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O viés de atenção, isto é, o direcionamento automático dos recursos 
atencionais para determinados estímulos, está possivelmente ligado à 
ansiedade. Dessa forma, a implementação de tarefas para avaliação deste 
fenômeno pode auxiliar na compreensão de estados normais e patológicos 
relacionados à ansiedade. As tarefas implementadas são utilizadas para avaliar 
a existência do viés de atenção para pistas relacionadas à ansiedade nos 
canais visual e auditivo. Para a construção das tarefas, foram utilizados 
estímulos com conteúdo emocional validado em relação ao potencial de 
ativação ansiogênica (estímulosalvo) e estímulos neutros. A tarefa 
desenvolvida para a avaliação no canal visual é a Visual Probe Detection Task, 
a qual consiste em uma seqüência onde duas imagens, neutra e alvo, 
apresentadas computacionalmente (usando o software e-Prime) por curtos 
intervalos de tempo (200ms). Uma das imagens é aleatoriamente substituída 
por um indicador (i.e., seta para cima/baixo). Os participantes são instruídos a 
apertar um botão identificando a direção da seta e é medido o tempo 
transcorrido até essa resposta ser executada. Ao final da execução, é realizada 
uma avaliação pelos participantes em relação às imagens, alvo e neutras, para 
averiguar a agradabilidade e pertinência das mesmas. A tarefa implementada 
para a verificação no canal auditivo é a escuta dicótica, que é um método de 
investigação de atenção seletiva no qual é solicitado ao sujeito escutar duas 
mensagens diferentes, uma para cada ouvido, simultaneamente. 
Posteriormente, é solicitado que os participantes relatem o que foi escutado. Ao 
final da execução, é realizada uma avaliação pelos participantes em relação às 
palavras, alvo e neutras, para averiguar a pertinência das mesmas. As 
avaliações realizadas nas tarefas serão analisadas para verificar sua relevância 
em investigações relativas à Psicologia Experimental. 


