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RESUMO 
 
 
 

DO BOMFIM, G. C. O. E. Avaliação da Atenção Visual ao Longo do Turno de 
Trabalho em Atividade Repetitiva. 2007. 81 f. Dissertação (Mestrado em Fisiologia 
Humana) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2007. 

 
Durante o turno de trabalho em atividades repetitivas, foram avaliados 8 

sujeitos do sexo masculino, na faixa etária entre 20 e 40 anos, com cronotipo entre 
55 e 68 (moderadamente matutino), com dominância manual e visual direita. Todos 
realizavam rodízio de atividades a cada hora durante o expediente laboral. Nenhum 
dos sujeitos realizava segunda jornada de trabalho, ou estudo, no período noturno. 
Os sujeitos foram submetidos a testes de alocação da atenção visual, em 9 dias 
(terças, quartas e quintas-feiras durante 3 semanas sucessivas). Eles realizaram os 
testes diversas vezes durante o dia, com intervalos de pelo menos uma hora e vinte, 
sendo, portanto, no máximo 6 testes por dia. Os testes consistiam em manter o olhar 
fixo no centro da tela de um computador e apertar uma tecla toda vez que aparecer 
um estímulo em qualquer lugar da tela, prestando atenção: experimento 1 - na parte 
central da tela dentro de uma moldura quadrada de 4ox4o; experimento 2 - dividindo 
atenção em duas regiões laterais, indicadas por molduras quadradas de 4ox4o 
centradas 10 o lateralmente na tela. Algumas medidas cronobiológicas foram 
coletadas, como: diário de sono e atividades, escala analógica de atenção, e 
questionário de condições de vida, saúde e sono (modificado). Com os resultados do 
experimento da atenção focada no centro (próximo ao ponto de fixação), 
observamos que esta é mantida durante todo o turno de trabalho dos sujeitos, com 
tempos de reação médios mais rápidos no início da manhã (das 7h40min às 
8h19min), e também no início da tarde (intervalo entre 14h20min e 14h59min). 
Durante a manhã, o tempo de reação aumenta gradualmente até imediatamente 
após o retorno do almoço (12h20min). A partir das 13h00min observamos queda 
gradual no TR médio até às 14h20min, e depois observamos um novo aumento no 
TR até o final do expediente. Quanto aos testes de atenção dividida nas duas 
laterais da tela, observamos que os TRs são mais rápidos no início da manhã e no 
início da tarde, semelhantemente ao experimento 1; e que há uma aparente 
oscilação no desempenho médio dos sujeitos, com período de cerca de uma hora e 
vinte. 
 
 
Palavras-chave: atenção, tempo de reação, desempenho, hora do dia, trabalho, 
turno diurno, ritmo circadiano. 
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ABSTRACT 
 
 
 

DO BOMFIM, G. C. O. E. Evaluation of Visual Attention along a Workshift with 
Repetitive Activity. 2007. 69 f. Master Thesis (Human Physiology) - Instituto de 
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007. 

 
During their normal workshift with repetitive activities, we evaluated visual 

attention of 8 male subjects between 20 and 40 years with moderate morning to 
medium chronotype, and with right manual and visual dominance this workers carried 
out turn of activities every hour. None of the subjects carried out second workday or 
studied at night. They were submitted to visual attention allocation tests on 9 days 
(Tuesday, Wednesday and Thursday on 3 successive weeks). They carried out the 
diverse tests several times each day, spaced by at least one hour and twenty 
minutes, there being, therefore, at most 6 tests on any day. The tests consisted of 
pressing a key as soon as possible after a visual stimulus appeared anywhere on a 
computer screen, all the while fixing the center of the screen. In experiment 1 subject 
were instructed to pay attention within a square frame of 4ox4o; in experiment 2 
subjects were instructed to divide attention between two regions indicated by two 
lateral squares frames of 4ox4o. Some chronobiologic measurements were collected: 
sleep activities questionnaire, subjective attention scale, and life conditions and 
health and sleep questionnaire. Subjects had no trouble focusing attention around 
their fixation point in the center (experiment 1), throughout their workshift, with lower 
average reaction time in early morning (7h40min to 8h19min), and also in the 
beginning in the afternoon (14h20min to 14h59min). During the morning, reaction 
times increased gradually until immediately after the return from lunch (12h20min), 
decreasing again around 14h20min, and then increasing again until the end of the 
workday. Average RTs, in experiment 2 went through minima at the same times as in 
experiment I. More interestingly, there was an apparent oscillation in the subject’s 
mean performance with a period of about one hour and twenty minutes. 
 

