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RESUMO
O controle inibitório é um componente executivo que viabiliza o comportamento
organizado e voltado para metas. Atualmente sabe-se que a inibição não é uma função
unitária, e que, na verdade, ela pode ser dividida em processos inibitórios distintos com
propriedades específicas. Entre as tarefas frequentemente utilizadas para avaliação da
capacidade de inibição estão as tarefas do tipo Stroop e stop-signal. Pesquisas têm
investigado quais formas de inibição estão envolvidas em tarefas do tipo Stroop e stopsignal e como essas inibições interagem, porém não existe um consenso sobre o tema.
As funções inibitórias possuem também um papel central em transtornos caracterizados
por comportamentos impulsivos, como o TDAH. O atual estudo buscou, inicialmente,
investigar a interação das variáveis comportamentais obtidas em tarefas Strooppareado e stop-signal, ou seja, o tempo de reação (TR) da tarefa Stroop e a latência de
inibição da resposta da tarefa stop – tempo de reação do sinal stop (SSRT). Além disso,
correlações de Spearman foram feitas entre as medidas comportamentais (TR, SSRT e
taxa de erros), escores obtidos em escalas de autorrelato de impulsividade (BIS-11 e
UPPS) e de sintomas de TDAH (ASRS). Por fim, também verificamos como medidas
eletromiográficas (EMG) variaram de acordo com as tarefas comportamentais. Assim,
analisamos como o percentual de atividades mioelétricas bilaterais (obtidas em ambas
as mãos - ativações duplas) e subliminares, as quais caracterizam um conflito a nível
motor, variaram em função das diferentes condições Stroop-pareado. Os resultados
indicaram que o TR, o SSRT e as medidas do EMG diferiram significativamente entre
as diferentes condições Stroop, sendo maiores em condições que apresentaram maior
nível de conflito. Além disso, o SSRT e ambas as medidas de EMG foram sensíveis à
dificuldade da tarefa Stroop. Por fim, as correlações indicaram que, de modo geral,
participantes com maiores escores nas escalas apresentaram menores TRs, menores
tempos de inibição (SSRT) e um maior número de erros. Esses resultados sugerem que
os mecanismos inibitórios envolvidos nas tarefas Stroop-pareado e stop-signal
interagem. O achado de processos inibitórios mais rápidos em adultos não-clínicos com
maiores pontuações nas escalas de impulsividade dá suporte à chamada “visão
funcional da impulsividade”, como proposto por Dickman (1990). Outros estudos são
necessários para saber se esses resultados se estenderiam a uma população clínica
com impulsividade.

Palavras-chave: Stroop-pareado; stop-signal; inibição; impulsividade
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ABSTRACT
Inhibitory control is an executive component that enables appropriate and goaldirected behavior. It is known that inhibition is not a unitary function, and that, in fact, it
can be separated into different inhibitory processes which have unique properties.
Stroop-like and stop-signal tasks are among those commonly used to evaluate the
inhibitory capacity. Some researches have investigated which types of inhibition are
involved in Stroop-like tasks and stop-signal tasks and how they interact; however, there
is no consensus about this issue. Inhibitory functions have also a central role in
disorders characterized by impulsive behaviors, such as ADHD. The current study
investigated, initially, for interactions between the behavioral variables obtained in the
Stroop-matching and stop-signal tasks, i.e., the reaction time (RT) of the Stroop task and
the latency of response inhibition of the stop-signal task – stop-signal reaction time
(SSRT). Moreover, Spearman correlations were made between the behavioral data (RT,
SSRT and error rates), the scores obtained in self-report instruments used to assess
impulsivity (BIS-11 and UPPS) and ADHD symptoms (ASRS). Finally, we also verified
how electromyographic measures (EMG) varied according to the behavioral tasks. Thus,
we analyzed how the percentage of bilateral myoelectric activities (those obtained in
both hands – double activations) and subliminal activities, both representing conflicts at
motor level, varied as a function of the different Stroop conditions adopted. The results
indicated that RTs, SSRTs and EMG measures differed significantly among different
Stroop conditions, being longer in those conditions with higher levels of conflict.
Furthermore, SSRT and both EMG parameters were sensitive to the difficulty level of the
Stroop-task condition. Finally, the correlations indicated that in general terms,
participants with higher scores in the scales showed lower RTs, lower SSRT and higher
number of errors. These results suggested that the inhibitory mechanisms involved in
the Stroop-matching and stop-signal tasks do interact. The finding that inhibitory
processes are faster in non-clinical adults with higher scores in impulsivity scales gives
support to the so-called “functional view of impulsivity”, as proposed by Dickman (1990).
Other studies are necessary to know if these results would also be found in clinical
population with impulsivity disorders.

Key-words: Stroop-matching; stop-signal; inhibition; impulsivity
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1. INTRODUÇÃO
O tema da presente dissertação é inibição. No entanto, o conceito de inibição
possui um longo histórico que perpassa diferentes áreas do conhecimento e engloba os
mais diversos significados, sendo utilizado para descrever desde o funcionamento de
circuitos neurais até a supressão cognitiva de representações de respostas conflitantes
(ARON, 2007; BARI & ROBBINS, 2013). A descrição do fenômeno de supressão de
estímulos e respostas não é recente, apesar de nem sempre ter sido associado ao
termo “inibição”. Os artigos de Aron (2007) e Bari e Robbins (2013) fazem um apanhado
histórico abrangente sobre o estudo da inibição. Na filosofia, influentes autores como
Platão e Descartes, ao escreverem sobre o comportamento volitivo, já citavam a
necessidade da restrição de uma ação impulsiva para que outra, mais controlada,
pudesse ocorrer. O controle inibitório era visto como parte crucial do comportamento
deliberado. Na literatura científica, o conceito “inibição” ganhou mais espaço no século
XIX, a partir de estudos neurofisiológicos a respeito da ação inibitória de impulsos
nervosos. Os trabalhos de Alfred Wilhelm Volkmann e dos irmãos Ernst e Eduard
Weber foram especialmente importantes ao revelar o efeito inibitório que o nervo vago
exerce sobre a frequência cardíaca. Seguindo à descoberta da função inibitória do
sistema nervoso periférico, o fisiologista Ivan Sechenov descreveu como a estimulação
de regiões específicas do cérebro de sapos era capaz de inibir reflexos espinhais,
estendendo o conceito de inibição para porções centrais do sistema nervoso. No início
do século XX, o conceito de inibição se consolidou na neurofisiologia, de fato, depois de
Charles Sherrington ter recebido o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1932 por
destacar a importância da inibição neural como princípio organizador do sistema
nervoso central. Já em termos de comunicação neuronal, neurotransmissores que
induziam um potencial inibitório pós-sinápticos em neurônios alvos foram descritos,
como é o caso do ácido gama-aminobutírico (GABA), aumentando a abrangência do
conceito.
Aron (2007) e Bari e Robbins (2013) relatam ainda, que, a partir da descoberta
de processos inibitório centrais e periféricos, a inibição começou a chamar atenção de
1

profissionais da área da psicologia. Ivan Pavlov usou a inibição para explicar seus
dados de acordo com sua teoria de aprendizado. Ele afirmou, por exemplo, que a
extinção de comportamentos (i.e., quando um estímulo condicionado – sino – deixa de
ser associado a um estímulo incondicionado – comida – e, portanto, não produz mais
uma resposta – salivação) se dá através de uma função inibitória interna. Na área da
psicodinâmica, Sigmund Freud colocou a inibição como uma função relacionada ao
ego, o aspecto da personalidade responsável pela repressão de pensamentos ou
comportamentos, tornando-os inacessível pela mente consciente. A inibição também
teria papel na repressão de experiências e memórias da infância. Na psicologia do
desenvolvimento, Harnishfeger (1995) descreve como autores como Vygotsky e Luria
demonstraram que o aprimoramento da função inibitória ocorre por toda a infância.
Assim, crianças muito pequenas apresentam dificuldade de pararem uma resposta
habitual ou um comportamento que já esteja em curso, mesmo quando acompanhados
de um comando externo. Porém, conforme elas vão ficando mais velhas, conseguem
gradativamente se aproveitar desses comandos externos para interromper suas ações,
até desenvolverem por completo a habilidade de responder às instruções internas
oriundas de suas próprias demandas e comandos verbais.
A partir desses exemplos, fica claro que o termo “inibição” pode corresponder a
uma pleura de fenômenos distintos, dependendo da área de estudo e dos autores em
questão. Diferentes conceitos de inibição implicam propriedades específicas e
requerem métodos distintos de análise, por isso é importante estabelecer qual
conceitualização será usada ao longo dessa dissertação. O interesse desse trabalho
reside no papel do controle inibitório como componente das funções executivas. Isto é,
essa dissertação foca nos processos inibitórios responsáveis por regular e otimizar
funções de baixa-ordem em prol de um objetivo. Seguindo esse ponto de vista, a
inibição aqui tratada é essencial para o comportamento intencional, suprimindo ações e
estímulos que não são mais adequados para um dado propósito. Esse funcionamento
de alta-ordem da inibição é o tema da presente dissertação.
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1.1. Funções executivas e o córtex pré-frontal
As funções executivas (por vezes chamadas de controle executivo ou controle
cognitivo) são as capacidades que permitem a um indivíduo se envolver em
comportamentos intencionais e independentes com sucesso (LEZAK, 2002). Elas são
fundamentais para saúde física e mental, sucesso acadêmico e profissional e um
desenvolvimento cognitivo e social adequados (DIAMOND, 2013). O controle executivo
consiste no monitoramento e coordenação de processos mais simples, de baixa-ordem,
por meio de processos mais elaborados, de alta-ordem, de acordo com um objetivo
(FUNAHASHI & ANDREAU, 2013; MILLER & COHEN, 2001; YUAN & RAZ, 2014).
Essa concepção, de processos simples que são subordinados à processos
controladores, não é recente. Na verdade, em 1835, Franz Joseph Gall afirmou que a
hierarquia das faculdades mentais é importante, destacando que processos inferiores
devem obedecer a processos superiores, de acordo com as leis da natureza (BARI &
ROBBINS, 2013). A ideia se sustenta até os dias atuais, e é encontrada em teorias que
afirmam que áreas filogeneticamente mais recentes, como o córtex pré-frontal, exercem
controle sobre áreas mais antigas, como os núcleos da base e áreas posteriores
(BADRE, 2008; FUNAHASHI & ANDREAU, 2013; MILLER & COHEN, 2001; STUSS,
2011). E esse é o princípio básico das funções executivas: processos top-down, que
envolvem

intencionalidade,

coordenando

e

controlando

processos

bottom-up,

determinados principalmente pela natureza de estímulos sensoriais (MILLER &
COHEN, 2001). Comportamentos simples não precisam de tal controle, uma vez que
possuem relação direta estímulo-resposta. São os comportamentos novos e complexos
que exigem a regulação de subprocessos cognitivos (MIYAKE et al., 2000).
Considerando que frequentemente estamos inseridos em ambientes repletos de
estímulos, e que cada estímulo é capaz de desencadear uma quantidade igualmente
grande de respostas, a presença de mecanismos capazes de coordenar processos
sensoriais e motores de baixa-ordem é essencial para o comportamento voltado para
metas (MILLER & COHEN, 2001).

3

Ao córtex pré-frontal é comumente atribuído o papel de controle executivo. A
partir do estudo de casos neuropsicológicos, Alexander Luria já havia destacado a
importância dos lobos frontais na programação, regulação e monitoramento das
atividades mentais (UEHARA et al., 2013). Pacientes com lesões pré-frontais, incluindo
o famoso caso de Phineas Gage, apresentam capacidades intelectuais (avaliadas
através do QI) preservadas, assim como um funcionamento adequado de processos
relacionados à memória de longo-prazo, percepção, comportamento motor e
habilidades linguísticas, o que deu origem a obsoleta hipótese de que os lobos frontais
não teriam papel crucial na vida mental (HARLOW, 1868/1993). No entanto, esses
pacientes apresentam dificuldades no controle e regulação de seus comportamentos,
incapacitando principalmente habilidades como planejamento, tomada de decisão e
controle de impulsos (MIYAKE et al., 2000; STUSS, 2011). O prejuízo pré-frontal não
costuma ser caracterizado pela falha de uma função particular, mas sim por um déficit
na coordenação de funções perceptivas, motoras e mnemônicas, o que também é
chamado de disfunções executivas (FUNAHASHI & ANDREAU, 2013).
O córtex pré-frontal exerce controle executivo a partir da integração e
coordenação de múltiplos sistemas neurais de acordo com um objetivo (FUNAHASHI &
ANDREAU, 2013; MILLER & COHEN, 2001). Comportamentos automáticos são
relacionados a vias neurais mais simples e diretas que não dependem de mediação do
pré-frontal. Essa independência permite que eles ocorram de forma rápida e em
paralelo, sem demandar atenção. No entanto, vias mais simples reduzem o
comportamento a uma relação inflexível de estímulo-resposta, aumentando a
probabilidade de erros perseverativos e dificuldades de se adaptar a novos contextos.
Por outro lado, comportamentos mais flexíveis e adaptativos dependem da mediação
do córtex pré-frontal. Essa região neocortical mantém ativos os padrões de atividades
neuronais que representam objetivos e os meios para alcançá-los, e envia sinais que
influenciam o fluxo de atividade neuronal em todo o cérebro (BADRE, 2008; MILLER &
COHEN, 2001).

4

O controle executivo por parte do pré-frontal só é possível devido a certas
especificidades dessa região. Em primeiro lugar, ela possui posicionamento estratégico
para coordenação dos demais processos neurais, uma vez que mantém projeções
recíprocas com todos os sistemas sensoriais, motores e diversas estruturas
subcorticais, permitindo a convergência e integração de informações relevantes de
diferentes regiões. Além disso, o pré-frontal apresenta capacidade de resistir a
informações interferentes enquanto mantém a plasticidade necessária para a
flexibilidade requerida por novas tarefas (MILLER & COHEN, 2001). Portanto, sem a
ação do córtex pré-frontal, as vias neurais mais estabelecidas e automatizadas seriam
responsáveis pela emissão da resposta, o que poderia comprometer a boa
adaptabilidade do comportamento. Por isso, disfunções pré-frontais são associadas a
sintomas impulsivos e desorganizados (e.g., DUNCAN, 1986; SHALLICE & BURGESS,
1996).
O fato de prejuízos executivos serem frequentemente observados em casos de
lesões frontais tornou os termos “disfunção executiva” e “disfunção do lobo frontal”
praticamente sinônimos. No entanto, essa relação deve ser vista com cautela. O lobo
frontal corresponde a apenas 25-33% de todo o córtex cerebral e está envolvido em
muitas funções além das executivas (PETRIDES & PANDYA, 1994). Por isso, reduzir
seu funcionamento ao controle executivo, pode ser um erro. Além disso, prejuízos
executivos podem ser associados a transtornos ou déficits que não envolvem dano
frontal, como é o caso de certos traumas, esclerose múltipla e até depressão (STUSS,
2011). O funcionamento executivo é apenas uma das funções frontais, geralmente
atribuídas às suas porções laterais (YUAN & RAZ, 2014), enquanto outras regiões
frontais são relacionadas à diferentes funções, como é o caso da região medial que
geralmente está presente na regulação emocional (DUNCAN & OWEN, 2000; STUSS,
2011). Portanto, apesar do lobo frontal apresentar papel significativo no funcionamento
executivo, é um equívoco estabelecer essa relação como única e imutável.

5

1.1.1. Inibição como um componente executivo
O termo “funções executivas” foi usado pela primeira vez por Lezak em 1984, se
referindo aos processos envolvidos desde a motivação até o planejamento e execução
do comportamento, além da capacidade de monitoramento e autocorreção (UEHARA et
al., 2013). Apesar disso, ainda hoje é discutido quais processos compõem as funções
executivas (FRIEDMAN & MIYAKE, 2017; FUNAHASHI & ANDREAU, 2013;
GATHMANN et al., 2016). Um dos modelos de funcionamento executivo mais influentes
é o modelo de memória de trabalho multicomponente de Baddeley e Hitch (1994). A
memória de trabalho é uma expansão do conceito de memória de curto-prazo
anteriormente proposto, que passa a englobar novas funções. Enquanto o conceito de
memória de curto-prazo se referia a um processo de armazenamento passivo, a
memória de trabalho, além de armazenar informações por um curto período de tempo,
também é responsável por manipular e atualizar essas informações. Qualquer tarefa
cognitiva envolve o processamento de informações, sejam elas provenientes do
ambiente externo ou interno, o que ocorreria na memória de trabalho (OLIVEIRA,
2007). De acordo com o modelo multicomponente, a memória de trabalho seria
composta de quatro componentes, cada um com uma função específica. A alça
fonológica e o esboço visuo-espacial seriam os subsistemas responsáveis pelo
processamento

de

informações

fonológicas/verbais

e

visuais/espaciais,

respectivamente. Já o retentor episódico seria o componente responsável por formar
uma representação única que unisse o conteúdo dos outros dois subsistemas com o
conteúdo da memória de longo-prazo. Porém, a principal colaboração desse modelo
para o estudo das funções executivas vem da descrição do componente denominado
executivo central, que coordenaria os demais subsistemas, alocando atenção para
informações relevantes, e regulando os demais processos cognitivos de acordo com
demandas específicas (BADDELEY, 2000).
Baddeley, posteriormente, afirmou que o Sistema Atencional Supervisor (SAS)
representa uma descrição precisa da função do executivo central (MIYAKE et al., 2000;
OLIVEIRA, 2007). O SAS faz parte de um modelo atencional de seleção de respostas
6

proposto por Norman e Shallice (1986). Tal modelo se destacou por diferenciar
mecanismos automáticos de seleção de respostas rotineiras e mecanismos controlados
de seleção de respostas não-rotineiras. Os mecanismos automáticos são rápidos,
relativamente independentes de atenção deliberada e não interferem com outras ações,
as quais têm a oportunidade de ocorrer em paralelo. Já os mecanismos controlados
exigem controle atencional consciente, o que demanda esforço e limita os demais
processos cognitivos a acontecerem em série. Considerando esses dois mecanismos, o
modelo é composto por dois processos com funções complementares. O controlador
programado

seria

encarregado

de

respostas

automáticas

simples,

que

são

armazenadas na forma de esquemas. Apesar do controlador programado ser suficiente
para implementar respostas rotineiras, ele não seria capaz de lidar com situações novas
que demandem a implementação de respostas complexas. Para essas situações que
requerem tomada de decisão, planejamento ou a superação de uma resposta rotineira,
seria necessário que o SAS fosse acionado, o que possibilitaria a modificação de um
esquema existente para que ele se encaixe a novas demandas, ou até mesmo a
elaboração de uma resposta nova. Portanto, o SAS teria o papel executivo de
coordenar ações complexas, permitindo a flexibilidade comportamental através do
planejamento, monitoramento e ajuste de respostas de acordo com as intenções
individuais (SHALLICE & BURGESS, 1996).
Tanto no modelo de memória de trabalho multicomponente quanto no modelo
atencional de Norman e Shallice, o funcionamento executivo foi atribuído a um único
mecanismo responsável por coordenar a atividade cognitiva, o executivo central ou o
SAS, respectivamente. Contudo, esse conceito unitário sofreu tentativas de ser
fracionado à medida que o interesse se voltou para as subfunções que permitiriam o
funcionamento executivo (e.g., LOGAN, 1985; SMITH & JONIDES, 1999). Nesse
sentido, Miyake e colaboradores (2000) realizaram um estudo seminal investigando a
unidade e a diversidade das funções executivas, e como elas atuam em cognições
complexas. Através de uma análise fatorial confirmatória, Miyake e colaboradores
investigaram as variáveis latentes presentes nas tarefas escolhidas para representar
cada função executiva. Essa análise captura apenas a variância em comum nas tarefas
7

escolhidas, excluindo medidas de erros aleatórios e a variância causada por outros
processos, o que permite a extração de um fator comum entre múltiplas medidas
(FRIEDMAN & MIYAKE, 2017). A partir da identificação dos fatores latentes em cada
tarefa, os autores examinaram a relação entre esses fatores. As tarefas escolhidas por
Miyake e seus colaboradores envolviam três funções executivas básicas: a inibição de
repostas dominantes, a memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva (também
chamada de “troca entre tarefas mentais ou sets mentais”). A inibição de respostas
dominantes é a habilidade de suprimir de forma deliberada e controlada respostas
automáticas; a memória de trabalho se refere ao monitoramento, manipulação e
atualização de informações recentes que tenham relevância para a tarefa em questão;
e, por fim, a flexibilidade cognitiva envolve a troca e adaptação entre múltiplas tarefas,
operações ou sets mentais (essa última função é por vezes chamada de mudança
atencional e é tida como um aspecto importante do controle cognitivo em modelos
atencionais, como o SAS). A escolha dessas funções não foi completamente arbitrária,
uma vez que os autores optaram por funções que já eram destacadas na literatura
como possíveis componentes executivos.

Além disso,

essas funções foram

selecionadas pois representariam níveis mais simples de funcionamento executivo (em
contraste com funções mais complexas, como “planejamento” ou “tomada de decisão”),
mas também estariam envolvidas em tarefas executivas mais complexas, e ainda por
serem funções acessadas por tarefas facilmente disponíveis.
O resultado da análise fatorial revelou que o modelo que melhor se ajusta aos
dados foi o de três fatores correlacionados entre si. Isto é, o modelo que sugeria três
funções executivas distintas e correlacionadas (inibição, memória de trabalho e
flexibilidade cognitiva) foi estatisticamente mais eficiente do que o modelo de um só
fator, (que presume unidade entre as funções executivas) ou do que o modelo de três
fatores

não

correlacionados,

para

explicar

as

variâncias

nas

tarefas.

