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Resumo
A presente pesquisa objetivou estudar evidências de validade para os construtos de atenção concentrada e sustentada. Foram estudados
212 candidatos à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, sendo 122 do sexo masculino, com idade variando entre 18 a 62 anos
(M=21,50, DP=7,17). Foram aplicados o Teste de Atenção Sustentada e o Teste de Atenção Concentrada, de forma individual e por
psicólogos credenciados. O primeiro teste fornece medidas para concentração, velocidade com qualidade e sustentação. Em relação às
medidas de concentração e velocidade com qualidade, os resultados mostraram que houve correlação significativa com o Teste de
Concentração, embora não tenha sido considerada alta. Ainda, na medida de atenção sustentada não foram verificadas diferenças em
relação ao Teste de Concentração. Assim, há comunalidade entre os construtos, embora eles não possam ser considerados similares.
Palavras-chave: Avaliação psicológica, Validade, Trânsito.

Sustained and Concentrated Attention: similar constructs?
Abstract
This research aimed to analyze evidences of validity for the constructs of concentrated and sustained attention. 212 volunteers of both
sexes (122 male), with age varying from 18 to 62 years (M=21,50, DP=7,17) were studied; all of them applying for their licenses to
drive. The Teste de Atenção Sustentada and the Teste de Atenção Concentrada were individually administered by qualified psychologists.
The first test furnishes measures for concentration, velocity with quality and sustained attention.  In relation to the measures of
concentration and velocity with quality the results showed that there was significant correlation with the Teste de Concentração,
although it was not considered high. The levels of sustained attention, however, do not show differences concerning with the Teste de
Concentração. Thus, it was suggested that there was some communality between the tests, even though they cannot be considered
equivalents.
Keywords: Psychological assessment, Validity, Traffic.

Atención Sostenida y Concentrada: constructos semejantes?
Resumen
Esta investigación ha tenido como objetivo estudiar evidencias de validez para los constructos de atención concentrada y sostenida.
Han sido estudiados 212 candidatos a obtener el carné de conducir, siendo 122 del sexo masculino, con edad variando entre 18 y 62 años
(M=21,50, DT=7,17). Han sido aplicados de forma individual y por psicólogos habilitados el Teste de Atenção Sustentada y el Teste
de Atenção Concentrada. El primer test ofrece medidas de concentración, velocidad con calidad y atención sostenida. En relación a las
medidas de concentración y velocidad con calidad los resultados han revelado que ha habido correlación significativa con el Test de
Concentración, pese a  no ser considerada alta. Todavía, en la medida de atención sostenida no han sido verificadas diferencias en
relación al Test de Concentración. Así, hay comunión entre los constructos, pese a no poder considerarlos semejantes.
Palabras clave: Evaluación Psicológica, Validez, Tránsito.

Introdução

A psicologia aplicada ao contexto do trânsito pode
ser definida, segundo Rozestraten (1988), como a área
que estuda os comportamentos humanos no trânsito e
os fatores e processos externos e internos, conscien-
tes e inconscientes que os provocam ou os alteram.

Ademais, pode ser compreendida como a área que
estuda os comportamentos-deslocamentos no trânsi-
to e suas causas, por meio de métodos científicos vá-
lidos.

A avaliação psicológica pericial para a obtenção
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem sido
realizada levando-se em consideração que conduzir
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um veículo não é um direito do cidadão, de tal sorte
que deve ser compreendida como uma concessão. No
entanto, essa concessão é cerceada pelo fato de o
possuidor ser imputável penalmente, como também
atender diversos critérios, dentre eles, ter condições
físicas, apresentar características psicológicas adequa-
das às categorias da Carteira Nacional de Habilita-
ção, conforme a complexidade e tipo de veículo,
conhecer as leis de trânsito, ter noções de mecânica e
domínio veicular (Governo Federal, 1998).

O trânsito envolve muitos estímulos provenientes
do ambiente, quais sejam, pedestres, sinalização e ou-
tdoors, de modo que o condutor tem que selecionar
os mais pertinentes para a tarefa de dirigir, além de
discriminar os estímulos provenientes do carro e ob-
servar os originados no seu próprio organismo. Os
condutores devem também concentrar sua atenção,
colocando os estímulos em foco, não podendo, entre-
tanto, perder de vista outros movimentos e demais
estímulos, o que requer a distribuição da atenção (Ne-
boit, 1974; Rockwell, 1972; Shinar, 1978).