 
Keywords: attention, reaction time, performance, time-of-day, diurnal shift, work, 
circadian rhythms. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os sistemas sensoriais nos permitem adaptação com o meio em que 

vivemos. Os estímulos ao nosso redor são recebidos por nossos sistemas sensoriais 

e suas informações dão origem à percepção. Dentre as diferentes recepções 

sensoriais, a visão é uma das modalidades mais importantes em seres humanos, 

pois muitos dos comportamentos estão diretamente relacionados com este sentido. 

A orientação da atenção visual é uma das funções mais importantes na geração de 

percepções visuais, pois a eficiência e rapidez obtidas pela orientação automática da 

atenção são cruciais tanto para predar como para se defender (KLEIN, 2000). 

A atenção é definida no dicionário Priberan (on line): “aplicação cuidadosa 

da mente em alguma coisa”; e no Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1999) é definida 

como: 1. “idem”; 2. “cuidado, concentração, reflexão, aplicação”. 

A atenção também pode ser considerada como a habilidade em selecionar 

objetos de interesse entre muitos outros presentes no mundo real, permitindo 

processar melhor os aspectos selecionados (ANDRADE-MORAES, 2002). A atenção 

pode significar um processo seletivo no qual alguma informação é processada de 

forma voluntária (consciente), enquanto outras informações são processadas de 

forma involuntária (automática / inconsciente). Esta seleção pode significar um 

processo no qual os recursos são alocados voluntariamente para uma tarefa em 

particular, em detrimento de outras. Pode significar também um efeito de alerta no 

qual a receptividade para a entrada da informação é regulada de forma que a 

vigilância é aumentada por um curto período de tempo, ou mantida mais ou menos 

constante por um período maior (UMILTÀ, 2000).  

A atenção faz com que estímulos relevantes sejam processados, enquanto 

os não relevantes sejam atenuados, ou até ignorados. A atenção é necessária para 

que um estímulo seja bem identificado, pois há uma competição no Sistema Nervoso 

entre as diferentes representações dos diferentes estímulos presentes no ambiente 

em cada momento. A orientação da atenção para um estímulo pode ser determinada 

por sua saliência perceptual ou relevância biológica. Estímulos súbitos, intensos ou 

em movimento, tendem a capturar a atenção para si, através de um acionamento 

automático dos mecanismos atencionais. 
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O orientar da atenção para um determinado ponto é, geralmente, 

acompanhado por algum movimento dos olhos, da cabeça, ou do corpo. Este tipo de 

orientação é chamado de orientação aberta (ou explícita) da atenção e se 

caracteriza pela realização explícita de um movimento em direção ao estímulo. No 

entanto, também é possível orientar a atenção sem haver mudanças na posição dos 

olhos ou da postura. Este tipo de orientação é conhecido como orientação encoberta 

da atenção (PEREIRA, 1998). 

Entre 1880 e 1920 a atenção foi objeto de estudo de vários autores. 

Destacaram-se neste período Herman Von Helmholtz (1871 – 1894) e Willian James 

(1890 – 1950).  

Nas últimas três décadas a atenção tem sido estudada empiricamente de 

modo bastante detalhado. Avanços têm sido obtidos não apenas em sua 

caracterização fenomenológica como nos seus mecanismos neurais. 

