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RESUMO 

 

TOSCANO, K. Influência do mapeamento estímulo-resposta sobre o efeito do estímulo 

precedente visual. 2008. 77 f. Dissertação (mestrado em Fisiologia Humana) – Instituto de 

Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

 

É conhecida a capacidade do sistema nervoso de associar arbitrariamente estímulos e 

respostas sob demandas específicas da tarefa, no que é chamado de mapeamento estímulo-

resposta. Existem evidências de que este mapeamento é responsável pelo efeito inibidor 

encontrado em um estudo prévio sobre o tempo de reação (TR) simples, uma vez que os 

mesmos estímulos e respostas foram aplicados na tarefa de tempo de reação vai/não-vai, 

encontrando efeito facilitador. O objetivo do presente trabalho foi determinar o papel desta 

integração sensório-motora no efeito do estímulo precedente visual. A investigação também 

objetivou delimitar a estratégia relacionada com esta modulação do efeito da estimulação 

precedente. Para isto, foram utilizadas variações de tarefas de TR de escolha, e foram 

analisados os TRs e a acurácia. Encontramos uma tendência de antecipar respostas na tarefa 

de tempo de reação de escolha de local, devido ao aparecimento do estímulo precedente. A 

análise revelou uma troca de velocidade por acurácia, indicativa de alterações de critério. 

Uma adaptação da Teoria de Detecção de Sinais mostrou que o critério de decisão foi 

aumentado, evitando erros de antecipação e alarmes falsos. A tarefa de escolha de forma 

apresentou tempos de reação reduzidos no local previamente estimulado, sem trocas de 

velocidade por acurácia. Nossos resultados principais indicam que a integração entre estímulo 

e resposta pode interferir no efeito do estímulo precedente por meio de modulações de 

estratégia dependentes das características dos estímulos relevantes para a tarefa em questão.  

  

 

Palavras-chave: Visão. Tempo de reação. Acurácia. Decisão. Integração sensório-motora. 

Critério.  



 

ABSTRACT 

 

TOSCANO, K. Influence of stimulus-response mapping on the effect of the visual prime 

stimulus. 2008. 77 p. Master thesis (Human Physiology) – Instituto de Ciências Biomédicas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  

 

It is known that the nervous system is capable of arbitrarily associate stimuli and responses 

under specific task demands in what is called stimulus-response mapping. There is evidence 

that this mapping is responsible for the inhibitory effect found in a previous study on a simple 

reaction time (RT) task, once the same stimuli and responses were used in go/no-go RT task 

and facilitatory effect was found. The aim of the present work was to determine the role of 

this sensory-motor integration on the effect of the visual prime stimulus. The investigation 

intended also to delimit the strategy related to this prime stimulus effect modulation. In order 

to do that, variations of choice RT task were used, and RT and accuracy data were analyzed. 

We found a propensity to anticipate responses in the location-based choice RT task, due to the 

onset of the prime stimulus. The analysis revealed a speed-accuracy trade-off, indicative of 

criterion shift. An adaptation of the Signal Detection Theory showed that the decision 

criterion was raised, avoiding anticipatory and false alarm errors. The form-based choice RT 

task evidenced decrease in response time in the prime stimulus location, with no speed-

accuracy trade-offs. Our main results indicate that stimulus-response integration can interfere 

with the prime stimulus effect through strategic modulations dependent on stimuli features 

relevant to the task in hand.  

 

 

Key-words: Vision. Reaction time. Accuracy. Decision. Sensori-motor integration. Criterion.  



 12 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os animais estão incluídos num contexto ambiental complexo e em constante 

mudança. Para que consigam se adaptar a este meio é necessário que realizem ações 

finamente adequadas no tempo e espaço que os circunda, e este conjunto de ações constitui o 

comportamento.  

A escolha do comportamento adequado depende de processos de decisão 

realizados no sistema nervoso do indivíduo. Ocorrem constantemente e são resultado da 

atividade de diversas regiões do encéfalo que processam os estímulos do ambiente, a 

recompensa relacionada a cada ação, e a estratégia para lidar com tarefa em questão, 

integrando os estímulos às respostas (SAKAI e PASSINGHAM, 2003; SAKAI et al., 2006; 

FOLK, 1992; LUPIÀÑEZ, 2001).  