Determinar quanto o homem seria responsável
pelos acidentes de trânsito é uma tarefa difícil, consi-
derando-se a diversidade de fatores envolvidos. Sa-
bey e Staughton (1975) apontaram que 80% dos
acidentes de trânsito eram causados por fatores hu-
manos. Shinar, em 1978, corroborou essa informação.
Nesse sentido, a Psicologia aplicada ao contexto de
Trânsito tem a função de analisar as variáveis psico-
lógicas que poderiam influenciar a forma como o con-
dutor se comporta no trânsito e em que medida isso
poderá levá-lo a se envolver em acidentes ou a se
colocar em situações de risco. Mais especificamente,
sendo a falha humana causadora de acidentes, faz-se
necessário identificar os determinantes do comporta-
mento do condutor, a fim de desenvolver contramedi-
das eficazes para evitar acidentes (Rothengatter,
1997).

Os levantamentos de causas dos acidentes de trân-
sito indicam falhas humanas, mecânicas e conseqü-
ência de situações adversas (condições climáticas e
físicas de vias e rodovias, condições dos veículos, en-
tre outras) como fatores contribuintes para sua ocor-
rência. A esse respeito, poder-se-á verificar, logo a
seguir, alguns dados de pesquisas que visam identifi-
car certos fatores humanos possivelmente relaciona-
dos ao envolvimento dos motoristas em acidentes de
trânsito. Associam-se a isso as informações de Ro-
thengatter (1997), nas quais salienta que os modelos

de comportamento do condutor remunerado devem
envolver análise da tarefa específica de dirigir, mode-
los de controle funcionais e modelos motivacionais
focalizados no risco e na aceitação dele pelo motoris-
ta. Reforça que a relação existente entre ocorrência
de acidente e o comportamento precedente é alta-
mente vaga, e que os aspectos de performance assim
como os motivacionais, diferenças individuais e variá-
veis de estado momentâneas parecem ser relevantes
para a compreensão da ocorrência do acidente.

Rozestraten (1988) apresentou um estudo no qual
foram investigadas as causas dos acidentes. Os fato-
res humanos foram divididos em três categorias, a
saber, erro do condutor, erro do pedestre e condições
do condutor. Os resultados indicaram que os fatores
humanos mais diretamente tidos como responsáveis
pelo envolvimento do motorista em acidentes surgem
em decorrência de “um comportamento falho relacio-
nado a alguma deficiência na ação do condutor, mais
do que agressividade deliberada ou a irresponsabili-
dade” (p.95).

Ao lado disso, Boecher (1977) aponta que as dife-
rentes faixas etárias devem ser consideradas. Menci-
ona que estudos com testes psicológicos em sujeitos
jovens e com idade avançada apresentam informa-
ções relevantes sobre a performance no trânsito. Para
o autor, a interação entre idade e experiência é nota-
da, e mudanças com a idade em variáveis sensoriais,
motoras e de personalidade que afetam a performan-
ce no trânsito têm sido muito discutidas.

Dentre essas variáveis sensoriais que poderiam
influenciar no desempenho das pessoas no trânsito
encontra-se a atenção, a qual, por sua vez, pode ser
classificada de três formas, quais sejam, atenção al-
ternada, dividida e sustentada. Para avaliar a atenção
sustentada solicita-se que a pessoa mantenha o foco
em um aspecto por um longo período, ao mesmo tem-
po em que estão presentes elementos que provocam
distração, tais como estímulos que não são pertinen-
tes ou baixa freqüência do estímulo que não se pode
perder de vista.  Dessa forma, demanda-se alta con-
centração da pessoa submetida a essa situação, ao
mesmo tempo em que se exige uma velocidade de
processamento quando é imposto um tempo de exe-
cução (Lezak, 1995).

No que tange às pesquisas que focalizam a aten-
ção e o ato de dirigir, Crundall e Underwood (1998)
verificaram a diferença entre motoristas novos, de um
lado, e experientes do outro, no que se refere à distri-
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buição de atenção visual sob diferentes níveis de es-
tratégias cognitivas impostas por tipos de pista. A ta-
refa exigia que os motoristas dirigissem por 20 minutos
em pistas com características diferentes, enquanto os
movimentos de seus olhos eram gravados. Foram
encontradas diferenças entre os motoristas novos e os
motoristas experientes de acordo com o tipo de pista
na qual dirigiram. Os resultados sugeriam que os expe-
rientes selecionam as estratégias visuais de acordo com
a complexidade da rodovia, enquanto os novos são mais
inflexíveis diante das necessidades de mudança.