Estudos de Corbetta e colaboradores (1993, 1995) com tomografia por 

emissão de pósitrons (TEP) revelam envolvimento do córtex parietal posterior, córtex 

insular, córtex frontal anterior e dorso-lateral, córtex cingulado anterior, núcleos da 

base e tálamo no controle atencional das áreas sensoriais. O córtex parietal 

posterior proveria o mapa espacial necessário para o desenvolvimento adequado da 

atenção. Ele mediaria a atenção automática. O córtex frontal anterior dorsolateral 

desencadearia a atenção voluntária. Corbetta e colaboradores (1998) observaram 

ainda que diversas regiões parietais e temporais foram recrutadas durante 

deslocamentos voluntários da atenção (atenção encoberta) e de movimentos 

sacádicos. Estes dados anatômicos funcionais indicam que os processos do 

movimento da atenção e do olho são não somente funcionalmente relacionados, 

como sugerido originalmente por estudos psicológicos, mas compartilham também 

de áreas anatômicas funcionais no cérebro humano.  

Nos últimos vinte anos a atenção visual vem sendo descrita através de 

metáforas como: holofote atencional (POSNER, SYNDER e DAVIDSON, 1980; 

POSNER e PETERSEN, 1990), efeito lente-zoom (ERIKSEN e ST. JAMES, 1986), e 

gradiente fixo atencional (SHULMAN, SHEEHY e WILSON, 1986).  

A metáfora de holofote atencional engloba duas das principais 

características da atenção visual: (i) existiria uma latência temporal para seu 

deslocamento e (ii) seria espacialmente delimitada. De acordo com esse modelo o 
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foco atencional não poderia ser dividido da mesma maneira que um holofote de luz 

que ilumina apenas uma região do espaço em um dado momento.  

Por outro lado, no modelo de lente zoom, o tamanho do foco atencional 

seria variável, podendo se adaptar à tarefa a ser executada e apresentar uma 

distribuição uniforme de recursos atencionais na área atendida; dessa maneira 

quanto maior a área atendida menor a densidade de recursos atencionais 

distribuídos na área atendida. 

Na metáfora do gradiente atencional tanto o tamanho como a forma do 

holofote atencional seriam variáveis no espaço, e os recursos atencionais desse foco 

não estariam igualmente distribuídos, sendo mais concentrados no seu centro e 

diminuídos em sua periferia. Seria também possível, segundo esse modelo, criar alta 

concentração atencional em duas regiões espacialmente separadas, configurando 

assim uma situação de atenção pelo menos parcialmente dividida. 

Um aspecto essencial de todas essas metáforas é a distribuição espacial 

dos recursos atencionais no campo visual, que não é determinado necessariamente 

pelo ponto de fixação visual, e pode depender tanto de eventos externos como de 

processos mentais internos. 

Trabalhos recentes indicam a possibilidade de separação do holofote 

atencional em dois holofotes distintos. Muller e colaboradores (2003) em estudo 

eletrofisiológico registraram potenciais evocados do córtex visual primário sugerindo 

que haveria uma situação de atenção dividida. Awh e Pashler (2000) e Canto-

Pereira e Ranvaud (2004) apresentam evidências em favor da possibilidade da 

divisão do foco atencional; no entanto, diversos trabalhos anteriores questionam 

essa possibilidade (ERIKSEN e YEH, 1985; ERICKSEN e ST JAMES, 1986, 

CASTIELLO e UMILTA, 1990; KRAMER e HAHN, 1995). 

A questão da distribuição da atenção em diferentes circunstâncias, como 

por exemplo, sob influência do álcool, também tem sido estudada (CANTO-

PEREIRA et al., 2006), com resultados interessantes. Há claras alterações na 

capacidade de dividir atenção devida à ingestão de doses relativamente pequenas 

de álcool.  

