,765, p< 0,001, ηp2= 0,383) foram fontes significativas de variância, assim 

como a interação entre esses fatores (F(6,162)= 5,539, p< 0,001, ηp2= 0,170). A 

análise post-hoc do fator Intervalo Stop mostrou que a porcentagem de inibição no 

intervalo de 100 ms (87%) diferiu do intervalo de 300 ms (79%, p= 0,001) e do 

intervalo de 400 ms (62%, p< 0,001). Já a porcentagem de erros no intervalo de 200 

ms (85%) diferiu do intervalo de 300 ms (p= 0,011) e do intervalo de 400 ms (p< 

0,001). Nenhuma outra comparação foi significativa. Para o fator Condição, a análise 

post-hoc revelou que a porcentagem de inibição foi menor para o tipo cong/unrel 

(72,8%) do que para os outros tipos (81% para incong/rel e incong/unrel). O gráfico 2 

mostra a interação entre os fatores Intervalo Stop e Condição. As análises post-hoc 

mostraram que em 100 ms, não houve diferença significativa entre os três tipos 

(89%, 87% e 86%, respectivamente para cong/unrel, incong/rel e incong/unrel; p> 

0,05 para todas as comparações); em 200 ms, a porcentagem de inibição para os 

três tipos  também não diferiu (80%, 88% e 87%, respectivamente; p> 0,84 para 

todas as comparações); em 300 ms, a porcentagem de inibição para cong/unrel 

(71%) foi significativamente menor do que a dos outros tipos (83% para incong/rel e 

82% para incong/unrel; p< 0,001 para ambas as comparações); em 400 ms, a 

porcentagem de inibição para cong/unrel (51%) foi significativamente menor do que 

a dos outros tipos (67% para incong/rel e 69% para incong/unrel; p< 0,001 para 

ambas as comparações). Considerando cada tipo, a análise post-hoc revelou que 

para a porcentagem de inibição do tipo cong/unrel, houve uma tendência à 

significância entre 100 e 200 ms (p= 0,054), e ambos diferiram significativamente 

das porcentagens em 300 e 400 ms, que também diferiram entre si (p< 0,001 para 

todas as comparações). Entretanto, para os dois tipos incongruentes, diferenças 

significativas na porcentagem de inibição só ocorreram entre o último Intervalo Stop 

(400 ms) e os demais (p< 0,001 para ambos os tipos).  
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Gráfico 2 - Porcentagem de inibição (ordenadas), de acordo com o Intervalo Stop (IS) de 100, 
200, 300 e 400 ms (abscissas). Note que a curva para o cong/unrel tende a decair no intervalo 
de 200 ms, e as curvas para o incong/rel e incong/unrel tendem a cair no intervalo de 300 ms. 
Os asteriscos (*) indicam as diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) e as barras 
verticais indicam o erro padrão da média. 
  
 

 A ANOVA da porcentagem das ativações sublimiares mostrou que o fator 

Intervalo Stop foi fonte significativa de variância (F (3,72) = 2,892, p= 0,041, ηp2 = 

0,107). A análise post-hoc mostrou que as porcentagens das ativações para os 

Intervalos Stop foram, respectivamente, 3,1%, 2,8%, 3,5% e 5,0%. A porcentagem 

no intervalo de 200 ms diferiu do intervalo de 400 ms (p= 0,043).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3 – Porcentagem de ativações sublimiares de acordo com os Intervalos Stop (100, 200, 
300 e 400 ms). Os asteriscos (*) indicam as diferenças estatisticamente significativas (p< 0,05) 
e as barras verticais indicam o erro padrão da média. 
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 A ANOVA da porcentagem das ativações duplas mostrou que o fator 

Condição foi fonte significativa de variância (F (2,48) = 5,454, p< 0,05, ηp2 =  0,185). A 

análise post-hoc mostrou que as porcentagens para as condições foram, 

respectivamente, 0,7%; 1,8% e 1,2%. A porcentagem de cong/unrel diferiu 

significativamente de incong/rel (p= 0,005). Além disso, houve uma tendência à 

significância entre cong/unrel e incong/unrel (p= 0,060) – ver gráfico 4.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4 – Porcentagem de ativações duplas de acordo com as condições (cong/unrel, 
incong/rel e incong/unrel). O asterisco (*) indica a diferença estatisticamente significativa (p< 
0,05) e as barras verticais indicam o erro padrão da média 

 

Em relação às análises de correlação, descreveremos apenas as correlações 

de interesse, ou seja, aquelas entre os testes de desempenho e as medidas de 

relato e que atingiram significância. Inicialmente é importante mencionar que não 

foram encontradas correlações significativas entre o escore total do IGT com os 

dados relacionados à tarefa Stroop/Stop. Já em relação à escala BIS-11, algumas 

correlações significativas foram encontradas (ver Gráfico 5): i) TRs do tipo incong/rel 

no bloco STOP correlacionaram positivamente com o escore total da BIS -11 (Rho= 

0,430, p= 0,022 - Gráfico 5a) e com a impulsividade motora (Rho= 0,469, p= 0,012 – 

Gráfico 5b). ii) TRs do tipo incong/unrel no bloco STOP associaram positivamente 

com impulsividade motora (Rho= 0,482, p= 0,009 – Gráfico 5c); iii) O efeito 

congruência no bloco GO correlacionou com o escore total da BIS-11 (Rho= 0,411, 

p= 0,030 – Gráfico 5d) e impulsividade atencional (Rho = 0,444, p= 0,018 – Gráfico 

* 
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5e. A tabela completa com os resultados das correlações encontra-se no apêndice 

10.1 (página 99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Principais correlações significativas entre variáveis comportamentais e as escalas 
BIS-11: a) entre os TRs da condição incong/rel e o escore da escala BIS-total em blocos STOP; 
b) entre os TRs da condição incong/rel e a impulsividade motora em blocos STOP; c) entre os 
TRs da condição incong/unrel e a impulsividade motora em blocos STOP; d) entre a magnitude 
do Efeito Congruência e o escore da escala BIS-total no bloco GO e e) entre a magnitude do 
Efeito Congruência e a impulsividade atencional. 

Além disso, decidimos investigar se algum parâmetro comportamental iria 

diferir entre participantes que tiveram alto ou baixo escore na escala BIS-11. 

Seguindo o procedimento adotado por Leshem (2016), dividimos nossa amostra em 

dois grupos. Os escores da BIS-11 variaram entre 50 e 81, com escore mediano de 

68,5. Participantes que tiveram um escore acima da mediana foram classificados 

como "alto impulsivo" (n=14), e aqueles que tiveram um escore abaixo da mediana 
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foram classificados como "baixo impulsivo" (n=14). O grupo com alta impulsividade 

teve um escore médio de 73 na BIS-11, enquanto o grupo com baixa impulsividade 

teve uma média de 61, o que representa uma diferença significativa (p< 0,001). Um 

teste-T entre os grupos revelou que o efeito congruência no bloco STOP foi maior 

para o grupo de alta impulsividade quando comparado ao de baixa impulsividade 

(115 ms x 80 ms, respectivamente; p= 0,016).  

Resumindo, os principais achados do nosso experimento foram: i) os TRs dos 

ensaios incongruentes foram mais lentos do que os congruentes - Efeito 

Congruência. Além disso, os TRs foram mais lentos e a porcentagem de erros de 

tecla foi maior para a condição relacionada quando comparada às condições não-

relacionadas - Conflito de relação; ii) no bloco STOP, os TRs foram globalmente 

mais lentos em relação ao bloco GO para os três tipos; iii) a porcentagem de inibição 

motora em resposta ao Sinal Stop foi influenciada pela dificuldade da tarefa primária: 

a porcentagem de inibição foi menor para o tipo congruente em relação aos 

incongruentes, e foi, gradualmente, diminuindo ao longo dos Intervalos Stop, para 

todos os tipos. iv) a porcentagem mais alta de ativações sublimiares ocorreu no 

intervalo mais longo (400 ms); v) a porcentagem mais alta de ativações duplas 

ocorreu na condição incong/rel; vi) correlações indicaram que existe uma associação 

entre os dados comportamentais relacionados ao teste Stroop (TRs) e as dimensões 

da escala BIS-11.vii) a magnitude do efeito congruência obtida nos blocos STOP 

diferiu significativamente entre os grupos de baixa e alta impulsividade. Estes serão 

discutidos na sessão “Discussão” após a apresentação dos resultados do 

experimento 2, e em conjunto com este último. 

 

5. EXPERIMENTO 2 
 

 Os resultados do experimento 1 apontaram para uma interação entre os 

momentos de apresentação do Sinal Stop e as condições do estímulo Stroop. 

Quando o estímulo Stroop era congruente, e, consequentemente, não apresentava 

conflito, a resolução da tarefa era mais fácil. Sendo assim, a inibição da resposta 

motora era mais difícil, pois a tarefa demandada já havia sido resolvida e os 

processos relacionados à emissão da resposta motora já poderiam ter sido iniciados. 

Porém, como utilizamos Intervalos Stop mais curtos, mesmo no IS mais longo (400 

ms), o percentual máximo de respostas indevidas após o Sinal Stop foi de 49% para 
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os ensaios congruentes e 33% para os incongruentes. Assim, não conseguimos 

chegar a uma curva que se aproximasse de 100% de “erros Stop”, isto é, de 

impossibilidade de se inibir respostas motoras após um Sinal Stop. Isto nos 

permitiria ter uma visão mais ampla da curva de eficiência de inibição motora após o 

Sinal Stop para cada sujeito, iniciando-se próximo a 100% de eficiência nos 

intervalos curtos e chegando próximo a zero nos intervalos mais longos. Lembrando 

que quanto maior o intervalo, mais difícil se torna inibir a execução da resposta, tal 

como visto no experimento 1. O experimento 2 foi realizado como complemento para 

conseguirmos chegar ao final dessa curva e, para isso, foi utilizado um maior 

número de Intervalos Stop e especialmente os mais longos. 