As teorias de processamento de informação apresentam algumas etapas 

necessárias para o comportamento. Fuster (2004) descreveu estas etapas componentes do 

ciclo percepção-ação. Segundo ele, o ciclo percepção-ação é o fluxo circular de informação 

do ambiente para estruturas sensoriais, seguindo para estruturas motoras, que interferem no 

ambiente e modificam as novas entradas sensoriais. Este ciclo ocorre repetidas vezes durante 

o processamento do comportamento voluntário (Veja a figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Substratos corticais do ciclo percepção-ação. Azul representa a parte do ciclo 

ligada a percepção, e o vermelho representa a parte relacionada à ação. As 
setas representam conexões entre as áreas corticais identificadas em macacos. 
(FUSTER, 2004) (modificado).   
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Muitos fatores podem influenciar o processamento subjacente ao comportamento, 

modulando a acurácia e a latência das respostas. A psicofísica tem estudado estes fatores no 

intuito de compreender melhor o processamento de informações no sistema nervoso 

(DONDERS, 1869; STELMACH, 1982; VAN DER HEIJDEN, 1992; GESCHEIDER, 1997; 

HOMMEL, 2001). Um modelo experimental que foi bastante difundido pela sua simplicidade 

foi o desenvolvido por Posner (1980), e consiste na apresentação seqüencial de estímulos 

visuais numa tela de computador e na coleta das respostas dos sujeitos. São apresentados três 

quadrados no monitor de vídeo: um central e dois periféricos. Um dos quadrados da periferia 

fica com a borda mais luminosa por 100 ms, dando a sensação de piscar. Em seguida um 

estímulo alvo, representado por um asterisco, aparece dentro de um dos quadrados da 

periferia. O sujeito deve responder pressionando uma tecla ao ver o estímulo alvo.  

Observa-se que os sujeitos são mais rápidos para responder ao estímulo alvo  

quando ele aparece na mesma posição do estímulo precedente do que na posição oposta. 

Posner atribuiu este efeito à mobilização da atenção pelo estímulo precedente (piscar da borda 

do quadrado). Supostamente o estímulo precedente facilitaria o processamento do alvo no 

mesmo local, e inibiria nas demais regiões do campo visual. Esta diferença nos tempos de 

resposta foi chamada de efeito atencional (POSNER, 1980). Como existem argumentos na 

literatura que atribuem este efeito a outros processos que não à atenção (PASHLER, 1999; 

PRINZMETAL, PARK e MCCOOL, 2005), chamaremos esta diferença de efeito positivo da 

estimulação precedente1. 

Em estudo anterior do nosso laboratório (SQUELLA e RIBEIRO-DO-VALLE, 

2003), foi comparada a influência da estimulação precedente visual em uma tarefa de tempo 

de reação vai/não-vai (tarefa C de Donders) com a influência da mesma estimulação numa 

tarefa de tempo de reação simples (tarefa A de Donders), seguindo um procedimento 

semelhante ao de Posner. Na tarefa de tempo de reação vai/não-vai (TRVNV) havia uma tela 

escura na qual aparecia um ponto central onde o sujeito deveria fixar o olhar. Em seguida um 

anel era apresentado em um dos quadrantes da tela, por 100 ms. Este era o estímulo 

precedente. Em seguida, uma linha vertical no interior de um anel de mesmo tamanho que o 

anterior era apresentada ou no mesmo local do estímulo precedente ou no lado oposto. Este 

era o estímulo alvo. Quando ele aparecesse o sujeito deveria responder pressionando uma 

tecla com seu dedo indicador direito tão logo o visse. Caso fosse apresentado um estímulo 
                                                
1 O efeito do estímulo precedente é calculado pela subtração da média das medianas dos tempos de reação na 
posição oposta menos a média das medianas dos tempos de reação na posição mesma. O resultado pode ser um 
valor positivo ou negativo, caracterizando uma facilitação ou inibição, respectivamente, do total dos processos 
até a resposta.  
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alvo negativo, constituído de um anel menor dentro de outro anel, o sujeito não deveria emitir 

resposta.  

Ao executar esta tarefa, os sujeitos foram mais rápidos para responder quando os 

estímulos precedente e alvo apareceram na mesma posição que quando em posições opostas, 

de acordo com o esperado. 

A tarefa de tempo de reação simples (TRS) foi como a de TRVNV, sendo a única 

diferença não haver o estímulo alvo negativo. Surpreendentemente, um efeito oposto foi 

observado. Os sujeitos foram mais lentos para responder quando os estímulos precedente e 

alvo apareceram na mesma posição. Este retardo na resposta acontecia com intervalos muito 

curtos entre o estímulo precedente e o alvo (100 ms).  