Ao lado disso, para estudar a vulnerabilidade do
motorista ao estresse e sua relação com a sobrecarga
de estímulos de atenção, Matthews, Sparkes e Bygra-
ve (1996) solicitaram que 80 adultos jovens simulas-
sem tarefas de direção ao mesmo tempo em que
desempenhavam atividades de raciocínio gramatical,
apresentadas visual e auditivamente. A prioridade atri-
buída às tarefas era manipulada pelos pesquisadores.
Os resultados revelaram que motoristas estressados
se adaptaram a altos níveis de demanda mais eficien-
temente do que os menos estressados, embora a per-
formance tenha diminuído quando a tarefa requeria
relativamente pouco controle ativo.

Foi ressaltado por Campagne, Pebayle e Muzet
(2004) que, ao dirigir por muito tempo monotonamen-
te e à noite, a maioria dos motoristas mostra progres-
sivamente sinais de fadiga visual e perda da atenção
sustentada. Sua capacidade de manter um desempe-
nho adequado ao dirigir é comumente afetada e varia
em razão da idade do motorista. Partindo desses pres-
supostos, os autores propuseram um estudo para ve-
rificar os efeitos da fadiga e da idade dos motoristas
sobre a performance deles quando estão dirigindo.
Foram estudados 46 motoristas divididos em três ca-
tegorias de idade, quais sejam, 20-30, 40-50 e 60-70
anos. Os participantes percorreram uma via de 350
km, à noite, em um simulador de direção. Os erros
foram medidos em termos do número de incidentes e
de desvios de velocidade alta. A evolução do nível de
vigilância fisiológica foi avaliado por meio do eletro-
encefalograma e nos motoristas mais velhos, a degra-
dação da performance de dirigir foi correlacionada
com a evolução do baixo nível de vigilância.

Lucidi e colaboradores (2002) compararam o nível
de atenção sustentada de um grupo de 59 motoristas
jovens em dois momentos, das 9 às 11 da manhã e
depois em um domingo de madrugada das 2:30 às 5:00
horas. As diferenças em termos do decréscimo da

performance associada com diferentes atividades so-
ciais do sábado à noite e o efeito do consumo do álco-
ol foram controlados. Os resultados indicaram uma
queda da vigilância durante a madrugada, sendo mai-
or em sujeitos que consomem mais álcool. Os estu-
dantes que passaram seu sábado à noite em discotecas
mostraram maior decréscimo na vigilância até mes-
mo quando o efeito do consumo de álcool foi contro-
lado por análise de covariância. O efeito das atividades
sociais do sábado sobre os níveis de vigilância tam-
bém se associou a diferentes períodos de tempo gasto
acordado, bem como com tempo diferente que os su-
jeitos desempenharam a tarefa.

Como se pode verificar, a literatura apresenta vá-
rias pesquisas que indicariam que a atenção têm um
papel relevante no ato de dirigir. Na avaliação para
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
no Brasil, um teste comumente utilizado para avaliar
tal construto é o Teste de Atenção Concentrada (Cam-
braia, 2004), o qual possui evidências de validade re-
latadas no seu manual e parecer favorável do Conselho
Federal de Psicologia.

Dessa forma e com base no exposto, aventou-se a
possibilidade de estudar os construtos de atenção con-
centrada e sustentada, com vistas a possibilitar um me-
lhor entendimento da relação existente entre ambos.
Ainda, o presente estudo objetivou o estabelecimento de
evidências de validade para o Teste de Atenção Susten-
tada (Sisto, Noronha, Lamounier, Rueda & Bartholomeu,
2006), por meio da comparação com o Teste de Aten-
ção Concentrada (Cambraia, 2004).

Método

Participantes
A amostra foi composta por 212 candidatos à ob-

tenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
que passaram pelo processo de avaliação psicológica
em onze clínicas credenciadas pelo DETRAN do Es-
tado de Minas Gerais. A idade variou de 18 a 62 anos
(M=21,50, DP=7,17), sendo 122 (57,5%) do sexo
masculino e 90 (42,5%) do feminino.

Instrumentos

Atenção Sustentada - AS (Sisto, Noronha, Lamou-
nier, Rueda & Bartholomeu, 2006).