Além disso, os resultados do experimento anterior apontaram que, quando o 

estímulo Stroop era incongruente, não havia diferença na eficiência da inibição 

considerando o conflito de relação. Ou seja, quando o tipo incongruente era 

relacionado ou não–relacionado, não havia diferença na porcentagem de inibição 

nos ensaios Stop. Diante disso, no atual experimento, decidimos apenas utilizar os 

tipos cong/unrel e incong/unrel, diminuindo o número de condições utilizadas para 

compensar o aumento do número de intervalos a serem utilizados. 

Outra diferença deste experimento para o primeiro é a retirada do Bloco GO. 

Como a investigação pertinente ao contexto dos ensaios já foi concluída no primeiro 

experimento e havia a necessidade de aumentar os Intervalos Stop, decidimos 

utilizar apenas blocos com a presença eventual dos ensaios Stop.  

Por fim, é importante salientar que no experimento atual, como os intervalos 

eram mais longos, existiam três possibilidades de respostas: i) o voluntário inibia a 

resposta usual em resposta ao Sinal Stop, o que era esperado especialmente nos 

Intervalos Stop mais curtos; ii) o voluntário respondia após o Sinal Stop, o que era 

esperado especialmente nos Intervalos Stop intermediários e; iii) o voluntário 

apertava antes do aparecimento do Sinal Stop, o que era especialmente esperado 

nos Intervalos Stop mais longos. Importante salientar que a condição prevista no 

item iii acima, não será computada, efetivamente, como um erro. Se o voluntário 

resolveu a tarefa Stroop e emitiu a resposta antes do Sinal Stop (obviamente isso irá 

ocorrer nos ISs longos), não há sentido em considerar tais resposta como erros. 

5.1 METODOLOGIA 
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A seguir, serão apresentados apenas os pontos específicos inerentes ao 

experimento 2, e que não foram contemplados na sessão “Metodologia Geral”. 

 

5.1.1 PARTICIPANTES 

 
Participaram deste experimento 53 voluntários (45 mulheres e 8 homens), 

com uma média de idade de 23,5 anos (DP ± 5,81). De acordo com o Inventário 

Edinburgh (Oldfield, 1971), 51 participantes eram destros e 2 canhotos.  Todos 

tinham visão normal ou corrigida de acordo com o teste de acuidade visual, assim 

como visão normal para cores, verificada através do teste de Ishihara (Ishihara, 

1972). Nenhum voluntário foi excluído devido ao número de erros cometidos na 

tarefa Stroop. 

 

5.1.2 PROCEDIMENTOS 

 
Os procedimentos foram semelhantes aos utilizados no experimento 1. Houve 

apenas três mudanças: 

i) Ao invés de quatro Intervalos Stop (de 100 a 400 ms), foram utilizados seis: 

100, 225, 350, 475, 600 e 725 ms. 

ii) O Estímulo Stroop poderia ser de dois tipos: cong/unrel e incong/unrel. Foi 

retirada a condição incong/rel. 

iii) Neste experimento, todos os blocos continham ensaios Stop, ou seja, não 

havia o bloco GO. 

 

A figura 9 exemplifica a sequência temporal de um ensaio.  
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Figura 9 - Desenho experimental usado no experimento 2. Os voluntários deviam comparar a 
palavra do estímulo Stroop com as barras periféricas e apertar a tecla do lado correspondente. 
Note o sinal de STOP (3ª tela) que poderá aparecer em 1/3 dos ensaios, 100, 225, 350, 475, 600 
ou 725 ms após o estímulo Stroop. 

 

 

Cada voluntário realizava o experimento em um único dia, consistindo de 4 

blocos de 108 testes. Ao contrário do experimento 1, aqui os quatro blocos eram 

ditos “blocos STOP”, já que em todos, em 1/3 dos ensaios o “X” aparecia indicando 

que a resposta motora deveria ser cancelada. Os ensaios nos quais não ocorria o 

aparecimento do Sinal Stop foram denominados Não-Stop e os que apareciam o “X” 

foram denominados Stop. Todas as combinações possíveis de ordem dos tipos e 

Intervalos Stop foram igualmente distribuídas entre os voluntários. Cada bloco 

durava aproximadamente 5 minutos, com descanso de 1 a 2 minutos entre eles. 

Como cada bloco possuía 108 ensaios, os dois tipos possíveis ocorriam na seguinte 

proporção: cong/unrel - 50% (54 ensaios) e incong/unrel 50% (54 ensaios). O 

esquema abaixo apresenta a divisão de blocos e ensaios.  
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Figura 10 – Esquema da divisão de blocos e ensaios utilizados no experimento 2. 

  

5.1.3  INSTRUMENTOS 

 
Para avaliar a impulsividade, foi utilizada a escala BIS-11, para avaliação da 

ansiedade foram utilizados o IDATE-T e o BAI. Além disso, para avaliar aspectos 

relacionados ao TDAH, foi incluída a ASRS. 

 

5.1.4 ANÁLISE 

 
Visto que o fator Condição no presente experimento possui apenas dois 

níveis, eles foram avaliados diretamente por comparações planejadas. Assim, tais 

comparações foram utilizadas para comparar tanto os TRs quanto a porcentagem de 

erros de tecla dos ensaios Não-Stop dos tipos cong/unrel e incong/unrel. 

Foi realizada uma ANOVA das porcentagens de “erros” de emissão 

executados em ensaios Stop, também chamados de “erros de inibição”. Ou seja, 

quantas vezes após cada Sinal Stop, os voluntários emitiram a resposta motora, a 

despeito de terem sido instruídos a NÃO pressionar a tecla. Note que “erros” 

aparece entre aspas pois sabemos que, especialmente nos Intervalos Stop mais 

longos, quando o conflito da tarefa já estiver sido resolvido pelos voluntários, seria 

muito difícil interromper a execução da resposta em andamento. Para esta ANOVA, 

Intervalo Stop (IS: 100, 225, 350, 475, 600 e 725 ms) e Condição (cong/unrel e 

incong/unrel) foram usados como fatores intra-sujeitos.  

Mais uma ANOVA foi realizada para a porcentagem de inibição nos ensaios 

Stop. Ou seja, quantas vezes após cada Sinal Stop, os voluntários conseguiram 

inibir a resposta motora, sinalizando eficiência em responder ao Sinal Stop. Para 
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esta análise, Intervalos Stop (IS: 100, 225, 350, 475, 600 e 725 ms) e Condição 

(cong/unrel e incong/unrel) foram usados como fatores intra-sujeitos.  

Para as análises de variância, quando necessário, análises “post-hoc” com o 

método Newman-Keuls foram utilizadas e foi calculado o partial eta-squared (ηp²) 

para estimar a potência do efeito (“effect size”). O nível de significância adotado foi 

de α< 0,05. 

Além disso, foram realizadas correlações de Spearman, uma vez que os 

dados não seguiam uma distribuição normal. As variáveis utilizadas foram: 

i) o Tempo de Reação Manual dos tipos cong/unrel, e incong/unrel  

ii) o efeito congruência (incong/unrel – cong/unrel);  

iii) a porcentagem dos “erros” de inibição nos ensaios Stop e a porcentagem de 

inibição nos ensaios Stop. 

iv) e os escores das escalas (BIS-11 total e suas três dimensões, impulsividade 

motora, impulsividade atencional e impulsividade de não-planejamento; 

IDATE-T; BAI e ASRS). 

5.2 RESULTADOS 
 

O Teste T pareado entre os TRs dos tipos cong/unrel e incong/unrel dos 

ensaios Não Stop mostrou que os TRs do tipo incongruente (723 ms) são maiores 

do que os do tipo congruente (612 ms); [T(52)= -17,43, p< 0,001] – ver gráfico 6.  

Em relação à porcentagem dos erros de tecla dos ensaios Não-Stop, a 

análise revelou que a porcentagem do tipo incongruente (4,6 %) foi maior do que do 

tipo congruente (1,1%); [T(52)= -5,87 p< 0,001)]. 

A ANOVA da porcentagem dos “erros” de inibição mostrou que o fator 

Intervalo Stop foi fonte significativa de variância (F(5,260)= 9,631, p< 0,001, ηp2 = 

0,156), assim como a interação entre os fatores Intervalo Stop e Condição (F(5,260)= 

18,749, p< 0,001, ηp2= 0,265). Os valores obtidos para o seis intervalos testados 

foram: 31%, 41%, 50%, 49%, 37% e 23%, respectivamente para os intervalos de 

100, 225, 350, 475, 600 e 725 ms.  A análise post-hoc do fator Intervalo Stop 

apontou que o intervalo de 100 ms diferiu significativamente dos intervalos 350 ms e 

475 ms; p< 0,001 para todas as comparações. Os intervalo de 225 ms diferiu 

apenas do intervalo de 725 ms; p≤ 0,001. Os intervalos de 350 ms e 475 ms 
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diferiram dos intervalos de 600 ms e 725 ms; p≤ 0,03 para todas as comparações. O 

intervalo de 600 ms diferiu do intervalo de 725 ms; p= 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 - Tempos de reação manual (TRs) para os tipos cong/unrel e incong/unrel. O 
asterisco (*) indica a diferença estatisticamente significativa (p< 0,05) e as barras verticais 
indicam o erro padrão da média. 

