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RESUMO 

 

Contenças TS. Orientação espacial da atenção automática e voluntária com 
ressonância magnética funcional relacionada à eventos. [tese (Doutorado em 
Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de 
São Paulo; 2014. 
 
 
A atenção visuoespacial pode ser considerada como a atividade neural que 
seleciona certas regiões do espaço em detrimento das demais. Existem dois tipos de 
orientação da atenção: atenção automática e atenção voluntária. Há evidências de 
que as áreas cerebrais associadas à estes dois tipos se sobrepõem, porém alguns 
autores observaram que há áreas distintas de ativação cerebral para atenção 
automática e voluntária. Estas diferenças resultaram em visões distintas a respeito 
de modelos cerebrais envolvendo a atenção visuoespacial. O objetivo de nosso 
trabalho foi identificar quais são as principais redes de ativação neuronal durante a 
mobilização da atenção automática e voluntária com Ressonância Magnética 
Funcional (RMf) relacionada à eventos, utilizando a tarefa de Posner modificada 
(1980). Participaram deste estudo vinte adultos jovens e saudáveis (17 mulheres). A 
tarefa foi programada no ambiente Eprime (Psylab, EUA) e os participantes 
treinaram antes de realizar o experimento de RMf. As condições foram 
pseudorandomizadas com otimização por algoritmos genéticos. Cada tentativa 
começava com um Ponto de Fixação na tela e dois anéis demarcados, um em cada 
lado. Após o aparecimento do Estímulo Precedente (E1), um Estímulo Alvo (E2) 
aparecia dentro de um dos anéis. Nestes experimentos foram consideradas as 
condições válida, neutra e inválida. Os dados foram adquiridos em 3 runs para cada 
Experimento. A aquisição das imagens foi realizada em um sistema de 3 tesla 
(Philips Achieva), acoplado à um sistema de detecção de movimentação ocular (eye 
tracker) compatível com ambiente de RM (Magconcept, USA). As imagens de RMf 
foram adquiridas com sequências BOLD, GRE-EPI com TR=2s, TE= 30s, voxels 
isotrópicos de 3mm. O tempo e a resposta ao estímulo foram registrados 
(Zurc&Zurc, São Paulo, Brasil). A análise das imagens de RMf foi realizada com o 
programa FSL 4.1 (Oxford University, Inglaterra) e incluiu a correção de movimento, 
filtro espacial, remoção de artefatos e transformação da imagem para o espaço 
comum. O mapas cerebrais representando o efeito de grupo (usando o modelo de 
regressão linear) foram produzidos com limiar de Z >2,3 e nível de significância de 
p<0,05 (corrigido para comparações múltiplas). O tempo de reação foi menor 
quando o E2 apareceu na condição válida em comparação com a condição inválida. 
Houve superposição dos mapas de ativação na condição de atenção automática e 
voluntária em extensa rede, envolvendo áreas: frontais (giros pré-centrais, frontais 
médios, frontais mediais e giro frontal inferior direito), parietais (bordas dos sulcos 
intraparietais, giros pós-centrais, angulares, supramarginais e pré-cuneo), temporais 
(giros temporais médios e no giro temporal superior esquerdo) e occipitais (giros 
fusiformes e no giro lingual direito. Observamos outras áreas: giros do cíngulo 
anteriores e posteriores, parahipocampais, ínsulas, colículos superiores e inferiores, 
e cerebelo). Concluímos que as redes frontoparietais foram detectadas tanto na 
mobilização da atenção visuoespacial automática quanto voluntária. No entanto, o 
giro frontal superior esteve presente apenas na mobilização da atenção voluntária.  
 



Estes resultados mostram que a distinção parece estar em áreas cerebrais 
envolvidas em subsistemas que incluem a orientação e reorientação da atenção 
automática e voluntária. 
 