Mais

especificamente, as correlações indicavam que as três funções executivas não estavam
avaliando o mesmo constructo (o que sugere o aspecto de diversidade), mas tinham
algo em comum (o que sugere o aspecto de unidade). Portanto, esse trabalho foi
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importante para demonstrar a diversidade e unidade das funções executivas (MIYAKE
et al., 2000).
Atualmente existe certo consenso de que inibição, flexibilidade cognitiva e
memória de trabalho são as três funções executivas essenciais, a partir das quais
funções mais complexas, como planejamento e raciocínio, se desenvolvem (DIAMOND,
2013; FRIEDMAN & MIYAKE, 2017; LEHTO et al., 2003). De particular interesse para a
presente dissertação, é o papel executivo do controle inibitório, ou seja, as formas
deliberadas de inibição. Portanto, outros conceitos de inibição, como o utilizado em
redes conectivistas, ou formas de inibição reativa, como as que compõe os fenômenos
de negative priming e inibição de retorno, não são o nosso foco. Formas de inibição
reativa são por vezes concebidas como um efeito residual de processos que não são
intencionais (LOGAN, 1994), e, por isso, fogem do escopo desse trabalho. Contudo,
não queremos afirmar que formas reativas e deliberadas de inibição constituem funções
completamente dissociadas. No entanto, elas são, sim, conceitualmente separáveis, e o
interesse dessa dissertação recai sobre as formas deliberadas de inibição, que será
referenciada daqui em diante como controle inibitório.
1.2. Controle Inibitório
É difícil imaginar a existência de comportamentos deliberados e voltados para
metas sem a presença de uma forma voluntária de inibição. É dever do controle
inibitório suprimir ações indesejadas que não são adequadas a determinado contexto,
assim como inibir estímulos distrativos (externos e internos) que representem
interferência para um comportamento organizado por parte do indivíduo. Dessa forma,
a inibição se faz necessária sempre que uma ação motora deve ser interrompida, como
quando um motorista precisa deixar de acelerar diante de um sinal vermelho.
Igualmente, em um ambiente rico em estímulos, como uma festa, é preciso inibir toda a
distração (e.g., música alta, luzes, conversas alheias) para que se possa prestar
atenção no que é realmente relevante (e.g., uma conversa com um amigo). Sem o
controle inibitório nossa experiência consciente seria inundada de informações
irrelevantes e não seríamos capazes de resistir a impulsos inapropriados. É nesses
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termos que a inibição constitui uma função executiva básica que possibilita um maior
controle sobre a atenção, emoção, pensamentos e comportamentos (DIAMOND, 2013).
No entanto, o controle inibitório é constituído por uma variedade de processos
diferentes, com características específicas, que não deveriam ser agrupadas como uma
única

função

geral

(DEMPSTER,

1993;

FRIEDMAN

&

MIYAKE,

2004;

HARNISHFEGER, 1995; NIGG, 2000). Reconhecendo isso, algumas taxonomias foram
desenvolvidas com o objetivo de classificar as diferentes formas de inibição.
Harnishfeger (1995) propôs que as funções inibitórias fossem classificadas a partir de
três dimensões. Primeiramente, elas poderiam ser entendidas quanto à sua
intencionalidade. A inibição não-intencional englobaria processos que acontecem sem
consciência, como as observadas nos fenômenos de negativa priming e inibição de
retorno; enquanto a inibição intencional envolveria a supressão de um estímulo que foi
classificado como irrelevante pelo indivíduo. A segunda dimensão considera se a
inibição ocorre a nível comportamental ou cognitivo. A inibição comportamental reflete a
supressão de respostas motoras ou o controle de impulsos, enquanto a inibição
cognitiva se faz presente em processos mentais, como atenção e memória, sendo
responsável pela supressão de pensamentos indesejados e informações distrativas.
Por fim, o autor também sugere uma cisão entre inibição e resistência à interferência,
sendo a primeira um processo ativo de supressão de processos cognitivos, enquanto a
última é entendida como uma susceptibilidade à entrada de informações irrelevantes na
memória de trabalho.
Influenciado pelo sistema de classificação de Harnishfeger, Nigg (2000)
desenvolveu uma taxonomia da inibição voltada para a psicopatologia clínica. De
acordo com o autor, diferentes tipos de inibição estão envolvidos no problema de
controle de impulsos presente em transtornos como a esquizofrenia, o abuso de
substância e o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Dessa forma,
Nigg sugere que as funções inibitórias podem ser divididas entre as automáticas e as
que requerem esforço. Formas de inibição automática envolvem a orientação da
atenção encoberta e a inibição de retorno, e, como já destacado, não são o foco da
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presente dissertação. Já as formas de inibição dependentes de esforço são
subdivididas em quatro categorias: o controle de interferência se refere a inibição de
estímulos distrativos que interfiram com certa atividade; a inibição cognitiva envolve a
proteção da atenção/memória de trabalho contra pensamentos impertinentes; a inibição
comportamental é a supressão de uma resposta motora inadequada; e inibição
oculomotora é a inibição exclusiva do reflexo de sacada. Nos termos de Harnishfeger
(1995), essas quatro funções seriam equivalentes, respectivamente, a resistência à
interferência

cognitiva

intencional,

inibição

cognitiva

intencional

e

inibição

comportamental intencional (essa última englobando tanto inibição comportamental
quanto inibição oculomotora de Nigg).
Friedman e Miyake (2004) buscaram investigar a associação entre diferentes
processos inibitórios de forma mais sistemática. Para isso, eles analisaram a relação
entre as variáveis latentes de tarefas inibitórias comuns, tal como fizeram no estudo
sobre funções executivas. Os autores utilizaram nove tarefas bem-estabelecidas que
envolviam uma das três seguintes formas de inibição: 1) inibição de respostas
predominantes –

é a função responsável pela supressão deliberada de respostas

dominantes ou automáticas e foi avaliada através das tarefas de antissacada, Stroop e
stop-signal; 2) resistência à interferência distrativa – é a habilidade de suprimir
informações do ambiente externo que são irrelevantes para a tarefa, e foi avaliada
através das tarefas Eriksen flanker, nomeação de palavras e pareamento de formas; e
3) resistência à interferência proativa – que é a habilidade de resistir à intrusão de
informações internas irrelevantes (e.g., memórias), que foi avaliada com as tarefas
Brown-Peterson, AB-AC-AD e evocação com pistas (para uma descrição completa
sobre cada uma dessas tarefas, ver Friedman & Miyake, 2004). Essas funções
inibitórias foram determinadas para que se igualassem às funções usadas na
taxonomia de Nigg (2000). Inibição de respostas predominantes seria equivalente à
inibição comportamental, resistência à interferência distrativa seria equivalente ao
controle de interferência e resistência à interferência proativa seria equivalente à
inibição cognitiva. O resultado da análise fatorial revelou que inibição de respostas
predominantes e resistência à interferência distrativa são proximamente relacionadas e
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não são separáveis, enquanto a resistência à interferência proativa se mostrou uma
função relativamente independente. Os autores argumentaram que a relação próxima
entre inibição de respostas predominantes e resistência à interferência distrativa se
deve ao fato de as duas formas de inibição dependerem de mecanismos que
mantenham os objetivos da tarefa ativos diante de uma resposta ou estímulo
inapropriado. Seria esse mecanismo de ativação em comum que permite evitar a
emissão de respostas inadequadas ou suprimir informações não-relevantes.
Uma crítica pertinente à metodologia de Friedman e Miyake (2004) foi feita no
artigo de Stahl e colaboradores (2014). Esse estudo também se baseou na análise de
variáveis latentes para investigar a relação entre diferentes componentes do controle de
impulsos, que, no trabalho, são sinônimos de controle inibitório. Além de processos de
controle de impulsos que envolvem tomada de decisão, Stahl e colaboradores
utilizaram um sistema de classificação similar aos estudos anteriores de taxonomia para
definir os tipos de interferência presentes em tarefas inibitórias. A inibição de
informações distrativas seria encarregada da interferência de estímulo; a inibição de
conteúdos da memória lidaria com a interferência proativa; e, de forma mais
interessante, a inibição de respostas foi subdivida em duas fontes distintas de
interferência: tendências de respostas que causavam conflito na etapa de seleção de
respostas foram chamadas de interferência de resposta, enquanto que a supressão da
emissão de respostas, em uma etapa ainda mais tardia, foi denominada inibição
comportamental. Os resultados do estudo revelam que interferência proativa,
interferência de estímulos e interferência de respostas são componentes separáveis do
controle de impulso, sendo os dois últimos proximamente relacionados, como já
demonstrados em estudos anteriores (FRIEDMAN & MIYAKE, 2004). Os achados
também deram suporte à sua subdivisão de interferência em nível de resposta entre
interferência de resposta (em nível de seleção de resposta, mais precoce) e inibição
comportamental (em nível de emissão de resposta, mais tardio). Além disso, seus
resultados indicaram que a tarefa Stroop, assim como a tarefa Flanker, envolvem tanto
a interferência de estímulo quanto a interferência de resposta. Baseado nisso, os
autores afirmaram que Friedman e Miyake (2004) se equivocaram ao separar a tarefa
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Stroop e a tarefa Flanker como envolvendo formas diferentes de inibição (inibição de
respostas predominantes e resistência à interferência distrativa, respectivamente, no
estudo deles), e que essa foi a causa dessas duas funções inibitórias se mostrarem
como inseparáveis naquele estudo. Stahl e colaboradores (2014) foram ainda mais
longe e reanalisaram os dados de Friedman e Miyake, removendo a tarefa Stroop como
indicadora de inibição de resposta predominante e a tarefa Flanker como resistência à
interferência distrativa. O resultado dessa nova análise revelou que, sem essas tarefas,
a correlação entre esses dois fatores inibitórios caia de 0,68 para 0,31, deixando de ser
significantemente diferente de zero. Portanto, esse estudo sugere uma nova taxonomia
aplicável ao controle inibitório, uma que subdivide diferentes interferências à nível de
resposta, além de considerar as funções de inibição como componentes separáveis.
O presente estudo concentra-se no Controle de Interferência e nas duas formas
de inibição relacionada à resposta (i.e.,

Inibição de Respostas e

Inibição

Comportamental). A tabela 1 indica como as funções inibitórias de interesse no
presente estudo serão classificadas e as compara com as taxonomias de outros
estudos. Esses processos inibitórios são distintos no sentido de que correspondem a
diferentes estágios de processamento de informações. O Controle de Interferência
pertence a um estágio inicial de processamento perceptivo em que estímulos relevantes
devem ser selecionados enquanto estímulos irrelevantes devem ser ignorados. Por
outro lado, a Inibição de Respostas aconteceria em uma etapa mais tardia, já na
seleção da resposta apropriada, enquanto a Inibição Comportamental corresponde a
estágios finais ainda mais tardios, próximos à execução da resposta, em que ações
inadequadas devem ser suprimidas (FRIEDMAN & MIYAKE, 2004; STAHL et al., 2014).
A tabela 2 agrupa as funções dos diferentes tipos de inibição utilizadas por Stahl e
colaboradores (2014) e que serão abordados neste estudo. Essa divisão taxonômica
não implica, no entanto, que essas habilidades sejam completamente distintas e
independentes. Além da alta correlação entre elas, todas as inibições parecem ter papel
executivo importante. No modelo de controle executivo de Norman e Shallice (1986), a
supressão de respostas motoras era uma das principais funções atribuídas ao SAS,
enquanto a regulação da atenção para a seleção de estímulos relevantes (e inibição
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dos irrelevantes) era papel do componente executivo central da memória de trabalho
(BADDELEY, 2000). Além disso, essas funções inibitórias mostram prejuízo em casos
de comprometimento do lobo frontal (e.g., EVERLING & FISCHER, 1998; MILHAM et
al., 2001; STUSS et al., 1999).
Tabela 1
Taxonomia da inibição de acordo com diferentes autores e a empregada no atual estudo.

Harnishfeger
(1995)

Nigg (2000)

Friedman &
Miyake (2004)

Stahl et al.
(2014)

Atual Estudo

Resistência à
interferência

Controle de
interferência

Resistência à
interferência
distrativa

Interferência
de estímulo

Controle de
Interferência

-

-

-

Interferência
de Resposta

Inibição de
Respostas

Inibição
Comportame
ntal

Inibição
Comportamental

Inibição de
Respostas
Predominantes

Inibição
Comportamen
tal

Inibição
Comportamental

Tabela 2
Funções específicas de cada tipo de inibição que serão adotadas ao longo dessa dissertação, de acordo
com Stahl e colaboradores. (2014).

Tipo de Inibição

Função de cada forma de inibição (Stahl et al., 2014)

Controle de
Interferências

“[...] a atenção seletiva para estímulos relevantes da tarefa é
necessária para evitar distrações. Estímulos irrelevantes para a
tarefa em questão [...] são potencialmente distrativos: Eles podem
reorientar nossa atenção [...], ou iniciar tendências de respostas
interferentes.”

Inibição de
Respostas

“[...] a habilidade de resolver competição entre respostas é
necessária para selecionar e executar ações apropriadas.
Tendências de respostas incompatíveis ou irrelevantes para a
tarefa podem ser ativadas involuntariamente e podem interferir
com o objetivo.”

“Teoricamente e empiricamente, a habilidade de resolver a
competição entre respostas pode ser dissociada do conceito
Inibição
tradicional de inibição comportamental, que se refere a habilidade
Comportamental
de suprimir ou interromper uma resposta dominante ou em
andamento.”
14

No presente projeto, os processos inibitórios serão avaliados através de duas
tarefas bem estabelecidas na literatura: a tarefa stop-signal e uma variação da tarefa
Stroop denominada Stroop-pareado. É controverso afirmar se essas duas tarefas
envolvem a mesma forma de inibição ou não. Isto é, tanto Nigg (2000) quanto Friedman
& Miyake (2004) concordam que a tarefa stop-signal envolve inibição de respostas
dominantes (Inibição Comportamental). No entanto, Nigg encaixa a tarefa Stroop sob o
rótulo de Controle de Interferência, uma vez que ela requer a supressão de informações
distrativas, enquanto Friedman e Miyake argumentam que a tarefa pertenceria ao
mesmo grupo da tarefa stop-signal, ou seja, ela envolveria Inibição Comportamental
porque a informação distrativa a ser inibida (i.e., a palavra) possui um caráter
dominante que elicia uma resposta conflitante (a leitura da palavra). Stahl e
colaboradores (2014) afirma, ainda, que a tarefa Stroop envolve Inibição de Respostas,
Inibição

Comportamental

e

também

Controle

de

Interferências.

A

seguir,

apresentaremos as duas tarefas e abordaremos essa discussão sobre as inibições
envolvidas em cada um dos protocolos utilizados no contexto deste trabalho.
1.2.1. Tarefa Stroop
O teste Stroop tradicional é uma tarefa comumente utilizada para o estudo do
efeito de interferências causadas por estímulos irrelevantes (STROOP, 1935). O
desenvolvimento do teste foi influenciado por trabalhos anteriores que avaliavam o
tempo de leitura de palavras e de nomeação de cores (CATTELL, 1886). Cattell
utilizava estímulos separados para palavras e cores, enquanto John Stroop teve a ideia
de unir esses dois atributos em um único estímulo. Na tarefa, os voluntários são
apresentados a palavras (nomes de cores) que não são coloridas (condição neutra), ou
são coloridas em cores iguais ao seu significado (condição congruente, por exemplo, a
palavra “azul” colorida de azul) ou diferentes deste (condição incongruente, por
exemplo, a palavra “azul” colorida de vermelho). O principal achado do teste é que o
tempo necessário para nomear a cor do estímulo é maior em condições incongruentes
em comparação a condições neutras ou congruentes (MACLEOD, 1991). Essa
interferência é chamada de efeito Stroop ou efeito congruência, e foi amplamente
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replicada na literatura, tornando o teste Stroop e suas variações referências em estudos
que acessam as funções do lobo frontal e a imposição de controle de alta-ordem para
inibir ou suprimir o processamento de estímulos irrelevantes (BRUCHMANN et al.,
2010; PORTUGAL, et al., 2018; UNGAR, et al., 2010).
A tarefa Stroop-pareado é uma variação do teste Stroop tradicional que foi
proposta inicialmente por Treisman e Fearnley (1969). Essa versão da tarefa requer a
comparação entre um dos atributos do estímulo Stroop com outro estímulo (uma barra
colorida, por exemplo). No estudo de Treisman e Fearnley, os participantes eram
apresentados a cartas que continham o estímulo Stroop acompanhado de um segundo
estímulo, que poderia ser uma barra colorida ou uma palavra em cor neutra. Os
participantes deveriam comparar o atributo relevante do estímulo Stroop (que variava
entre sua cor ou palavra, de acordo com a instrução) com o segundo estímulo presente
na carta e separar a carta em uma pilha ou em outra, dependendo se o resultado da
comparação fosse “igual” ou “diferente”. Por exemplo, participantes poderiam comparar
a palavra do estímulo Stroop com a cor de uma barra colorida e então inserir esta carta
na pilha de respostas adequada (“igual” ou “diferente”). Os resultados indicaram que o
efeito congruência (tempos de resposta maiores para estímulos incongruentes) só
ocorreu em comparações entre diferentes atributos (e.g., na comparação entre cor e
palavra ou entre palavra e cor – comparações intercategorias), mas não em
comparações entre os mesmos atributos (e.g., cor com cor ou palavra com palavra –
comparações intracategorias). 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
separadamente dois módulos de análise e depois realizar uma comparação entre o
resultado desses módulos. Por outro lado, quando se compara dois estímulos
pertencentes à mesma categoria, apenas um módulo analisador deve ser acessado,
tornando a comparação mais rápida e menos susceptível à interferência.
Duas hipóteses foram propostas para explicar a origem dos conflitos presentes
em tarefas do tipo Stroop. Essas hipóteses pressupõem conflitos em níveis distintos de
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processamento da tarefa e, portanto, implicam diferentes formas de inibição. A seguir,
apresentaremos as hipóteses de conflito em tarefas do tipo Stroop e tentaremos
relacionar e indicar que formas de inibição estariam envolvidas de acordo com cada
uma, levando em consideração a taxonomia utilizada no atual projeto.
A hipótese de competição semântica afirma que o conflito em ensaios
incongruentes