 

O gráfico 7 mostra a interação entre os fatores Intervalo Stop e Condição. Os 

valores obtidos para os seis intervalos da condição cong/unrel foram, 

respectivamente: 35%, 46%, 56%, 45%, 29% e 17%. Assim, a curva do tipo 

cong/unrel, mostrou um padrão crescente inicial que atingiu o máximo no intervalo 

de 350 ms, que diferiu significativamente de todos os outros intervalos (p< 0,011 

para todas as comparações). A partir daí, a porcentagem dos erros tendeu a cair, 

atingindo o mínimo no IS de 725 ms, que também diferiu de todos os outros 

intervalos (p< 0,001 para todas as comparações). Além disso, todos os valores 

obtidos num dado IS diferem dos valores imediatamente antecedentes e sucedentes 

(p< 0,011 para todas as comparações). Em relação aos dados do tipo incong/unrel, 

os valores obtidos foram, respectivamente: 28%, 36%, 44%, 53%, 44% e 29%. 

Também para esta condição observamos um padrão similar na curva, porém, a 

porcentagem máxima de erros de inibição ocorreu no intervalo de 475 ms, que 

diferiu de todos os outros (p≤ 0,007). Igualmente, todos os valores obtidos num dado 

IS diferem dos valores imediatamente antecedentes e sucedentes (p< 0,007 para 
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todas as comparações).  É importante ressaltar que o pico da curva do tipo 

congruente ocorreu 125 ms antes do pico da curva do tipo incongruente (350 ms vs. 

425 ms), apontando que a dificuldade da tarefa primária interfere no momento da 

inibição da resposta habitual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7 - Porcentagem de erros de emissão após um Sinal Stop (ordenadas), de acordo com 
o Intervalo Stop (IS) de 100, 225, 350, 475, 600 e 725 ms (abscissas). Note que a curva para o 
tipo cong/unrel começa a decair a partir do intervalo de 350 ms, enquanto a curva referente ao 
tipo incong/unrel só apresenta esse padrão a partir de 475 ms. Os asteriscos (*) indicam 
diferenças significativa (p< 0,05) entre aquele IS e o seu vizinho. As barras verticais indicam o 
erro padrão da média. 

 

 A ANOVA da porcentagem de inibição revelou que os fatores Intervalo Stop 

(F(5,20) = 95,798, p< 0,001, ηp2 = 0,645) e Condição (F(1,52) = 35,343, p< 0,001, ηp2 = 

0,404) foram fontes significativas de variância, assim como a interação entre esses 

fatores (F(5,260) = 2,295, p= 0,045, ηp2 = 0,042). Em relação ao fator Condição, a 

inibição foi maior na condição incong/unrel (48%) do que na cong/unrel (38%). Os 

valores obtidos para os seis Intervalos Stop, respectivamente, foram: 69%, 59%, 

49%, 37%, 23% e 16%. A análise post-hoc do fator Intervalo Stop revelou que todos 

os intervalos diferiram entre si (p≤ 0,018 para todas as comparações).  

O gráfico 8 mostra a interação entre os fatores Intervalo Stop e Condição. Em 

relação à curva do tipo cong/unrel, os valores obtidos para os seis Intervalos Stop, 

respectivamente, foram: 65%, 54%, 42%, 33%, 20% e 15%. Observamos que o 

máximo da porcentagem de inibição foi atingida no intervalo de 100 ms, que diferiu 

significativamente de todos os outros (p< 0,001 para todas as comparações). A partir 
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daí, a porcentagem de inibição tendeu a cair, atingindo o mínimo no intervalo de 725 

ms, que diferiu dos intervalos de 100, 225, 350 e 475 ms (p< 0,001). Em relação à 

curva do tipo incong/unrel, os valores obtidos para os seis Intervalos Stop, 

respectivamente, foram: 72%, 64%, 55%, 40%, 26% e 17%. A porcentagem máxima 

de inibição ocorreu no intervalo de 100 ms, que também diferiu de todos os outros 

(p≤ 0,001).  A partir daí, a porcentagem de inibição tendeu a cair, atingindo o mínimo 

no intervalo de 725 ms, que diferiu de todos os outros intervalos (p< 0,001 para 

todas as comparações). Por fim, uma comparação IS a IS entre as duas condições 

revelou que, com exceção do intervalo de 725 ms, para demais intervalos o 

percentual de inibição diferiu significativamente entre as condições (p≤ 0,008 para 

todas as comparações). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8 - Porcentagem de inibição (ordenadas), de acordo com o SD de 100, 225, 350, 475, 
600 e 725 ms (abscissas). Note que em nenhum dos intervalos, as curvas se cruzam, 
indicando, justamente, uma ausência de interação. Os asteriscos (*) indicam as diferenças 
estatisticamente significativas (p< 0,05) entre as duas condições e as barras verticais indicam 
o erro padrão da média. Para maiores detalhes em relação às diferenças estatísticas, ver texto. 

 

Em relação às análises de correlação, nossos resultados revelaram que nenhuma 

correlação entre os dados comportamentais e as escalas atingiu significância. A 

tabela completa com os resultados das correlações encontra-se no apêndice 10.2 

(página 100). 

Resumindo, os principais achados do nosso experimento foram: i) os TRs dos 

ensaios incongruentes foram mais lentos do que os congruentes; ii) os erros de tecla 
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foram mais frequentes no tipo incongruente do que no congruente; iii) a 

porcentagem de erros de emissão de respostas motoras em resposta ao Sinal Stop 

foi influenciada pela dificuldade da tarefa primária, tendo seu pico em momentos 

diferentes em relação aos ensaios congruentes e incongruentes; iv) a porcentagem 

de inibição motora em resposta ao Stop Signal também foi influenciada pela 

dificuldade da tarefa primária sendo maior nos ensaios incongruentes. Estes serão 

discutidos na sessão “Discussão”, a seguir, e em conjunto com o primeiro 

experimento. 

 

6. DISCUSSÃO  
 

O presente estudo objetivou investigar as interações entre as inibições 

necessárias à solução das tarefas Stroop e Stop, bem como avaliar possíveis 

correlações entre os dados comportamentais com as medidas de ansiedade e 

impulsividade, tomada de decisão e indicadores de TDAH. Até onde sabemos, 

estudos que avaliam o controle inibitório sempre apresentam alguma tarefa de 

detecção simples junto com o Sinal Stop (Logan & Cowan, 1984; Van Der Schoot, 

2005; Li et al., 2006). O caráter inovador do nosso protocolo refere-se justamente à 

introdução de diferentes níveis de dificuldade na tarefa primária. A tarefa que foi 

utilizada em ambos os experimentos descritos nessa tese une o nível de conflito 

atencional, presente no Teste Stroop pareado, com o controle inibitório motor da 

tarefa Stop, buscando possíveis interações entre ambas no âmbito do 

funcionamento do sistema executivo atencional. Assim, tanto o experimento 1 

quanto o experimento 2 investigaram a relação entre os conflitos do estímulo Stroop 

(efeito congruência) e a inibição de uma resposta motora usual usando um protocolo 

stop-signal. Ou seja, nosso objetivo era avaliar uma possível interação entre os 

processos inibitórios necessários para ignorar o atributo irrelevante do estímulo 

Stroop e os processos inibitórios envolvidos na inibição de uma resposta motora 

habitual induzida pela apresentação do Sinal Stop. Os tópicos a seguir tentam 

organizar e uniformizar a discussão iniciada em cada um dos experimentos, 

discutindo os principais achados de ambos os experimentos. 
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6.1 EFEITO CONGRUÊNCIA 
 

Em relação ao efeito congruência, ambos os experimentos revelaram que os 

ensaios incongruentes eram mais lentos do que os congruentes, inclusive esse 

padrão se manteve quando o conflito foi analisado nos contextos dos blocos GO e 

STOP no primeiro experimento. Tal interferência observada nos ensaios 

incongruentes se deve a uma comparação irrelevante entre os atributos alvo e 

distratores do estímulo Stroop, especialmente quando a translação é necessária 

para executar a tarefa, como no atual estudo. É importante lembrar que, no atual 

protocolo, a solução da tarefa Stroop sempre exigia a comparação entre atributos 

distintos: a palavra do estímulo Stroop com a cor das barras laterais – tarefa com 

translação. Assim, quando os participantes eram instruídos a prestar atenção em um 

atributo do estímulo Stroop (nesse caso, a palavra), a atenção era automaticamente 

direcionada para a outra característica do estímulo Stroop (a cor), gerando assim, a 

ativação de dois códigos distintos que interfere na resolução da tarefa principal 

sempre que os dois atributos diferem, como ocorre nos estímulos incongruentes. 

Esse dado clássico já está completamente consolidado na literatura, principalmente 

nas tarefas com translação (Sugg & Mcdonald, 1994; Simon & Baker, 1995; Luo, 

1999; Durgin, 2000; Machado-Pinheiro et al., 2010; para uma revisão, ver Macleod, 

1991).  

 Porém, é fundamental salientar que, apesar desse achado não representar 

nenhuma novidade na literatura Stroop, ele é importantíssimo no contexto deste 

estudo e dos futuros projetos do nosso grupo, pois referencia e valida o uso do 

protocolo Stroop/Stop também para estudar a tradicional interferência Stroop ou, 

como preferimos, o efeito congruência. No nosso caso, isso foi possível através da 

comparação do desempenho observado entre as condições incong/unrel e 

cong/unrel.  

 

6.2 CONFLITO DE RELAÇÃO 
 

 Apenas o protocolo adotado no experimento 1, permitiu investigar o conflito 

de relação, uma vez que apenas naquele foram utilizadas as duas condições 

incongruentes: incong/unrel e incong/rel. A primeira, possuía apenas um nível de 

conflito (congruência), mas a segunda possuía as duas interferências, ou seja, o 
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efeito congruência e conflito de relação. Tanto a análise dos TRs quanto os erros de 

tecla do primeiro experimento indicam a presença e a relevância do conflito de 

relação. Os TRs foram significativamente mais lentos na condição incong/rel do que 

na condição incong/unrel. Do mesmo modo, quando observamos a porcentagem de 

erros de tecla verificamos que o maior número de erros ocorreu no tipo incong/rel. 