Palavras-chave:  Atenção Espacial. Atenção Automática. Atenção Voluntária. 
Ressonância Magnética Funcional. Movimentos Oculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Contenças TS. Automatic and voluntary spatial attention orientation studied by event-
related functional magnetic resonance imaging [Ph. D. thesis (Human Physiology]. 
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
 
Visuospatial attention can be considered as the neural activity that selects certain 
regions of space at the expense of others. There are two types of orientation of 
attention: automatic attention and voluntary attention. There is evidence that the 
brain networks associated with these two types overlap, but some authors have 
observed that there are distinct areas of brain activation for automatic and voluntary 
attention. These differences resulted in different views about brains models involving 
visuospatial attention. The aim of our study was to identify brain networks associated 
with automatic and voluntary attention using Event-Related Functional Magnetic 
Resonance Imaging (fMRI) and a new modification of the Posner task (1980). The 
study included twenty young healthy adults (17 women and 3 men). The task was 
programmed in Eprime environment (Psylab, USA) and all participants trained before 
performing the experiment in the MRI machine. The conditions were 
pseudorandomized with the optimization method of genetic algorithms. Each trial 
began with a fixation point on the screen and two demarcated rings, one on each 
side. After the onset of the Prime Stimulus (S1), a Target Stimulus (S2) appeared 
inside one of the rings. In these experiments the valid, neutral and invalid conditions 
were considered. Data were acquired in three runs for each experiment. Image 
acquisition of this project was performed on a 3 Tesla system (Philips Achieva), 
coupled to an MR compatibel eye tracker system (Magconcept, USA). All fMRI 
images were acquired using BOLD sequences, GRE-EPI with TR= 2s, TE= 30s,  with 
3mm isotropic voxels. Response time and choice during fMRI experiment were 
recorded (Zurc&Zurc, Brazil). Image analysis of fMRI was performed using FSL 4.1 
software package (Oxford University, England) including: motion correction, spatial 
filter, removal of artifacts and image transformation for the common space. Brain 
maps representing group effect (using the linear regression model) where threshold 
using a Z > 2.3 at cluster level and p < 0.05 (corrected for multiple comparisons). 
Reaction times were shorter when the S2 appeared in the valid condition compared 
with the invalid condition. Automatic and voluntary attention brain activation maps 
overlaped in frontal areas: precentral, middle frontal, medial frontal gyrus and right 
inferior frontal gyri; parietal areas: edges of intraparietal sulcus, postcentral, angular, 
supramarginal gyrus and pre-cuneus; temporal areas: middle temporal gyrus and left 
superior temporal gyrus; and occipital areas: fusiform gyrus and right lingual gyrus. 
Other areas was observed in anterior and posterior cingulate, parahippocampal 
gyrus, insulas, superior and inferior colliculus, and cerebellum. Superior frontal gyrus 
showed increased response in the voluntary attention when compared with automatic 
attention. We conclude that the frontoparietal networks were detected in both the 
mobilization of automatic and voluntary visuospatial attention. However the superior 
frontal gyrus showed response only in the voluntary attention. The distinction 
between these two subsystems involved in orientation and reorientation of automatic 
and voluntary attention.  
 

Keywords:  Spatial Attention. Automatic Attention. Voluntary Attention. Functional 
Magnetic Resonance. Eye Movements. 



1 INTRODUÇÃO 

 

Prestar atenção é focalizar a consciência em uma tarefa principal única e 

colocar as outras menos importantes em segundo plano. Ou seja, a atenção pode 

ser considerada como uma atividade neural que facilita o processamento de uma 

determinada informação e inibe o processamento de informações concorrentes 

(Posner, 1980). Se a atenção é direcionada para um local específico no ambiente, 

as informações provenientes dessa região serão privilegiadas. Nesse caso fala-se 

que a atenção foi orientada para esse local do espaço.  

A orientação da atenção espacial é um mecanismo antigo desenvolvido para 

selecionar a informação de um determinado local e posteriormente processar essas 

informações. 

É feita a distinção entre os dois tipos de orientação da atenção: orientação 

automática da atenção e orientação voluntária da atenção (Jonides, 1981; Posner, 

1980; Posner, Cohen, 1984).  

 A orientação da atenção automática, também conhecida como atenção 

reflexa (exógena, bottom-up) refere-se à orientação involuntária ou automática da 

atenção, e é desencadeada por eventos inesperados no ambiente, mesmo que o 

sujeito esteja atento à outra fonte de estimulação. Além disso, não é necessário um 

controle consciente, ocorrendo de modo involuntário (Gazzaniga et al.,1998; Posner, 

1980; Posner, Cohen, 1984). Permite uma reação rápida e eficiente por parte do 

sujeito. 