acontece

em

etapas

iniciais

de

processamento,

anteriores

à

seleção/emissão da resposta. (e.g., HOCK & EGETH, 1970; LUO, 1999; TREISMAN &
FEARNLEY, 1969; ZYSSET et al., 2001). De acordo com essa hipótese, as duas
dimensões do estímulo Stroop, palavra e cor, ativariam suas respectivas unidades
semânticas em um módulo analisador cognitivo. Em condições incongruentes, o conflito
surgiria porque duas unidades semânticas distintas seriam ativadas, uma referente à
cor e uma diferente referente à palavra do estímulo Stroop. O mesmo não aconteceria
em condições congruentes, em que ambas as dimensões Stroop ativariam a mesma
unidade semântica no analisador. Treisman & Fearnley (1969), em seu trabalho que
introduz a tarefa Stroop-pareado, já haviam associado a interferência nas respostas
com módulos de análise específicos que seriam responsáveis pelo processamento de
cada dimensão presente na tarefa (i.e., um analisador para cor e um para palavra).
Contanto que uma tarefa Stroop-pareado requeira uma comparação entre-atributos
(cor-palavra ou palavra-cor), diferentes analisadores precisariam estar ativos para o
processamento da palavra e da cor alvos. Assim, a competição entre unidades
semânticas requer a supressão ativa de uma das unidades, o que atrasaria a resposta
(STURZ et al., 2013). Evidências para a contribuição do conflito semântico na
interferência Stroop vêm, por exemplo, de experimentos que revelam maiores tempos
de resposta para a nomeação de cores de estímulos Stroop incongruentes cuja palavra
é apenas semanticamente relacionada a uma cor (e.g., a palavra “GRAMA” colorida de
vermelho) em comparação a nomeação de cores de condições neutras (BROWN &
BESNER, 2001; KLOPFER, 1996). Um pressuposto importante dessa hipótese, é que o
conflito estaria localizado em estágios anteriores ao de seleção/execução da resposta.
Portanto, seria esperado que o Controle de Interferências estivesse envolvido em
estágios de processamento semântico, nas condições incongruentes.
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Já a hipótese de competição de resposta sugere que a interferência acontece
mais tardiamente em tarefas do tipo Stroop, durante estágios de seleção/execução de
resposta (GOLDFARB & HENIK, 2006; MACLEOD, 1991; SZÜCS & SOLTÉSZ, 2010;
VAN VEEN & CARTER, 2005). A competição em nível de resposta se baseia na ideia
de que atributos irrelevantes em um ensaio Stroop são capazes de gerar tendências de
resposta que conflitam com a tarefa requerida. Sturz e colaboradores (2013) propõem
que a competição entre diferentes “códigos de resposta” – ativados por cada dimensão
do estímulo Stroop incongruente – requer a supressão ativa do código de resposta
referente ao atributo distrativo, o que aumenta a latência da resposta. Assim, a inibição
de respostas conflitantes seria a fonte de interferência da tarefa. Neste sentido, é
fundamental enfatizar que o atributo “palavra” do estímulo Stroop, por representar uma
resposta automática e dominante (leitura), tem um papel central na geração de uma
tendência de resposta conflitante, e por isso sua inibição possui um papel crítico na
geração dos “códigos de resposta”. Por sua vez, em protocolos Stroop-pareado, a
interferência em nível de resposta pode se dar também através de comparações
irrelevantes realizadas entre os estímulos apresentados em cada tarefa (CALDAS et al.,
2012; DITTRICH & STAHL, 2017; GOLDFARB & HENIK, 2006). Nesse caso,
comparações irrelevantes entre os atributos da tarefa podem desencadear tendências
de respostas que entrariam em conflito com a resposta esperada. A correta execução
da tarefa dependeria de inibições ativas das tendências de resposta, que se dariam
após o nível de processamento semântico. De fato, uma importante evidência em favor
da contribuição do conflito de resposta nas interferências Stroop vem de estudos
mostrando que a interferência por estímulos incongruentes é maior quando a palavra
distrativa utilizada faz parte do set de respostas em comparação ao uso de distrativos
que não representam possíveis respostas. Assim, num experimento em que azul,
vermelho ou verde representam os três possíveis atributos relevantes do estímulo
Stroop, o uso de “AMARELO” como atributo distrativo de um estímulo Stroop
incongruente, causa uma interferência menor do que o uso de uma das outras três
cores usadas no set de resposta (LAMERS et al., 2010; WEST et al., 2004). Ou seja, a
influência de uma palavra representando uma cor num teste tipo Stroop pode ser
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modulada pelo fato dela representar ou não uma resposta “elegível” daquele
experimental; em outras palavras, não basta que ela ative um código semântico, mas é
preciso que este represente uma resposta possível no teste.
Conforme já mencionado, Stahl e colaboradores (2014) propuseram que conflitos
em nível de reposta podem se dar em dois momentos distintos: na seleção da resposta
ou um pouco mais tardiamente, ne emissão desta. Um achado anterior obtido por
Zysset e colaboradores (2001) acabou por corroborar esta hipótese. Através de um
estudo de neuroimagem, eles verificaram que a ativação do córtex cingulado anterior,
normalmente associado à inibição da emissão da resposta em tarefas Stroop clássicas
(e.g., PARDO, PARDO, JANER & RAICHLE, 1990), não acontece numa tarefa Strooppareado em que voluntários deveriam comparar a cor do estímulo Stroop com palavras
representando cores. Segundo eles, em protocolos Stroop clássico, a inibição se daria
tardiamente (emissão de resposta) visando inibir a resposta dominante (leitura da
palavra). Já em um protocolo Stroop-pareado, essa inibição se daria numa etapa um
pouco anterior (seleção de resposta), uma vez que a tarefa solicitada requer um
julgamento de “igual” ou “diferente”, e não nomeação de cores. Assim sendo, no
segundo caso, a palavra Stroop seria inibida em nível de seleção de resposta,
impedindo que esta chegasse à etapa de emissão da mesma com consequente inibição
da ativação do cingulado anterior. Esse resultado dá suporte a presença de conflitos em
dois níveis distintos de resposta em tarefas do tipo Stroop: um em nível de seleção de
resposta, que demandaria Inibição de Respostas, e um em nível de execução, que
demandaria Inibição Comportamental.
É importante destacar, que as hipóteses de competição semântica e de resposta
(em seus diferentes níveis: seleção e emissão) não são mutualmente excludentes.
Apesar das duas hipóteses apresentarem origens diferentes para o conflito da tarefa
Stroop-pareado, é possível que os dois níveis de conflito possam ocorrer
simultaneamente em algumas tarefas (CALDAS et al., 2012). Assim, é possível que
estímulos Stroop incongruentes gerem um conflito a nível semântico enquanto
comparações irrelevantes entre atributos similares desencadeiem tendências de
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respostas conflitantes. Da mesma forma, é possível que o Controle de Interferência seja
responsável pela inibição de representações semânticas em etapas iniciais do
processamento, enquanto formas de inibição que atuem em nível de respostas (Inibição
de Resposta/Inibição Comportamental) inibam tendências de respostas errôneas em
etapas de seleção/emissão de resposta.
1.2.2. Versão da tarefa Stroop-pareado desenvolvida pelo nosso grupo
A tarefa Stroop-pareado utilizada nessa dissertação é semelhante à utilizada em
outros estudos realizados pelo nosso grupo (e.g., MACHADO-PINHEIRO et al., 2010;
PORTUGAL et al., 2018). Nessa versão, os voluntários são apresentados a um
estímulo Stroop congruente ou incongruente central, e duas barras coloridas laterais. A
tarefa dos voluntários é comparar a palavra do estímulo Stroop com a cor das barras
coloridas, escolher qual das barras coloridas é igual à palavra e apertar a tecla
espacialmente correspondente. Ou seja, nesse protocolo, os voluntários devem inibir a
cor do estímulo Stroop e emitir uma resposta motora (i.e., pressionar uma tecla)
baseado em uma comparação intercategórica entre a palavra do estímulo Stroop e a
cor das barras coloridas. Portanto, e muito importante, no nosso protocolo o
atributo/resposta dominante (palavra/leitura) não é irrelevante e não deve ser inibido.
Na verdade, ele é de processamento obrigatório para a execução da tarefa. Os
resultados típicos da tarefa replicam o efeito congruência, evidenciando maiores
tempos de reação (TR) para condições incongruentes do que congruentes. Além da
relação entre os atributos do estímulo Stroop (congruente x incongruente), é preciso
considerar a relação entre as barras coloridas, que servem como opções de resposta, e
o atributo irrelevante do estímulo Stroop (i.e., a cor). Isto é, enquanto uma das barras
coloridas corresponde ao atributo alvo do estímulo Stroop (palavra), o que a classificaria
como uma opção de resposta correta, a cor da outra barra poderia corresponder ou não
ao atributo distrativo do estímulo Stroop (a cor). Condições em que a barra colorida
errada corresponde ao atributo distrativo do Stroop são chamadas de relacionadas, e
condições em que a barra errada é diferente do atributo distrativo são chamadas de
não-relacionadas. O conflito de relação é o achado de que condições relacionadas
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apresentam maiores TR e pior acurácia do que condições não-relacionadas
(MACHADO-PINHEIRO et al., 2010; PORTUGAL et al., 2018).
1.2.3. Tarefa stop-signal
O stop-signal é outro paradigma muito utilizado no estudo das funções inibitórias
(FRIEDMAN & MIYAKE, 2004; LOGAN & COWAN, 1984; VERBRUGGEN & LOGAN,
2009). Esta tarefa consiste na apresentação esporádica de um sinal, ao longo de uma
tarefa primária, que indique para a pessoa que sua resposta motora deve ser inibida
naquele ensaio específico. Ou seja, o sinal indica ao voluntário que ele deve suprimir
uma resposta em andamento. Esse paradigma foi desenvolvido com o objetivo de
avaliar a capacidade em implementar mecanismos necessários à inibição da resposta e
a latência desse processo (LOGAN et al., 1984). O paradigma e a teoria que o embasa
foram introduzidos em um estudo que utilizava uma tarefa de classificação de letras
como tarefa primária, durante a qual sinais stop auditivos eram ocasionalmente
apresentados (LOGAN et al., 1984). Os autores observaram que, quanto maior fosse o
intervalo entre a apresentação da tarefa primária e o sinal stop (intervalo esse
denominado intervalo stop-signal – SSD, de stop signal delay), mais difícil era a inibição
da resposta. Na média, sinais stop com um SSD de 200 ms permitiam 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 nessa tarefa era praticamente
impossível. Estudos posteriores confirmaram que esse é um achado típico do
paradigma stop-signal: pessoas conseguem inibir suas respostas quando o sinal stop é
apresentado em um SSD curto, mas começam a ter dificuldade em inibir a resposta
conforme o SSD aumenta (LOGAN, 1994; VERBRUGEN & LOGAN, 2009).
Logan e seus colegas (1984) desenvolveram o modelo teórico da corrida de
cavalo para explicar o desempenho em uma tarefa stop-signal. A analogia da corrida de
cavalo ilustra o ensaio stop como uma corrida entre o processo responsável pela
emissão da resposta da tarefa primária (processo go) e o processo responsável pela
sua inibição (processo stop). O processo que terminar a corrida primeiro, define se a
21

resposta vai ser emitida ou inibida. Assim, o tempo de término de cada processo é
essencial para definir o resultado de um ensaio stop. O tempo de término do processo
go consiste da latência de respostas da tarefa primária (i.e., o TR). Já a latência do
processo de inibição é mais complicada de se obter, uma vez que a inibição de uma
resposta não produz um comportamento explícito observável. Assim sendo, é
necessário estimar a latência do processo stop para ter acesso ao tempo de término da
inibição da resposta. Os pressupostos do modelo de corrida de cavalo permitem o
cálculo da latência de inibição, denominado tempo de reação do sinal stop (SSRT, de
stop-signal reaction time), que pode ser estimado a partir da distribuição dos tempos de
reação à tarefa primeira (TR) e a probabilidade de inibir em um determinado SSD. A
figura 1 ilustra os pressupostos do modelo a partir do desempenho de um sujeito
hipotético em uma tarefa stop-signal. De acordo com o modelo de corrida de cavalo, o
SSRT é entendido como uma variável constante. Assim, modificações no SSD e no TR
da

tarefa

primária influenciam

a probabilidade

de

inibição

da

resposta

e,

consequentemente, o SSRT. Na figura, a curva representa a distribuição dos TR de um
participante hipotético. A área branca sob a distribuição demonstra a probabilidade de
emissão de resposta, isto é, a porção dos TRs que seriam anteriores ao SSRT, ou seja,
rápidos demais para serem inibidos. A parte cinza ilustra a probabilidade de inibição da
resposta, posterior ao SSRT. A linha vertical que separa as duas partes da distribuição
indica o ponto de término do processo stop, ou seja, o SSRT. O item “A” da figura serve
de referência para os demais itens e demonstra a probabilidade de inibir em uma
suposta tarefa stop-signal de acordo com a distribuição dos TRs de um participante. O
item “B” demonstra como o aumento do SSD gera um atraso do processo stop, o que
diminui sua probabilidade de “ganhar a corrida” e consequentemente de sucesso em
inibir a resposta. A parte “C” demonstra os efeitos do atraso no processo go, que pode
acontecer, por exemplo, quando a tarefa primária é mais difícil (correspondendo a um
desvio à direita na distribuição dos TR), em uma situação em que o SSD e o SSRT se
mantêm constantes em relação ao item “A”. A probabilidade de inibição aumenta nesse
caso, já que o processo stop tem maior chance de “ganhar a corrida”. O item “D”
demonstra que se o SSD aumentar em grau que compense pelo aumento do tempo de
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reação, e o SSRT se mantiver constante, a probabilidade de inibir continua a mesma do
que no cenário “A”. Kalanthroff e colaboradores (2013) argumentam que o processo
stop representa um controle de alta-ordem, enquanto o processo go representa um
processo automático que precisa ser suprimido. Logo, a emissão da resposta em um
ensaio stop pode ocorrer porque o processo go foi extremamente rápido, ou porque o
controle inibitório foi menos eficaz e produziu inibições mais lentas.

Figura 1 – Gráfico ilustrando os princípios do modelo de corrida de cavalo, que determina a probabilidade
de inibir uma resposta em um ensaio stop com base na distribuição dos tempos de reação da tarefa
primária (TR), no SSD e no SSRT. Como o SSRT é entendido como uma variável constante, são as
alterações no TR e no SSD que afetam a probabilidade de inibição. O item A serve como referência para
os demais itens. O item B demonstra como o aumento do SSD diminui a probabilidade de inibição de
resposta. O item C demonstra como o aumento dos TR aumenta a probabilidade de inibição. O item D
mostra como alterações no SSD podem compensar alterações no TR e manter a probabilidade de
inibição. Para maiores detalhes, ver texto. Adaptado de Logan & Cowan (1984).
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A figura 2 ilustra como as alterações no SSD e na latência da resposta da tarefa
primária (TR) podem influenciar a probabilidade de emissão ou de inibição da resposta
motora numa tarefa stop-signal, de acordo com o Modelo de Corrida de Cavalos. O item
“A” mostra que alterações no SSD influenciam o processo de inibição, sendo que SSDs
longos diminuem a chance de o processo inibitório ganhar a corrida enquanto SSDs
curtos aumentam essa chance. Já o item “B” mostra como alterações nos TRs
influenciam o processo de emissão, sendo que TRs longos diminuem a chance de o
processo de emissão ganhar a corrida e TRs curtos aumentam essa chance.

Figura 2 – Modelo de Corrida de Cavalos. Ilustração demonstrando como alterações no SSD e no TR
influenciam o tempo de término dos processos de inibição (em vermelho) e emissão (em azul) da
resposta e, consequentemente, a probabilidade de inibição. Os itens “A” e “B” mostram, respectivamente,
como as variações no SSD e nos TRs influenciam estes processos

Assim, fica claro que o SSD é uma importante variável em protocolos stop-signal,
uma vez que ela é capaz de influenciar diretamente a probabilidade de inibição na
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tarefa (LOGAN et al., 1997). Tarefas stop-signal podem empregar dois tipos diferentes
de SSD: fixos ou dinâmicos. SSDs fixos são formados por um conjunto de intervalos
pré-determinados pelos experimentadores que são aleatorizados ao longo da tarefa.
Esse conjunto deve envolver intervalos que sejam curtos suficientes, de modo a permitir
que os voluntários consigam inibir a resposta em alguns ensaios, e intervalos longos
suficientes para que os voluntários tenham dificuldade em inibir suas respostas. Já o
método de SSD dinâmico utiliza um intervalo que se ajusta de acordo com a
performance dos participantes. O objetivo final do SSD dinâmico é manter a
probabilidade de inibição em 0,5. Assim, se o participante consegue inibir a resposta
em um ensaio stop, no ensaio stop seguinte o SSD aumenta, dificultando a próxima
inibição. De forma contrária, se o participante falhar em inibir sua resposta, o SSD
diminui, facilitando a próxima inibição. O controle da probabilidade de inibição entre
diferentes sujeitos e condições permite um cálculo mais preciso do SSRT
(VERBRUGGEN et al., 2009). Além disso, o uso de SSDs dinâmicos também possui a
vantagem de prevenir que os participantes utilizem estratégias de antecipação do sinal
stop. Isto é, ao utilizar SSDs fixos, que permitem certa previsibilidade sobre o momento
de aparição dos sinais stop, os participantes podem atrasar suas respostas como forma
de evitar responder diante de um sinal. Essa estratégia de antecipação depende da
lentificação do tempo de reação da tarefa primária, o que acaba influenciando a
probabilidade de inibição na tarefa. Ao utilizar intervalos que se ajustem regularmente
de acordo com a performance individual, os participantes não conseguem empregar
essas estratégias, uma vez os intervalos não são previsíveis (ALDERSON et al., 2007).
Um conceito amplamente presente na literatura stop-signal é o de ponto-de-nãoretorno (LOGAN, 2015; MORYA et al., 2003; VERBRUGGEN & LOGAN, 2009). Do
ponto de vista de controle de ações, o ponto-de-não-retorno pode ser entendido como
um ponto na estrutura da ação controlada a partir do qual a emissão da resposta é
inevitável (existem outras aplicações do termo, para uma revisão, ver Logan, 2015). Isto
é, a partir desse ponto o sujeito está tão comprometido com a emissão da resposta que
ele não é mais capaz de inibir sua ação. O paradigma stop-signal é propício para
estudar o ponto-de-não-retorno pois ele envolve eventos pontuais que permitem
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estudar os mecanismos que precedem o comportamento. Estudos envolvendo a tarefa
stop-signal apontam que o ponto-de-não-retorno se situa tardiamente ao processo go,
ou seja, bem próximo do momento de emissão da resposta (LOGAN, 2015). Apesar
desses estudos geralmente envolverem sinais stop de natureza auditiva, o mesmo
padrão de resultados é encontrado em tarefas que envolvem sinais stop visuais e até
mesmo táteis (LOGAN, 1994; VERBRUGGEN & LOGAN, 2008).
Visando um melhor entendimento sobre o ponto-de-não-retorno, De Jong e
colaboradores (1990) aplicaram uma versão da tarefa stop-signal em que os
participantes deviam apertar um gatilho em resposta a uma figura, e neste gatilho havia
um transdutor de força. Os participantes também foram instruídos a interromper a
emissão da resposta nos ensaios com um sinal stop auditivo. Eles investigaram, o
ponto-de-não-retorno no córtex motor, através de potenciais de prontidão lateralizados
(lateralized readiness potential; LRP). LRPs medem a diferença de potencial elétrico
entre os córtices motores primários dos dois hemisférios cerebrais envolvidos na
execução da resposta motora, sendo considerado como um índice de ativação de
resposta. Além disso, buscaram também o ponto-de-não-retorno em relação à atividade
elétrica muscular (eletromiografia – EMG) da mão envolvida na resposta motora
(apertar o gatilho) e mediram, ainda, o nível de força aplicado no transdutor. Os
resultados revelaram que o LRP aumentava acima da linha de base em ensaios go,
indicando ativação do córtex motor na emissão das respostas, e, importante, também
aumentava em ensaios stop bem-sucedidos, indicando que mesmo quando a resposta
era inibida havia uma atividade elétrica cortical importante. Portanto, o ponto-de-nãoretorno teria que se localizar em algum ponto entre a atividade do córtex motor e a
finalização do processo de emissão da resposta. Em seguida, De Jong e colaboradores
analisaram a atividade eletromiográfica nos músculos responsáveis pela pressão do
gatilho. Novamente, os autores demonstraram que havia atividade no EMG mesmo em
ensaios stop inibidos com sucesso (atividade mioelétrica subliminar). Assim, se
considerarmos que o ponto-de-não-retorno deveria indicar o momento em que
nenhuma atividade mioelétrica fosse gerada, teríamos que concluir que não haveria o
ponto-de-não-retorno real. Entretanto, os autores investigaram também a força aplicada
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nos transdutores após cada ensaio e verificaram que nos ensaios stop bem-sucedidos,
ainda havia apertos parciais, cuja força não era suficiente para gerar a resposta efetiva
(atividade subliminar). De Jong e colaboradores demonstraram através do EMG e da
medição da força aplicada, que mesmo em ensaios stop bem-sucedidos, havia ativação
mioelétrica, questionando a localização e a existência de um ponto-de-não-retorno
absoluto. Esses resultados foram replicados posteriormente por Ko et al., (2012) em um
experimento stop-signal que envolvia o pressionar de uma tecla, uma forma de resposta
motora que demanda menos força muscular do que o apertar de um transdutor. Tal fato
parece indicar a generalização dos achados originais de De Jong e colaboradores,
independentemente do tipo de resposta motora considerada.
1.2.4. Combinando as tarefas Stroop e stop-signal
Combinar a tarefa stop-signal com uma outra tarefa primária é um meio comum
de se investigar a interação dos mecanismos envolvidos em cada tarefa (CHAMBERS
et al., 2007; STEVENS et al., 2015; VERBRUGGEN et al., 2006). No entanto, a
literatura apresenta poucos casos que utilizaram a tarefa Stroop como tarefa primária
no paradigma stop-signal. Ao nosso saber apenas três trabalhos fizeram isso.
O trabalho de Verbruggen e colaboradores (2004) combinou o Stroop tradicional
com uma tarefa stop-signal que utilizava sinais auditivos de stop, presentes em 25%
dos ensaios. A tarefa Stroop apresentava as condições neutras (i.e., palavras-coloridas
que não tinham significado de cor, por exemplo, “casa” colorida em azul) e
incongruentes (i.e., palavras-coloridas cujo significado são cores diferentes de sua cor)
e os voluntários deveriam responder à cor dos estímulos. O SSD inicial era de 250 ms e
se ajustava dinamicamente para cada condição, individualmente, de acordo com as
respostas dos participantes através de um algoritmo de staircase. Esse algoritmo era
programado para aumentar o SSD em 50 ms sempre que os participantes
conseguissem inibir a resposta, e diminuir em 50 ms sempre que os participantes
emitissem a resposta diante de um sinal stop. Os participantes realizaram dois blocos
da tarefa Stroop sem o sinal stop e seis blocos com o sinal stop. Os resultados
indicaram um SSRT maior para ensaios incongruentes do que para ensaios neutros.
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Além disso, o TR aumentou nos blocos com stop em comparação aos blocos sem stop.
Os autores fizeram o mesmo experimento utilizando a tarefa Ericksen flanker (outra
tarefa utilizada no estudo de interferências) no lugar da tarefa Stroop e encontram o
mesmo padrão de resultados. Esses achados sugerem interação dos mecanismos
inibitórios das tarefas Stroop e flanker com os mecanismos da tarefa stop-signal, e são
interpretados como indicando uma maior dificuldade em inibir uma resposta em
andamento em ensaios que apresentam maior nível de interferência.
Kalanthroff e colaboradores (2013) também combinaram a tarefa Stroop com o
paradigma stop-signal para investigar como os processos de controle envolvidos no
Stroop afetam a capacidade de inibir respostas já iniciadas. Eles utilizaram uma tarefa
Stroop manual, em que os participantes deveriam responder à cor dos estímulos, que
incluía as condições incongruentes, congruentes e neutras e um sinal stop auditivo (em
25% dos ensaios), e também empregaram um SSD dinâmico, que aumentava ou
diminuía o intervalo em 10 ms dependendo do desempenho do participante. Seus
resultados foram semelhantes ao de Verbruggen (2004), com maiores SSRT para
condições incongruentes do que condições congruentes ou neutras da tarefa Stroop.
Mais recentemente, um estudo de Portugal e colaboradores (2018) do nosso
grupo, empregou um protocolo que combina a tarefa Stroop-pareado com a tarefa stopsignal. Nesse protocolo, os participantes deviam comparar a palavra do estímulo Stroop
central com as cores de duas barras coloridas laterais, que serviam como opções de
resposta, e pressionar a tecla que correspondesse espacialmente à barra escolhida.
Esse trabalho utilizou as condições Cong/Nrel, Incong/Nrel e Incong/Rel, já
apresentadas no item 1.2.2. Semelhante a Verbruggen e colaboradores (2004), os
participantes realizaram um bloco sem ensaios stop, além de quatro blocos com 33%
de ensaios stop. Os ensaios stop eram caracterizados pelo aparecimento de um sinal
stop visual (i.e., a letra “X” no centro da tela), indicando que os voluntários deveriam
inibir sua resposta. O sinal stop aparecia depois de um SSD de 100, 200, 300 ou 400
ms, que eram aleatorizados entre os ensaios de cada bloco. Os resultados encontrados
revelaram que a inclusão dos sinais stop (bloco sem ensaios stop x blocos com ensaios
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stop) foi associado com um aumento nos TR da tarefa primária. Além disso, em
intervalos mais longos (300 e 400 ms), a probabilidade de inibir foi menor nas
condições congruentes do que nas condições incongruentes, o que foi interpretado
como sendo consequência de um processo go significantemente mais rápido em
condições congruentes (indicado por TR significativamente menores). Isto é, em
concordância com o modelo de corrida de cavalo, as condições que apresentaram
processos go mais rápidos também apresentaram menor probabilidade de inibição.
Como dito anteriormente, não há um consenso se as tarefas Stroop e stop-signal
envolvem as mesmas formas de inibição. Estudos de neuroimagem apontam para o
córtex pré-frontal dorsolateral e para o córtex cingulado anterior como sendo as
principais regiões envolvidas na resolução do conflito no teste Stroop clássico
(VANDERHASSELT et al., 2009), enquanto a tarefa stop-signal é relacionada à
atividades do giro frontal inferior, do córtex pré-frontal ventromedial, a área motora
suplementar (e.g., ARON, 2007; CHAMBERS et al., 2007), mas também ao córtex
cingulado anterior (BROWN & BRAVER 2005; VAN BOXTEL et al., 2005). Portanto,
parece haver alguma sobreposição em relação ao substrato neural em cada tarefa, mas
também diferenças. Conceitualmente, alguns autores definem a tarefa Stroop como
envolvendo o Controle de Interferências porque é necessário inibir a informação
irrelevante do estímulo distrativo para realizar a tarefa (NIGG, 2000), enquanto há quem
argumente que, já que essa informação irrelevante (i.e., a palavra) representa uma
resposta