Esse resultado encoraja o uso da técnica descrita por Canto-Pereira e 

colaboradores (2004, 2005, 2006) na avaliação de sujeitos em outras circunstâncias, 

como, no caso presente, ao contexto industrial com trabalhadores que executam 

tarefas monótonas por hora a fio. 
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1.1 Tempo de reação 

 

Para avaliação da atenção, tem-se usado com muita freqüência medidas 

de Tempo de Reação (TR). Os TRs podem ser medidos em diferentes tipos de 

testes, dentre os quais citamos: tempo de reação simples, no qual temos somente 

um estímulo e sempre que ocorrer, deve-se dar uma mesma resposta a ele; tempo 

de reação escolha, onde há mais de um estímulo possível, e o sujeito tem que 

escolher entre várias possíveis, a resposta correta correspondente ao estímulo que 

apareceu em dada ocasião; e tempo de reação vai / não-vai, onde se tem mais de 

um estímulo, e se deve responder (sempre de uma mesma forma) a somente um 

deles (LUCE, 1986; WELFORD, 1980). Miller e Low (2001) apresentaram evidência 

que o tempo de preparação e da resposta motoras são iguais nos três tipos de 

tempo de reação. As diferenças entre o tempo de resposta nas 3 tarefas dariam-se 

pela diferente complexidade da tarefa em questão (SANDERS, 1998). 

Tem-se demonstrado que diferentes parâmetros influenciam o TR, como 

por exemplo, aumentos tanto na área quanto na luminância do alvo que levam à 

diminuições no TR; assim como diferentes modulações atencionais, como por 

exemplo, a focalização no local exato de surgimento de um estímulo o qual promove 

TRs mais rápidos. Este efeito atencional pode interagir com fatores que caracterizam 

o estímulo, como intensidade ou excentricidade, também modulando o TR 

(BONNET, 1994; CARREIRO, 1999; HUGES, 1984; PINS e BONNET, 1996). 

Outros estudos descrevem situações que podem influenciar o 

desempenho em testes de TR a um estímulo visual: 

(i) Estado de alerta: determina se a pessoa estará mais relaxada ou 

mais tensa; a resposta mais rápida do TR ocorre quando a pessoa 

está em uma fase intermediária (WELFORD, 1980; BROADBENT, 

1971; FREEMAN, 1933). 

(ii) Idade: o TR é mais rápido entre os 20 e 50 anos de idade 

(WELFORD, 1977; JEVAS e YAN, 2001), pois as pessoas têm o 

rendimento de seu sistema sensório-motor diminuído com o passar 

dos anos após entrarem na senilidade (SWEENEY et al., 2001). 

(iii) Fadiga: O TR tende a ser mais lento quando o indivíduo está 

fadigado, principalmente quando está sonolento (WELFORD, 1968, 
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1980). Mas não se encontrou mudança no TR no caso de fadiga 

muscular (KROLL, 1973). 

 

Alguns testes que utilizam a medida de TR têm sido utilizados com 

freqüência para avaliar atenção nas atividades laborais, dois quais citaremos dois 

exemplos: o BARS - Behavioral Assessment and Research System (ANGER, 1999; 

ROHLMAN, 1999; GIMENES et al., 2000; ROHLMAN et al., 2000, 2003) e o PVT - 

Psychomotor Vigilance Task (JEWETT et al., 1999; MCEVOY, SMITH e GEVINS, 

1999; CALDWELL, PRAZINKO e CALDWELL, 2003; LOH et al., 2004; GRAW et al., 

2004; DRUMMOND et al., 2005).  

O Behavioral Assessment and Research System (BARS) possui diferentes 

testes, avaliando diferentes funções, como por exemplo: o Continuous Performance 

Test (CPT), que avalia atenção visual sustentada, utilizando tarefas de tempo de 

reação simples; e o Selective Attention Test (SAT), que também avalia a atenção, 

porém por meio de tarefas de tempo de reação escolha1. 