O teste é composto por 25 fileiras com 25 estímu-
los cada uma. O sujeito deve assinalar apenas um tipo
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de estímulo dentre as possibilidades. Para isso, o par-
ticipante tem 15 segundos para completar cada filei-
ra, sendo que ao término do tempo estabelecido o
aplicador diz “Próxima” e dessa forma o participante
passa imediatamente para a linha seguinte e recome-
ça. O tempo total de aplicação é de aproximadamen-
te 10 minutos, e a instrução dada foi a do manual.

Nesse instrumento são extraídas três medidas,
quais sejam, Concentração, Velocidade com Qualida-
de e Sustentação. A Concentração refere-se à soma
de itens que eram para ser assinalados (tarefa solici-
tada), menos erros e omissões. A Velocidade com
Qualidade diz respeito à quantidade de itens que o
indivíduo fez ao todo (tarefa solicitada, mais itens que
não eram para ser assinalados e não o foram), menos
os erros e omissões. Para classificar o nível de Sus-
tentação da pessoa somam-se, das três primeiras li-
nhas, os itens que eram para marcar e foram marcados
com os itens que não eram para ser marcados e não o
foram. A soma de erros e omissões é subtraída desse
total. Esse mesmo procedimento é repetido com as
três últimas linhas. Obtidos esses dois índices, sub-
trai-se o segundo do primeiro e o resultado é interpre-
tado conforme as tabelas de normatização do manual,
sendo verificado, posteriormente, se a pessoa man-
tém, perde ou aumenta a Sustentação.

Quanto às propriedades psicométricas do teste,
num primeiro momento foi estudada a estrutura inter-
na, sendo que a análise fatorial forneceu dois fatores
que explicam  70,09% da variância. Como no primei-
ro fator a carga fatorial foi bem maior e a relação
entre os eigenvalues do primeiro e segundo fator foi
maior que 14, os autores concluíram que os subtestes
podiam ser explicados por apenas um fator, ou seja,
que o AS possui uma única dimensão.

Ainda, evidência de validade concorrente foi veri-
ficada com o Teste Conciso de Raciocínio (Sisto, 2006),
e de construto desenvolvimental por meio do estudo
das diferentes faixas etárias. Também, evidência de
validade divergente foi verificada quando comparado
com o Psicodiagnóstico Miocinético - PMK (Mira,
2004).

No que tange à precisão, ela foi estudada pelo alfa
de Cronbach, o coeficiente de consistência interna e
o método das metades, sendo que por este último fo-
ram fornecidos os resultados pelos procedimentos de
Guttman, Spearman-Brown e alfa das duas metades,
para cada faixa etária e no geral. De uma forma ge-
ral, os coeficientes de precisão variaram de 0,73 até

0,97. Também foram consideradas as linhas ímpares
como um subteste e as pares como outro e os coeficien-
tes variaram de 0,90 até 0,98. Por esses dados os au-
tores concluíram que o teste apresenta bons índices
de precisão.

Teste de Atenção Concentrada - AC (Cambraia,
2004).

O objetivo do teste é fornecer informações a res-
peito da atenção concentrada de uma determinada
pessoa, ou seja, indicar a capacidade que um indiví-
duo tem de selecionar um estímulo diante de muitos
outros e conseguir voltar e manter sua atenção para o
estímulo selecionado pelo maior intervalo de tempo
de modo a conseguir qualidade na tarefa realizada e
rendimento. O tempo estipulado para aplicação é de 5
minutos.

Em relação às propriedades psicométricas do tes-
te, a precisão foi calculada por meio do método de
teste-reteste, com intervalo entre as aplicações de uma
semana. Os resultados indicaram um coeficiente de
correlação de 0,73.

A validade foi obtida a partir da correlação com os
testes Toulouse-Piéron, TACOM-A e TACOM-B e
D2. Com o Toulouse-Piéron, o coeficiente foi de 0,93.
Com o TACOM A e B, os coeficientes de correlação
foram de 0,63 e 0,66, respectivamente. Por sua vez, o
AC também correlacionou-se significativamente com
o D2 (r=0,46).

Procedimento
Num primeiro momento, os candidatos que passa-

ram pelo processo de avaliação psicológica para ob-
tenção da CNH foram convidados a participar da
pesquisa, e após assinatura do Termo de Consenti-
mento os participantes responderam, de forma indivi-
dual, primeiro o Teste de Atenção Sustentada e
posteriormente o Teste AC. Vale ressaltar que todas
as aplicações foram feitas por psicólogos que possuí-
am curso de Perito Examinador credenciado pelo
DETRAN-MG, em salas isoladas e com espaço físi-
co adequado.

