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Resumo 

 

Tarefas de cancelamento visual de alvos em geral dentre distratores são 

tradicionalmente utilizadas para avaliar atenção visual sustentada, mas cada vez mais também 

para o exame de velocidade de processamento, e de outros componentes das funções 

executivas (p. ex., seleção e manutenção de estratégias bem sucedidas), entre outros. Este 

trabalho buscou verificar se há diferenças quanto ao sexo no desempenho em um teste de 

cancelamento em crianças no início da segunda infância. O Teste de Cancelamento dos Sinos 

– versão Infantil, em processo de normatização por Fonseca et al (no prelo), foi aplicado em 

12 meninos e 12 meninas de 6 e 7 anos de idade, procedentes de escolas públicas de Porto 

Alegre, emparelhados por idade e ano escolar. As crianças incluídas não tinham histórico de 

repetência escolar, diagnóstico neurológico e/ou psiquiátrico, sinais sugestivos de déficits 

atencionais e intelectuais, bem como deficiências sensoriais não corrigidas. Para verificar os 

critérios de inclusão aplicaram-se um questionário de dados sociodemográficos e de saúde 

respondido pelos pais, o Teste de Matrizes Progressivas Coloridas do Raven Infantil e o 

Questionário de Conners respondido pelos professores. O escore médio do percentil no Raven 

não demonstrou diferenças entre os sexos (p=0,6), da mesma forma como o escore total na 

Conners (p=0,4). No Teste dos Sinos, consideraram-se omissões, erros, tempo e estratégias de 

busca. Os resultados preliminares obtidos de comparação de médias pelo Teste  Mann-

Withney sugerem que não há diferença quanto ao escore de erros (p= 0,31) e de omissões 

(p=0,93). Quanto à distribuição por escolha de estratégias organizadas, parece não haver 

diferenças significativas entre os grupos (Qui-quadrado p=0,6). Porém, em relação ao tempo 

de execução, as meninas concluíram a tarefa em um tempo menor que o dos meninos (Teste t 
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de Student, p=0, 003), indicando que a capacidade de processar a informação de forma mais 

rápida pode se desenvolver antes no sexo feminino. Tais achados necessitam de continuidade 

de investigação em amostras maiores, assim como em populações clínicas infantis como com 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ou com quadros neurológicos que podem 

acarretar heminegligência visual, como acidente vascular cerebral ou traumatismo 

cranioencefálico. Ressalta-se que neste estudo com participantes saudáveis a variabilidade de 

erros e omissões foi muito restrita.  
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