O Psychomotor Vigilance Task (PVT) é um programa de mensuração de 

tempo de reação simples, desenvolvido pelo Dr. David Dinges, da Universidade da 

Pensilvânia, e tem sido extensivamente usado para diversos estudos ligados à 

atenção2. Estes testes podem ser realizados em microcomputador (protocolo de 10 

minutos de duração) ou aplicados por meio de um computador de mão (Palm®) em 

uma versão condensada com duração de 5 minutos. 

Estas ferramentas vêm sendo amplamente utilizadas. Porém, alguns 

estudos demonstrem que mensuração de Tempo de Reação Simples, sem a 

exigência da associação de tarefas mais elaboradas, seja pouco sensível às 

alterações atencionais.  

Podemos observar, por exemplo, no estudo de Canto-Pereira et al. (2006), 

que o efeito do álcool sobre a capacidade de dividir atenção é muito mais notável do 

que sobre os valores médios dos TRs (grupo controle), que podem, inclusive, 

melhorar (diminuir) nos indivíduos intoxicados. Eles observaram que o TR nos 

sujeitos sob efeito do álcool (Figura A – anexo), com concentração etílica no sangue 

maior que 0,08% (o suficiente para que a lei proíba a condução de veículos), foi mais 

rápido que nos sujeitos do grupo controle (não alcoolizados); entretanto, na análise 

                                                 
1 Disponível em <http://home.comcast.net/~neta-lo/BARS.html> 
2 Disponível em <http://www.ambulatory-monitoring.com> 
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geoestatística com geração de mapas de pixels, observaram que seu foco atencional 

era prejudicado, pois não tinham a capacidade de deslocar sua atenção do centro da 

tela (Figura B - anexo). Ou seja, apesar do grupo intoxicado ter TRs mais rápidos, 

não conseguiram realizar a tarefa adequadamente. 

Por este motivo, o protocolo proposto também é baseado em tempo de 

reação simples, parâmetro consagrado para avaliação de atenção, porém medidos 

com estímulos distribuídos em todo o campo visual, e em diferentes condições de 

alocação da atenção em diferentes regiões.  

 

1.2 Cronobiologia e atividades laborais 

 

A atenção participa em todas as atividades do cotidiano do ser humano, 

seja nas atividades de lazer, domésticas ou laborais. Realizar uma atividade sem a 

devida atenção pode resultar em erros ou, eventualmente, acidentes. Em contexto 

laboral isto pode acarretar perdas financeiras de grandes proporções, acidentes que 

causem lesões permanentes ao trabalhador, interferência na qualidade do produto, e 

outros transtornos. 

Diversos estudos indicam que o desempenho humano varia ao longo do 

dia na realização de diferentes tipos de tarefas (U.S. CONGRESS, 1991) e que pode 

ser influenciado por uma grande diversidade de fatores (BLAKE, 1967; 

COLQUHOUN, 1970; ANDERSON et al., 1991; MONK et al., 1996). 

Todo fenômeno biológico que se expressa de forma periódica é 

considerado um ritmo. Como exemplos, destacamos a alternância entre dormir e 

estar acordado; a alternância na secreção de diversos hormônios; variações 

periódicas da freqüência dos batimentos cardíacos, em condições basais; as 

oscilações na temperatura central; dentre outros, que se expressam segundo um 

padrão circadiano.  

O termo circadiano é definido como ritmo próximo a um dia (circa: 

próximo; dies: dia)(ROTENBERG, MARQUES e MENNA-BARRETO, 1999), em 

condições ambientais constantes (livre curso) podem variar entre 20 e 28 horas. 

Temos também ritmos que se expressam com duração inferior a 20 horas, os quais 

chamamos de ultradianos, ou com duração superior a 28 horas, que chamamos de 

infradianos (HALBERG et al., 1977). A ritmicidade biológica é o resultado da 

interação entre os osciladores endógenos e os sincronizadores ambientais, sendo 
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estes eventos capazes de ajustar osciladores biológicos (MARQUES, GOLOMBEK e 

MORENO, 1999).  