Os resultados eletromiográficos seguem na mesma direção. As ativações duplas, 

que indicam um aumento da atividade motora na mão correspondente à resposta 

incorreta antes da ativação e emissão da resposta pela mão correta, ocorreram em 

maior porcentagem nos ensaios incongruentes e relacionados. Ou seja, essas 

ativações ocorreram justamente na condição em que há um pareamento de cores 

entre o atributo distrativo do estímulo Stroop e a opção errada de resposta. Esse 

achado vai na direção de outros estudos que também encontraram maior 

porcentagem de erros para condições ditas relacionadas (Dittrich & Stahl, 2017; 

Machado-Pinheiro et al., em preparação; Sugg & Macdonalds, 1994; Sturz et al., 

2013). No geral, esses autores sugerem que isso ocorre devido a uma comparação 

sensorial entre o atributo irrelevante do estímulo Stroop e a opção incorreta de 

resposta o que, em alguns ensaios, induz a uma ativação de uma resposta motora 

forte o suficiente para apertar a tecla incorreta, às vezes, antes mesmo de completar 

a resolução da tarefa requerida.  

Sturz e colaboradores (2013) desenvolveram uma nova versão do Stroop 

pareado. Os sujeitos eram apresentados a um estímulo Stroop congruente ou 

incongruente e após um longo intervalo (5 segundos no experimento 1, e 10 

segundos no experimento 2) dois outros estímulos apareciam lateralmente: duas 

palavras (em preto) indicando cores, ou dois retângulos coloridos. Os voluntários 

tinham que apertar a tecla do lado correspondente ao atributo-alvo do estímulo 

Stroop, mas este não era definido previamente e sim no momento dos estímulos 

laterais: se os estímulos laterais fossem as duas palavras, elas deveriam ser 

comparadas com a palavra do Stroop; mas se os estímulos laterais fossem os 

retângulos coloridos, deveriam ser comparados com a cor do estímulo Stroop. Ou 

seja, apenas ensaios sem translação foram adotados. Assim, para realizar a tarefa 

os sujeitos deveriam guardar na memória de trabalho os dois atributos do estímulo 

Stroop, pois só após o aparecimento dos estímulos laterais saberiam qual seria o 

atributo relevante (alvo). Apesar das enormes diferenças entre nosso protocolo e o 
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deles, eles também encontraram que a taxa de erros foi significativamente mais 

elevada nos ensaios incongruentes/relacionados em relação aos incongruentes/não-

relacionados, e interpretaram este achado como mais uma evidência a favor de que 

o conflito de relação ocorre tardiamente, em nível de resposta, e não em nível 

semântico. Resultados semelhantes foram também obtidos por Dittrich & Stahl 

(2017) em um protocolo semelhante ao nosso: maior índice de erros de acurácia em 

ensaios relacionados. Segundo eles, o pareamento de cores nos ensaios 

relacionados, e que ocorre de maneira involuntária é um mecanismo rápido e que 

independente de esforço cognitivo (automático). Ele representa, na verdade, um 

mecanismo “bottom-up” que funciona automaticamente quando diferentes objetos 

compartilham atributos comuns (cores neste caso). Sendo involuntário, ele 

diretamente ativa a resposta a ele associada e gera um viés motor para si, 

independente de qualquer controle cognitivo. 

Os dois resultados acima corroboram nossos achados e indicam que esta 

comparação errônea e o pareamento de cores entre o estímulo Stroop e a opção 

errada de resposta provavelmente resultam de um mecanismo automático e 

involuntário, que ativa rapidamente a resposta motora incorreta, ocorrendo, portanto, 

antes mesmo da tarefa primária ter sido executada, o que interferia na execução da 

tarefa principal comprometendo sua acurácia. Os resultados obtidos com as 

ativações duplas vão no mesmo sentido, e reforçam esta interpretação. Lembrar que 

as ativações duplas são mais frequentes nos ensaios relacionados, e que a ativação 

da mão incorreta (onde está o pareamento de cores), é mais rápida e antecede a 

ativação motora da mão correta, cuja resposta correta depende de um processo 

mais lento, do tipo “top-down”.  

Por fim, e agora acompanhando a proposta de Barkley (1997) para a divisão 

das funções de controle inibitório (ver item 1.2.1 da Introdução), relembramos que, 

segundo ele, as funções inibitórias se dividiriam em três processos: 1) inibição da 

resposta usualmente direcionada a um evento; 2) interrupção da resposta já iniciada 

causando um atraso na decisão de emitir uma outra resposta; e 3) controle de 

possíveis interferências na execução da resposta correta. Os resultados obtidos no 

presente estudo e principalmente aqueles obtidos com EMG corroboram o item “2” 

da sua proposta, ou seja, a interrupção de uma resposta já iniciada (a da mão errada 

– conflito de relação) atrasa e interfere na execução da resposta correta. Portanto, 
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tal qual ocorreu para o efeito congruência, os resultados obtidos para o conflito de 

relação referenciam e validam o uso do nosso protocolo Stroop/Stop para avaliar 

não só as inibições relacionadas ao conflito de relação, mas também as possíveis 

classes em que cada processo inibitório avaliado melhor se encaixaria, de acordo 

com as propostas apresentadas na literatura correlata.   

 

6.3 TAREFAS STROOP E STOP 
 

Nosso principal objetivo era analisar a relação entre Teste Stroop e o 

protocolo Stop Signal. No primeiro experimento, investigamos os Tempos de Reação 

dos ensaios Não-Stop em dois contextos diferentes. Em um bloco, não havia o 

aparecimento do Sinal Stop, enquanto nos outros, esse sinal aparecia em 1/3 dos 

ensaios. Observamos que o contexto no qual os ensaios estavam inseridos foi capaz 

de modular o desempenho dos participantes, ou seja, quando havia a presença do 

Sinal Stop, todos os três tipos utilizados (cong/unrel, incong/rel e incong/unrel) 

tiveram os TRs lentificados. Nossos achados estão de acordo com os resultados 

encontrados no experimento de Verbruggen et al. (2004), no qual foram utilizados 

Sinais Stop auditivos e a tarefa Stroop. Esse trabalho era constituído por dois 

experimentos, combinando o protocolo stop-signal com o paradigma Flanker 

(experimento 1) e Stroop (experimento 2) como tarefas primárias. Em ambos os 

experimentos, os participantes deveriam completar dois blocos de ensaios sem 

Sinais Stop (i.e., apenas a tarefa Flanker ou Stroop) e seis blocos nos quais Sinais 

Stop apareciam em 25% dos ensaios. Os resultados revelaram que a inclusão do 

Sinal Stop lentificou os TRs de todas as condições, provavelmente porque os 

voluntários se tornaram mais precavidos na tentativa de cometer menos erros de 

inibição. Nossos resultados podem ser explicados a partir da Teoria de Detecção de 

Sinal. Segundo essa, quando realizamos uma atividade, elegemos um critério que 

irá nortear a emissão da nossa reposta e a estratégia adotada. Quando aumentamos 

esse critério com o objetivo de diminuir o número de erros, nos tornamos mais 

cautelosos (i.e., conservadores), e quando diminuímos esse critério, nos tornamos 

mais liberais. No estudo atual, quando situados em um contexto STOP, os 

voluntários se tornaram extremamente conservadores, o que refletiu de forma direta 

na latência das respostas das três condições. Dessa maneira, os voluntários 
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conseguiram impedir uma maior emissão de erros de inibição às custas de um 

aumento nos TRs, refletindo uma inversão entre velocidade e acurácia de respostas, 

o chamado "speed accuracy trade-off" (Kantowitz et al., 2006; Van Veen & Carter, 

2008). Importante salientar ainda que tanto no atual estudo como em estudos 

anteriores do grupo (e.g., Morais, 2015), verificamos que na condição incong/rel há 

um maior número de erros de tecla quando comparado aos outros tipos, além dos 

participantes apresentarem uma maior lentificação nos tempos de reação, mesmo 

nos ensaios dos blocos STOP. Ou seja, mesmo aumentando o critério e se tornando 

mais conservadores, ainda há um grande número de erros, indicando que, de fato, 

essa é a condição mais difícil da nossa tarefa, pois apresenta tanto o conflito de 

congruência quanto o conflito de relação, e, portanto, demanda maior controle 

cognitivo na sua execução.  

Nas curvas de taxas de inibição de ambos os experimentos verificamos que 

os intervalos mais longos dificultam a inibição, ou seja, quanto mais longo o intervalo 

entre o aparecimento dos estímulos da tarefa primária e do Sinal Stop, maior a 

chance de emissão da resposta e/ou menor a chance de inibir a resposta motora. 

