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Summary

Resumo (para registro em base de dados)

Foi estudado o efeito de priming negativo associado à supressão do distrator
palavra-cor de Stroop (Estudo 1), à supressão do local (Estudo 2) e à identidade do
distrator (Estudos 3 e 4). No Estudo 1 constatou-se que a prática prévia em palavrascor eliminou o efeito da ordem das condições experimentais sobre o índice de
priming negativo. No Estudo 2, o efeito de priming negativo foi observado somente
no hemicampo direito. A execução concorrente de uma tarefa verbal eliminou os
efeitos de lateralidade, mas o efeito de priming negativo permaneceu significante.
Estes achados são discutidos em termos de processamento interhemisférico sob
condições que exigiriam maior controle da atenção. Os estudos 3 e 4 apresentam
tarefas de comparação de pares de dígitos. A versão de papel e lápis da tarefa de
comparação de dígitos permitiu avaliar de maneira simples e rápida o efeito de
priming negativo. A versão computadorizada, revelou uma interação entre os
componentes espacial e de identidade. Ambos os grupos de adultos jovens e idosos
revelaram priming negativo nas tarefas de Stroop e de localização espacial. Nas
tarefas de identificação do alvo somente os adultos jovens mostraram efeito de
priming negativo. Os presentes achados são consistentes com a proposta de
mecanismos inibitórios diferenciados na supressão da identidade e de localização
espacial.

Resumo

As respostas a alvos que foram recentemente ignorados (ignorado-repetidos) são
mais demoradas do que para uma condição controle com alvos não relacionados
seqüencialmente. Este efeito de priming negativo foi proposto como um índice da
supressão da informação distrativa no desempenho de diferentes tarefas de atenção
seletiva. Esta diminuição da magnitude do efeito de priming negativo é relatada em
estudos neuropsicológicos, e também em estudos de diferenças individuais e do
envelhecimento. Quatro estudos examinaram o efeito de priming negativo associado
à supressão do distrator palavra-cor de Stroop (Estudo 1), à supressão do local
(Estudo 2) e à identidade do distrator (Estudos 3 e 4), e compararam o desempenho
de adultos idosos e jovens nas diferentes tarefas. O Estudo 1 constatou que a inclusão
de um ensaio de prática de nomeação da cor de palavras conflitantes eliminou o
efeito da ordem das condições ignorado-repetido e controle das listas de estímulos
sobre o índice de priming negativo. O Estudo 2, revelou uma vantagem para
responder aos locais do hemicampo direito nas condições controle e com o alvo
apresentado sem o distrator. Em contraste, a lateralidade não afetou a condição
ignorado repetido, sendo o efeito de priming negativo observado somente no
hemicampo direito. A execução concorrente de uma tarefa verbal eliminou os efeitos
de lateralidade, mas o efeito de priming negativo permaneceu significante. Estes
achados são discutidos em termos de processamento interhemisférico sob condições
que exigiriam maior controle da atenção. Os estudos 3 e 4 apresentam tarefas de
comparação de pares de dígitos, requerendo selecionar o dígito maior. A versão
computadorizada do estudo 3 revelou um efeito de priming negativo somente

quando o alvo aparecia no local do distrator ignorado recentemente. Porém, a
supressão do local do distrator ignorado foi associada a uma facilitação nos tempos
de resposta para a condição controle. O estudo 4 apresenta a versão de papel e lápis
da tarefa de comparação de dígitos, desenvolvida para avaliar de maneira simples e
rápida o efeito de priming negativo. Nessa tarefa os sujeitos marcaram os dígitos
alvo, os quais foram dispostos em listas separadas e impressas em folhas de papel.
Ambos os grupos de adultos jovens e idosos revelaram priming negativo nas tarefas
de Stroop e de localização espacial. Nas tarefas de identificação do alvo somente os
adultos jovens mostraram efeito de priming negativo, sendo o baixo coeficiente da
atenção concentrada o melhor preditor da redução ou inversão do efeito de priming
negativo no desempenho dos adultos idosos na tarefa de papel e lápis de comparação
de dígitos. Os presentes achados são consistentes com a proposta de mecanismos
diferenciados na supressão espacial e da identidade da informação distrativa.