automática

e

dominante

(leitura),

a

tarefa

demandaria

Inibição

Comportamental, o que equivaleria à tarefa stop-signal (FRIEDMAN & MIYAKE, 2004;
LUSTIG et al., 2007). Stahl e colaboradores, (2014) foram além, e sugeriram que a
tarefa Stroop clássica envolve ambas as formas de inibição. Isto é, de forma geral, a
tarefa Stroop demandaria controle de distrativos irrelevantes incompatíveis com a
resposta, e tal controle pode ser alcançado tanto ao inibir o estímulo distrativo em
etapas de codificação perceptual (anterior a resposta – Controle de Interferência),
quanto ao inibir a resposta irrelevante ativada pelo distrativo, ou seja, a leitura da
palavra. Nesse sentido, reforçamos a informação prévia de que uma inibição em nível
de resposta (nível pós-semântico) poderia se dar em nível de seleção da resposta
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(Inibição de Resposta) ou, mais tardiamente, já em nível de emissão de resposta
(Inibição Comportamental).
No entanto, é fundamental salientar que a discussão acima é centrada na tarefa
Stroop clássica. Ao discutir as formas de inibição envolvidas na tarefa Stroop-pareado,
é preciso considerar as diferenças entre ambas as versões. Tanto a tarefa clássica
quanto a versão pareada requerem que os participantes respondam a um dos atributos
Stroop, enquanto inibem o outro. Por isso, a hipótese de competição em nível
semântico, que afirma que o conflito da tarefa se daria devido à ativação de unidades
semânticas distintas, é plausível nas duas versões da tarefa. Esse tipo de conflito seria
inibido pela atuação do Controle de Interferência, que age em etapas anteriores à
resposta. Por outro lado, a ideia de que um conflito em nível de resposta surgiria devido
à necessidade de inibição de uma resposta dominante só é cabível em tarefas Stroop
cuja tarefa envolve a inibição da leitura da palavra. Isto é, protocolos Stroop-pareado
que instruem os participantes a ter a palavra como atributo relevante e inibir a cor, como
o aplicado no atual protocolo, não requerem a supressão de uma resposta dominante,
já que a identificação da cor não pode ser considerada como uma resposta dominante.
Ao invés disso, em protocolos como os nossos, conflitos em níveis de resposta
ocorreriam devido a comparações irrelevantes entre os estímulos apresentados na
tarefa, que poderiam gerar tendências de respostas conflitantes através destas
comparações indevidas. Por exemplo, a comparação irrelevante entre a cor da barra
colorida que representa a resposta errada e a cor do estímulo Stroop (irrelevante para a
tarefa) aconteceria por meio de processos bottom-up de pareamento de atributos, que
ativariam, em caso de semelhança, uma tendência de resposta de forma rápida e
automática (DITTRICH & STAHL, 2017). Essas tendências deveriam ser inibidas em
nível de seleção de resposta, através da Inibição de Respostas, ou próximo a emissão
de resposta, através da Inibição Comportamental para correta execução da tarefa. Tais
premissas serão melhores entendidas após a apresentação detalhada das condições
experimentais na sessão de Metodologia.
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1.3. Impulsividade
A impulsividade pode ser entendida como uma predisposição a ações
prematuras, sem premeditação adequada (BERLIN & HOLLANDER, 2013; DALLEY &
ROBBINS, 2017; WINSTANLEY et al., 2006). Nesse sentido, a impulsividade é vista
como uma tendência individual para reações rápidas e mal planejadas a estímulos
internos e externos, sem a preocupação com as consequências dessas reações
(DARUNA & BARNES, 1993; MOELLER et al., 2001). Essa definição pressupõe que a
impulsividade está presente em diferentes níveis em indivíduos não-clínicos, podendo
provocar prejuízo comportamental, mas também podendo trazer benefícios em relação
a velocidade de processamento cognitivo (DICKMAN, 1990; ENTICOTT & OGLOFF,
2006; LESHEM, 2016). Possíveis explicações causais do comportamento impulsivo
envolvem a falta de premeditação, déficits inibitórios, uma excitação autonômica
aumentada, uma maior ênfase no presente, processos de tomada de decisão
prematuros e incapacidade em atrasar gratificações (ENTICOTT & OGLOFF, 2006;
LOGAN et al., 1997). Essa variedade de explicações se deve principalmente porque
impulsividade não é vista como um constructo unitário, mas sim como uma série de
fenômenos que podem se manifestar através de diversos comportamentos com
características cognitivas, emocionais e neurais específicas (ENTICOTT & OGLOFF,
2006; EVENDEN, 1999; STAHL et al., 2014).
Impulsos são comportamentos espontâneos comuns na experiência humana que
são desencadeados por estimulação interna ou externa. O controle de impulsos é
necessário para o funcionamento saudável e seu déficit é central para a caracterização
da impulsividade (PULKKINEN et al., 2000; STAHL et al., 2014). Comportamentos
impulsivos refletem o resultado de processos automáticos realizados por um sistema
impulsivo, bottom-up, enquanto o controle desses comportamentos reflete a capacidade
de exercer influência consciente e com esforço através de um sistema reflexivo, topdown (BECHARA, 2005; STRACK & DEUTSCH, 2004). Portanto, no presente contexto,
o controle de impulsos seria dedicado às funções executivas, incluindo a inibição, e a
impulsividade seria equivalente a uma falha no funcionamento executivo (BICKEL et al.,
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2012). No entanto, devido à natureza multidimensional da impulsividade, os processos
responsáveis pelo controle de impulsos também são diversos (e.g., WINSTANLEY et
al., 2006). Stahl e colaboradores (2014) argumentam que o controle de impulsos
dependeria da interação dos cinco componentes. Três deles seriam as diferentes
formas de inibição já descritas aqui: o controle de interferências, inibição de respostas
dominantes (equivalentes ao Controle de Interferência e Inibição Comportamental,
respectivamente, focos do atual estudo) e a inibição de interferência proativa. Os outros
dois componentes do controle de impulsos seriam a motivação e a tomada de decisão.
O controle de impulsos depende de redes neurais distintas que contribuem para
aspectos específicos da impulsividade (WHELAN et al., 2012). Em geral, manifestações
impulsivas são associadas com anormalidades em circuitos fronto-subcorticais
responsáveis pelo funcionamento executivo (CHAMBERS & POTENZA, 2003; ROMER
et al., 2009). A partir de estudos de neuroimagem e de casos de lesões frontais, o
córtex pré-frontal e suas conexões com o corpo estriado se mostraram particularmente
importantes para diferentes componentes cognitivos da impulsividade (e.g., BECHARA,
2005; DALLEY et al., 2011; GANSLER et al., 2011). Mais especificamente, o córtex préfrontal pode ser dissociado entre regiões ventromediais, que estão envolvidas em
aspectos emocionais da tomada de decisão impulsiva, e em regiões dorsolaterais, que
estão envolvidas na inibição de respostas motoras e no controle atencional
(MITRUSHINA et al., 2005).
A partir da distinção de características desinibitórias e motivacionais da
impulsividade, podemos destacar dois fenômenos comportamentais reconhecidamente
impulsivos, que são a escolha impulsiva e a ação impulsiva. Escolhas impulsivas
remetem a decisões não premeditadas resultantes de uma avaliação distorcida das
consequências do comportamento, além de uma maior preferência para recompensas a
curto-prazo, mesmo que elas sejam menores do que recompensas a longo-prazo. Já
ações impulsivas envolvem a falha em inibir uma resposta inapropriada a um estímulo
dominante (DALLEY & ROBBINS, 2017; EVENDEN, 1999; WINSTANLEY et al., 2006).
Portanto, o comportamento impulsivo pode surgir tanto de um prejuízo no sistema
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inibitório responsável por suprimir ações impulsivas, quanto de uma falha nos
processos motivacionais de escolhas impulsivas. O foco do presente trabalho está na
falta de controle inibitório envolvida em ações impulsivas, e não nos processos
motivacionais envolvidos na escolha impulsiva. Isto, é, nos interessamos mais pela
manifestação de ações impulsivas e menos pelo processo de escolha feito de forma
rápida e sem planejamento. A razão disso reside no fato que o controle de ações
impulsivas envolve componentes executivos não-afetivos, ditos “frios”, e que
correspondem àqueles avaliados nas tarefas inibitórias aqui empregadas (i.e., Strooppareado e stop-signal). Já a impulsividade de escolha envolve componentes mais
afetivos, ditos “quentes”, de motivação e tomada de decisão, que são melhor avaliados
através de tarefas específicas de tomada de decisão, como o Iowa Gambling Task, que
coloca os indivíduos na posição de escolher entre uma recompensa menor
imediatamente ou uma recompensa maior, porém tardia (AINSLIE, 1975; STAHL et al.,
2014; ZELAZO & CARLSON, 2012).
1.3.1. Medidas de Impulsividade
Os principais meios utilizados para medir a impulsividade (ou a falta de controle
impulsivo) são tarefas comportamentais de laboratório e questionários de autorrelato
(CYDERS & COSKUNPINAR, 2011; ENTICOTT & OGLOFF, 2006; MOELLER et al.,
2001). Essas duas medidas partem de princípios diferentes sobre o comportamento
impulsivo. Medidas laboratoriais inferem características impulsivas através da
observação do comportamento em contextos que desencadeiem respostas impulsivas,
como experimentos que avaliam o atraso de recompensas ou a inibição de respostas e
estímulos distrativos. A tarefa Stroop e o SSRT da tarefa stop-signal constituem
medidas

tradicionais

de

controle

inibitório

de

impulsos

por

representarem,

respectivamente, facetas atencionais e motoras da impulsividade (MALLOY-DINIZ et
al., 2007). Já os instrumentos de autorrelato avaliam a impulsividade como um traço de
personalidade

que

contribui

para

o

comportamento

impulsivo

(CYDERS

&

COSKUNPINAR, 2011; ENTICOTT & OGLOFF, 2006). O autorrelato é coletado através
de escalas que dependem do acesso consciente de características impulsivas por parte
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do indivíduo. Entre as escalas mais utilizadas estão a Barratt Impulsiveness Scale (BIS11) e a UPPS (PATTON et al., 1995; WHITESIDE & LYNAM, 2001).
A Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) é o questionário mais utilizado para
avaliar impulsividade (PATTON et al., 1995). A escala foi inicialmente concebida para
investigar o papel da impulsividade como traço de personalidade e em psicopatologias
em sujeitos não clínicos, como afirmado por Barrat (EVENDEN, 1999). O modelo mais
adotado da BIS-11 sugere que o comportamento impulsivo pode ser subdividido em
três dimensões: impulsividade motora, que se refere a ações realizadas sem
premeditação; impulsividade atencional, que é a dificuldade em manter o foco em uma
tarefa; e não-planejamento, que é a orientação para o presente ao invés de para o
futuro (PATTON et al., 1995).
A UPPS é um inventário que avalia diferentes dimensões da impulsividade com
base no Modelo de Cinco Fatores, o Big Five, que subdivide a personalidade em cinco
traços: Abertura às experiências, Conscienciosidade, Extroversão, Socialização e
Neuroticismo (COSTA & MCCRAE, 1990; WHITESIDE & LYNAM, 2001). Os resultados
da análise fatorial realizada para criar a UPSS apontaram para quatro diferentes
dimensões da personalidade que se associam com o comportamento impulsivo. A
Urgência, foi definida como a tendência de agir rapidamente durante a experiência de
afeto negativo; a (falta de) Premeditação é vista como um comportamento que não leva
em consideração suas consequências; a (falta de) Perseverança é entendida como a
incapacidade de se manter focado em uma tarefa; e a Busca por Sensações se refere à
tendência de aproveitar atividades excitantes e ser aberto a novas experiências. A
UPPS é amplamente usada na clínica e na pesquisa(WHITESIDE & LYNAM, 2001;
SPERRY et al., 2016), e possui versão traduzida e adaptada para a população
brasileira, apresentando boa correlação com o instrumento original (SEDIYAMA et al.,
2017).
Medidas
desvantagens

comportamentais
específicas

e

de

(CYDERS

autorrelato
&

apresentam

COSKUNPINAR,

vantagens

2011).

e

Tarefas

comportamentais permitem o estudo dos processos por detrás da regulação dos
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impulsos ao controlar o ambiente e restringir variáveis irrelevantes. Elas são pensadas
como uma captura de um momento específico em que o comportamento impulsivo dos
participantes surge, e por isso não dependem da introspecção individual. Porém,
tarefas comportamentais dependem da inferência sobre processos internos a partir da
observação comportamental do indivíduo em um ambiente neutro, o que compromete a
generalização dos resultados desse método para o cotidiano das pessoas. Isso é uma
desvantagem porque a impulsividade costuma ser manifestada em situações de alta
carga emocional e cognitiva (ENTICOTT & OGLOFF, 2006). Já medidas de autorrelato
possibilitam avaliar traços individuais de impulsividade em diferentes contextos, mas
exigem que as pessoas tenham capacidade de insight sobre seus sentimentos,
emoções e comportamentos. Além disso, suas medidas possuem validade aparente, no
sentido de que é claro para quem preenche o instrumento o que cada item mede, o que
pode influenciar a resposta por motivos de aceitação social (FALLGATTER &
HERRMAN, 2001). Medidas de autorrelato que avaliam impulsividade ainda possuem
uma crítica específica, já que sua população alvo é constituída de sujeitos que são
caracterizados por respostas rápidas e não premeditadas, o que, por si só, é um
problema no preenchimento do instrumento (ENTICOTT & OGLOFF, 2006).
Resultados obtidos por diferentes autores têm revelado que, apesar de
diferentes escalas de autorrelato correlacionarem-se entre si, a correlação entre
medidas de autorrelato e medidas comportamentais costuma ser baixa ou até mesmo
nula (CYDERS & COSKUNPINAR, 2011; REYNOLDS et al., 2006; STAHL et al., 2014).
Apesar disso, ambas formas de mensuração têm se mostrado eficientes na avaliação
de comportamentos impulsivos (DJAMSHIDIAN, et al., 2011; SHEN et al., 2014;
REYNOLDS et al., 2006). Esse padrão de resultados obtidos sugere que escalas e
tarefas comportamentais refletem constructos diferentes. Escalas de autorrelato avaliam
traços de impulsividade, como já mencionado, que refletem um conjunto mais geral e
estável de tendências de resposta, enquanto as tarefas comportamentais avaliam
processos relacionados a situações específicas, o que poderia ser descrito como
estado de impulsividade (CYDERS & COSKUNPINAR, 2011; STAHL, et al., 2014).
Apesar das críticas, protocolos que envolvem a inibição de respostas dominantes (e.g.,
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tarefa stop-signal), especificamente, parecem avaliar uma tendência impulsiva geral
similar à avaliada por escalas de autorrelato (CYDERS & COSKUNPINAR, 2011).
1.3.2. Impulsividade e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
Seja definida como um estilo de resposta ou um fator geral de personalidade, a
impulsividade está envolvida em situações como agressão, autolesão, suicídio e
violência doméstica (ASBERG et al., 1976; BLACK et al., 2009; HALPERIN &
NEWCORN, 1998), além de ser um marco em transtornos psiquiátricos como
transtornos de humor, de personalidade, abuso de substâncias e TDAH (AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2013; WINSTANLEY et al., 2006)
O TDAH é caracterizado por sintomas de desatenção, impulsividade e
hiperatividade. De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais (DSM-5), a desatenção é definida como divagação em tarefas,
falta de persistência, dificuldade para manter o foco e desorganização, enquanto a
hiperatividade se refere a atividade motora excessiva quando não apropriado e a
impulsividade se refere a ações precipitadas que ocorrem sem premeditação e com
elevado potencial de dano à pessoa (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION,
2013). Impulsividade e hiperatividade são entendidas como compondo um mesmo
domínio no transtorno (BARKLEY, 1997; TOPLAK et al., 2009), o que não é isento de
discussão (PROCTOR & PREVATT, 2009). Independente disso, a impulsividade tem
um papel central no TDAH (MILLER et al., 2010). Inclusive, alguns autores sugerem
que são os sintomas de impulsividade os principais responsáveis pelos déficits
comportamentais em adultos com TDAH (BABINSKI et al., 1999).
Uma das mais influentes teorias sobre o TDAH aponta que o prejuízo no
controle inibitório é o principal déficit responsável pela sintomatologia hiperativaimpulsiva no transtorno, o que mediaria prejuízos secundários no funcionamento
executivo (BARKLEY, 1997). Esse modelo sugere que o primeiro ato autorregulatório
executivo é a inibição da resposta, pois ela permite um intervalo maior entre o estímulo
e a resposta que é necessário para exercer ações executivas autodirecionadas. Isso
não quer dizer que é o descontrole inibitório que causa os prejuízos executivos
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associados ao TDAH, ao invés disso, ele simplesmente permite que esses prejuízos
ocorram. Em outras palavras, Barkley (1997) reforça a ideia de que a inibição seria um
processo executivo básico a partir do qual funções de alta-ordem surgiriam. Essa teoria,
que coloca o déficit inibitório como a principal causa dos sintomas hiperativosimpulsivos do TDAH, é corroborada por um pior desempenho de pessoas com o
transtorno em tarefas stop-signal, que exigem a inibição de uma resposta dominante
quando um estímulo é apresentado (SENDERECKA et al., 2012). Assim, a
incapacidade de inibir respostas motoras é um dos principais déficits comportamentais
do TDAH (ARON & POLDRACK, 2005).
Complementar à avaliação clínica, sintomas de TDAH podem ser avaliados
através de escalas de autorrelato. A Adult Self-Report Scale (ASRS) é uma escala que
compreende os critérios diagnósticos de acordo com o DSM, mas adaptando os itens
para o contexto da vida adulta (KESSLER et al., 2005), uma vez que alguns critérios
dizem respeito a comportamentos tipicamente infantis (e.g., “é incapaz de brincar” ou
“corre ou sobe nas coisas”). Esse tipo de instrumento é importante pois, apesar do
TDAH ser geralmente associado à infância, aproximadamente 60% dos adultos
permanecem com sintomas de desatenção e impulsividade/hiperatividade (BARKLEY,
et al., 2002; PARY et al., 2002). A ASRS é composta de duas partes, a parte A, que
avalia

sintomas

de

desatenção

e

a

parte

B,

que

avalia

sintomas

de

hiperatividade/impulsividade (parte B da escala). A tradução e adaptação da escala
para a população brasileira foi feita por Mattos e colaboradores (2006), e mostrou uma
equivalência satisfatória com a versão original em inglês. No entanto, é importante ir
além do uso de medidas de autorrelato para o entendimento da relevância desses
sintomas no TDAH, uma vez que medidas comportamentais também apontam prejuízos
no desempenho, mas nem sempre se correlacionam com escalas (MALLOY-DINIZ et
al., 2007).
1.4. Contextualização
O presente trabalho buscou aprofundar a investigação sobre a interação dos
mecanismos inibitórios envolvidos nas tarefas Stroop-pareado e stop-signal. Outros
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estudos já investigaram como a tarefa Stroop clássica e o paradigma stop-signal estão
associados (KALANTHROFF et al., 2013; VERBRUGGEN et al., 2004), mas a utilização
da versão Stroop-pareado ao invés do Stroop clássico constitui uma diferença
significativa desse trabalho (PORTUGAL et al., 2018). Isso porque a tarefa Stroop
clássica envolve mecanismos de inibição diferentes dos envolvidos no Stroop-pareado
(DITTRICH & STAHL, 2017; ZYSSET et al., 2001). Nosso foco está na interação dos
processos envolvidos nas tarefas Stroop-pareado e stop-signal. Em termos conceituais,
o conflito da tarefa Stroop-pareado envolveria Controle de Interferência em estágios
iniciais do processamento de informações, caso a hipótese de competição semântica
seja considerada. Se levarmos em consideração a hipótese de competição de resposta,
os conflitos presentes em tarefas Stroop-pareado demandariam Inibição de Respostas,
atuando em estágios de seleção de resposta posteriores ao processamento semântico,
e/ou Inibição Comportamental, a mesma forma de inibição que suprime respostas
dominantes em paradigmas stop-signal, próximos à emissão da resposta. A interação
dos mecanismos inibitórios de ambas as tarefas foi investigada através das diferenças
de latência dos processos de inibição da resposta (SSRTs) obtidas dentre as diferentes
condições Stroop-pareado.
Outro trabalho do nosso grupo já utilizou um protocolo semelhante, que combina
a tarefa Stroop-pareado com a tarefa stop-signal (PORTUGAL et al., 2018), no entanto,
o atual projeto trouxe alterações importantes. O estudo de Portugal e colaboradores
(2018) empregou SSDs fixos e analisou a probabilidade de inibição em cada SSD como
variável dependente da tarefa stop-signal, encontrando menor probabilidade de inibição
em ensaios congruentes do que incongruentes em SSDs maiores. No entanto, a
literatura atual sobre stop-signal utiliza majoritariamente o SSRT como referência de
medida de Inibição Comportamental. Por isso, o presente estudo se propôs a utilizar
SSDs dinâmicos, ao invés de fixos, e assim analisar a latência do processo de inibição
(ao invés da probabilidade) em relação a latência da emissão de respostas em ensaios
com diferentes interferências Stroop. O SSD dinâmico, além de permitir o cálculo do
SSRT com maior facilidade, também controla para que a probabilidade de inibição da
resposta seja aproximadamente 0,5. Se em Portugal e colaboradores (2018) foi
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investigado a probabilidade de inibição da resposta, essa variável foi controlada no
atual protocolo através do uso de SSDs dinâmicos, e, ao invés, analisamos a latência
do processo de inibição (SSRT). Essa manipulação constituiu uma diferença importante
entre os dois protocolos, que afetou diretamente o desempenho dos participantes.
O atual protocolo também implementou a eletromiografia (EMG) como medida
fisiológica para análise dos processos inibitórios. A eletromiografia é uma medida não
invasiva de atividade elétrica muscular que permite medir a atividade de músculos
envolvidos nas respostas motoras através de eletrodos de superfície. A ativação de
respostas incorretas devido a interferência dos atributos distrativos na tarefa Strooppareado ou devido a repentina necessidade de suprimir uma resposta previamente
considerada correta no paradigma stop-signal, corresponde a processos que muitas
vezes passam despercebidos, já que não necessariamente implicam na emissão de
uma resposta motora, ou seja, de um comportamento explícito. Nesse contexto,
medidas eletrofisiológicas são ferramentas úteis para a investigação da tendência de
emissão de respostas incorretas. Em especial, a eletromiografia permite examinar a
atividade muscular responsável pela ativação ou emissão de respostas (BURLE et al.,
2002; COLES et al., 1985; SMID et al., 1990). Tal fato é de grande relevância no
presente estudo, pois, em alguns casos, a atividade mioelétrica não seria forte o
suficiente para gerar uma resposta motora (apertar a tecla), e, assim, não geraria um
comportamento mensurável. O uso do EMG permite estudar a atividade muscular
mesmo quando esta não produz um comportamento explícito (atividade subliminar).
Além disso, em tarefas que envolvem conflito entre possíveis respostas, como
tarefas do tipo Stroop, análises eletromiográficas revelam que, em uma proporção de
ensaios em que a resposta correta é emitida, atividades fásicas acontecem nos
músculos responsáveis pela resposta correta e também nos músculos envolvidos na
emissão da resposta incorreta (COLES et al., 1985; ERIKSEN et al., 1985). Essas
ativações duplas são consideradas como erros parciais, e são sempre mais frequentes
em ensaios incompatíveis ou incongruentes, ou seja, os que apresentam mais conflito
(VAN DEN WILDENBERG & CHRISTOFFELS, 2010). Usando EMG, Caldas e
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colaboradores (2012) demonstraram que condições relacionadas (e.g., Incong/Rel) da
tarefa Stroop-pareado levam a uma forte tendência de emissão de resposta com a mão
errada em virtude do atributo Stroop irrelevante aparecer como possível resposta
naquele ensaio. Assim, conforme demonstrado na figura 3, Caldas e colaboradores
(2012) encontrou ativações duplas na tarefa Stroop-pareado, principalmente em
ensaios relacionados.