Conforme já explicado anteriormente, o processo de emissão representa o processo 

envolvido na resolução da tarefa primária enquanto o processo de inibição 

representa aqueles envolvidos na tarefa Stop. No atual estudo, o processo de 

emissão começa com o aparecimento do estímulo Stroop e as opções de resposta e 

termina com a emissão da resposta. O processo de inibição começa com o 

aparecimento do Sinal Stop (depois de um intervalo variável) e termina quando a 

resposta é inibida (medida implícita). Se o processo de emissão terminar a corrida 

primeiro, a resposta é emitida, mas se o processo de inibição vencer a corrida, a 

resposta é inibida. No experimento 1, os resultados também foram avaliados 

utilizando o padrão eletromiográfico, e estes vão na mesma direção do resultado das 

taxas de inibição. Observamos que a maior porcentagem de ativações sublimiares 

ocorreu no Intervalo Stop mais longo. A ativação sublimiar é a atividade muscular 

que não chega a gerar um TR, mas consegue evidenciar a chegada, no músculo, de 

um comando motor relacionado à emissão da resposta. Nesse sentido, ele indica 

que no intervalo mais longo, como a resolução da tarefa primária já ocorreu, houve 

uma maior tendência de emissão da resposta motora e/ou menor probabilidade de 

inibi-la.  
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O padrão das relações entre taxa de inibição motora e Intervalos Stop acima 

descrito, bem como sua interpretação, também se coadunam com os resultados 

obtidos para as relações entre taxa de inibição motora e condições (congruente vs 

incongruente) adotadas. Observando tanto os resultados do experimento 1 quanto 

do experimento 2, verificamos a modulação da inibição ao Sinal Stop pelo conflito 

Stroop. A inibição motora foi mais eficiente nos tipos incongruentes em relação ao 

congruente. Nos ensaios incongruentes, há o conflito entre cor e palavra, o que 

dificulta a resolução dessa tarefa primária e, consequentemente a emissão da 

resposta, facilitando sua inibição. Como o tipo congruente não possui conflito de 

congruência (cor e palavra são iguais), a resolução da tarefa primária é mais rápida 

o que facilita os mecanismos relacionados à emissão da resposta e prejudica sua 

inibição. Tal padrão, novamente, se coaduna muito bem com o modelo de corrida de 

cavalo. Dessa forma, como nos ensaios congruentes, a resolução da tarefa primária 

é mais fácil, existe uma facilitação para os processos de emissão de resposta e 

esses teriam mais chances de atingir a linha de chegada. Assim, os processos 

relacionados à emissão “ganhariam” a corrida, dificultando a inibição da resposta 

motora. O oposto ocorreria nos ensaios incongruentes, pois a resolução do conflito 

de congruência dificulta a resolução da tarefa primária, atrasando a execução da 

tarefa primária e, consequentemente, facilita os processos de inibição da resposta. 

 Em relação ao experimento 2, no experimento 1, foram utilizados Intervalos 

Stop mais curtos (entre 100 e 400 ms). Isso aumentou a probabilidade dos 

voluntários de inibir a resposta motora após o aparecimento do Sinal Stop e diminuiu 

a possibilidade de emissão de resposta antes do aparecimento do Sinal Stop Já no 

experimento 2, utilizamos mais Intervalos Stop e o momento de aparecimento do 

Sinal Stop possuía maior variabilidade, indo de 100 a 725 ms. Além desta maior 

variabilidade, três dos intervalos adotados se estendiam além do intervalo mais 

longo do experimento 1 (400 ms), ou seja, 475, 600 e 725 ms. Intervalos mais 

longos deveriam favorecer a emissão da resposta e assim, tendenciar as curvas de 

taxa de inibição para o valor próximo a zero, o que de fato ocorreu. Portanto, 

especialmente e gradualmente nos três intervalos mais longos, os voluntários 

poderiam apertar a tecla antes mesmo do aparecimento do Sinal Stop. Nesse 

sentido, no experimento 2, havia três possibilidades: a inibição da resposta motora 

após o aparecimento do Sinal Stop, a emissão da resposta após o aparecimento do 
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Sinal Stop (erro de emissão) ou a emissão da resposta antes do Sinal Stop, o que 

raramente ocorria no experimento 1, devido ao uso de intervalos mais curtos. 

Portanto, no experimento 1, as taxas de inibição e “erros de emissão” eram 

complementares. Já no experimento 2, devido à maior probabilidade de emissão de 

resposta antes do aparecimento do Sinal Stop, essas duas taxas não mais se 

complementavam. Sendo assim, o experimento 2 viabilizou a análise dos “erros 

após um Sinal Stop” (Gráfico 7), que representam a falha na inibição da resposta 

motora após a apresentação do Sinal Stop. Tal qual observado na curva de 

porcentagem de inibição, também na curva de “erros de inibição”, verificamos que 

ensaios congruentes e incongruentes diferiram entre si. No início das curvas, nos 

intervalos mais curtos, observamos um padrão gradualmente crescente na curva de 

erros de inibição em ambas as condições, indicando uma gradual conclusão da 

tarefa Stroop ao longo dos intervalos adotados: à medida que os intervalos iam 

avançando, mais tempo era dado para a solução da tarefa primária e mais difícil era 

inibir a resposta. Sendo assim, novamente foi observada uma maior taxa de erros 

em ensaios congruentes em razão da maior agilidade na solução da tarefa primária 

desta condição. Esta maior ou menor dificuldade na solução da tarefa Stroop se 

refletiu na curva através do momento em que ambas as condições atingiram o pico 

na taxa de erros. Para os ensaios congruentes, este pico ocorreu em um IS mais 

curto (350 ms) em relação aos ensaios incongruentes (475 ms) – curiosamente, 

ambos próximos a 50% de erros de emissão (56% e 53%, respectivamente). Ante o 

já exposto, fica claro que o “atraso” deste pico reflete a maior dificuldade na 

execução da tarefa primária e consequente atraso na emissão da resposta. Após 

este pico, a curva gradualmente se torna decrescente, indicando que nos intervalos 

mais longos, tanto para o tipo congruente quanto para o incongruente, pouco a 

pouco a tarefa primária vem sendo realizada e, portanto, a maior parte das 

respostas motoras já foi emitida antes do aparecimento do Sinal Stop, não havendo 

mais sentido classificá-las como “erros de emissão”. Lembramos aqui que se a 

resposta motora correta ocorresse antes do aparecimento do Sinal Stop ela não 

seria computada como erro, por razões óbvias. E por isso há este ponto de ambas 

as curvas em que as taxas decaem. Durante a fase decrescente, notamos que agora 

o padrão se inverte, e as falhas de inibição são maiores nos ensaios incongruentes. 

A razão disso é que como nestes a tarefa primária é mais exigente e mais lenta, é 
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mais provável que um Sinal Stop apareça antes da resposta ter sido emitida. Essa 

probabilidade é significativamente menor em ensaios congruentes devido à maior 

agilidade na execução destes.  

Portanto, todos os achados deste estudo relativos à tarefa Stop, e que 

manifestam pela taxa de inibição motora de acordo com os Intervalos Stop e com as 

condições adotadas (congruente e incongruente), que foram reforçados a partir dos 

dados de EMG (experimento 1) e da taxa de emissão de erros Stop (experimento 2) 

corroboram a teoria da corrida de cavalo (Logan & Cowan, 1984), e a apontam como 

muito plausível para explicar as relações entre o nível de preparação motora para a 

execução da resposta à tarefa primária (solução da tarefa Stroop) e a probabilidade 

de inibir tal comando motor a partir do Sinal Stop. Assim, nossos resultados 

corroboram a literatura que defende que a tarefa primária afeta a competição entre 

os processos de emissão e inibição da resposta (Kalanthroff et al., 2013; Logan & 

Cowan, 1984). Como dito acima, nossos achados validam o modelo de corrida de 

cavalo sistematicamente utilizado para explicar resultados obtidos com protocolos 

STOP. Além disso, e muito importante, também validam e reforçam nosso protocolo 

experimental para investigar interações entre os processos inibitórios envolvidos nas 

tarefas Stroop e Stop. Como dito anteriormente, até onde sabemos, somos um dos 

poucos a utilizar um protocolo "dual-task" (tarefa Stroop e tarefa Stop) para 

avaliação de controle inibitório. O Teste Stroop requer controle inibitório em relação 

à presença do distrativo que interfere na resolução da tarefa – controle de 

interferência. Ensaios congruentes vs. incongruentes se diferenciariam em relação à 

necessidade ou não de implementação deste nível de controle, indicando dois 

diferentes níveis de dificuldade na mesma tarefa Stroop. Somado a isso, a 

apresentação do Sinal Stop cria a necessidade de, eventualmente, inibir a resposta 

motora que já havia sido iniciada para resposta da tarefa primária – inibição motora. 

Como existem dois níveis principais de conflito na tarefa Stroop no nosso protocolo, 

conseguimos, de forma direta, avaliar o modelo de corrida de cavalo sob dois níveis 

de dificuldade. Assim, o resultado de que a porcentagem de inibição foi influenciada 

pelas condições adotadas (congruente ou incongruente) indica que existe uma 

sobreposição de mecanismos de controle requeridos pelas tarefas Stroop pareado e 

Stop. No entanto, existe um debate se essas duas tarefas recrutam mecanismos 

inibitórios comuns ou distintos. Ou seja, as duas tarefas envolvem “inibição de uma 
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resposta habitual”, como proposto, por exemplo, por Friedman & Miyake (2004), ou a 

tarefa Stroop envolve “controle de interferência” e a tarefa Stop envolve “inibição de 

uma resposta habitual”, como proposto por Nigg (2000)? A hipótese de que a tarefa 

Stroop envolveria a inibição de uma resposta dominante/habitual só seria possível 

de ser considerada quando a tarefa exigisse a inibição da leitura da palavra, pois 

como já foi estabelecido na literatura (Friedman & Miyake, 2004), a leitura (e não a 

nomeação da cor) é considerada a resposta dominante na tarefa Stroop. No atual 

estudo, nós usamos uma variação da tarefa Stroop pareado, na qual os participantes 

deveriam comparar a palavra do ES (e suprimir a “cor”) com as opções de resposta 

(barras coloridas). Sendo assim, como no presente estudo a tarefa primária não 

exige a supressão da palavra (resposta dominante/habitual) e sim da cor do estímulo 

Stroop (atributo não dominante), o conflito relacionado à tarefa Stroop não pode ser 

entendido como a supressão de uma resposta habitual. Portanto, a interpretação 

dos nossos resultados favorece necessariamente a interpretação de que a interação 

entre a tarefa Stroop pareado e o protocolo stop-signal deve ser entendida como a 

interação entre duas formas diferentes de inibição, sendo o controle de interferência 

e a inibição de uma resposta motora habitual, respectivamente.  