Em testes de atenção automática uma pista periférica é apresentada em um 

dos locais do alvo. A pista não é preditiva com relação ao local de aparecimento do 

alvo, assumindo que a atenção será atraída automaticamente. 

A pista periférica produz facilitação no local de aparecimento em Assincronias 

entre o Início dos Estímulos (AIE) curtas, consequentemente, os sujeitos respondem 

mais rapidamente durante a tarefa comportamental. Quando esta assincronia 

ultrapassa 250 ms, a resposta é mais lenta ao alvo apresentado no local da pista. 

Este fenômeno, que ocorre exclusivamente nos testes de atenção automática, é 

chamado de Inibição de Retorno (Klein, 2000; Posner, Cohen, 1984). Muller e 

Findlay (1988), Muller e Rabbitt (1989) observaram que os efeitos da atenção 

automática podem ser encontrados em AIEs curtas, entre 50-200 ms.  



A orientação voluntária da atenção, também conhecida como endógena ou 

top down, refere-se à orientação controlada da atenção. Ela necessita de mais 

tempo para ocorrer. As AIEs para a orientação da atenção voluntáriamdependeriam 

de um tempo maior do que da atenção automática, a partir de 250 ms (Muller, 

Findlay, 1988; Muller, Rabbitt, 1989). É geralmente usada em tarefas mais 

complexas ou não familiares (Gazzaniga et al., 1998; Nahas, Xavier, 2004; Posner, 

1980; Posner, Cohen, 1984). Pode ser utilizada em tarefas que requerem 

planejamento ou tomada de decisões, tarefas que envolvam componentes de 

solução de problemas, tarefas mal aprendidas ou que contenham novas sequências, 

tarefas perigosas ou tecnicamente difíceis (Helene, Xavier, 2003).  

 A orientação da atenção automática e da atenção voluntária pode ser 

avaliada pelos procedimentos desenvolvidos por Posner e seus colaboradores 

(Posner, 1980; Posner, Cohen, 1984). O sujeito é instruído a manter o olhar fixo num 

ponto central na tela de um monitor de vídeo ao longo de todo o teste e pressionar 

uma tecla com o dedo indicador assim que um alvo visual for apresentado em 

regiões periféricas ao ponto de fixação. Antes do aparecimento do alvo visual pode 

aparecer um estímulo precedente representado por uma pista periférica ou por uma 

pista central.  

Nos testes de atenção automática haverá uma mudança abrupta do brilho de 

um dos quadrados (isto direciona a atenção dos sujeitos para o local de forma 

automática) e nos testes de atenção voluntária, uma cabeça de seta central 

aparecerá (esta direciona a atenção do sujeito de maneira voluntária para o lado 

indicado). Essas pistas podem acontecer à esquerda ou à direita do ponto de 

fixação. Elas podem sinalizar corretamente o local de aparecimento do alvo 

(condição válida), ou podem sinalizar incorretamente o local de aparecimento do 

alvo (condição inválida). 

Nesses testes é medido o tempo decorrido entre a apresentação do alvo e o 

início da resposta motora a ele. Este tempo é chamado de tempo de reação (Nahas, 

Xavier, 2004). O tempo de reação ao estímulo alvo sinalizado corretamente pelo 

estímulo precedente é menor do que o tempo de reação sinalizado incorretamente 

pelo estímulo precedente (Castro-Barros et al., 2008; Henderson, Macquistan, 1993; 

Nahas, Xavier, 2004; Posner, 1980). Esta diferença no tempo de reação é 

denominada efeito de validade. A mobilização da atenção sinalizada corretamente 

para o mesmo lado, nas tarefas de tempo de reação simples, facilita o 



processamento local do estímulo alvo e dificulta o processamento do lado oposto 

(Jonides, 1981; Posner, Cohen, 1984). 

Alguns estudos têm utilizado uma pista neutra. Esta pista indica que o 

estímulo alvo pode aparecer em qualquer um dos lados da tela do computador. 