Figura 3 - Sinal eletromiográfico registrado na mão responsável pela emissão da resposta motora (linha
superior) e na 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.

Este achado evidencia como o EMG pode ser útil no estudo dos conflitos
observados em testes Stroop-pareado. Ele mostra que ensaios relacionados, de fato,
geram uma maior tendência para gerar a 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 pressionar a tecla e produzir uma
resposta motora efetiva, o que resultaria em um erro de tecla. Nesse estudo, ampliamos
o uso do EMG também para o estudo da habilidade de inibição de respostas na tarefa
stop-signal. Essa é uma medida útil para investigar em quais condições há uma maior
tendência de resposta, mesmo que a resposta em si (apertar a tecla) não tenha sido
efetivada. Ou seja, uma vez que a probabilidade de inibição está controlada em 0,5
graças ao SSD dinâmico, investigamos em qual condição Stroop (congruente ou
40

incongruente, relacionado ou não relacionado) houve uma tendência maior à emissão
da resposta, mesmo que a resposta tenha sido suprimida e, portanto, não detectada
pelo pressionar da tecla – a chamada “ativação subliminar”. Atividades subliminares
permitem, ainda, a investigação do ponto-de-não-retorno no protocolo stop-signal. Isto
é, ensaios em que não houve resposta objetiva, ou seja, a tecla não foi pressionada,
mas nos quais detectamos atividades subliminares na ativação motora, indicam que se
houver um ponto-de-não-retorno, ele está localizado em estágios tardios, próximo a
emissão da resposta.
Além disso, analisamos como essas diferentes medidas de inibição (também
entendidas como medidas comportamentais de controle de impulsos) se relacionam
com medidas de autorrelato de impulsividade. Para esse fim, aplicamos as escalas BIS11 e UPPS, que são dois instrumentos amplamente usados na literatura de
impulsividade, o que nos permitiu investigar como variáveis relacionadas à inibição se
associam com diferentes aspectos da impulsividade. No entanto, não nos interessamos
por todas as dimensões de impulsividade avaliadas por essas escalas. Mais
especificamente, como nosso foco está nos processos inibitórios, não nos interessamos
pelos aspectos impulsivos de motivação ou tomada de decisão. Assim sendo, as
dimensões de impulsividade que nos interessam na BIS-11 são impulsividade motora
(IM) e impulsividade atencional (IA); e na UPPS são (falta de) Premeditação e (falta de)
Perseverança, respectivamente. Em outras palavras, não analisamos as dimensões de
não-planejamento da BIS-11 e Urgência e Busca por Sensações da UPPS, já que, por
definição, elas não são aplicáveis ao nosso protocolo. Também foi aplicada a escala
ASRS como sendo uma medida de sintomatologia do TDAH. Isso permitiu avaliar como
o desempenho nas tarefas de inibição se relacionam com aspectos desse transtorno,
que é caracterizado por comportamentos impulsivos e déficits atencionais.
Baseado na literatura e em estudos anteriores do nosso grupo, esperávamos
que as tarefas inibitórias interagissem em algum nível. Em Portugal et al. (2018), nosso
grupo encontrou uma associação entre a probabilidade de inibição da tarefa stop-signal
e as condições Stroop-pareado. No atual estudo buscamos investigar se tal associação
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ainda existe em um protocolo que utiliza SSD dinâmico e analisa o SSRT. Além disso, a
literatura revela que as formas de inibição envolvidas em cada tarefa são proximamente
correlacionadas (Friedman & Miyake, 2004; Stahl et al., 2014), o que dá mais suporte a
hipótese de interação dos mecanismos de cada tarefa. Também esperávamos
correlações entre as medidas comportamentais e de autorrelato de impulsividade, uma
vez que ambas envolvem aspectos cognitivos mais “frios” relacionados ao controle de
impulso. Em especial, é esperado que participantes mais impulsivos apresentem um
menor TR (indicando rápidos processos de emissão de resposta), um maior SSRT
(indicando um déficit no controle inibitório) e um maior número de erros (como
consequência de processos rápidos demais). Quanto aos dados eletromiográficos, é
esperado que a condição com maior nível de conflito (i.e., a condição Incong/Rel)
apresente mais conflito em nível de resposta, ou seja, apresente mais ativações duplas.
Além disso, tal condição também deveria apresentar um ponto-de-não-retorno mais
tardio, o que aparecia sob a forma de uma maior frequência de atividades subliminares
em ensaios em que a emissão da resposta não foi efetivada, ou seja, a resposta motora
foi iniciada, mas foi inibida antes de realmente gerar a pressão da tecla de resposta,
chegando, portanto, ao nível motor.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo Geral
•

Este trabalho teve como objetivo central investigar a interação das tarefas

Stroop-pareado e stop-signal, duas tarefas que avaliam o controle inibitório, além de
analisar como o desempenho nessas tarefas está associado com as medidas de
autorrelato de impulsividade providas pelas escalas BIS-11, UPPS e ASRS.

2.2. Objetivos Específicos
•

Analisar como os diferentes níveis de conflito característicos das três condições

Stroop-pareado (Cong/Nrel, Incon/Nrel e Incong/Rel) influenciam a latência de inibição
da tarefa stop-signal (SSRT).
•

Investigar como as medidas comportamentais de controle de impulso (TR e a

acurácia da tarefa Stroop-pareado e SSRT da tarefa stop-signal) se relacionam com as
dimensões de impulsividade atencional (IA) e impulsividade motora (IM) da escala BIS11 e com as dimensões de (falta de) Perseverança e (falta de) Premeditação da escala
UPPS, além dos escores totais de ambas as escalas.
•

Investigar como essas medidas comportamentais de controle de impulso se

associam com a sintomatologia de TDAH avaliada através da escala ASRS.
•

Examinar como respostas duplas e respostas subliminares identificadas através

do EMG estão relacionadas com o desempenho nas tarefas inibitórias Stroop-pareado
e stop-signal.
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3. METODOLOGIA
3.1. Participantes
Participaram desse experimento trinta e oito estudantes (33 mulheres) dos
cursos de graduação da Universidade Federal Fluminense, com idade média de 23,39
anos (desvio padrão= 5,71). Todos os participantes tinham visão normal ou corrigida e
nenhum deles apresentou daltonismo, de acordo com o Teste de Ishihara. Trinta e
quatro voluntários foram classificados como destros, três como canhotos e um como
ambidestro de acordo com a versão resumida do Edinburgh Handedness Inventory
(VEALE, 2013). Sete participantes foram excluídos das análises envolvendo dados
eletromiográficos devido a problemas técnicos, essencialmente provocados por um
excesso de ruído, dificultando e leitura do sinal. Todos os procedimentos adotados
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do CCM/UFF, parecer nº 1.901.566
de 23/01/2017 (anexo III, p. 92).
3.2. Aparato
Os testes foram realizados numa sala com controle de iluminação e relativo
isolamento acústico, especialmente preparada para tal fim e situada no Laboratório de
Psicofisiologia Cognitiva (LPfC) – Departamento de Ciências da Natureza do Campus
Universitário de Rio das Ostras da Universidade Federal Fluminense (CURO/UFF). O
experimento foi desenvolvido utilizando o software E-Prime 2.0 (Psychology Software
Tools, Inc). Os sujeitos sentavam em frente à tela do computador e apoiavam a cabeça
em um apoiador de fronte e mento para que a distância de 57 cm entre a tela e os olhos
fosse mantida. A esta distância, 1 cm na tela do computador corresponde a 1º de
ângulo visual. Os voluntários eram instruídos a responderem pressionando, com os
dedos indicadores de ambas as mãos, as teclas z ou 3 (do teclado numérico) de um
teclado posicionado sobre a mesa em frente a eles.
A atividade eletromiográfica foi registrada através de um amplificador EMG110C
usando uma unidade de aquisição de dados MP150 (BIOPAC Systems, Inc., Santa
Barbara, CA). Eletrodos de 8 mm de diâmetro, feitos de Ag/AgCl, foram colocados no
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primeiro músculo interósseo dorsal esquerdo e direito (dois eletrodos em cada mão com
uma distância de 2 cm entre eles). Um eletrodo fixado no epicôndilo esquerdo servia
como referência. O procedimento de preparação para a aplicação dos eletrodos
consistia na limpeza da pele com bucha e álcool etílico. Os dados foram coletados
através do software AcqKnowledge. A frequência de amostragem do EMG foi de 1.000,
Hz. Filtros digitais foram utilizados com o objetivo de diminuir a interferência de
artefatos espúrios. Assim, parar a filtragem dos sinais dos músculos foram utilizados
filtros online passa-banda entre 10 e 250 Hz. Foi analisada a janela temporal que
incluía de 200 ms antes da apresentação dos estímulos da tarefa primária até 1.500 ms
depois. O intervalo de 200 ms que precede a apresentação dos estímulos serviu como
linha de base.
3.3. Estímulos e Procedimentos
Os voluntários chegavam no laboratório e, após uma breve explicação sobre o
experimento, assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida,
os eletrodos eram posicionados nas mãos direita e esquerda e no epicôndilo esquerdo,
usado como referência. Com os eletrodos já posicionados, as instruções da tarefa
Stroop-pareado/stop-signal eram dadas e os voluntários realizavam uma sessão de
prática da tarefa que consistia de aproximadamente 96 ensaios, seguida pela sessão
experimental. Ao término da tarefa comportamental, os eletrodos eram removidos e os
voluntários respondiam as três escalas de auto-relato: a BIS-11, a UPPS e a ASRS.
O presente protocolo combinou as tarefas Stroop-pareado e stop-signal em uma
só tarefa. O Stroop-pareado serviu como tarefa primária, durante a qual sinais de stop
eram ocasionalmente apresentados. A sessão experimental da tarefa Stroop/stop-signal
era composta de 4 blocos de 96 ensaios. O desenho experimental e a sequência
temporal do experimento estão ilustrados na figura 4. Cada ensaio iniciava com um
ponto de fixação (PF) que tinha duração de 700 ± 100 ms. Em seguida, apareciam os
três estímulos que compõe a tarefa Stroop-pareado: no centro aparecia o estímulo
Stroop que consistia no nome de uma cor apresentado numa cor igual ou diferente do
seu significado, e, lateralmente, duas barras coloridas. A tarefa dos voluntários consistia
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em comparar a palavra do estímulo Stroop central (ignorando sua cor) com as cores
das duas barras laterais, e pressionar a tecla espacialmente correspondente o mais
rápido e precisamente possível (TR – Tempo de Reação). Assim, a tecla “z”
representava a barra colorida da esquerda enquanto a tecla “3” (no teclado numérico)
representava a barra da direita. Cada ensaio durava 1600 ms ou até que uma resposta
fosse emitida. Um terço (1/3) do total de testes consistiam de ensaios stop-signal.
Nesses, após um intervalo de tempo variável (SSD, do inglês stop signal delay) um
sinal stop visual (um X) aparecia no centro da tela, sobreposto ao PF, indicando que os
voluntários deveriam suprimir a resposta motora, e simplesmente esperar pelo fim do
ensaio stop. Maiores informações sobre a dinâmica dos SSDs serão apresentadas
mais adiante. Ao final de cada ensaio, uma mensagem de retroalimentação era
apresentada por 1000 ms de acordo com a performance do participante. Caso o
participante emitisse uma resposta correta, a mensagem “CORRETO” era apresentada.
Se os participantes apertassem a tecla correspondente à barra colorida errada, uma
mensagem de “ERRO DE TECLA” era apresentada. Em ensaios sem sinal stop, se o
participante demorasse mais de 1600 ms para emitir uma resposta, a mensagem
“LENTO” aparecia. Já em ensaios stop, independente se os participantes emitissem ou
inibissem uma resposta depois de um sinal stop, uma mensagem de “TESTE STOP”
era apresentado. Por fim, ainda em ensaios stop, caso os participantes emitissem uma
resposta antes da aparição do sinal stop, as mensagens de retroalimentação eram
similares às mensagens de ensaios não-stop. Optamos por esta conduta, pois
acreditamos que se apresentássemos a mesma mensagem “TESTE STOP” nestes
casos, os voluntários poderiam ter a impressão que “erraram” ao apertar uma tecla em
um ensaio stop, e, assim, poderíamos induzi-los a adotar uma estratégia de lentificação
de respostas como meio para esperar pela definição sobre se um dado ensaio será ou
não stop. Ou seja, como o voluntário não tinha como adivinhar se um dado ensaio seria
stop ou não, ele poderia ter a impressão de estar sendo advertido pela mensagem
“TESTE STOP” simplesmente por ter pressionado a tecla antes do aparecimento do
sinal stop. Após a aparição da mensagem de retroalimentação, havia um intervalo entre
ensaios de 1200 ms.
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Figura 4. Desenho esquemático ilustrando um ensaio na tarefa Stroop-pareado/stop-signal. Cada ensaio
iniciava com um ponto de fixação (PF) por 700 ± 100 ms. Em seguida, os estímulos da tarefa Strooppareado eram apresentados (duas barras coloridas e um estímulo Stroop central). Esse ensaio poderia
ser um ensaio sem stop-signal ou com stop-signal. Caso fosse sem stop-signal, os estímulos
permaneciam na tela até o participante emitir uma resposta ou até 1600 ms. Caso fosse um ensaio com
stop-signal, um “X” aparecia no centro da tela, sobrepondo o PF, depois de um intervalo (SSD) que era
ajustado dinamicamente para cada participante. O participante não deveria emitir uma resposta nesses
casos, e esperar os 1600 ms para o ensaio terminar. Em ambos os casos, um feedback seguia após os
1600 ms ou a emissão da resposta e 1200 ms depois um novo ensaio começava.
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O estímulo Stroop central consistia das palavras “VERMELHO”, “AZUL” ou
“VERDE” escritas nas cores vermelha, azul ou verde. A figura 5 mostra as três
condições utilizadas no experimento. Assim, a partir das possíveis combinações entre
os atributos palavra e cor, o ensaio Stroop-pareado poderia ser classificado como
congruente, caso palavra e cor fossem iguais (item a), ou incongruente, caso palavra e
cor diferissem (itens b e c). Além dessa classificação, as condições poderiam ainda ser
classificadas como relacionadas (Rel) e não-relacionadas (Nrel). A condição c na figura
5 ilustra um ensaio relacionado. Lembre-se que os voluntários eram instruídos a
comparar a palavra do estímulo central com as cores da barra colorida, ou seja, a cor
do estímulo Stroop é um atributo irrelevante. Note que na condição c, a barra à direita,
que representa a resposta incorreta do ensaio, possui a mesma cor do atributo
irrelevante do estímulo Stroop (cor vermelha). Este é um ensaio dito relacionado pois a
opção incorreta de resposta possui a mesma cor do atributo irrelevante do estímulo
Stroop. Já nas condições a e b, a opção incorreta de resposta (também à direita) possui
uma cor diferente daquela do estímulo Stroop – ensaio não-relacionado. Ou seja, neste
protocolo, além da comparação necessária à solução da tarefa (comparar a palavra do
estímulo Stroop com as cores das barras laterais) uma segunda comparação,
irrelevante, era possível. Os voluntários também poderiam comparar a cor do estímulo
central com as duas barras coloridas. Assim, é a partir dessa comparação errônea e
desnecessária que os ensaios podem ser classificados como relacionados ou nãorelacionados. Em resumo, a partir do que foi apresentado, havia três condições
possíveis na tarefa: a) congruente/não-relacionado (Cong/Nrel), b) incongruente/nãorelacionado (Incong/Nrel) e c) incongruente/relacionado (Incong/Rel). Por fim, é
importante acrescentar que cada bloco de 96 ensaios era composto de 48 ensaios
Cong/Nrel, 24 ensaios Incong/Nrel e 24 ensaios Incong/Rel, garantindo o mesmo
número de ensaios congruentes e incongruentes por bloco.
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Figura 5 - Desenho esquemático mostrando as três condições da tarefa Stroop-pareado. A tarefa dos
voluntários era comparar a palavra do estímulo Stroop com a cor das barras (portanto, o atributo
irrelevante do Stroop é a cor). No esquema, as respostas corretas estão representadas à esquerda de
cada exemplo e as respostas incorretas à direita. Na metade esquerda da figura, o Stroop é congruente
(a palavra “verde” em verde) e a condição é não relacionada, e na metade direita o Stroop é incongruente
(a palavra “verde” em vermelho), podendo ser dividido em relacionado e não relacionado. Para maiores
detalhes, ver texto.

Conforme já mencionado anteriormente, o sinal stop aparecia depois de um
intervalo variado (SSD) que era ajustado dinamicamente de acordo com um algoritmo
em staircase implementando com base nas sugestões propostas por Hairston &
Maldjian (2009). A lógica desse algoritmo é bem simples: de acordo com o modelo de
corrida de cavalo, quanto mais cedo aparecer o sinal stop, mais fácil é inibir a resposta.
De forma contrária, quanto mais tarde aparecer o sinal stop, mais difícil é a inibição da
resposta. Assim, sempre que um voluntário era bem-sucedido em inibir a resposta num
dado ensaio, no ensaio stop seguinte o sinal stop aparecia 50 ms mais tarde,
dificultando a próxima inibição. E, sempre que um voluntário falhava em inibir sua
resposta, o sinal stop do ensaio seguinte aparecia 50 ms mais cedo, aumentando a
probabilidade da próxima resposta ser inibida. O SSD inicial foi de 400 ms para
condições congruentes e de 450 ms para condições incongruentes. Esses valores
foram baseados em experimentos anteriores que empregaram protocolos similares
(Portugal et al., 2018), em que os voluntários apresentavam uma probabilidade de
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inibição de, aproximadamente, 0,5 (50 %) nesses intervalos. O ajuste do SSD era
realizado individualmente para cada condição Stroop ao longo do teste. A variação de
50 ms no SSD foi adotada de acordo com a literatura sobre a tarefa stop-signal
(LOGAN et al., 1997; VERBRUGGEN & LOGAN, 2009). Esse tipo de procedimento
consegue controlar a probabilidade de inibição de respostas para que ela fique próxima
à 50%, o que facilita o cálculo da latência do processo de inibição da tarefa-stop, o
SSRT (Stop-Signal Reaction Time). Já para o cálculo do SSRT foi utilizado o método de
integração (LOGAN & COWAN, 1984; VERBRUGGEN et al., 2004). De acordo com
esse método, o SSRT de diferentes condições é estimado ao subtrair o SSD de cada
condição do tempo de término do processo stop. Para obter o tempo de término do
processo stop, os tempos de reação da tarefa primária (Stroop-pareado) foram
ordenados do menor para o maior, para cada condição, e o enésimo TR foi
selecionado. O enésimo TR é o resultado da multiplicação da probabilidade de emissão
de resposta em ensaios stop pelo número de ensaios sem sinal stop. Por exemplo, se
um determinado voluntário apresentar uma probabilidade de inibição de 0,50 na
condição Cong/Rel, e considerando que essa condição apresenta 144 ensaios sem
sinal stop, então o enésimo TR da condição Cong/Rel vai ser o que estiver
representado na 72ª posição. Após selecionado, o enésimo TR é subtraído pelo SSD
médio daquela condição, e assim chega-se ao SSRT. Esse procedimento foi realizado
para cada participante e, em seguida, foi calculado a média individualmente para as
diferentes condições. A figura 6 exemplifica a aplicação deste método.