6.4 INSTRUMENTOS  
 

As análises de correlação do experimento 1 revelaram que existem 

associações entre os dados comportamentais e os dados psicométricos. Por 

exemplo, o escore total da BIS-11 se correlacionou positiva e moderadamente com 

os TRs da condição incong/rel no contexto STOP. Além disso, uma análise mais 

detalhada das dimensões da BIS-11 revelou que a impulsividade motora se 

correlacionou positiva e moderadamente com os TRs de ambas as condições 

incongruentes apenas nos blocos STOP (Gráfico 5b e c). Ou seja, quanto maior a 

pontuação na escala de impulsividade, maior o tempo de reação nas tarefas 

incongruentes. Assim, de uma forma geral, observamos que quando inseridos em 

um contexto STOP, os ensaios incongruentes se correlacionam com a dimensão de 

impulsividade motora e com o escore do BIS total.  Uma provável explicação para 

tais correlações pode ser a seguinte. Conforme já mencionado, o contexto STOP já 

torna os voluntários mais precavidos para minimizar a produção de muitos erros 

após o aparecimento dos Sinais Stop. De fato, esse aumento do critério também foi 



  

66 
 

visto quando analisados os TRs das condições em um contexto com e sem Sinal 

Stop no experimento 1. Esta preocupação deve ser ainda maior em voluntários que 

pontuam alto nas escalas de impulsividade. Assim, especialmente estes, por se 

perceberem mais impulsivos, devem adotar uma conduta ainda mais prudente em 

seu desempenho (elevação do critério), refletindo, com maior ênfase, nos TRs dos 

ensaios incongruentes, já que estes possuem um maior nível de dificuldade, com 

maior propensão à produção de erros de tecla. Portanto, objetivando cometer menos 

erros Stop e de tecla, e num contexto e nas condições que os favorecem (Bloco 

STOP e ensaios incongruentes), os voluntários tornaram-se extremamente 

cautelosos e elevaram seu critério, o que refletiu na latência das respostas manuais, 

especialmente nas condições incongruentes, as mais difíceis.  

Entretanto, quando analisamos o outro contexto do experimento, o bloco GO, 

verificamos que houve uma correlação entre o efeito congruência e BIS-11 total e 

impulsividade atencional: quanto maior o efeito congruência, maior a pontuação total 

da BIS-11 e especialmente da impulsividade atencional. Ou seja, quando no 

contexto STOP, as interações ocorreram com a subescala diretamente relacionada 

ao controle da emissão de respostas rotineiras e usuais (inadequadas após um Sinal 

Stop) – impulsividade motora. Já no contexto sem Sinal Stop (Bloco GO), a 

interação se deu entre TRs e a subescala de impulsividade atencional, a qual não 

está relacionada ao controle motor ou tomada de decisão, e sim à solução do 

conflito da tarefa principal. Como já dito, maior magnitude no efeito congruência 

significa que a diferença entre os TRs dos tipos incong/unrel e cong/unrel é maior, 

seja por redução dos TRs nos ensaios congruentes ou aumento dos TRs nos 

ensaios congruentes, ou ambos. Assim, diante disso, esta interação indica que no 

contexto sem Sinais Stop, os voluntários com maiores pontuações na dimensão de 

impulsividade atencional tiveram dificuldades na inibição do atributo distrativo nos 

ensaios incongruentes, levando a um aumento do efeito congruência. Ou seja, 

voluntários com maiores índices de pontuação na dimensão de impulsividade 

atencional, por se sentirem mais impulsivos, elevaram seu critério para errarem 

menos. Isso não afetou muito os TRs da condição congruente (já que não há 

conflito), mas elevou os TRs da condição incongruente, aumentando o efeito 

congruência.  
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Nossos achados estão parcialmente de acordo com o trabalho de Enticott et 

al. (2006), no qual foi utilizada uma tarefa Stroop espacial e medida a impulsividade 

através da BIS-11. Eles investigaram a associação entre traços de impulsividade e 

uma tarefa Stroop espacial ou uma tarefa Stop e encontraram que a performance na 

tarefa Stroop, mas não na tarefa Stop, se correlacionou positivamente com 

impulsividade de não-planejamento, atencional, motora e o escore total da BIS-11. 

Essas correlações indicam que os participantes com escores mais altos no 

autorrelato de impulsividade levaram mais tempo para resolver o conflito Stroop. 

Entretanto, é importante ressaltar que no estudo de Enticott e colaboradores, a 

tarefa Stroop e Stop foram realizadas em momentos separados o que difere do 

nosso protocolo. Sendo assim, não foi possível avaliar a interação entre os 

mecanismos inibitórios requeridos nesses dois paradigmas. Portanto, as condições e 

o contexto e, especialmente, a demanda cognitiva da tarefa deles não pode ser 

diretamente comparada com o nosso protocolo. Por exemplo, o tipo incongruente no 

contexto stop-signal, a mais demandante, não estava presente no trabalho deles. 

Isso pode explicar as diferenças obtidas nas análises de correlação realizadas em 

cada um dos trabalhos. No atual estudo, nós combinamos as tarefas Stroop pareado 

e Stop no mesmo protocolo, o que permitiu investigar a associação entre diferentes 

dimensões da impulsividade com a performance na tarefa Stroop que continha (ou 

não) uma demanda de inibição motora. Especificamente, nos blocos nos quais a 

demanda de inibição do stop-signal foi acrescentada, a performance 

comportamental foi associada com a impulsividade motora. Diferentemente, quando 

só havia a performance da tarefa Stroop pareado, a associação ocorreu entre as 

variáveis Stroop e a impulsividade atencional. Isso indica que a introdução do 

protocolo stop-signal em uma tarefa Stroop pareado representa uma manipulação 

adicional e importante para investigar como demandas cognitivas distintas são 

associadas às diferentes dimensões de impulsividade.  

Outro achado do experimento 1 revelou que o efeito congruência nos blocos 

STOP diferiu significativamente entre adultos com maiores e menores índices de 

impulsividade na BIS-11. Resultados similares foram encontrados por Leshem 

(2016) em um protocolo completamente diferente. Ela investigou a relação entre 

impulsividade e controle executivo, em uma população adulta saudável, usando um 

experimento auditivo dicótico com demandas cognitivas diferentes. Ela encontrou 
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que as pessoas mais impulsivas apresentavam pior performance do que aquelas 

com baixa impulsividade apenas sob condições com alta demanda cognitiva. Ela 

explicou os dados de acordo com o modelo de carga de Lavie. Em uma versão mais 

recente desse modelo, Lavie e colaboradores (2004) propuseram dois mecanismos 

atencionais seletivos que contribuem para a modulação da interferência do 

distrativo: i) o mecanismo de seleção perceptual (o modelo clássico), que permite a 

exclusão da interferência causada pelo distrator em situações com alta carga 

perceptual (Lavie, 1995; Lavie & Tsal, 1994); e ii) o mecanismo de controle cognitivo 

que reduz a interferência de distratores percebidos enquanto as funções de controle 

cognitivo estão disponíveis para manter as prioridades do momento, o que ocorre 

em situações de baixa carga cognitiva (Lavie et al, 2004). De acordo com este 

segundo e mais ativo mecanismo, tarefas muito demandantes (como tarefas duplas 

– “dual-tasks) diminuem a capacidade disponível para funcionamento do controle 

inibitório ativo requerido, aumentando o processamento da informação irrelevante. 

Os resultados de Leshem mostraram que quando a demanda cognitiva da tarefa era 

baixa, não existia diferença entre o grupo com menor e maior impulsividade. Apenas 

quando a demanda cognitiva aumentava, indivíduos mais impulsivos exibiam mais 

dificuldades de alocação de recursos ativos para resolução de conflito, como 

aqueles previstos pelo mecanismo de controle cognitivo. Nossos resultados em 

relação aos grupos de maior e menor impulsividade vão na mesma direção; 

diferenças entre os grupos ocorreram apenas quando o contexto STOP foi incluído 

(os blocos STOP). Evidentemente, a introdução do Sinal Stop aumentou a demanda 

cognitiva da tarefa, criando uma condição similar à uma tarefa dupla. É bastante 

plausível que, em situações de altas demandas de carga provocadas pelo Sinal 

Stop, mecanismos inibitórios ativos necessários para reduzir e/ou bloquear o atributo 

irrelevante do Stroop estejam sobrecarregados e não consigam ser implementados. 

Portanto, os TRs dos tipos incongruentes (principalmente) aumentaram, e como 

consequência, a magnitude do efeito congruência também aumentou. Sendo assim, 

como em Leshem (2016), nossos dados indicam que tarefas de alta demanda 

representam um desafio adicional, especialmente para indivíduos com alta 

impulsividade. Isso poderia ocorrer devido à uma habilidade prejudicada em suprimir 

informações irrelevantes, apoiando a hipótese de que a distraibilidade (i.e., a baixa 

habilidade em suprimir informações irrelevantes) é uma característica fundamental 
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no processamento de informação em indivíduos com alta impulsividade, como já 

proposto por Russo e colaboradores (2008).  

Outro estudo correlacionando a tarefa Stroop com a BIS-11 foi realizado com 

pacientes bipolares (Strasser et al., 2016). Apesar de ter sido encontrada uma 

lentificação na execução da tarefa Stroop e uma maior impulsividade autorrelatada 

para os pacientes em relação à população controle, não foram encontradas 

correlações significativas entre essas medidas, o que poderia indicar que os 

parâmetros constituem dimensões distintas. Outro estudo foi realizado por 

Bandelero e Toni (2015) com adultos não-clínicos, utilizando outra variação do teste 

Stroop.  A tarefa era dividida em três partes, nas quais os voluntários deveriam ler os 

nomes das cores impressas em tinta preta, reconhecer e nomear as cores dos 

estímulos “Xs” e nomear as cores de palavras incongruentes, respectivamente. Além 

disso, medidas de impulsividade foram obtidas através da BIS-11. Os resultados 

mostraram ausência de correlações significativas entre BIS-11 e o desempenho na 

tarefa Stroop. Assim, em nível ainda preliminar, parece que para encontrar-se 

correlações entre a escala BIS-11 e o desempenho numa tarefa Stroop, é 

necessário aumentar a demanda da segunda, ou seja, dificultar a tarefa primária. 