Deve-se notar que as características físicas dos estímulos visuais, como 

luminância, excentricidade e forma do estímulo alvo, intervalos temporais entre os estímulos 

e ausência de demarcações de posições relevantes na tela do monitor de vídeo não diferiram 

entre as duas situações, logo, os fatores relacionados aos componentes sensoriais podem ser 

descartados. As características relacionadas ao componente motor também não foram 

modificadas havendo os mesmos intervalos de tempo variáveis entre as tentativas, evitando a 

preparação no tempo, e somente uma resposta a ser preparada ou inibida (KLAPP, 2003).  

Uma vez que os componentes sensoriais e motores separadamente não se 

mostraram suficientes para explicar os dados observados nas tarefas acima, decidimos 

investigar novamente a questão, desta vez sob o ponto de vista da integração sensório-motora.  

 

Somos possuidores de uma grande capacidade de fazer associações arbitrárias 

entre estímulos e ações, o que é conhecido como mapeamento estímulo-resposta. Regiões 

cerebrais como a área intraparietal lateral, campo ocular frontal, e o campo ocular 

suplementar são apontadas como as regiões corticais responsáveis por fazer estas associações, 

aliados à função dos núcleos da base e áreas hipocampais (COE et al, 2002; WISE e 

MURRAY, 2000; ORISTAGLIO et al., 2006; GOTTLIEB, 2007).  

As bases neurofisiológicas para isso consistem na integração de múltiplas 

variáveis comportamentais, que incluem a resposta motora específica, a recompensa 

relacionada ao desempenho, e a decodificação do objeto relevante dentro de regras abstratas. 

Foi observado que isto ocorre em diversas tarefas e associado a respostas motoras distintas 

(SATO et al., 2001; COE et al., 2002; SCHALL, 2003; SATO e SCHALL, 2003; 

ORISTAGLIO et al., 2006; GOTTLIEB, 2007).  
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Para que estas informações sejam integradas, é necessário que a informação que 

chega às áreas em questão seja acumulada e em seguida a comparação entre as evidências 

para uma ou outra resposta e recompensa associada sejam comparadas. As células destas 

áreas associativas possuem um mecanismo de acúmulo de informação resultado da atividade 

de receptores de glutamato NMDA. Eles possibilitam a integração temporal de informação 

incidente por meio do acúmulo de cálcio intracelular, que permite às células interligadas uma 

situação de dupla estabilidade. (LO e WANG, 2006; WONG e WANG, 2006; SAKAI, 

OKAMOTO, FUKAI, 2006). 

Além de mecanismos neurais para acúmulo de informação, foi proposto um 

mecanismo intracelular que independe de sinapses para manter o nível de disparo de um 

neurônio – o que pode ser interpretado como um acúmulo de informação em nível celular. Ele 

se baseia no pressuposto que os íons de cálcio não são permeáveis às membranas 

intracelulares. Desta forma, haveria diferenças de concentração do íon, que poderiam formar 

ondas que codificariam o resultado de integrações temporais dos últimos inputs para o modelo 

neuronal. A informação armazenada pela concentração de cálcio pode ser traduzida em índice 

de disparo, por meio de correntes catiônicas cálcio-dependentes distribuídas uniformemente 

ao longo do dendrito (SAKAI, OKAMOTO, FUKAI, 2006). 

Com o aumento da atividade nas células que compõem as redes das áreas 

associativas em questão, a atividade cresce até chegar a um ponto onde excede um limiar e 

ocorre a ativação de áreas motoras, executando assim a resposta. Isto está de acordo com o 

modelo de difusão, que se baseia na premissa de que a representação dos estímulos no sistema 

nervoso é variável e ruidosa. Por isso deve ser acumulada informação até que uma quantidade 

de evidências, o critério, seja obtida (SPERLING e DOSHER, 1986; RATCLIFF e SMITH, 

2004; RATCLIFF, 1987, 2002, 2006). Para mais informações, veja o anexo A. 

Este modelo nos fornece informações muito importantes na busca pela explicação 

do comportamento e da integração estímulo-resposta, pois no estabelecimento do critério, 

define que resposta será executada, como resultado do acúmulo de informações sensoriais; e 

no tempo necessário para atingir o critério, define o tempo de reação.  