Figura 6. Método de Integração utilizado para o cálculo do SSRT.
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Após a realização da tarefa comportamental, os voluntários preenchiam três
escalas de autorrelato. Conforme já descrito na introdução, a ASRS é uma escala que
visa quantificar critérios diagnósticos de TDAH descritos no DSM-5 (MATTOS et al.,
2006) – ver anexo IV, pag 100 Ela é composta de 18 itens que foram adaptados para a
vida adulta, uma vez que os critérios são originalmente voltados para pacientes infantis.
Cada item deveria ser respondido de acordo com cinco opções de frequência: nunca,
raramente, algumas vezes, frequentemente e muito frequentemente. A parte A da
escala é composta dos 9 primeiros itens e avalia critérios de desatenção, enquanto a
parte B é composta dos 9 últimos itens e avalia critérios de hiperatividade/
impulsividade. A pontuação na ASRS pode variar entre 18 e 90 pontos.
A BIS-11 (ver anexo V, pag. 101) é uma escala que avalia três dimensões de
impulsividade: a) impulsividade motora (IM), que é similar a ações sem premeditação;
b) impulsividade atencional (IA), que referente a falta de foco na tarefa em andamento;
e c) não-planejamento (NP), que é a orientação mais voltada para o presente do que
para o futuro (MALLOY-DINIZ et al., 2015). Ela é uma escala do tipo Likert de quatro
pontos, composta de 30 itens que abrangem manifestações de impulsividade, que
devem ser respondidos de acordo com a frequência dessas manifestações: raramente
ou nunca; de vez em quando; com frequência; quase sempre/sempre. Além da
avaliação dessas três dimensões de impulsividade, a BIS-11 gera um escore total, que
pode variar entre 30 e 120 pontos. O presente estudo não considerou a análise da
dimensão de NP da BIS-11, uma vez que essa dimensão envolve aspectos da
impulsividade relacionados com motivação e tomada de decisão, os quais não podem
ser avaliados diante do protocolo utilizado.
Por fim, a UPPS (ver anexo VI, pag. 102) é uma escala que avalia quatro
diferentes dimensões de impulsividade: Urgência, (falta de) Premeditação, (falta de)
Perseverança e Busca por Sensações. Urgência é a tendência de experienciar fortes
impulsos, relacionados principalmente a contextos de afeto negativo. A falta de
premeditação se refere a comportamentos que são feitos sem muita reflexão e
deliberação. Por sua vez, a falta de perseverança envolve a dificuldade em se manter
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focado em uma tarefa que pode ser demasiada longa ou enfadonha. Finalmente, a
busca por sensações se relaciona com a tendência de buscar atividades novas ou
excitantes, independente delas serem potencialmente perigosas ou não (WHITESIDE &
LYNAM, 2001). Semelhante ao NP da BIS-11, não avaliaremos as dimensões Urgência
e Busca por Sensações, uma vez que estas englobam fatores motivacionais que fogem
do escopo desta dissertação. A UPPS é uma escala do tipo likert composta de 45 itens
que devem ser respondidos de acordo com a identificação do voluntário com cada item:
concordo totalmente, concordo parcialmente, descordo parcialmente e descordo
totalmente. Sendo assim, o escore total pode variar entre 45 e 180 pontos. A versão
aqui utilizada foi adaptada para a população brasileira por Nogueira e colaboradores
(2013).
3.4. Análise de dados
Apenas os três últimos blocos do experimento foram analisados. O primeiro
bloco foi descartado da análise porque o SSD ainda estava sendo ajustado
dinamicamente para condição, não tendo atingido o intervalo ideal que garante uma
probabilidade de inibição igual a 50%. As médias dos tempos de reação (TR), dos
SSRTs e das taxas de erros cometidos na tarefa primária (apertar a tecla errada) foram
submetidos a análises de variância com medidas repetidas (ANOVA), tendo Condição
como fator único (Cong/Nrel, Incong/Nrel e Incong/Rel). Quando apropriado, análises
post-hocs usando o método de Newman-Keuls foram realizadas e foi calculado também
o “partial eta-squared” (ηp2) para estimar o tamanho do efeito (“effect size”).
Os TR, acurácia e SSRT das três condições, foram correlacionados através do
coeficiente de Spearman com os escores totais de cada escala, assim como com as
dimensões de Impulsividade Motora (IM) e Impulsividade Atencional (IA) da BIS-11,
(falta de) Premeditação e (falta de) Perseverança da UPPS e as partes A e B da ASRS.
Os dados eletromiográficos foram investigados “offline”, por meio de inspeção
visual direta, em busca de ativações duplas, em ensaios sem sinal stop, e atividades
subliminares, em ensaios stop. Ativações duplas indicam atividade elétrica nas duas
mãos durante um ensaio, o que sugere uma tendência de resposta errada provocada
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por um conflito no ensaio. Já atividades subliminares apontam para atividades elétricas
de músculos que não chegaram a emitir resposta, e são interpretadas como maior
tendência de resposta em um ensaio stop. A porcentagem de ativações duplas e
atividades subliminares dos participantes restantes foram submetidas à ANOVAs
separadas, que empregaram Condição como fator único. O nível-α adotado para
significância estatísticas foi de 0,05 em todas as análises.
4. RESULTADOS
A tabela 3 apresenta os resultados descritivos da análise das tarefas
comportamentais Stroop-pareado e stop-signal. Os resultados indicam que o algoritmo
staircase funcionou, mantendo o SSD em um intervalo em que a probabilidade de
inibição [p(inibição)] foi aproximadamente de 0,5. O SSD médio de cada função
também está descrito na tabela. A tabela 4 apresenta os resultados descritos das
escalas de autorrelato aplicadas.
Tabela 3
Dados descritivos das tarefas Stroop-pareado e stop-signal nas três condições.

Medida comportamental

Condição
Cong/Nrel

Incong/Nrel

Incong/Rel

TR médio (erro padrão)

756 ms (± 34,8)

834 ms (± 32,4)

849 ms (± 28,8)

Taxa de erros (erro padrão)

0,97 ms (± 0,2)

1,32 ms (± 0,3)

6,10 ms (± 0,8)

0,53

0,55

0,55

466 ms

520 ms

507 ms

270 ms (± 58,2)

311 ms (± 79,6)

338 ms (± 95,6)

Taxa de ativações duplas (erro
padrão)

8,13 %(± 4,7)

9,61 %(± 6,5)

11,49 %(± 7,4)

Taxa de atividades subliminares
(erro padrão)

12,43 %(± 6,2)

11,56 %(± 7,7)

14,65 %(± 7,4)

Stroop-pareado

Stop-signal
p(inibição)
SSD médio
SSRT médio (erro padrão)
EMG

53

Tabela 4
Dados descritivos das escalas de autorrelato.

Medida de autorrelato

Min

Max

Média (erro padrão)

BIS-11 (total)

47

93

63,42 (± 9,59)

IA (BIS-11)

12

30

19,44 (± 4,50)

IM (BIS-11)

16

31

20,34 (± 3,70)

UPPS (total)

68

156

97,63 (± 18,47)

(falta de) Premeditação (UPPS)

14

39

24,95 (± 7,07)

(falta de) Perseverança (UPPS)

12

34

20,83 (± 4,94)

ASRS (total)

19

64

33,31 (± 10,35)

ASRS (parte A): desatenção

5

31

16,58 (± 5,91)

ASRS (parte B): hiperatividade/

6

33

16,73 (± 5,97)

impulsividade

4.1. ANOVA dos TR, taxa de erros e SSRT
A ANOVA dos TRs revelou efeito principal para o fator Condição (F(2, 74)=
72,914, p< 0,001; ηp2= 0,66). A análise de post-hoc revelou que os TRs da condição
Cong/Nrel (756 ms) foi menor do que nas condições Incong/Nrel (834 ms, p< 0,001) e
Incong/Rel (849 ms, p< 0,001). Houve ainda uma tendência para que as duas
condições incongruentes diferissem entre si (p= 0,069). Os resultados estão dispostos
na figura 7.
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Figura 7. Média dos tempos de reação da tarefa primária (Stroop-pareado) em cada condição testada. As
barras indicam os erros padrão e os asteriscos as diferenças estatisticamente significantes (p< 0,05).

A ANOVA da taxa de erros também revelou efeito principal para o fator Condição
(F(2, 74)= 34,865, p< 0,001; ηp2= 0,48). A análise post-hoc revelou que houve mais
erros na condição Incong/Rel (6,10 %) do que nas condições Cong/Nrel (0,97 %, p<
0,001) e Incong/Nrel (1,31%, p< 0,001). Não houve diferença entre as condições
Cong/Nrel e Incong/Nrel (p= 0,615). Os resultados da taxa de erros estão ilustrados na
figura 8.
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Figura 8. Taxa de erros de emissão na tarefa primária (Stroop-pareado) em cada condição testada. As
barras indicam os erros padrão e os asteriscos as diferenças estatisticamente significantes (p< 0,05).

A ANOVA dos SSRTs revelou efeito principal para o fator Condição (F(2,74)=
14,010, p< 0,001; ηp2= 0,27). A análise de post-hoc indicou que o SSRT da condição
Cong/Nrel (270 ms) foi significativamente menor do que nas condições Incong/Nrel (311
ms, p= 0,002) e Incong/Rel (338 ms, p< 0,001). A condição Incong/Rel também
apresentou maior SSRT do que a condição Incong/Nrel (p= 0,045). Os SSRTs estão
ilustrados na figura 9.

Figura 9. Média do SSRT em cada condição da tarefa. As barras indicam os erros padrão e os asteriscos
as diferenças estatisticamente significantes (p< 0,05).
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4.2. Correlações entre medidas comportamentais e de autorrelato
O escore total da BIS-11 apresentou correlação positiva com a taxa de erros de
emissão na condição Cong/Nrel (rho= 0,32, p= 0,048). A dimensão IA da BIS-11
apresentou correlação negativa com o SSRT da condição Incong/Nrel (rho= -0,33, p=
0,043).
O escore total da UPPS se correlacionou negativamente com o TR das
condições Cong/Nrel (rho= -0,35; p= 0,030), Incong/Nrel (rho= -0,37; p= 0,024) e
Incong/Rel (rho= -0,35; p= 0,033), além de se correlacionar positivamente com a taxa
de erros de emissão na condição Incong/Rel (rho= 0,39; p= 0,015). A dimensão de
(falta de) Premeditação apresentou correlação negativa com o TR das condições
Incong/Rel (rho= -0,32; p= 0,046) e Incong/Nrel (rho= -0,33; p= 0,044) e com os SRRTs
das condições Incong/Rel (rho= -0,52; p< 0,001) e Incong/Nrel (rho= -0,41; p= 0,010),
além de apresentar correlação positiva com a taxa de erros de emissão da condição
Cong/Nrel (rho= 0,34; p= 0,038). Por fim, a dimensão (falta de) Perseverança
apresentou correlação positiva com a taxa de erros da condição Incong/Rel (rho= 0,36;
p= 0,028).
A ASRS total apresentou correlação negativa com o SSRT da condição
Incong/Nrel (rho= -0,36; p= 0,026). A parte B da ASRS também apresentou correlação
negativa com o SSRT da condição Incong/Nrel (rho= -0,36; p= 0,028). Todas as
correlações estão apresentadas na tabela 5.
Tabela 5
Correlação entre as variáveis dependentes das tarefas comportamentais e as escalas de impulsividade e
suas dimensões.

* indicam p < 0,05; ** indicam p < 0,01
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As figuras de 10 a 12 demonstram a dispersão dos dados de acordo com as
correlações entre as variáveis comportamentais e de autorrelato que foram
estatisticamente significativas.

Figura 10. Correlações entre os tempos de reação (TR) da tarefa Stroop-pareado e diferentes dimensões
de impulsividade. O item A mostra a correlação entre TR da condição Incong/Nrel e o escore total da
UPPS. O item B mostra a correlação entre TR da condição Incong/Nrel e o escore de (falta de)
Premeditação, da UPPS. O item C mostra a correlação entre TR da condição Cong/Nrel e o escore total
da UPPS. O item D mostra a correlação entre o TR da condição Incong/Rel e o escore total da UPPS. O
item E mostra a correlação do TR da condição Incong/Rel e o escore (falta de) Premeditação da UPPS.
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Figura 11. Correlações entre o tempo de reação do sinal stop (SSRT) e diferentes dimensões de
impulsividade. O item A mostra a correlação entre o SSRT da condição Incong/Nrel e o escore (falta de)
Premeditação da UPPS. O item B mostra a correlação entre SSRT da condição Incong/Nrel e o escore
Impulsividade Atencional da BIS-11. O item C mostra a correlação entre SSRT da condição Incong/Nrel e
o escore total da ASRS. O item D mostra a correlação entre o SSRT da condição Incong/Nrel e o escore
da Parte B (Hiperatividade-Impulsividade) da ASRS. O item E mostra a correlação do SSRT da condição
Incong/Rel e o escore (falta de) Premeditação da UPPS.
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Figura 12. Correlações entre a porcentagem dos erros de emissão e diferentes dimensões de
impulsividade. O item A mostra a correlação entre os erros da condição Cong/Nrel e o escore total da
BIS-11. O item B mostra a correlação entre os erros da condição Cong/Nrel e o escore (falta de)
Premeditação, da UPPS. O item C mostra a correlação entre os erros da condição Incong/Rel e o escore
total da UPPS. O item D mostra a correlação entre os erros da condição Incong/Rel e o escore de (falta
de) Perseverança, da UPPS.

4.3. EMG
A ANOVA com a porcentagem de ativações duplas revelou um efeito para
Condição (F(2, 60)= 4,872, p = 0,010; ηp2 = 0,13) e a análise de post-hoc mostrou que
houve significativamente mais ativações duplas na condição Incong/Rel (11,49%) do
que na condição Cong/Nrel (8,13%, p = 0,007), mas não mais do que em Incong/Nrel
(9,61 %, p = 0,176). Incong/Nrel e Cong/Nrel também não diferiram (p = 0,086). Os
resultados estão ilustrados na figura 13.
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Figura 13. Taxa de ativações duplas em ensaios sem sinal stop em cada condição da tarefa Strooppareado. As barras indicam os erros padrão e o asterisco a diferença estatisticamente significante (p<
0,05).

A ANOVA de porcentagem de atividades subliminares revelou efeito Condição
(F(2, 60)= 3,672, p= 0,031; ηp2= 0,10). A análise post-hoc revelou que a condição
Incong/Rel (14,65%) apresentou um número significativamente maior de atividades
subliminares que a condição Incong/Nrel (11,55 %, p= 0,029), e uma tendência a ser
maior também em relação à condição Cong/Nrel (12,43%, p= 0,064). Já as condições
Incong/Nrel e Cong/Nrel não diferiram (p= 0,460). Os resultados estão ilustrados na
figura 14.
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Figura 14. Taxa de atividades subliminares em cada condição da tarefa Stroop-pareado. As barras
indicam os erros padrão e os asteriscos as diferenças estatisticamente significantes (p< 0,05).

5. DISCUSSÃO
Essa dissertação teve como principal objetivo investigar a interação das tarefas
Stroop-pareado e stop-signal, e a relação dessas tarefas de controle inibitório com
medidas de autorrelato de impulsividade. Além dos dados comportamentais e de
autorrelato, medidas fisiológicas foram analisadas através do EMG.