Desta forma, é possível calcular o benefício ou o custo da atenção. O benefício 

atencional é calculado pela diferença entre a condição neutra menos a condição 

válida, onde se observa uma diminuição do tempo de reação por orientar a atenção 

para o local de aparecimento do estímulo alvo. O custo atencional é calculado pela 

diferença entre o tempo de reação da condição inválida menos a condição neutra, 

onde se observa um aumento do tempo de reação por retirar a atenção do local de 

aparecimento do estímulo alvo (Henderson, 1991; Kim et al., 1999; Righi, Ribeiro-do-

Valle, 2011) 

Uma questão importante nas pesquisas comportamentais é entender como a 

atenção está alocada no espaço e as redes neurais envolvidas em diferentes tarefas 

experimentais.  

Vários métodos têm sido desenvolvidos para permitir o mapeamento do 

funcionamento do cérebro humano nos testes de atenção. Há diversas técnicas para 

produzir informações a respeito de atividade cerebral associada às regiões distintas. 

Duas classes básicas da técnica são as que estão relacionadas com a atividade 

elétrica do cérebro e às consequências fisiológicas ou metabólicas da atividade 

cerebral alterada (Matthews, Jezzard, 2004).  

A Ressonância Magnética (RM), utilizada no presente estudo, está 

relacionada com a segunda categoria e é utilizada para produzir imagens estruturais 

dos órgãos, incluindo o Sistema Nervoso Central, além de fornecer informações 

sobre o estado físico-químico dos tecidos, sua vascularização e perfusão. A RM 

funcional (RMf) é uma técnica que mede alterações hemodinâmicas associadas à 

atividade neural. A introdução desta técnica e a difusão de seu uso trouxe um 

grande impacto nas pesquisas em neurociência cognitiva básica (Logothetis, 2008). 

As principais vantagens da técnica são, por exemplo, sua natureza não-

invasiva, alta resolução têmporo-espacial (relativa) e a capacidade de demonstrar 

toda a rede de áreas cerebrais envolvidas quando os indivíduos realizam tarefas 

específicas (Logothetis, 2008). 



 A RMf pode se basear em várias técnicas. A principal envolve mensurações 

de sinal BOLD (blood oxygenation level dependente contrast – contraste dependente 

do nível de oxigenação sanguínea), medida indireta da atividade neuronal.  Com o 

aumento da atividade neuronal ocorre o aumento localizado no fluxo e no volume 

sanguíneo. A distribuição de oxigênio é aumentada, causando mudanças no local de 

concentração relativa da desoxihemoglobina, a qual altera o sinal da ressonância, 

em sequências BOLD. Esta resposta hemodinâmica é lenta em relação aos 

fenômenos elétricos neuronais, e atinge seu máximo após alguns segundos do início 

do estímulo. O mapeamento espacial e a mensuração da atividade indireta de 

populações de milhares de neurônios no cérebro requerem o entendimento da 

mudança hemodinâmica que relaciona à atividade neuronal ao sinal BOLD 

mensurado (Birn et al., 2001).  

O sinal BOLD pode ser utilizado apenas para determinar mudanças 

hemodinâmicas, associadas a diferentes estados cognitivos. A técnica possui alta 

resolução espacial, da ordem de milímetros (ou sub-milimétricas em equipamentos 

de alto campo, ou com aquisição dedicadas à regiões localizadas do cérebro) e com 

resolução temporal de poucos segundos (ou milissegundos em equipamentos de 

alto desempenho, ou com aquisições dedicadas à regiões localizadas do cérebro) 

(Matthews, Jezzard, 2004). Para Muftuler e Nalcioglu (2000), a capacidade de 

adquirir imagens em 3D com efetiva resolução temporal é na ordem de 100-200 ms. 

 A estratégia em um experimento de RMf é baseada na intervenção de um 

sistema (cérebro) e na observação na modulação da resposta do sistema (efeito 

BOLD), resultante de uma provocação (tarefa cognitiva) (Amaro, Baker, 2006). Em 

geral, o pesquisador precisa decidir detalhadamente o que é esperado em seu 

experimento e o desenho experimental que será empregado. 