Resultados

Inicialmente são apresentadas as estatísticas des-
critivas do AS e do AC. Em seguida são fornecidas as
correlações entre as três medidas fornecidas pelo AS
com os resultados obtidos no AC de uma forma geral,
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por sexo e por idade, assim como também retirando o
efeito da idade. As estatísticas descritivas para as me-
didas no AS e a pontuação no AC estão na Tabela 1.

forma geral, assim como também para cada sexo. Essa
tendência pode ser interpretada no sentido de que
quando  aumentou a atenção concentrada, houve tam-
bém um aumento correspondente da Velocidade com
Qualidade e Concentração do AS. No que se refere
aos construtos teóricos dos testes pode-se dizer que
uma parte é comum nas pontuações deles, embora a
maior parte não o seja. Ao lado disso, a magnitude da
correlação do AC com Velocidade com Qualidade foi
maior que com Concentração.

Tabela 1. Estatísticas descritivas das medidas de
Concentração, Velocidade com Qualidade e do AC
(N=212)

Como evidenciado na Tabela 1, em termos de Con-
centração e Velocidade com Qualidade do teste AS,
foi verificada uma grande variação nas respostas dos
indivíduos em relação à média, comprovado pelo des-
vio padrão. No que tange à pontuação no AC, a distri-
buição dos escores tendeu à normalidade. Em relação
aos dados descritivos, dois merecem destaque. Res-
salta-se que na medida de Concentração do AS, 11,3%
das pessoas obtiveram pontuações negativas, indican-
do um maior número de erros e omissões do que de
acertos.

No caso da sustentação foram feitos os três agru-
pamentos descritos no manual do teste, ou seja, foi
verificado quantos sujeitos mantiveram a sustentação,
quantos perderam e quantos aumentaram a sustenta-
ção. Dessa forma, o grupo que perdeu sustentação
representou 10,4% da amostra, os que ganharam sus-
tentação 11,3%, e os participantes que a mantiveram
representaram 78,3% do total da amostra.

Com o objetivo de verificar a relação entre as
medidas fornecidas pelo AS e o AC foi realizada uma
correlação entre a pontuação no AC e as medidas de
Concentração e Velocidade com Qualidade do AS.
Na Tabela 2 podem ser visualizados os resultados de
forma geral e por sexo.

Como pode ser observado na Tabela 2, a Concen-
tração e a Velocidade com Qualidade apresentaram
correlações positivas e significativas com o AC de

Tabela 2. Coeficientes de Correlação de Pearson (r)
entre as medidas do AS e AC, níveis de significância
(p) no total e por sexo (N=212)

Como informa o manual do AS, as medidas for-
necidas pelo teste sofrem a influência da idade, o
que está em consonância com os achados de Cam-
pagne, Pebayle e Muzet (2004) e de Crundall e Un-
derwood (1998). Por isso, foram calculados os
coeficientes de correlações das medidas estudadas
no AS com o AC no geral e para cada sexo, contro-
lando o efeito da idade. Os resultados podem ser
observados na Tabela 3.

SA

CA oãçartnecnoC mocedadicoleV
edadilauQ

aidéM 30,98 33,11 73,03

anaideM 88 71 43

adoM 98 91 84

-oivseD
oãrdaP 54,22 27,51 39,42

ominíM 23 02- 27-

omixáM 741 25 27

CA

SA r p

oãçartnecnoC onilucsaM 72,0 000,0

oninimeF 03,0 000,0

lareG 82,0 000,0
mocedadicoleV

edadilauQ
onilucsaM 93,0 000,0

oninimeF 24,0 000,0

lareG 04,0 000,0

Tabela 3. Coeficientes de Correlação Parcial (r) en-
tre as medidas do AD e AC, níveis de significância
(p) no total e por sexo com controle de idade (N=212)

CA

SA r p

oãçartnecnoC onilucsaM 22,0 000,0

oninimeF 42,0 300,0

lareG 22,0 000,0
mocedadicoleV

edadilauQ
onilucsaM 73,0 000,0

oninimeF 03,0 500,0

lareG 53,0 000,0
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Como sumariado na Tabela 3, quando controlado o
efeito da idade, os coeficientes de correlação foram
um pouco menores, embora as tendências das corre-
lações tenham-se mantido as mesmas. Assim, manti-
veram-se as interpretações e observações anteriores.
Esses resultados podem ser interpretados como evi-
dência de validade para as medidas de Concentração
e Velocidade com Qualidade do AS.

