STROOP – Teste de Cores e Palavras
O Teste de Cores e Palavras (mais conhecido como teste de STROOP) permite detectar
problemas neurológicos e cerebrais, avaliando os efeitos de interferência entre os dois
hemisférios cerebrais.
O STROOP poderá ser utilizado em diversas situações clínicas (p.e., lesões cerebrais,
demência, psicopatologia, etc.) independentemente do nível cultural do sujeito.
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Descrição
As tarefas requeridas pelo STROOP implicam a identificação de cores e de palavras.
O teste de Stroop é constituído por três tarefas: leitura de palavras, nomeação de cores e identificação da cor em
que está escrita cada palavra, sem ter em conta o significado da mesma. Para além dos resultados obtidos em cada
uma destas tarefas, o examinador pode ainda calcular uma pontuação indicadora do efeito de interferência.
Estudos realizados com estes estímulos comprovaram que dificuldades ao nível da leitura das palavras podem
dever-se a eventuais danos no hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto que o hemisfério direito está mais
relacionado com a identificação de cores.
Normas
Amostra portuguesa: N (total)=290; adultos com idade compreendida entre os 25 e os 80 anos
A tipificação portuguesa utiliza a escala típica de Notas T.
As tabelas de normas disponíveis dependem do método de cotação seleccionado:

Método 1 - tabela de normas por grupo etário ou para a totalidade da amostra normativa (+ 25 anos);

Método 2 - tabela de normas para a amostra total (utilização de valores de correcção que têm em
consideração a idade, a escolaridade e o género do sujeito).
Nota: Os valores de correcção utilizados no método 2 foram obtidos através de fórmulas de regressão, facultando
ao examinador dados sobre o desempenho esperado para sujeitos dos 15 aos 100 anos. Apesar da adaptação
portuguesa não incluir amostra de adolescentes, o 2º método deixa ao critério do examinador a utilização do
STROOP em sujeitos com idade igual ou superior a 15 anos.
Correcção
Papel & Lápis
Material
O teste STROOP é constituído pelo seguinte material:

Manual Técnico

Folha de Registo

Cartões Estímulo
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