Os desenhos de estudo com RMf incluem estratégias de comparação 

cognitiva (subtração, fatorial, paramétrica, análise de conjunção) e as possibilidades 

de apresentação dos estímulos (desenhos em bloco, relacionado ao evento, 

relacionado ao evento rápido, misto) Vide Figura 1 (Amaro, Barker, 2006). 

A RMf relacionada à eventos, utilizada nesse estudo, tem sido aplicada como 

meio de observar a evolução temporal da resposta neuronal para um estímulo. O 

estímulo ocorrerá em uma duração curta e múltiplas tentativas estão separadas por 

longos Intervalos entre as Tentativas (IETs) (Huettel, 2009).  O interesse por esse 

tipo de estudo se justifica pela capacidade de detectar as respostas de tentativas 



individuais (Henson, 2006), já que pretendemos analisar o comportamento e 

comparar as condições válidas separadamente das condições inválidas e neutras, 

em relação à resposta temporal, que será descrita posteriormente. 

 

 

 
Figura 1. Representa o desenho de diferentes formas de apresentação dos estímulos. (A) 

Desenho em bloco: os blocos de estímulos são alternados com os blocos 
controles. (B): Desenho relacionado ao evento: cada estímulo é realizado uma vez 
e alternado com os controles. (C) Desenho misto: uma combinação entre as 
técnicas (figura modificada do artigo de Amaro, Barker, 2006). A letra T representa 
as tentativas e a C representa os controles. 

 
 

No planejamento de experimento de RMf é necessário levar em conta as 

limitações temporais e as características da Resposta Hemodinâmica Cerebral 

(HRP). Essa resposta leva certo tempo para apresentar o seu efeito máximo, de 2 a 

3 segundos, após o aparecimento de um determinado estímulo (Amaro, Barker, 

2006).  

Além disso, para uma melhor randomização e sequenciamento de estímulos 

que serão utilizados em diferentes condições experimentais, um novo método tem 

sido utilizado em estudos de RMf relacionada ao evento, conhecido como modelos 

de algoritmos genéticos, desenvolvido por Wager e Nichols (2003). 



A finalidade deste método é analisar a capacidade de maximizar o poder 

estatístico e não estatístico (validade psicológica) das propriedades dos desenhos 

de RMf (Wager, Nichols, 2003). Até o momento, não há estudos na literatura com o 

uso deste método nas tarefas desenvolvidas por Posner (1980). 

Outro passo importante relacionado com a caracterização da relação entre o 

disparo neuronal e a mensuração no sinal de RMf é avaliar a linearidade da 

mensuração do sinal BOLD na resposta da estimulação neural (Birn et al., 2001). A 

característica básica da resposta para estímulos curtos é não linear, ou seja, o IET 

(Intervalo entre as Tentativas) deve ser igual ou maior do que 4 segundos (Glover, 

1999). No método de Wagner, Nichols (2003), acima citado, há possibilidade de 

solucionar estas questões.  

 Alguns estudos têm sido realizados com a técnica de RMf visando relacionar 

os efeitos comportamentais da atenção com as áreas cerebrais ativadas. 

Acredita-se que a atenção é uma propriedade geral de todo o cérebro, mas 

estudos feitos com neuroimagem têm demostrado áreas importantes para a atenção.  

 Petersen e Posner (2012), Posner et al. (2006) descreveram regiões 

específicas relacionadas com a atenção, como as redes de alerting, orienting e 

executive (Figura 2). As redes e áreas neuronais envolvidas com o alerting podem 

ser observadas no tálamo, no córtex parietal posterior e no córtex frontal. A rede de 

orienting envolve as áreas do colículos superior, pulvinar do tálamo, junção 

temporoparietal, lobo parietal superior e campo ocular frontal. Por último, a rede de 

executive está relacionada com as áreas do giro do cíngulo anterior e o córtex pré-

frontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 2. Áreas corticais envolvendo as três redes atencionais: alerting, orienting e 

executive (Posner et al., 2006). Utilização autorizada pelo autor. 
  