Com isso, segundo o modelo de Lavie, corroborados pelo estudo de Leshem (2016) 

seria possível exaurir recursos cognitivos de alta ordem e assim permitir que as 

“falhas” atencionais dos sujeitos mais impulsivos se manifestassem na tarefa 

primária. Tal fato merece ser tema de futuros estudos visando aprofundar a 

veracidade desta hipótese. 

Já em relação ao experimento 2, nenhuma correlação significativa foi 

observada entre os dados comportamentais e os instrumentos. Com o objetivo de 

encontrar uma explicação para essa ausência de associações, podemos comparar 

aspectos metodológicos dos dois experimentos. Uma possível explicação, poderia 

ser a quantidade de ensaios congruentes e incongruentes nos experimentos 1 e 2. 

Alguém menos atento poderia imaginar que no experimento 1 haveria 1/3 de ensaios 

congruentes contra 2/3 de ensaios incongruentes, já que havia três condições 

distintas. Entretanto, lembramos que naquele experimento 50% dos ensaios eram do 

tipo cong/unrel, 25% do tipo incong/unrel e 25% do tipo incong/rel. Ou seja, 50% 

eram congruentes e 50% incongruentes como no experimento 2.  
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Ainda pensando em possíveis explicações, poderíamos pensar na presença 

dos contextos GO e STOP no primeiro experimento e na retirada do bloco GO do 

segundo experimento. Assim poderia ser que, por alguma razão relacionada a um 

“treinamento” prévio num bloco GO (o que de fato ocorreu em metade das pessoas 

testadas no experimento 1) a performance nos blocos STOP pudesse ser alterada. 

Entretanto, uma análise foi feita para comparar se houve alguma mudança de 

padrão nos resultados daqueles que fizeram o bloco GO antes dos blocos STOP, 

em relação àqueles que fizeram os blocos STOP antes do bloco GO. Constatamos 

que não houve qualquer diferença no padrão geral obtido entre estas duas metades 

da amostra, o que descarta tal explicação. 

As correlações entre os dados comportamentais e as escalas não mostraram 

associações entre o desempenho comportamental e o autorrelato de impulsividade, 

ansiedade e sintomas relacionados ao Transtorno do Déficit de 

Atenção/Hiperatividade. Uma possível explicação refere-se ao fato de as escalas 

medirem comportamentos diferentes daqueles necessários para realização das 

tarefas Stroop e Stop. Outra possível explicação se refere ao fato de a amostra 

deste experimento ser muito heterogênea. Uma análise mais minuciosa dos dados 

revelou que, de fato, os sujeitos se comportaram de maneira distinta em relação à 

inibição da resposta motora.  A amostra foi separada em grupos, utilizando uma 

inspeção visual da curva de inibição de cada participante. Além disso, também foi 

levada em consideração a porcentagem de inibição no intervalo mais curto (100 ms) 

e nos intervalos mais longos (600 e 725 ms).  A princípio, observamos três padrões 

bem diferentes evidenciando a heterogeneidade dessa amostra - ver gráfico 9. O 

gráfico (a) representa a média da porcentagem de inibição obtida para todos os 

sujeitos utilizados no experimento 2. O gráfico (b) representa o grupo I (n= 17), que 

parece ter resolvido a tarefa primária e ter seguido a instrução de não adiar a 

execução da resposta à espera do Sinal Stop, pois observamos uma alta taxa de 

inibição no início e a diminuição ao longo do aumento do Intervalo Stop, chegando a 

um mínimo em torno de 15%. Já o grupo II (n= 11), que aparece no gráfico (c) 

sugere um comportamento mais impulsivo nos Intervalos Stop mais curtos (uma 

menor taxa de inibição), mas um controle inibitório melhor nos intervalos mais 

longos, aproximando-se de 5%. Entretanto, o grupo III (n= 14), que aparece no 

gráfico (d) é bem distinto dos outros na medida em que parece não ter considerado 
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o aparecimento do Sinal Stop, mantendo uma menor taxa de inibição tanto nos 

intervalos mais curtos quanto nos mais longos. Ou seja, mesmo em IS curtos, no 

qual a inibição da resposta motora era mais fácil, os índices de inibição ficaram em 

torno de 23% em média. Por fim, houve ainda 11 sujeitos que não se encaixaram em 

nenhum dos perfis descritos, com padrões os mais variados possíveis. Outro padrão 

inusitado e que merece destaque foi observado para 4 voluntários (dentre os 11 por 

último listados). Estes apresentaram taxas de inibição próximas de 100% até o IS de 

475 ms. Isso indica que tais voluntários, em total oposição àqueles do grupo III 

estariam supervalorizando o aparecimento do Sinal Stop e privilegiando não cometer 

erros de emissão após o Sinal Stop, à despeito da ênfase das instruções para não 

seguir tal estratégia. Se os voluntários do grupo III negligenciaram completamente a 

presença dos Sinais Stop, estes 4 privilegiaram-no, e preferiram cometer menos 

erros de Stop em detrimento à tarefa primária do teste Stroop. Outros (n= 7) 

apresentaram ainda padrões mais estranhos, e que não puderam ser encaixados em 

nenhum dos grupos mencionados. Assim diante de tanta variabilidade (25 dos 53 

voluntários – 47% da amostra – não evidenciaram o padrão previsto pelas instruções 

dadas) era esperado que a confiabilidade das análises de correlação ficassem 

comprometidas em virtude da dispersão dos dados desta curva.. Note que de uma 

amostra total de 53 voluntários, apenas 28 (grupos I e II), ou 53%, produziram o 

padrão inibitório esperado para um Sinal Stop. 

 A questão, portanto, é imaginar uma explicação para tanta variabilidade no 

experimento 2 e não no experimento 1.  Uma explicação plausível seria a mudança 

dos Intervalos Stop do primeiro para o segundo experimento. No experimento 1, 

utilizamos intervalos mais curtos (de 100 a 400 ms), e mesmo o intervalo mais longo 

ainda estava abaixo do TR médio obtido para as três condições. Ou seja, na grande 

maioria dos ensaios, a tarefa primária ainda estava sendo resolvida quando o maior 

IS ocorria. Assim, era mais fácil seguir as instruções de frear a resposta motora no 

experimento 1, pois o Sinal Stop na grande maioria das vezes acontecia antes da 

finalização da tarefa primária. Isso poderia estar servindo para reforçar 

positivamente ou enfatizar a instrução relativa à inibição motora após o Sinal Stop. 

Já no experimento 2, a utilização de mais intervalos longos (de 100 a 725 ms; sendo 

que três deles ocorriam após o maior intervalo do experimento 1: 475 ms, 600 ms e 

725 ms), pode ter produzido em alguns participantes um efeito oposto. Ou seja, que 
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eles resolvessem dar menor peso à instrução de inibir a resposta motora após o 

Stop e esperar pelo Sinal Stop para não cometer tantos “erros Stop”. Neste aspecto, 

é como se parte dos voluntários priorizassem não errar em um teste Stop do que ser 

rápido na tarefa Stroop (padrão demonstrado pelo grupo III), invertendo ou 

confundindo a lógica de todo o experimento. É difícil especular sobre esta hipótese, 

mas o fato é que a alteração da janela temporal nos quais os Intervalos Stop eram 

apresentados parece ter influenciado a motivação dos voluntários em seguir as 

instruções Stop ou fazê-los buscar estratégias alternativas para a execução da 

tarefa solicitada, seguindo suas próprias ideias e prioridades sobre o que é ter um 

desempenho melhor neste “dual-task”. Portanto, a alteração do protoc.olo que 

usamos no experimento 2 para conseguir produzir uma curva de inibição completa, 

indo de 100% de inibição a praticamente 0%, parece ter “contaminado” nosso dados 

por induzir uma maior variabilidade da nossa amostra. Futuramente buscaremos 

alternativas de protocolo para confirmar os achados das correlações do experimento 

1 sem tais efeitos colaterais.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9 – Diferentes padrões de porcentagem de inibição (ordenadas), de acordo com o 
Intervalo Stop (abscissas), obtidos no experimento 2. a) Todos os voluntários que realizaram o 
experimento (n= 53); b) Grupo I (n=17). c) Grupo II (n=11) d) Grupo III (n=14). As barras verticais 
indicam o erro padrão da média. 
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Visando entender melhor a ausência de resultados significativos para as 

análises de correlação do experimento 2 realizamos uma busca na literatura por 

trabalhos que investigassem a interação entre controle inibitório e medidas 

psicométricas de autorrelato. Assim, em relação aos indicadores de TDAH, o estudo 

de Silva (2017) investigou a performance de adultos com e sem TDAH em tarefas 

neuropsicológicas. Uma das tarefas utilizadas para controle inibitório foi uma versão 

do teste Stroop. Na primeira parte, indivíduos deveriam nomear a cor da palavra, 

independente do conteúdo verbal do estímulo e na segunda parte, deveriam nomear 

a cor das palavras que eram nomes de cores (estímulos incongruentes). Os 

resultados mostraram que não houve diferença entre o grupo controle e o grupo com 

TDAH na tarefa Stroop. Outro estudo de Mesquita e colaboradores (2010) investigou 

o perfil neuropsicológico de portadores de TDAH. Uma versão do Teste Stroop foi 

utilizada para investigar o controle inibitório. Novamente, os resultados mostraram 

que não houve diferença entre a performance dos dois grupos (Mesquita et al., 

2010). Tais estudos vão na mesma direção dos resultados encontrados aqui, 

indicando que, diferentemente do que havíamos previsto inicialmente, talvez não 

haja correlações entre as alterações cognitivas observadas em portadores de TDAH 

com aquelas relacionadas à solução da Tarefa Stroop. 