Para  melhor visualização das correlações foram
realizados gráficos de dispersão para a amostra ge-
ral. As informações podem ser encontradasadas na
Figura 1.

Na Figura 1 pode ser verificado que tanto na me-
dida de Concentração quanto na Velocidade com
Qualidade, a dispersão das pontuações pôde ser con-
siderada grande, ou seja, os indivíduos que mostraram
as maiores pontuações num teste nem sempre apre-
sentaram também pontuações altas no outro instru-
mento. Embora o relatado anteriormente, deve ser
ressaltado que a Figura 1 mostra também que há  maior
quantidade de indivíduos que apresentou uma pontua-
ção alta na Velocidade com Qualidade e baixa ou média
no AC. Por sua vez, na medida de Concentração a
distribuição foi maior que na Velocidade com Quali-
dade, verificando que muitos indivíduos que obtive-
ram pontuações médias no AC, apresentaram
pontuações negativas (muito baixas) no AS.

Vale ressaltar que na medida de Sustentação não
foram calculados os coeficientes de correlação com
o AC, pois nessa variável classifica-se a sustentação
em três níveis, quais sejam, as pessoas que perderam,
mantiveram ou ganharam sustentação. Com base nes-
ses critérios realizou-se uma análise de variância, tendo
como variável dependente a pontuação no Teste de
Atenção Concentrada. Os resultados não evidencia-
ram diferenças estatísticas  entre os três grupos
(F=0,151, p=0,860).

Discussão e Considerações Finais

Esse estudo buscou o estabelecimento de evidên-
cias de validade do Teste de Atenção Sustentada (Sis-
to, Noronha, Lamounier, Rueda & Bartholomeu, 2006),
por meio da comparação dele com o Teste de Aten-
ção Concentrada (Cambraia, 2004). Há indicação de
que os objetivos do estudo foram alcançados, uma vez
que os resultados revelam que os instrumentos aqui
pesquisados avaliam algo em comum, mais especifi-
camente, parte do construto.

Três informações chamam a atenção nos resulta-
dos encontrados. A primeira delas é que há de se con-
siderar que o manual do AC traz a indicação de  seus
resultados vistos à luz da concentração (Cambraia,
2004). O AS (Sisto, Noronha, Lamounier, Bartholo-
meu & Rueda, 2006), por sua vez, possui também a
medida de concentração, embora não exclusivamen-
te. A baixa relação entre as medidas permite a suges-
tão de que os conceitos tratados são distintos.

Figura 1. Pontuações no AC e nas medidas de Concentração e
Velocidade com Qualidade no AS.
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O segundo deles é que as correlações foram signi-
ficativas, mas não altas. Fato este que pode ser inter-
pretado em razão da operacionalização do construto,
haja vista  que no teste de Atenção Sustentada a pes-
soa responde em todas as linhas e por um tempo fixo
em cada, ao passo que  no AC, as pessoas respondem
sem essas imposições procedurais. Apesar disso, o
fato de terem um percentual de comunalidade, mes-
mo baixo, parece indicar que não se trata do mesmo
construto, mas de  construtos semelhantes.

Também é interessante lembrar que os grupos for-
mados em função da sustentação não foram discrimi-
nados no Teste de Atenção Concentrada. Nesse
sentido, isso pode ser considerado uma evidência de
validade discriminante para a medida de sustentação
do AS.

Finalmente e em contrapartida, outra parte dos
construtos dos instrumentos não se correlacionou, re-
velando que eles possuem construtos com semelhan-
ças, embora diferentes. A validade estabelecida para
o AC, quando de sua construção, revelou coeficientes
bastante superiores aos encontrados no presente es-
tudo, especialmente por meio da correlação com o
Toulouse-Pierón, TACOM-A, TACOM-B e D2, re-
velando maior comunalidade entre os respectivos
construtos. Observando os coeficientes encontrados,
pode-se inferir que o termo “Concentrada”, usado
pelos diferentes testes de atenção, pode estar tendo
diferentes conotações.

Como já afirmado anteriormente, estudos que abor-
dem as variáveis que interferem no trânsito devem
ser investigadas, a fim de se colaborar com a constru-
ção de medidas eficazes de prevenção (Rothengatter,
1997; Rozestraten, 1988). No que respeita especial-
mente à avaliação da atenção, outros delineamentos
devem ser desenhados, com vistas ao aprimoramento
do objeto de estudo.
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