Redes cerebrais fronto-parietais tem sido demonstradas como importantes 

para a orientação da atenção espacial, embora não haja um consenso sobre a 

existência de um único sistema atencional ou de dois sistemas atencionais 

anatomicamente e funcionalmente diferentes, envolvendo a Atenção Automática e a 

Atenção Voluntária. 

 Uma visão comum na literatura no que se refere a orientação da atenção 

automática e a orientação da atenção voluntária é que estas consistem em orientar 

um único sistema atencional e os dois modos estão em competição contínua para 

controlar a atenção (Godijn, Theeuwes, 2002; Yantis, Jonides, 1990). Em cada 

momento, o vencedor da competição entre atenção automática e voluntária 

determina o local para o qual a atenção será direcionada (Chica et al., 2013) 

Vários autores encontraram evidências de que as mesmas áreas estão 

envolvidas com orientação da atenção automática e com orientação da atenção 

voluntária (Kim et al., 1999; Nobre et al., 1997; Pellen et al., 2004; Rosen et al., 

1999). 



Kim et al. (1999), realizando um desenho experimental em bloco, 

demonstraram uma rede neural comum para os testes de atenção. Os componentes 

desta rede incluía o córtex parietal posterior, área pré-motora lateral (campo ocular 

frontal), giro do cíngulo, tálamo, estriado, e adicionalmente, a área motora 

suplementar, córtex temporooccipital, giro temporal médio e inferior, a ínsula anterior 

e o córtex pré-frontal dorsolateral. 

Pellen et al. (2004) demonstraram a mesma rede neural para ambos os tipos 

de atenção, mas com o desenho experimental relacionada à eventos. A rede 

frontoparietal estava envolvida, consistindo na ativação do córtex pré-motor, córtex 

parietal posterior, córtex frontal medial e córtex frontal inferior direito.  

Uma possibilidade diferente a ser considerada é que a atenção automática e 

atenção voluntária são mediadas por dois sistemas atencionais diferentes, ou seja, 

dependeriam de redes neurais distintas (Berger et al., 2005; Briand, Klein, 1987; 

Corbetta et al., 2008; Corbetta, Shulman, 2002; Hahn et al., 2006; Kincade et al., 

2005; Klein, Hansen, 1990; Lu, Dosher, 2000; Prinzmental et al., 2005; Riggio, 

Kirsner, 1997; Umiltá et al., 1991). 

 Na revisão clássica, de Corbetta e Shulman (2002), descreveu-se evidências 

de que os diferentes sistemas atencionais participavam de redes neurais distintas 

que interagiam entre si (Figura 3a). O primeiro sistema, conhecido como atenção 

voluntária, estava relacionado com as redes frontoparietal dorsal bilateral, incluindo 

córtex parietal posterior (ao longo do sulco intraparietal) e córtex frontal (campo 

ocular frontal). O outro sistema, também conhecido como atenção automática, 

estava envolvido com as redes frontoparietal ventral direita, que incluía o córtex 

temporoparietal (junção temporoparietal) e o córtex frontal ventral (giro frontal inferior 

e giro frontal médio). 

 Corbetta e Shulman (2002) propuseram um Modelo Neuroanatômico do 

Controle Atencional (Figura 3b). De acordo com este modelo, o primeiro sistema - 

rede frontoparietal dorsal bilateral - estaria envolvido no controle voluntário da 

atenção, e as áreas do sulco intraparietal e do campo ocular frontal estariam 

relacionadas com a seleção do estímulo/resposta direcionada a um objetivo.  

 O segundo sistema - rede frontoparietal ventral - estaria fortemente 

lateralizado para o hemisfério cerebral direito. Seria responsável pela detecção de 

estímulos relevantes e trabalharia como um mecanismo de alerta. Este circuito 

envolveria o primeiro sistema, quando o estímulo é detectado fora do foco de 



processamento (local não atendido). Desta forma, nesta situação, dependeria de 

uma interação entre a junção temporoparietal e do sulco intraparietal. As outras 

áreas - giro frontal inferior e giro frontal médio - poderia estar envolvidas na 

avaliação de novos estímulos (Corbetta, Shulman, 2002). 