Em relação à associação entre a ansiedade e as tarefas de controle inibitório, 

a literatura mostrou que os resultados são controversos. Por exemplo, no estudo de 

Melo e colaboradores (2012), estudantes universitários responderam ao IDATE-T 

para avaliar os diferentes níveis de ansiedade na amostra e, depois, foram 

submetidos à tarefa Stroop emocional. Os resultados mostraram que o efeito Stroop 

não apresentou uma relação com os níveis de ansiedade. Segundo os autores, isso 

poderia demonstrar que os níveis de ansiedade aceitos como normais podem não 

ser suficientes para mostrar o viés de atenção na tarefa. Um estudo de Montagnero 

e colaboradores (2008) investigou a performance de pessoas com alta ou baixa 

ansiedade, medido através do IDATE-T. No primeiro experimento, os participantes 

realizaram as tarefas Stroop clássico e Stroop emocional e os resultados apontaram 

que o tempo para nomeação das cores das palavras ameaçadoras aumenta de 

acordo com o nível de ansiedade, ou seja, uma interação entre ambos. Ou seja, são 

exemplos de dois estudos com resultados discrepantes em relação às possíveis 

correlações entre ansiedade e solução de conflito Stroop. De fato, ainda não há uma 
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explicação conclusiva para as divergências observadas nestes estudos. Uma 

possível explicação baseia-se nas divergências metodológicas. Apesar de todos os 

estudos citados avaliarem a inibição motora por meio de dados comportamentais e 

as medidas psicométricas através de autorrelato, diferentes tarefas primárias foram 

utilizadas sugerindo que esse pode ser o ponto principal para as diferenças de 

resultados encontrados.  

Os resultados das análises de correlação do experimento 1 não foram 

confirmados no experimento 2, provavelmente pelas razões acima discutidas. De 

qualquer forma, novos estudos especificamente voltados para cada uma das 

medidas psicométricas relatadas, devem ser desenvolvidos nesta linha de pesquisa 

do nosso laboratório e por outros grupos visando entender e contextualizar melhor e 

tais medidas e seus respectivos traços avaliados com as inibições Stroop e Stop. 

 

6.5 LIMITAÇÕES 
 

Há pelo menos duas limitações nesse trabalho que merecem consideração. 

Primeiro, foi utilizada uma tarefa Stroop-pareado, que difere de outras versões 

utilizadas em outros estudos. Ou seja, no atual estudo, os participantes deveriam 

reter a informação relevante do atributo Stroop e compará-la com duas opções de 

resposta, o que leva a um aumento da demanda cognitiva. Sendo assim, esse fator 

limita a comparação dos nossos resultados com estudos nos quais versões mais 

simples da tarefa Stroop foram utilizadas.  

Em segundo lugar, a medida da latência da inibição (SSRT), não foi utilizada, 

o que se torna um fator limitante à medida que não conseguimos averiguar se as 

nossas premissas seriam confirmadas com a utilização dessa medida. Além disso, 

poderia haver alguma correlação entre os dados indicadores de impulsividade, 

tomada de decisão, ansiedade e sintomas de desatenção e hiperatividade com a 

SSRT.  

6.6 PERSPECTIVAS FUTURAS  
 

    O próximo passo será aplicar o nosso protocolo em populações subclínicas 

e clínicas para verificar se a tarefa é capaz de mostrar alterações no padrão de 

inibição em pessoas com transtornos relacionados ao controle inibitório. Além disso, 

estudos especificamente voltados para cada um dos indicadores de ansiedade, 
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impulsividade, tomada de decisão e sinais de desatenção e hiperatividade deveriam 

ser desenvolvidos nesta linha de pesquisa pelo nosso laboratório e por outros 

grupos visando entender e contextualizar melhor tais medidas e seus respectivos 

traços avaliados com as inibições Stroop e Stop. 

 

7. CONCLUSÃO  
 
 Nossos resultados mostraram que houve uma interação entre os processos 

inibitórios requeridos na tarefa Stroop e Stop, em função da dificuldade da tarefa 

primária. Ou seja, a taxa de inibição foi melhor para os ensaios incongruentes do 

que para os congruentes, corroborando com estudos que afirmam que a demanda 

cogntiiva da tarefa primária é capaz de influenciar a capacidade da inibição motora. 

Além disso, os resultados mostraram que a inibição é mais difícil em intervalos mais 

longos, o que foi corroborado pelo resultado eletromiográfico no experimento 1, que 

apresentou maior ativação sublimiar no intervalo mais longo (400 ms). Nossos 

resultados reforçam o modelo de corrida de cavalo como explicação para os 

processos envolvidos na tarefa Stop. Os resultados iniciais obtidos no presente 

estudo validam o uso do nosso protocolo para avaliação dos mecanismos inibitórios 

envolvidos nas tarefas Stroop pareado e Stop e a interação entre eles e indicam a 

necessidade de estudos mais detalhados para compreender melhor as associações 

entre o desempenho na tarefa Stroop/Stop com funções e traços de impulsividade, 

tomada de decisão, ansiedade e sintomas de desatenção e hiperatividade.  
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO I - BARRAT IMPULSIVENESS SCALE – 11 (BIS-11) 
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9.2 ANEXO II - INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO E ESTADO - T 
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9.3 ANEXO III - ESCALA BECK DE ANSIEDADE (BAI) 
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9.4 ANEXO IV -  IOWA GAMBLING TASK 
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9.5 ANEXO V -  ESCALA DE AUTO-AVALIAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DO 
TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE EM ADULTOS 
(ASRS) 
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9.6 ANEXO VI - INVENTÁRIO EDINBURGH  
 

 
NOME:____________________________________________________________ 

IDADE E DATA:____________________________________________________ 

Você já teve alguma tendência a ser canhoto? ____________________________ 

Existe algum canhoto na sua família? ___________________________________ 

 
Indicar a preferência manual nas seguintes atividades, assinalando + na coluna 

apropriada. Se não existir preferência, assinale + nas duas escolhas. 
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9.7 ANEXO VII - ACUIDADE VISUAL 
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9.8 ANEXO VIII - ISHIHARA 
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9.9 ANEXO X - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  
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10. APÊNDICES  

10.1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PESQUISADO 

* Nome:_____________________________________________________________ 

* Idade: ________________ anos       * Data de Nascimento: ____/____/____ 

* DNI: ______________________    

* Matrícula UFF (caso seja aluno, funcionário ou professor da UFF): 

________________________________ 

* Responsável legal (caso seja menor de 18 

anos):___________________________________________ 

* Título do projeto: "O Teste Stroop como Ferramenta para Avaliar as Funções 
Executivas: Parâmetros Comportamentais e Psicofisiológicos" 

 
* Responsável pelo projeto: Prof. Dr. Walter Machado-Pinheiro  

* Inscrição no Conselho: 5255634-5, CRM-RJ 

* Departamento: Depto Interdisciplinar de Rio das Ostras / PURO / UFF. 

Eu, ______________________________________, abaixo assinado, 

responsável pelo meu parente próximo, 

____________________________________________ declaro ter 

pleno conhecimento do que se segue: 

- Objetivos do projeto: estudar através do "tempo de reação" (tempo que vai do 

aparecimento do estímulo até a sua resposta) a participação da atenção na 

capacidade de processamento do cérebro. Testaremos como sinais “distrativos" 

que dificultam o processamento dos estímulos principais interferem na eficiência 

da sua resposta. 

- Procedimentos: após esclarecimento das condições experimentais, o voluntário 

se sentará defronte ao monitor de um micro-computador com a cabeça apoiada e 

responderá, apertando uma tecla, ao aparecimento de um estímulo. Fará isso em 

2 (duas) sessões de testes divididas em 4 (quatro) blocos de 4 a 5 minutos cada. 

- Desconfortos ou riscos: não há nenhum risco potencial detectado, e o único 

"desconforto" será o de permanecer sentado e com a cabeça apoiada por 4 a 5 

minutos por bloco. 

- Benefícios: ao final do experimento, o voluntário será convidado a participar de 

uma reunião onde os fundamentos, objetivos e resultados obtidos serão 



  

98 
 

discutidos e apresentados. Assim, os benefícios estão relacionados à explicação 

das várias etapas envolvidas na execução de um projeto científico. 

Apresentaremos um detalhamento sobre o que é e como se realiza um projeto 

científico, mencionando todas as etapas do mesmo: estudo da temática, coleta 

da bibliografia essencial, formulação da hipótese, método para a coleta e 

preparação de dados, análise estatística, interpretação da mesma, análise dos 

resultados e preparação de painéis e do artigo científico a ser submetido. 

Acreditamos que tal iniciativa pode representar o despertar de novas vocações 

científicas entre os alunos dos cursos de graduação. 

- que receberei respostas ou esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos 

procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 

pesquisa; 

- da liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo; 

- que se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas ao meu 

desempenho; 

- que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa 

afetar a minha vontade se continuar dele participando; 

- que estou ciente que os resultados aqui obtidos deverão ser levados a 

Congressos e publicados em revistas científicas, mantido o anonimato dos dados 

coletados. 

Rio das Ostras, _____ de ___________________ de 20______. 

____________________________________________ 

assinatura do pesquisado 

____________________________________________ 

assinatura do responsável (se necessário) 

 

______________________    ______________________ 

Assinatura da testemunha I    Assinatura da testemunha II 
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