Inclui-se aos ritmos circadianos muitos processos psicológicos e funções 

mentais que afetam a performance humana, como memória, tempo de reação, 

destreza manual e sentimentos subjetivos de alerta; os quais o desempenho 

acompanha a temperatura corporal. Testes envolvendo detecção de sinais, tempo 

de reação e execução de aritmética simples estão correlacionadas paralelamente 

com mudanças na temperatura corporal, que tem pico no horário da tarde; enquanto 

atividades cognitivas como memória, teriam picos de desempenho no período da 

manhã (U. S. CONGRESS, 1991). 

O ciclo vigília/sono (CVS) de adultos é outro exemplo de ritmo circadiano, 

ou seja, é um ciclo com período de aproximadamente 24 horas no adulto. Durante o 

desenvolvimento humano, algumas características desse ritmo passam por 

transformações até que o componente circadiano esteja consolidado e sincronizado 

com os momentos mais favoráveis do dia para a alocação de suas fases, ou seja, 

por exemplo, vigília durante o dia e sono durante a noite (ANDRADE, 1997).  

Quando o CVS é alterado, com mudança de horários de sono, sua 

privação ou fracionamento, pode haver alterações na atenção e no desempenho de 

diferentes tarefas ao longo do dia. A privação de sono afeta diversos aspectos da 

performance humana, como a lentificação do TR (U.S. CONGRESS, 1991), e a 

diminuição na capacidade de atenção, que além da privação de sono, pode ser 

desencadeada por outros fatores (FERRARA, GENNARO e BERTINI, 1999), como 

por exemplo, a atividade monótona, principalmente quando exige realização de 

inspeção. 

Outra questão a salientar, ao se abordar atividades laborais ao longo do 

dia, diz respeito às preferências e características individuais. A eficiência no 

desempenho ao longo do dia depende não somente do horário do teste, mas 

também das características cronobiológicas dos sujeitos (ANDERSON et al., 1991; 

HORNE e OSTBERG, 1976). Horne e Ostberg (1976) desenvolveram um 

questionário para pontuar indivíduos quanto aos seus “cronotipos” em função de 

suas preferências mais matutinas ou vespertinas ao longo de uma escala arbitrária, 

tomando como referência o ritmo circadiano da temperatura central. A pontuação, 

que vai de 16 à 86, e resulta em 5 cronotipos: matutino (70 à 86), moderadamente 
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matutino (59 à 69), intermediário (42 à 58), moderadamente vespertino (31 à 41) e 

vespertino (16 à 30). 

O nosso objetivo com o presente estudo é avaliar se há degradação, 

alteração ou oscilações da atenção ao longo do turno diurno de trabalho em diversas 

atividades repetitivas. Tais informações podem nos guiar em melhorar o conforto e 

segurança dos trabalhadores. 

Foram também levados em conta parâmetros cronobiológicos para 

avaliação dos efeitos do trabalho repetitivo e para homogeneização do grupo a ser 

estudado.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Concluímos que foi importante parear parâmetros cronobiológicos ao estudo 

da atenção no contexto laboral. 

O experimento I é uma tarefa mais fácil, e indiscutivelmente foi realizada 

conforme proposto, mostrando que os voluntários colaboraram com a 

experimentadora.  

O experimento II é mais difícil, e, portanto, mais sensível. A colaboração dos 

voluntários levou-os a um desempenho aparentemente oscilatório. O período de 

oscilação foi qualitativamente próximo do BRAC, apresentando oscilações a cada 

uma hora e vinte. 

Os momentos que se tem TR mais rápido não são necessariamente os 

momentos de melhor capacidade de dividir a atenção. 

A metodologia adotada é inovadora (realização de experimentos 

psicofísicos em contexto laboral), e encoraja a elaboração de protocolos mais 

completos e melhor direcionados a aplicações tanto acadêmicas quanto laborais. 
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