 

 
Figura 3. Modelo Neuroanatômico do controle atencio nal. (A)  Áreas em azul indica a 

rede frontoparietal dorsal representada pelo campo ocular frontal, lobo parietal 
superior e sulco intraparietal. Áreas em marrom indica a rede frontoparietal ventral 
representada pela junção temporoparietal (lobo parietal inferior e giro temporal 
superior) e córtex frontal ventral (giro frontal inferior e giro frontal médio). FEF – 
frontal eye field (campo ocular frontal), IPs - intraparietal sulcus (sulco 
intraparietal), SPL – superior parietal lobule (lobo parietal superior), TPJ – 
temporoparietal junction (junção temporoparietal), IPL inferior parietal lobule (lobo 
parietal inferior), STG – superior temporal gyrus (giro temporal superior), VFC – 
ventral frontal cortex (córtex frontal ventral), IFg – inferior frontal gyrus (giro frontal 
inferior), MFg - middle frontal gyrus (giro frontal médio). (B) Modelo 
Neuroanatômico do controle da atenção voluntária e da atenção automática 
(Figura A retirada do artigo de Chica et al., 2013 e a Figura B modificada do artigo 
de Corbetta, Shulman, 2002). 

 



 A avaliação destes dois sistemas é um desafio às técnicas de neuroimagem. 

Quanto estes autores postulam relações de precedência e papéis específicos em 

nós destes sistemas, atingem os limites das técnicas atuais, baseadas em medidas 

de associação e não de causalidade. Por outro lado, extrapolam relações com base 

em experimentos onde técnicas convergentes mostram ser plausível a segregação 

de subfunções atencionais em áreas distintas no cérebro. 

Existem alguns estudos na literatura pontuando aspectos, ou hipóteses, 

derivadas deste modelo neuroanatômico. Um estudo comparou o efeito BOLD das 

redes neurais da atenção automática e voluntária, utilizando uma metodologia que 

separa o sinal neural relacionado com a pista e o sinal neural relacionado com o 

alvo. Neste estudo, observou-se áreas diferentes de ativação para os diferentes 

testes de atenção. Na atenção voluntária, com a presença da pista, estavam 

envolvidas as redes frontoparietal dorsal bilateral (sulco intraparietal e campo ocular 

frontal), as redes frontoparietal ventral (giro supramarginal e giro frontal inferior), 

córtex occipital lateral e giro fusiforme anterior. Na presença do alvo inválido foi 

observado o envolvimento do campo ocular frontal e o giro supramarginal. Na 

atenção automática, com a presença da pista, estiveram presentes as redes 

frontopariental dorsal, córtex occipital lateral, giro fusiforme anterior e giro temporal 

médio. Na presença do alvo inválido, o campo ocular frontal também estava 

envolvido com a reorientação da atenção (Kincade et al., 2005). 

Hahn et al. (2006) demonstraram que as redes neurais envolvidas na 

orientação da atenção automática eram áreas temporais (junção temporoparietal 

bilateral, ínsula anterior e posterior direita, giro fusiforme bilateral), áreas frontais 

(giro do cíngulo e giro pré-central direito) e áreas occipitais (giro lingual e cúneos). 

Na orientação da atenção voluntária, diferentes áreas estariam envolvidas: parietais 

(sulco intraparietal esquerdo, lobo parietal superior e inferior esquerdo), frontais (giro 

frontal médio, incluindo o sulco frontal superior bilateral) e occipitais (giro occipital 

médio bilateral). 

Em investigação recente, os participantes podiam manter a atenção focada 

para um objeto ou reorientar a atenção para outro local. Quando a atenção era 

focada para um objeto foi considerado que a atenção estava sustentada e a rede 

frontoparietal dorsal participava deste processo. Foi possível observar a ativação no 

sulco intraparietal, lobo parietal superior, campo ocular frontal e nas regiões do 

córtex occipital. Por outro lado, quando a atenção não permanecia no foco 



provocava ativação nas regiões ventrais, como no giro supramarginal, giro temporal 

superior e córtex pré-frontal médio e inferior. Quando um evento importante e não 

esperado acontecia, era evocada a reorientação da atenção e ambas as regiões 

dorsal e ventral estavam ativadas (Corbetta et al., 2008). 