Os resultados

encontrados indicaram interações entre as funções inibitórias envolvidas nas duas
tarefas. Isso pode ser visto através do aumento do SSRT nas condições Strooppareado que apresentam mais interferência (i.e., Incong/Nrel em comparação com
Cong/Nrel; e Incong/Rel em comparação com Incong/Nrel). De modo geral, as
correlações entre as medidas comportamentais de impulsividade (i.e., as tarefas
inibitórias) e as medidas de autorrelato indicaram que um maior relato de impulsividade
está associado a um menor tempo de reação na tarefa primária (tarefa Stroop-pareado)
e também na tarefa stop-signal (SSRT), além de se associar positivamente com a taxa
de erros. Esse tipo de correlação indica que indivíduos não-clínicos com maior
pontuação nas escalas de impulsividade emitem respostas mais rapidamente, mas
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também são capazes de inibir respostas mais agilmente. No entanto, o desempenho
impulsivo também vem acompanhado por um maior número de erros. Já os resultados
fisiológicos do EMG revelaram um aumento no número de ativações duplas e
subliminares na condição Incong/Rel, o que indica que o nível de conflito envolvido na
tarefa primária influencia tanto a ativação do músculo responsável pela resposta errada
quanto a tendência de resposta na tarefa stop-signal.
5.1. Tarefa Stroop-pareado
Apesar de não ser objetivo expresso deste projeto, vamos iniciar este item
apresentando uma curta discussão sobre os efeitos congruência e relação obtidos
nesse estudo. O presente protocolo combinou a tarefa Stroop-pareado com o
paradigma stop-signal e foi bem-sucedido em replicar o efeito congruência típico da
tarefa Stroop. Isto é, a condição congruente apresentou menor TR e melhor acurácia do
que as condições incongruentes. O efeito congruência depende da disparidade entre os
atributos do estímulo Stroop, e tem sido explicado tanto pela hipótese de competição
semântica, quanto pela hipótese de competição de resposta. A hipótese de competição
semântica afirma que a interferência surge em estágios de processamento semântico
anteriores ao de resposta (HOCK & EGETH, 1970; LUO, 1999; TREISMAN &
FEARNLEY, 1969; ZYSSET et al., 2001). De acordo com ela, a palavra e a cor do
estímulo Stroop ativariam suas respectivas unidades dentro de um módulo analisador
semântico. Em condições em que as duas dimensões Stroop são iguais (i.e., condições
congruentes), a mesma unidade semântica é ativada, e, portanto, não haveria conflito.
Porém, quando as duas dimensões Stroop divergem (i.e., condições incongruentes),
unidades semânticas distintas são ativadas, competindo pelo processamento. A
interferência em condições incongruentes surgiria da necessidade de inibir uma das
representações semânticas conflitantes. Por outro lado, a hipótese de competição de
resposta pressupõe que o efeito congruência aconteceria em estágios posteriores, em
virtude do fato da leitura da palavra Stroop ser uma resposta dominante e que
precisaria ser inibida em nível de resposta, pois conflita com a resposta correta da
tarefa. Neste ponto é fundamental enfatizar que a hipótese de que a tarefa Stroop
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envolveria a inibição de uma resposta dominante só seria possível de ser considerada
quando a tarefa exigisse a inibição da leitura da palavra, pois como já foi estabelecido
na literatura, a leitura (e não a nomeação da cor) é considerada a resposta dominante
na tarefa Stroop (FRIEDMAN & MIYAKE, 2004). No atual estudo, nós usamos uma
variação da tarefa Stroop-pareado, na qual os participantes deveriam comparar a
palavra do estímulo Stroop (e suprimir a “cor”) com as opções de resposta (barras
coloridas). Sendo assim, como o presente protocolo não exige a supressão da palavra
(resposta dominante), e sim da cor do estímulo Stroop (atributo não dominante), o efeito
congruência não pode ser entendido como a supressão de uma resposta dominante.
Portanto, a hipótese de que o efeito congruência poderia ser resolvido por uma inibição
em nível de resposta (Inibição de Resposta ou Inibição Comportamental) simplesmente
não é passível de ser aplicada ao nosso estudo. Ao invés, a interpretação dos nossos
resultados favorece, necessariamente, a interpretação de que tal interferência esteja
sendo resolvida em nível semântico através do Controle de Interferência. Além disso,
em outro estudo do nosso grupo, e utilizando o mesmo protocolo básico (MORAIS,
2015; manuscrito em preparação), condições adicionais foram utilizadas. Além das
condições Cong/Nrel, Incong/Nrel e Incong/Rel, foram incluídas as condições Cong/NR
e Incong/NR. O termo “NR” se refere a condições ditas “nunca-relacionadas”, pois,
nestas, a opção errada de resposta utilizava uma cor (amarelo) que não fazia parte do
set de possíveis respostas (azul, verde, vermelho), e assim não deveria gerar nenhuma
tendência de resposta conflitante. Nesse estudo, verificamos que a magnitude do efeito
congruência obtida para o par Nrel (Incong/Nrel – Cong/Nrel), que apresenta duas
possíveis opções de respostas, não diferiu da magnitude do efeito congruência obtida
para o par NR (Incong/NR – Cong/NR), na qual apenas uma opção de resposta
indicava uma resposta efetiva. Aceitando-se que a condição NR atenua (ou talvez
elimine) o conflito induzido pelas barras coloridas em nível da resposta, isso indicaria
que o efeito congruência é processado e resolvido por um sistema relativamente
independente (provavelmente em nível semântico) daquele envolvido em conflitos em
nível de resposta. Essa hipótese ajusta-se bem com outros estudos usando diferentes
protocolos, os quais propõem que mecanismos de controle distintos envolvidos tanto no
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córtex pré-frontal dorsolateral quanto no córtex cingulado anterior são especializados
em resolver diferentes interferências em tarefas do tipo Stroop, tais como conflito de
resposta e anterior à resposta (e.g., ZYSSET et al., 2001). Portanto, dados obtidos em
diferentes estudos apontam para que o efeito congruência seja resolvido em nível
semântico através do Controle de Interferência, pelo menos sob as condições que têm
sido adotadas pelo nosso grupo.
Quanto ao conflito de relação, os TRs reproduziram parcialmente os achados
geralmente encontrados em tarefas Stroop-pareado (CALDAS et al., 2012; MACHADOPINHEIRO, et al., 2010; PORTUGAL, et al., 2018). Ou seja, em relação à emissão de
erros, a condição Incong/Rel apresentou uma acurácia pior do que Incong/Nrel e
também do que Cong/Nrel. Considerando os TRs, a condição Incong/Rel também
diferiu da Cong/Nrel e ainda tendeu a diferir da condição Incong/Nrel (p= 0,069). O
conflito de relação em nosso protocolo é melhor explicado pela hipótese de competição
de resposta. De acordo com essa hipótese, uma segunda comparação irrelevante
aconteceria de forma rápida e involuntária entre o atributo distrativo do estímulo Stroop
(i.e., a cor) e a cor das barras que servem como opções de resposta (TREISMAN &
FEARNLEY, 1969). Essa comparação seria reflexo da ação de um mecanismo bottomup responsável por associar atributos semelhantes que são exibidos simultaneamente,
mesmo quando esses atributos pertencem a estímulos independentes e espacialmente
separados. Assim, o conflito de relação na tarefa Stroop-pareado seria causado pela
comparação irrelevante entre a cor do estímulo Stroop (i.e., atributo distrativo) e a cor
das barras. A comparação entre cores, especialmente, é entendida como ocorrendo de
forma paralela e pré-atencional, o que contribuí para a rapidez do processo
(NOTHDURFT, 1993). Por ser um mecanismo bottom-up, que ocorre de maneira
rápida, o custo dessa comparação se expressaria, prioritariamente, através de uma
piora da acurácia, e não necessariamente do TR (DITTRICH & STAHL, 2017). Ou seja,
os voluntários tenderiam a apertar a tecla de resposta em que se verificasse um
pareamento de cores, antes mesmo de realizar e concluir a tarefa primária solicitada.
Nessas condições, seria função da Inibição Comportamental suprimir uma resposta
gerada automaticamente em etapas posteriores à seleção da resposta. Dando suporte
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a esse argumento, nossos achados mostraram que a condição relacionada (Incong/Rel)
apresentou uma diferença significativa das demais condições quanto a acurácia,
enquanto apenas tendeu a diferir da condição Incong/Nrel no que diz respeito aos TRs.
A maior emissão de erros na condição relacionada é um achado que replica os
resultados de Portugal e colaboradores (2018), que apresenta um protocolo Strooppareado/stop-signal similar. Em conclusão, nossos resultados reproduziram o efeito
congruência da tarefa Stroop, indicando que tal conflito seria resolvido a nível
semântico (Controle de Interferência), além de corroborar a hipótese de que o conflito
de relação seria resolvido em nível de resposta através da Inibição Comportamental.
5.2 Interação Stroop-pareado x Stop-Signal
Um dos principais objetivos desse estudo era investigar a interação dos
processos inibitórios envolvidos nas tarefas Stroop-pareado e stop-signal. Para isso,
analisamos como o SSRT, a variável dependente da tarefa stop-signal oscilou entre
condições Stroop-pareado com diferentes demandas inibitórias. Os resultados
revelaram um menor SSRT para a condição Cong/Nrel, o que revela que condições que
apresentam menos interferência, indicado pela ausência de efeito congruência e
conflito de relação, permitem uma menor latência de inibição da resposta. De forma
complementar, o maior SSRT na condição Incong/Rel corrobora que a demanda
inibitória da tarefa Stroop-pareado interfere diretamente no processo de inibição da
resposta motora, já que essa condição apresenta tanto o efeito congruência, quanto o
conflito de relação. Portanto, nossos achados apontam que os mecanismos inibitórios
responsáveis pela inibição da resposta dominante na tarefa stop-signal interagem com
os mecanismos que atuam sobre os conflitos presentes na tarefa Stroop-pareado.
Achados similares já haviam sido demonstrados em estudos anteriores que
combinaram o paradigma stop-signal com a tarefa Stroop clássica e também
encontraram uma variação no SSRT em diferentes condições Stroop (KALANTHROFF,
et al., 2013; VERBRUGGEN et al., 2004). No entanto, apenas um outro estudo, também
do nosso grupo, investigou as interações entre tarefas Stroop-pareado e stop-signal.
Portugal e colaboradores (2018) utilizaram um protocolo semelhante e também
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acharam relação entre o desempenho nas duas tarefas inibitórias. Os autores
encontraram que a condição Cong/Nrel foi a que apresentou menor probabilidade de
inibição, devido ao seu processo go significantemente mais rápido, o que confirma o
modelo de corrida de cavalo. Tal trabalho foi importante pois foi o primeiro a mostrar
interações entre as condições da tarefa Stroop-pareado e o desempenho na tarefa
stop-signal, porém apresenta diferenças significativas em relação ao presente
protocolo. As principais diferenças são que eles empregaram SSDs fixos (100, 200, 300
e 400 ms) e utilizaram a probabilidade de inibição como variável dependente da tarefa
stop-signal, ao invés do SSRT. A análise da probabilidade de inibição em protocolos
com SSDs fixos é um método útil para investigar a capacidade de inibição da resposta
ao longo de intervalos stop e como essa capacidade varia entre diferentes condições da
tarefa. No entanto, esse não é o melhor método para investigar a interação dos
mecanismos envolvidos nas diferentes condições da tarefa primária e os mecanismos
stop-signal. Isso porque condições que apresentam TRs mais lentos vão ter uma maior
probabilidade de inibição de resposta em um mesmo SSD fixo quando comparadas
com condições que apresentam TRs mais rápidos. Porém, esse achado não se deve
necessariamente a uma interação dos processos da tarefa primária e os processos da
tarefa stop-signal. Ao invés disso, esse padrão de resultados simplesmente reflete uma
premissa básica do modelo de corrida de cavalo: condições que apresentam processos
de emissão de resposta (TR) mais lentos, terão maior probabilidade de inibição da
resposta, já que seus processos go vão iniciar a corrida mais tardiamente – ver figura
1. Portanto, os achados do trabalho de Portugal e colaboradores confirmaram que o
modelo de corrida de cavalo explica os resultados em um protocolo que combina uma
tarefa Stroop-pareado com a tarefa stop-signal com SSDs fixos. No entanto, isso nada
diz sobre a interação dos processos envolvidos em ambas as tarefas. Para investigar
essa interação, é preciso “empatar” a corrida entre os processos go e stop, para então
analisar como a habilidade de inibição de respostas dominantes varia entre as
condições. Isso foi possível no atual protocolo ao empregarmos SSDs dinâmicos que
estabeleceram um intervalo em que a probabilidade de inibição fosse 0,5, o que nos
permitiu obter a latência do processo inibitório (SSRT) nas diferentes condições da
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tarefa Stroop-pareado. Assim, complementando o achado de Portugal e colaboradores
(2018) de uma menor probabilidade de inibição em condições Cong/Rel, o atual estudo
demonstra que o SSRT varia de acordo com o efeito congruência e o conflito de
relação, sendo maior em ensaios incongruentes do que congruentes, e maior em
ensaios relacionados do que não-relacionados.
5.3. Correlações entre medidas comportamentais de impulsividade e escalas de
autorrelato
Um outro objetivo desse trabalho foi investigar a associação entre medidas
comportamentais de impulsividade, avaliadas através das tarefas inibitórias, e medidas
de autorrelato de impulsividade, avaliadas através das escalas preenchidas pelos
participantes. De forma geral, as correlações mostraram que um menor TR e um menor
SSRT são associados com maiores escores de impulsividade. Mais especificamente,
um menor TR em Cong/Nrel foi associado a uma maior pontuação na UPPS total,
enquanto um menor TR em ambas condições incongruentes (i.e., Incong/Nrel e
Incong/Rel), foi associado a uma maior pontuação na UPPS total e na (falta de)
Premeditação da UPPS. Já o SSRT em Incong/Nrel se correlacionou negativamente
com uma maior pontuação na Impulsividade Atencional (IA), ASRS total e ASRS (parte
B – Hiperatividade/Impulsividade) e (falta de) Premeditação da UPPS, enquanto o
SSRT em Incong/Rel se correlacionou negativamente apenas com (falta de)
Premeditação. Esses achados vão contra a literatura, que geralmente descreve um
SSRT maior para indivíduos mais impulsivos, o que costuma ser interpretado como
índice de déficit inibitório na capacidade de controle de impulsos (CASTRO-MENESES
et al., 2015; LOGAN et al., 1997). Por outro lado, o comportamento impulsivo relatado
pelos participantes também poderia ser associado a uma latência curta do processo de
emissão de resposta. Logan e colaboradores, (1997) sugere que o comportamento
impulsivo pode ocorrer porque a resposta de um indivíduo impulsivo é demasiadamente
rápida ou porque o processo inibitório dele é lento demais. Apesar de Logan e seus
colaboradores concluírem que indivíduos mais impulsivos apresentaram processos
inibitórios significativamente mais lentos (i.e., SSRT maiores) em relação aos menos
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impulsivos, eles também destacam que os mesmos apresentaram tempos de reação
menores, apesar dessa diferença não ter atingido níveis de significância no seu estudo.
Os autores afirmam, ainda, que seus resultados podem estar limitados à escala de
impulsividade utilizada em seu protocolo, a Eysenck Personality Inventory. De fato,
quando comparamos o padrão de correlações entre a BIS-11 e a UPPS no presente
estudo, ambas desenvolvidas e validadas para avaliar impulsividade, verificamos
resultados discrepantes, o que indica que a escala utilizada pode sim influenciar
significativamente os resultados obtidos e suas interpretações. Em resumo, nossos
resultados dão suporte à ideia de que o comportamento impulsivo em jovens adultos
não-clínicos se daria devido a uma emissão de resposta excepcionalmente rápida, e
não por causa de um processo inibitório lento. Isto é, a emissão precipitada de uma
resposta à tarefa primária dificultaria um comportamento mais cauteloso, uma vez que a
resposta é emitida antes mesmo do término dos processos inibitórios.
Algumas correlações também indicaram associações entre a acurácia na tarefa
Stroop-pareado e certas dimensões de impulsividade. Mais precisamente, erros de
emissão de resposta na condição Incong/Rel se correlacionaram positivamente com o
escore total da UPPS, assim como com (falta) de Perseverança, enquanto os erros da
condição Cong/Nrel se correlacionaram, também positivamente, com a (falta) de
Premeditação e o escore total da BIS-11. Apesar de nem todos estudos sobre
impulsividade encontrarem relação entre indivíduos mais impulsivos e uma maior taxa
de erros (ENTICOTT, et al., 2006; LOGAN et al., 1997), é esperado que ações rápidas
e com pouca premeditação resultem em uma piora na acurácia. Especialmente em
tarefas de atenção sustentada, é comum o achado de maior taxa de erros de emissão
por parte de participantes mais impulsivos (e.g., TUCHA et al., 2017), o que pode ser
visto em nossos dados como a correlação positiva entre a taxa de erros em Incong/Rel
e a (falta de) Perseverança. Essa dimensão de impulsividade é tida como a responsável
pela dificuldade em se manter concentrado em uma tarefa, e, talvez por isso, seja a
única dimensão da UPSS preditora de dificuldades atencionais (MILLER et al., 2003).
Essa correlação pode ser justificada pelo fato de uma baixa pontuação em (falta de)
Perseverança ser associada a indivíduos que conseguem realizar tarefas que requerem
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resistência à distrativos, enquanto pontuações altas indicam indivíduos que não
conseguem restringir seus impulsos (WHITESIDE & LYNAM, 2001). Como a condição
Incong/Rel é a que mais possui conflito oriundo de informações distrativas (conflito de
relação e de congruência), indivíduos com falta de perseverança poderiam apresentar
pior acurácia nessa condição, o que foi confirmado por nossos dados.
Estudos anteriores que empregaram a escala BIS-11 apresentam um padrão de
correlações diferente dos encontrados no atual estudo. Enticott e colaboradores (2006)
encontraram correlações positivas entre IA e IM e o efeito Stroop e sugeriram que a
maior magnitude do efeito em sujeitos que relataram maior impulsividade se deve ao
fato de indivíduos mais impulsivos apresentarem um déficit no controle inibitório,
necessário à execução da tarefa Stroop. Esse estudo, no entanto, utilizou a tarefa
Stroop clássica. Portugal e colaboradores, (2018), utilizando um protocolo similar ao da
presente dissertação, também encontraram correlações positivas entre o TR e IM em
condições congruentes e incongruentes, além de correlações positivas entre o efeito
congruência e IA. Seus achados, ao contrário dos nossos, revelam que um maior relato
de impulsividade está relacionado com tempos de reação mais lentos, o que também foi
entendido como reflexo de déficits inibitórios em indivíduos mais impulsivos. Ou seja,
pessoas mais impulsivas demorariam mais para resolver os conflitos inerentes à tarefa
devido a uma dificuldade no controle inibitório requerido, o que seria refletido em um
maior tempo de reação. No entanto, as diferenças entre os resultados descritos aqui e
os achados de Portugal e colaboradores, (2018) são justificadas pelas diferenças entre
os protocolos. O estudo de Portugal e colaboradores empregou SSDs fixos de 100,
200, 300 e 400 ms a fim de avaliar a probabilidade de inibição nas condições Strooppareado, em cada intervalo, enquanto o atual estudo utilizou SSDs dinâmicos e
analisou o SSRT em cada condição. Realizamos uma análise complementar buscando
investigar como essas diferentes metodologias poderiam afetar o desempenho dos
participantes. Os resultados da análise estão ilustrados por meio de gráficos presentes
no Apêndice A. Essa análise apontou que a utilização de SSDs fixos ou SSDs
dinâmicos são capazes de influenciar diretamente o desempenho dos participantes ao
longo da tarefa. De modo geral, os participantes tendem a ficar mais rápidos ao longo
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da tarefa que utiliza SSDs fixos, enquanto o resultado oposto é encontrado para SSDs
dinâmicos. Ou seja, SSDs fixos fazem com que, gradualmente, os TRs caiam ao longo
dos blocos (o bloco 4 difere significativamente do bloco 1; p= 0,014), indicando uma
melhora pelo efeito treino. Já com SSDs dinâmicos observamos um comportamento
oposto: há uma tendência de que os TRs aumentem gradualmente ao longo dos blocos
(o primeiro bloco difere estatisticamente dos demais; p≤ 0,041), indicando que à medida
que o teste vai avançando, mais difícil ele se torna. Isso faz sentido, já que com SSDs
dinâmicos, à medida que os ensaios vão ocorrendo, mais nos aproximamos do ponto
de 50% de chance de se ter sucesso de inibir a resposta motora. Portanto,
gradualmente a dificuldade do teste aumenta à medida que os ensaios vão ocorrendo.
De qualquer modo, o importante nessa discussão é que estes gráficos mostram que a
demanda necessária para a execução de testes com SSDs fixos ou dinâmicos é
claramente diferente, o que pode ser uma explicação para algumas importantes
diferenças observadas entre os dois estudos do grupo. De fato, Alderson e
colaboradores (2007), relataram que o uso de SSDs fixos ou dinâmicos foi capaz de
interferir no desempenho de crianças em protocolos stop, indicando que o uso de SSDs
fixos favorece o desenvolvimento de estratégias mais cautelosas após ensaios stop não
bem-sucedidos.

Portanto,

apesar

do

protocolo

Stroop-pareado/stop-signal

ser

semelhante na atual dissertação e no artigo de Portugal e colaboradores, as diferenças
metodológicas influenciaram o desempenho dos participantes, o que justifica a
divergência dos resultados entre ambos estudos. Isso reforça nossa premissa de que o
emprego de SSDs fixos ou dinâmicos representa uma importante escolha metodológica
e que pode afetar diretamente o desempenho dos voluntários e a interpretação dos
resultados obtidos em paradigmas stop-signal.
De especial destaque na análise de correlações, é o fato de que o SSRT da
condição Incong/Nrel apresentou associação com quatro medidas de impulsividade (IA,
parte B – hiperatividade/impulsividade – da ASRS, ASRS total e falta de Premeditação),
enquanto o SSRT da Incong/Rel só apresentou correlação com a (falta de)
Premeditação, e o SSRT da Cong/Nrel não apresentou nenhuma correlação
significativa. As correlações foram negativas, indicando que quanto maior foi a
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pontuação dos participantes nas escalas de autorrelato, menor foi o SSRT (i.e., mais
rápido foi o processo de inibição). Inicialmente, consideramos importante destacar a
correlação negativa entre o SSRT da condição Incong/Nrel e a dimensão IA. Segundo
alguns autores (e.g., ENTICOTT et al., 2006), tal dimensão pode ser considerada como
sendo aquela que melhor reflete os aspectos de desatenção do TDAH. Assim sendo,
esse achado vai ao encontro da literatura, indicando o potencial do atual protocolo na
avaliação clínica e melhor caracterização do transtorno. Em relação ao maior número
de correlações em Incong/Nrel, isso não pode ser explicado pela presença do efeito
congruência nessa condição, já que a outra condição incongruente (Incong/Rel) não
apresentou as mesmas correlações, e nem pela ausência do conflito de relação, já que
a outra condição não-relacionada (Cong/Nrel) também não mostrou tais correlações.
Curiosamente, uma característica da condição Incong/Nrel, é o seu maior nível de carga
perceptiva, já que ela é a única condição em que três cores são apresentadas ao
mesmo tempo – ver figura 5 (pag. 49). De acordo com a teoria de Carga Atencional
(LAVIE, 1995; LAVIE et al., 2004), o processamento de informações distrativas em uma
tarefa depende da quantidade de carga perceptiva e de carga cognitiva desta. “Carga
perceptiva” é definida como a quantidade de estímulos que requerem processamento
perceptivo ou a complexidade dos julgamentos perceptivos requeridos por uma tarefa
(LAVIE, 2005). Quando uma tarefa apresenta alta carga perceptiva, a seleção dos
estímulos relevantes aconteceria em estágios perceptivos iniciais, limitando o
processamento dos estímulos irrelevantes, já que faltariam recursos para o
processamento de informações distrativas. Por outro lado, em tarefas com baixa carga
perceptiva, sobrariam recursos de processamento e tantos os estímulos relevantes
quanto os irrelevantes seriam codificados. Assim, em casos de baixa carga perceptiva,
a seleção das informações relevantes e a inibição das irrelevantes dependeriam de
mecanismos que agiriam em estágios pós-perceptivos mais tardios (MACDONALD &
LAVIE, 2008). Nesses casos, a inibição da informação distrativa dependeria da carga
cognitiva da tarefa. “Carga cognitiva” se refere a complexidade da tarefa e a maior
demanda de funções cognitivas, como a memória de trabalho, para a execução da
mesma (LAVIE, 2005). Assim, no sentido oposto da carga perceptiva, uma alta carga
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cognitiva sobrecarregaria os mecanismos cognitivos responsáveis por garantir que
estímulos irrelevantes não interfiram no comportamento, levando a uma maior
probabilidade de processamento de informações distrativas. De fato, Leshem (2016),
utilizando um experimento atencional de escuta dicótica, mostrou que participantes com
maior índice de impulsividade na BIS-11 apresentaram maior interferência de distrativos
quando a carga cognitiva da tarefa era alta. O artigo não aborda a carga perceptiva,
mas sugere que novos experimentos sejam realizados para avaliar como impulsividade
e carga perceptiva se relacionariam. Assim, com base na teoria de Lavie,
argumentamos que a maior eficiência de inibição da resposta na condição Incong/Nrel
(que possui a maior carga perceptiva) por parte de indivíduos mais impulsivos indica
que a inibição de informações distrativas da tarefa Stroop-pareado estaria, de fato,
ocorrendo em estágios iniciais do processamento. Essa possível associação entre
latência de inibição e carga perceptiva, em grupos mais impulsivos, poderia explicar o
porquê do SSRT de Incong/Nrel ter apresentado correlações com diversas dimensões
de impulsividade. A associação entre a interferência de distrativos na tarefa Strooppareado e o SSRT da tarefa stop-signal é plausível se considerarmos a relação próxima
entre as formas de inibição possivelmente envolvidas em cada tarefa (FRIEDMAN &
MIYAKE, 2004; NIGG, 2000; STAHL et al., 2014), porém, mais estudos precisam ser
realizados para entender a relação entre impulsividade e a carga perceptiva.
Além disso, é interessante notar que a (falta de) Premeditação foi a dimensão de
impulsividade que mais apresentou associações com as variáveis das tarefas
comportamentais, se correlacionando negativamente com o TR e o SSRT de ambas
condições incongruentes, e positivamente com os erros de tecla na condição
congruente. Não só isso, mas essa dimensão de impulsividade foi a única que
apresentou valores de p abaixo de 0,01 e coeficientes de correlação acima de 0,4 (i.e., 0,41 com o SSRT de Incong/Nrel e - 0,52 com o SSRT de Incong/Rel), que indicam
uma relação moderada. A (falta de) Premeditação é tida como a dimensão que melhor
expressa o conceito mais comum de impulsividade, e envolve a tendência em refletir
sobre as consequências de um ato antes de se engajar nele. Indivíduos com baixa
pontuação nessa dimensão tendem a ser mais deliberativos, enquanto os com alta
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pontuação agem “no calor do momento”, sem se preocupar com consequências
(WHITESIDE & LYNAM, 2001). Não em vão, essa dimensão é considerada preditora de
sintomas de hiperatividade (MILLER et al., 2003). Também é digno de destaque o
achado que o escore total da UPPS foi a única medida de autorrelato que apresentou
correlação com o TR de todas as condições Stroop-pareado. Isso sugere que a UPPS,
e mais especificamente sua dimensão de (falta de) Premeditação, é a escala de
autorrelato mais adequada para identificar aspectos comportamentais de impulsividade
(e.g., emissões de resposta mais rápidas) no nosso protocolo Stroop-pareado/stopsignal. É importante mencionar que no estudo de Portugal e colaboradores (2018) com
SSDs fixos, correlações com dados comportamentais foram encontradas com a escala
BIS-11. No entanto, naquele estudo a UPPS não foi adotada, o que não permitiu uma
comparação direta entre ambas as escalas. Futuros estudos onde ambas as escalas
sejam avaliadas são necessários para entender esta aparente divergência entre as
correlações de escalas de autorrelato de impulsividade e dados comportamentais
quando SSDs fixos ou dinâmicos são usados.
A associação entre SSRT e a impulsividade ainda não é bem estabelecida na
literatura. Como já mencionado, alguns autores encontram que a latência do processo
de inibição se correlaciona positivamente com os escores de escalas de impulsividade e
interpretam esses resultados como evidência de que indivíduos mais impulsivos
apresentam déficits no controle inibitório, indicado por latências inibitórias mais lentas
(FARR et al., 2012; LOGAN et al., 1997). No entanto, outros estudos não replicam
esses resultados, e falham em encontrar uma correlação significativa entre SSRT e
impulsividade autorrelatada (AVILA & PARCET, 2001; LANSBERGEN et al., 2007;
LIJFFIJT et al., 2004; RODRÌGUEZ-FORNELLS et al., 2002). Estudos que não
encontram correlações justificam que essa diferença de achados acontece por causa
dos diferentes instrumentos utilizados para avaliar impulsividade ou porque certos
estudos utilizam amostras de sujeitos com manifestações extremas de impulsividade
(CASTRO-MENESES et al., 2015; LIJFFIJT et al., 2004). Até onde sabemos, no
entanto, nenhum outro estudo encontrou uma correlação negativa entre essas
variáveis. Essa correlação diferenciada encontrada no presente estudo pode ser
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explicada devido ao fato de nosso protocolo utilizar uma combinação inédita na
literatura, mas também, por utilizar uma amostra não clínica e sem viés para
impulsividade. Investigar como uma determinada função inibitória se relaciona com a
impulsividade pode trazer informações importantes sobre os mecanismos por detrás do
comportamento impulsivo. Porém, experimentos que combinam mais de uma forma de
inibição também são de extrema importância, uma vez que, na maioria dos contextos
da vida real, a manifestação da impulsividade ocorre em ambientes complexos com alta
demanda de diferentes processos cognitivos.
Nesse ponto, é importante considerar os aspectos funcionais da impulsividade.
Dickman (1990) afirma que a impulsividade, como traço de personalidade, é associada
com características individuais em processos perceptivos e mnemônicos que nem
sempre são negativas. Os estudos realizados por Dickman apontam que a
impulsividade deveria ser distinguida entre dois tipos que diferem quanto a correlatos
cognitivos e de personalidade. Uma forma de impulsividade é a disfuncional, que é
caracterizada pela dificuldade em implementar mecanismos mais lentos e apropriados,
gerando respostas não-premeditadas e inacuradas que trazem prejuízo individual. De
forma oposta, a impulsividade funcional envolve uma tendência de realizar processos
rápidos (e potencialmente imprecisos) quando tal estratégia é vista como a mais
adaptada. Utilizando escalas de impulsividade, Dickman mostrou que a impulsividade
disfuncional se associa com dimensões como desordenamento e a falta de
consideração por fatos na tomada de decisões, enquanto a impulsividade funcional se
mostrou próxima a traços como entusiasmo e interesse por aventuras. Portanto, traços
de impulsividade não deveriam ser exclusivamente associados com prejuízos, uma vez
que eles podem estar associados com benefícios funcionais em situações que
dependem da emissão rápida de respostas.
Em um estudo por van den Wildenberg e Christoffels (2010), participantes
preencheram a escala de Dickman (1990), que avalia impulsividade funcional e
impulsividade disfuncional separadamente, e em seguida realizaram uma tarefa stopsignal que envolvia respostas vocais. Os resultados indicaram uma associação entre a
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impulsividade disfuncional e o SSRT da tarefa stop-signal. Os participantes que
pontuaram mais alto na dimensão de impulsividade disfuncional foram os que
apresentaram maiores SSRT, indicando um prejuízo na função inibitória. No entanto, a
dimensão de impulsividade funcional não apresentou associação com a latência do
processo de inibição. Isto é, não houve evidência de associação entre o SSRT e a
pontuação individual na escala que avalia impulsividade funcional. Esse resultado foi
posteriormente replicado em outro estudo que aplicou uma tarefa stop-signal manual,
indicando que a correlação positiva entre déficit nos processos inibitórios e
impulsividade pode ser exclusiva de indivíduos que apresentam uma forma disfuncional
de impulsividade (CASTRO-MENESES et al., 2015). De fato, nossos resultados
indicaram que sujeitos assintomáticos e com maiores pontuações em escalas de
impulsividade podem gerar SSRTs mais curtos, sendo evidência para a o aspecto
funcional da impulsividade proposto por Dickman. Ou seja, adultos não-clínicos com
maiores escores de impulsividade, mas que não apresentem algum transtorno de
impulsividade, podem se beneficiar de respostas geradas rapidamente e sem muita
premeditação em uma tarefa de tempo de reação de escolha, como é o caso da tarefa
Stroop-pareado. A impulsividade funcional permitiria processos mais rápidos de
emissão e também de inibição da resposta, o que poderia levar a uma piora na
acurácia, mas dentro de limites aceitáveis e não prejudiciais para o indivíduo. Mais
estudos precisam ser realizados para descobrir se uma população com impulsividade
disfuncional, como indivíduos com TDAH ou vício em substâncias, apresentaria prejuízo
no desempenho da tarefa associado a um menor TR e SSRT.
5.4 Dados eletromiográficos
Os resultados eletromiográficos revelaram que 9,74% do total de ensaios
apresentaram ativações duplas, indicando que, nesses ensaios, além da ação motora
responsável pela emissão da resposta, houve atividade motora anterior na mão oposta,
mas que não foi forte suficiente para pressionar a tecla. Na literatura sobre Strooppareado, ativações duplas são interpretadas como evidência de conflito em nível de
resposta (CALDAS et al., 2012; DITTRICH & STAHL, 2017). Assim, considerando que a
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condição Incong/Rel foi a que apresentou a maior taxa de ativações duplas, com
11,49%, o conflito de relação parece estar associado com conflito em nível de resposta.
A atividade motora que não progrediu para uma resposta efetiva é interpretada como
refletindo a supressão necessária para prevenir que impulsos errôneos gerem uma
resposta incorreta e revelam que erros de emissão não são um processo de tudo-ounada (VAN DEN WILDENBERG & CHRISTOFFELS, 2010). Ou seja, mesmo após o
comando motor ser enviado aos músculos, a ação ainda pode ser parcialmente
atenuada ou completamente suprimida, o que corrobora o achado de De Jong e
colaboradores (1990) de que a inibição pode acontecer mesmo em momentos próximos
da emissão da resposta.
Caldas e colaboradores (2012) também utilizaram medidas fisiológicas para
investigar os conflitos envolvidos na tarefa Stroop-pareado, e encontraram um resultado
similar, com 14% de ativações duplas ao longo da tarefa. Mais especificamente, os
autores mediram potenciais relacionados a eventos (ERP - o marcador N450) e
atividade eletromiográfica nas mãos utilizadas para responder. A tarefa Stroop-pareado
empregada era ligeiramente diferente. Na versão utilizada por Caldas e colaboradores,
os participantes eram apresentados ao estímulo Stroop e a uma barra colorida, e
deviam comparar o atributo-Stroop palavra com a cor da barra colorida e responder
apertando a tecla correspondente às respostas “igual” ou “diferente” dependendo do
resultado da comparação entre esses atributos. Os resultados indicaram que o
marcador N450 foi associado à presença de conflito ao nível semântico, mas não de
resposta, já que a onda exibia uma amplitude maior em ensaios que apresentavam
cores diferentes (o que ativaria unidades semânticas conflitantes para cada cor). Já os
resultados do EMG foram interpretados como evidência para um conflito ao nível de
resposta. Isto é, houve um número maior de ativações duplas em ensaios incompatíveis
(i.e., ensaios em que os atributos Stroop eram diferentes, mas a resposta certa era
“igual”; ou ensaios em que os atributos eram iguais, mas a resposta certa é “diferentes”
- condições com conflito de resposta devido à incongruência entre o resultado da
comparação relevante e irrelevante da tarefa), sugerindo que comparações irrelevantes
entre atributos distrativos eram responsáveis pelas tendências de respostas que
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conflitavam com as comparações relevantes, como proposto pela hipótese de
competição de resposta.
Além disso, o uso do EMG no presente estudo também permitiu a investigação
de atividades subliminares em cada condição, que são índices do ponto-de-não-retorno
na tarefa stop-signal. O ponto-de-não-retorno é entendido aqui como o locus, na
estrutura da tarefa, em que a emissão da resposta não consegue mais ser suprimida. O
achado de que atividades musculares subliminares em ensaios stop foram
evidenciadas mesmo em ensaios que foram inibidos corretamente (não houve resposta
motora efetiva), corrobora a interpretação de que, se de fato existir um ponto a partir do
qual não é possível interromper uma resposta, esse ponto é muito próximo da emissão
desta, e pode até mesmo ser após a ativação muscular inicial (DE JONG et al., 1990;
KO et al., 2012). Os resultados também apontaram para uma maior porcentagem de
atividades subliminares na condição Incong/Rel, o que indica que o mesmo mecanismo
responsável por gerar o maior número de ativações duplas (pareamento de cores)
também propicia o aumento de atividades subliminares nessa condição.
Assim, a análise do EMG revelou que a condição Incong/Rel foi a que mais
exibiu ativações duplas e atividades subliminares. Esse resultado indica que condições
relacionadas apresentam um maior número de respostas que são suprimidas após a
ativação motora, independente se essa resposta indicava uma tendência errada que foi
suprimida (i.e., no caso de ativações duplas), ou uma resposta que teve que ser
interrompida diante de um estímulo externo (i.e., atividades subliminares). Portanto, os
dados eletromiográficos sugerem que mecanismos inibitórios agem próximo ao
momento de emissão da resposta em condições relacionadas, como é o caso da
Incong/Rel, o que dá suporte à hipótese de competição de resposta (DITTRICH &
STAHL, 2017; GOLDFARB & HENIK, 2006).
5.5 Tipos de inibição
Neste tópico, discutiremos sobre quais tipos de inibição possivelmente estão
envolvidos em nossa tarefa Stroop-pareado/stop-signal. Esse não foi um dos objetivos
desse estudo e o protocolo atual não foi desenvolvido com o propósito de avaliar as
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formas de inibição de cada tarefa. No entanto, essa discussão é importante se
considerarmos que funções inibitórias diferentes possuem mecanismos de ação
diferentes, que atuam em etapas distintas do processamento de informações, além de
estarem