 

Estudos na literatura (IVANOFF e KLEIN, 2004; LUPIÀÑEZ et al., 2005) 

compararam uma situação onde houve alta freqüência de ocorrência de um estímulo associado 

a uma resposta (mapeamento estímulo-resposta), com uma situação onde esta freqüência era 

baixa. Foi observado que na situação de mapeamento estímulo-resposta mais freqüente, a 

estimulação precedente promoveu aumento nos tempos de reação. Este retardo nas respostas 
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ocorreu com curtos intervalos entre os estímulos precedente e alvo, e se manteve por centenas 

de milissegundos – o mesmo padrão encontrado nos experimentos de TRS de nosso 

laboratório (SQUELLA e RIBEIRO-DO-VALLE, 2003).   

Caso este resultado esteja relacionado à inibição dos recursos atencionais, é 

esperado que o sujeito tenha um menor desempenho também na acurácia de suas respostas, 

pois o processamento sensorial será desprivilegiado. Entretanto, estudos semelhantes 

demonstraram que a acurácia dos sujeitos era maior na posição previamente estimulada do 

que na posição oposta (IVANOFF e KLEIN, 2001, 2003, 2006). O aumento da acurácia às 

custas de retardo no tempo de reação, conhecido como troca velocidade-acurácia, é 

característico de aumento de critério. Com um critério aumentado, mais informação é 

necessária para que seja alcançado o limiar de decisão, e menos erros são cometidos 

(SPERLING e DOSHER, 1986; RATCLIFF e SMITH, 2004; RATCLIFF, 2006).  

A teoria de detecção de sinais (TDS) é de grande valia para análise de erros em 

tarefas psicofísicas, pois é uma abordagem geral para medida de performance. Ela se aplica 

quando um sistema deve detectar um sinal em meio a ruído. Sua importância está na 

capacidade de investigar separadamente o componente sensorial do sistema e de decisão da 

resposta por meio das medidas de d’ e de critério2, provendo um meio de análise da estrutura 

das decisões do observador (GREEN e SWETS, 1966; SPERLING e DOSHER, 1986; 

MACMILLAN e CREELMAN, 2005). O anexo B oferece mais informações a respeito da 

teoria.  

 

Se aplicada a TDS aos dados dos experimentos de Squella e Ribeiro-do-Valle 

(2003), poderiam ser apresentadas medidas quantitativas da troca velocidade-acurácia. No 

entanto, existem limitações metodológicas para fazê-lo. Em primeiro lugar, a TDS é voltada 

para análise em tarefas de acurácia, e não de tempo de reação (MACMILLAN e 

CREELMAN, 1986). Em segundo lugar, não é possível separar as condições de erro 

necessárias para a aplicação da teoria em tarefas de TRS e TRVNV, pois só existe um tipo de 

resposta a ser executada pelo voluntário. Neste caso, não há como separar respostas 

                                                
2 O critério existe em qualquer situação onde se busca separar o sinal do ruído por meio de decisão estatística. 
No caso de resposta a estímulo visual, vai desde a retina, até o córtex visual primário, áreas integrativas de onde 
segue para os córtices motores, cada um com sua relação entre sinal e ruído do sistema. Nosso enfoque de 
critério está na decisão da resposta a ser executada, e não à parte de construção interna da representação dos 
estímulos externos. As áreas onde esta decisão ocorre são o córtex intraparietal lateral, campo ocular frontal, e o 
campo ocular suplementar, recebendo modulações de áreas relacionadas a recompensa: o córtex cingulado 
anterior e o córtex orbitofrontal (COE et al, 2002; WISE & MURRAY, 2000; ORISTAGLIO et al., 2006; 
RUDEBECK et al., 2006; GOTTLIEB, 2007; RUSHWORTH et al., 2007).  
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decorrentes do aparecimento do alvo de respostas decorrentes do aparecimento do estímulo 

precedente. (MACMILLAN e CREELMAN, 1986; IVANOFF e KLEIN, 2006). Por esta 

razão utilizamos tarefas de tempo de reação de escolha. Este tipo de tarefa permite analisar os 

dados de acurácia, discriminando respostas legítimas ao alvo de alarmes falsos. Se 

comprovarmos que o estímulo precedente pode desencadear respostas que devem ocorrer 

apenas para o alvo, podemos supor que o aumento dos tempos de reação na tarefa de TRS seja 

decorrente de alterações de estratégia dos voluntários (aumento de critério) para melhorar o 

desempenho na acurácia.  



 44 

6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados de tempo de reação, associados aos de acurácia, indicam que o 

mapeamento estímulo-resposta pode interferir nos efeitos do estímulo precedente visual. Esta 

interferência é resultado de alterações da estratégia de decisão, por modificação do critério de 

resposta. 
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