Os estudos descritos acima observaram redes neurais semelhantes e 

distintas no que se refere aos testes de atenção automática e voluntária.  

Mesmo com algum grau de discordância, um recente trabalho de revisão da 

literatura nos leva a entender que há duas redes neurais distintas envolvendo a 

atenção automática e voluntária (Chica et al., 2013). 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo é identificar áreas cerebrais envolvidas em tarefas de 

mobilização da atenção voluntária e automática com Ressonância Magnética 

Funcional relacionada à eventos. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 
- Verificar o tempo de reação e a acurácia nos experimentos de atenção automática 

e da atenção voluntária; 

- Verificar a presença do efeito de validade da pista para ambos os experimentos; 

- Verificar a fixação ocular durante os experimentos de atenção automática e 

voluntária, com o uso do eye tracker; 

- Analisar as imagens de RMf comparando as condições válida > neutra; inválida > 

neutra; válida > inválida, e inválida > válida para cada experimento separadamente; 

- Analisar as imagens de RMf comparando as condições de base (válida, neutra e 

inválida) da atenção automática versus atenção voluntária; 

- Verificar quais as áreas cerebrais identificadas por RMf participam de tarefas de 

atenção automática e voluntária nas condições válida, neutra e inválida. 

 
 
1.3 Hipóteses 

 

Acreditamos que as redes neurais envolvidas com a orientação da atenção 

automática e da atenção voluntária são distintas. Nossa hipótese neuroanatômica, 



nos testes de atenção automática, está relacionada com o envolvimento das redes 

frontoparietais ventrais à direita (junção temporoparietal, giro frontal médio e giro 

frontal inferior), e nos testes de atenção voluntária com as redes frontoparietais 

dorsais bilaterais (lobo parietal superior, campo ocular frontal e sulco intraparietal). 

Também esperamos encontrar um aumento no tempo de reação no experimento de 

atenção voluntária em comparação com o experimento de atenção automática. 

 

1.4 Motivação 

 

A relevância do presente estudo se deve ao fato de que no Brasil, até o 

momento, não há evidências de estudos atencionais utilizando o paradigma de 

Posner (1980) associados ao método de Ressonância Magnética funcional (de alto 

campo – 3T) integradas com a técnica de eye tracker. Além disso, tivemos a chance 

de realizar algumas adaptações do desenho experimental para melhorar o poder 

estatístico dos dados analisados em relação aos dados da literatura. 

Nosso desafio foi realizar um estudo de alta tecnologia e custo, de uma 

maneira não invasiva, para contribuir com o conhecimento sobre o funcionamento 

cerebral humano. O interesse principal foi contribuir para esclarecer quais áreas 

cerebrais envolvidas com a orientação da atenção espacial em condições 

específicas para testar seus compontentes automáticos e voluntários.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 CONCLUSÕES 

  

Podemos considerar que as redes frontoparietais são áreas importantes para 

executar a função de mobilização da atenção visuoespacial. Nossos resultados, 

assim como os da literatura, ainda não estão claros para definir se há um sistema 

atencional único ou se existem dois sistemas atencionais diferentes tanto 

anatomicamente quanto funcionalmente, envolvendo a Atenção Automática e a 

Atenção Voluntária. 

De acordo com o nosso desenho experimental, as redes neurais da Atenção 

Automática e da Atenção Voluntária são muito semelhantes ou interagem durante 

toda a tarefa atencional. Apesar de encontrarmos diferenças entre as tarefas 

comportamentais, não foi possível observamos essas distinções nas áreas cerebrais 

estudadas. 

Conclui-se que nas tarefas de mobilização da atenção automática e da 

atenção voluntária, com o uso da RMf, há o envolvimento das mesmas áreas 

cerebrais incluindo as redes frontoparietais dorsais e as redes frontoparietais 

ventrais. A principal distinção observada foi a atividade no giro frontal superior nas 

tarefas de mobilização da atenção voluntária. 

Sugerimos que as redes frontoparietais dorsais estão mais envolvidas com a 

orientação da atenção e as redes frontoparietais ventrais com a reorientação da 

atenção tanto para mobilizar a Atenção Automática como para mobilizar a Atenção 

Voluntária. 
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