associadas

com

substratos

neurais

próprios

(ARON,

2011).

Como

consequência, transtornos específicos podem envolver prejuízos em uma forma de
inibição, enquanto mantém outras inibições preservadas. Por exemplo, Friedman e
Miyake (2004) apontam a importância de estudar quais funções inibitórias estão
prejudicadas em indivíduos com TDAH, já que o transtorno por vezes é entendido como
um transtorno de inibição (e.g., BARKLEY, 1997; NIGG, 2000). Os autores apontam
que um conjunto de evidências sugerem que o TDAH provavelmente é um transtorno
que envolve dificuldades específicas na inibição da resposta, ao invés de ser um
transtorno que afete todas as funções inibitórias. Neste sentido, Nigg e colaboradores
(2002)

apontam

que

indivíduos

com

TDAH

apresentam

déficit

na

Inibição

Comportamental – ver tabela 2 (pag. 14) –, avaliada por tarefas antissacadas, mas não
apresentam déficit em tarefas que avaliam o efeito de negative priming, outra forma
distinta de inibição.
Devido à relevância do tema, estudos da área se dedicam a descobrir qual forma
de inibição é avaliada por cada teste e como essas diferentes inibições interagem
(FRIEDMAN & MIYAKE, 2004; NIGG, 2000; STAHL et al., 2014). Já é bem estabelecido
na literatura que a tarefa stop-signal requer Inibição Comportamental, que é
responsável por suprimir respostas dominantes em andamento. Já tarefas do tipo
Stroop poderiam depender de Controle de Interferências, de acordo com a hipótese de
competição semântica; ou Inibição de Respostas/Inibição Comportamental, de acordo
com a hipótese de competição de resposta. A interpretação dos nossos dados, somada
aos achados da literatura, apontam que o efeito congruência é independente de
conflitos a nível de resposta, e provavelmente envolve interferência de distrativos em
etapas de processamento semântico. Portanto, é razoável concluir que o efeito
congruência demandaria Controle de Interferências, que age em etapas anteriores à
seleção e emissão resposta. Isso pode ser concluído ao considerar que o atributo
distrativo em nossa tarefa não possui caráter dominante, ao contrário de tarefas Stroop
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que demandam a inibição da leitura da palavra, uma habilidade automática.
Adicionalmente, nossas análises revelaram que a condição Incong/Rel diferiu
estatisticamente da condição Incong/Nrel na porcentagem de erros e quase atingiu
níveis de significância quanto a latência de resposta (p= 0,069). Esses resultados dão
suporte à hipótese da competição de resposta que afirma que a interferência em
condições relacionadas surgiria por causa de tendências errôneas de respostas que
são desencadeadas de forma automática, e por isso teriam menos efeito sobre os
tempos de reação, afetando prioritariamente a acurácia (DITTRICH & STAHL, 2017).
Portanto, a condição Incong/Rel dependeria da Inibição Comportamental, a mesma que
atua em tarefas stop-signal, cuja função é inibir uma resposta dominante em estágios
posteriores ao de seleção de resposta. Dando mais suporte a essa hipótese, a condição
Incong/Rel foi a que mais apresentou ativações duplas e subliminares na análise do
EMG, o que é evidência de que tal inibição agiria após a ativação motora, próxima ao
momento de emissão da resposta. Podemos concluir que a interação encontrada entre
os mecanismos inibitórios presentes nas tarefas Stroop-pareado e stop-signal pode ser
entendida como uma interação do Controle de Interferência que atuaria no efeito
congruência com a Inibição Comportamental que atuaria no conflito de relação e na
tarefa stop-signal, em que os conflitos de congruência e de relação afetariam o SSRT
da tarefa Stop.
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6. CONCLUSÃO
Nossos resultados sugerem uma interação das formas de controle inibitório que
agem na resolução da tarefa Stroop-pareado e na supressão da resposta em
andamento em tarefas stop-signal. A variação do SSRT entre condições Strooppareado revelam que condições incongruentes apresentam latências de inibição
maiores do que condições congruentes, e a condição relacionada apresenta latências
maiores do que condições não-relacionadas. Essa interação provavelmente acontece
porque os tipos de inibição envolvidos em cada tarefa são proximamente associados
(FRIEDMAN & MIYAKE, 2004; STAHL et al., 2014). Interpretamos que condições
incongruentes do nosso protocolo demandam Controle de Interferência, inibindo
distrativos semânticos em etapas iniciais do processamento. Adicionalmente, a pior
acurácia da condição Incong/Rel, assim como seu maior número de ativações duplas e
atividades subliminares revelados pela análise do EMG, dão suporte à hipótese de
competição de resposta para explicar o conflito de relação, o que nos leva a entender
que condições relacionadas dependem da mesma forma de inibição da tarefa stopsignal, a Inibição Comportamental, responsável por inibir respostas automáticas ou
dominantes em estágios posteriores ao de seleção de resposta. Nossos resultados
indicam que o emprego de SSDs fixos ou dinâmicos representa uma importante escolha
metodológica e que pode afetar diretamente o desempenho dos voluntários e a
interpretação dos resultados obtidos em paradigmas stop-signal. Por fim, as correlações
entre medidas comportamentais e de autorrelato de impulsividade revelaram que
indivíduos com maiores escores nas escalas de impulsividade apresentaram tempos
mais rápidos tanto para emissão (TR) quanto para a inibição (SSRT) da resposta, além
de uma maior taxa de erros em algumas condições. Processos inibitórios mais rápidos
por parte de adultos não-clínicos dão suporte à existência de um aspecto funcional da
impulsividade, como proposto por Dickman (1990). Mais estudos precisam ser
realizados para saber se esses resultados se estenderiam à uma população com
sintomas clínicos de impulsividade.
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8.1. Anexo I – Inventário Edinburgh – Versão Curta
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8.2. Anexo II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Pesquisado

Título do Projeto: O teste “Stroop” como ferramenta para avaliar as funções executivas: parâmetros
comportamentais e psicofisiológicos.

Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Walter Machado-Pinheiro.
Instituição a que pertencem o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense –
Campus de Rio das Ostras
Telefone para contato: (22) 98845-1366

Nome do Voluntário:__________________________________________________________
Idade:_______________________anos R.G.:______________________________________
Responsável Legal (quando for o caso): _________________________________________
__________________________________

R.G.:____________________________________

O (A) Sr(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O teste Stroop como ferramenta
para avaliar as funções executivas: parâmetros comportamentais e psicofisiológicos, de responsabilidade
do pesquisador Walter Machado-Pinheiro.

O presente projeto visa obter maior compreensão da forma como a captura automática da atenção por
um estímulo é capaz de modular sua resposta motora numa tarefa específica. Estes resultados serão
importantes para avaliar de que forma estímulos que capturam automaticamente a atenção são
processados pelo cérebro e interferem na execução de outras funções.

O estudo é composto de duas sessões experimentais (em dias distintos) durando cerca de 40 minutos
cada e será realizado em uma sala especialmente preparada (isolamento acústico relativo, luz indireta,
ar-condicionado). Você irá se sentar com a cabeça apoiada diante de um monitor onde serão
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apresentados estímulos visuais (palavras coloridas, por exemplo, a palavra AZUL escrita na cor
vermelha) para os quais você deve responder apertando uma tecla. Após se acomodar, você receberá
instruções relativas à tarefa e sensores serão colocados para coleta de sinais biológicos como a atividade
elétrica do cérebro, do coração e dos músculos da sua mão.

Riscos Potenciais: Os riscos durante a participação nos testes são mínimos. Em relação aos
equipamentos usados não há riscos à sua integridade: os sensores serão colocados de forma não
invasiva, com gel apropriado, e que sai facilmente com soro fisiológico ao final do teste. No caso de haver
qualquer sensação de desconforto por conta de possíveis erros cometidos ao longo dos testes
enfatizaremos aos voluntários que o desempenho em tarefas de tempo reação não é usado como critério
diagnóstico de nenhum transtorno ou patologia. Ele apenas reflete uma variabilidade individual sem
possibilidade de ser usado para revelar transtornos que acarretem prejuízos ou que mereçam tratamento.
Não existe um padrão “normal” ou “anormal”, e sim variações individuais. A velocidade das respostas
variará e os erros na execução da tarefa poderão e deverão acontecer. Isso apenas indica a ocorrência
de uma tarefa mais simples ou mais complexa sem nenhuma implicação maior sobre seu desempenho.
Além disso, nosso interesse é o resultado coletivo, de forma que o sigilo sobre a identidade de cada
voluntário será mantido.

Ao final do experimento, você será convidado a participar de uma reunião onde os fundamentos,
objetivos e resultados obtidos serão discutidos e apresentados.

O experimento será realizado nas dependências do Laboratório de Psicofisiologia Cognitiva (LPfC)
localizado no Campus de Rio das Ostras da UFF, situado à Rua Recife, s/n, Bairro Bela Vista, Rio das
Ostras. Em qualquer etapa do estudo, você poderá ter acesso ao professor responsável, Prof. Dr. Walter
Machado Pinheiro (walter@vm.uff.br; telefone 22 98845-1366) para tirar dúvidas ou se manter atualizado
com os resultados parciais da pesquisa. Agradecemos sua participação.

Lembre-se que em qualquer etapa da pesquisa você está livre para abandonar o experimento e retirar o
seu termo de consentimento caso se sinta incomodado com qualquer aspecto do teste. Além disso, caso
você se sinta mal, você será acompanhado até uma unidade de saúde para atendimento médico
especializado.
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Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter
informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações:
E.mail: etica@vm.uff.br

Tel/fax: (21) 2629-9189

Eu,_____________________________________________________, R.G._____________________,
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.
ou
Eu,_____________________________________________, R.G.____________________, responsável legal por
____________________________________, R.G. ________________ declaro ter sido informado e concordo com a
sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.

Rio das Ostras, _____ de ___________________ de 20______.

_______________________________________________________________
Nome e assinatura do voluntário ou seu responsável legal

_______________________________________________________________
Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento

_______________________________
Testemunha 1

____________________________
Testemunha 2

97

8.3. Anexo III – Aprovação do Comitê de Ética
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8.4. Anexo IV – Escala ASRS (Adult Self Report Scale)
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8.5. Anexo V – Escala BIS-11 (Barratt Impulsiveness Scale – 11)
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8.6. Anexo VI – Escala UPPS
UPPS Escala de Comportamento Impulsivo

Abaixo está uma série de afirmativas que descrevem formas como as pessoas agem e pensam. Para cada
uma delas, por favor, indique o quanto você concorda ou discorda com a afirmativa. Se você Concorda
Totalmente circule 1, se você Concorda Parcialmente, circule 2, se você Discorda Parcialmente circule 3 e
se você Discorda Totalmente circule 4. Certifique-se de indicar sua concordância ou discordância para
todas as afirmativas abaixo. Além das questões desta página, lembre-se que existem mais questões na
próxima página.

Concordo

Discordo

Discordo

Totalmente

Parcialmen
te

Parcialme
nte

Totalmen
te

1. Eu tenho uma atitude reservada e
cautelosa com relação à vida.

1

2

3

4

2. Eu tenho problemas para controlar
meus impulsos.

1

2

3

4

3. Eu geralmente busco experiências
excitantes e sensações novas.

1

2

3

4

4. Eu geralmente gosto de ver as coisas
finalizadas.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Concordo

5. Minha maneira de pensar é
normalmente cuidadosa e voltada a um
objetivo.
6. Eu tenho dificuldade em resistir aos
meus desejos (por comida, cigarros,
etc.).
7. Eu quero experimentar de tudo pelo
menos uma vez.
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8. Eu tenho a tendência de desistir
facilmente.

1

2

3

4

9. Eu não sou daquelas pessoas que
falam coisas sem pensar.

1

2

3

4

10. Eu frequentemente me envolvo em
coisas das quais, mais tarde, gostaria de
escapar.

1

2

3

4

11. Eu gosto de esportes e jogos nos
quais você precisa escolher sua próxima
jogada rapidamente.

1

2

3

4

12. Tarefas inacabadas realmente me
aborrecem.

1

2

3

4

13. Eu gosto de parar e pensar sobre as
coisas antes de fazê-las.

1

2

3

4

1

2

3

4

15. Eu gostaria de surfar.

1

2

3

4

16. Quando começo a fazer algo,
detesto parar.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

19. Eu realmente gosto de me arriscar.

1

2

3

4

20. Eu me concentro com facilidade.

1

2

3

4

21. Eu gostaria de saltar de paraquedas.

1

2

3

4

22. Eu termino o que começo.

1

2

3

4

14. Quando me sinto mal, no intuito de
me fazer sentir bem rapidamente,
normalmente faço coisas das quais me
arrependo mais tarde.

17. Eu não gosto de iniciar um projeto
até que eu saiba exatamente como
realiza-lo.
18. Às vezes quando me sinto mal, não
consigo parar de fazer o que estou
fazendo, mesmo que isto esteja me
fazendo sentir pior.
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23. Eu tenho a tendência de valorizar e
seguir uma visão racional e sensata das
coisas.

1

2

3

4

24. Quando estou chateado
frequentemente ajo sem pensar.

1

2

3

4

1

2

3

4

26. Eu sou capaz de controlar-me, de
modo a fazer as coisas em tempo.

1

2

3

4

27. Eu normalmente tomo minhas
decisões após pensar cuidadosamente.

1

2

3

4

1

2

3

4

29. Eu gostaria de aprender a pilotar
aviões.

1

2

3

4

30. Eu sou uma pessoa que sempre
termina as tarefas.

1

2

3

4

31. Eu sou uma pessoa cautelosa.

1

2

3

4

32. É difícil para eu deixar de agir
baseado em meus sentimentos.

1

2

3

4

33. Eu às vezes gosto de fazer coisas um
pouco arriscadas.

1

2

3

4

34. Eu quase sempre termino as
atividades que começo.

1

2

3

4

35. Antes de me envolver em uma nova
situação gosto de saber o que esperar
dela.

1

2

3

4

36. Às vezes eu torno os problemas
piores porque ajo sem pensar quando
estou chateado.

1

2

3

4

25. Eu sou receptivo a novas sensações
e experiências excitantes, mesmo que
sejam um pouco assustadoras e não
convencionais.

28. Quando eu me sinto rejeitado, eu
frequentemente digo coisas das quais
eu me arrependo depois.
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37. Eu gostaria da sensação de saltar de
asa delta.

1

2

3

4

38. Às vezes existem tantas pequenas
coisas para serem feitas que eu
simplesmente ignoro todas elas.

1

2

3

4

39. Eu costumo pensar cuidadosamente
antes de fazer qualquer coisa.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

42. Eu gostaria de mergulhar com
equipamento.

1

2

3

4

43. Eu sempre mantenho meus
sentimentos sob controle.

1

2

3

4

44. Eu gostaria de dirigir velozmente.

1

2

3

4

45. Às vezes faço coisas impulsivas das
quais me arrependo mais tarde.

1

2

3

4

40. Antes de decidir, eu considero todas
as vantagens e desvantagens.
41. No calor de uma discussão, eu às
vezes digo coisas das quais me
arrependo mais tarde.
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9. APÊNDICES
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9.1. Apêndice A

Figura 15. Comparação entre a média dos TRs ao longo da tarefa Stroop-pareado/stop-signal no
experimento de Portugal et al., (2018; gráfico A, à esquerda) e na presenta dissertação (gráfico B, à
direita).
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