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RESUMO 

Paes, Juliana Ribeiro. Avaliação psicofisiológica de imagens de 

procedimentos cirúrgicos: efeitos da relevância ocupacional e dos traços 

individuais. 2017. Dissertação (Ciências Biomédicas: Fisiologia e Farmacologia) - 

Instituto Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

Há evidências de que profissionais de saúde apresentem menor reatividade 
emocional ao visualizarem cenas envolvendo dor e que o traço de empatia tenha 
um papel crítico na reatividade emocional. O objetivo deste estudo foi investigar a 
reatividade emocional a imagens de procedimentos cirúrgicos. No experimento 1, 
estudantes (52 de Enfermagem e 48 de Serviço Social, todas mulheres) avaliaram 
imagens de procedimentos cirúrgicos (relato avaliativo) quanto à agradabilidade e 
ativação. No experimento 2, estudantes de enfermagem (N= 27) visualizaram 4 
blocos de 20 imagens: procedimentos cirúrgicos, mutilados e 2 blocos neutros 
pareados, enquanto sua atividade eletrocardiográfica era registrada. O traço de 
empatia foi medido nos dois experimentos. No Experimento 1, a valência média 
para as imagens de procedimentos cirúrgicos no grupo de Enfermagem (M = 4,57, 
DP = 1,02) foi maior do que no grupo de Serviço Social (M = 3,31, DP = 1,05). 
Além disso, a maioria das estudantes de Enfermagem (65,4%) escolheu "neutro" 
como a palavra que melhor descrevia o que sentiam ao ver as fotos de cirurgia. 
No grupo de Serviço Social, o nojo (54,2%) foi a emoção mais escolhida. No 
experimento 2, observou-se que a curva de resposta cardíaca (desacelerativa) 
para as imagens de mutilados diferiu da curva neutra pareada desde o ponto 4 (2s 
de visualização) até o ponto 12 (6s). Já a curva para as imagens de 
procedimentos cirúrgicos diferiu da curva neutra pareada somente do ponto 6 (3s) 
até o ponto 9 (4500 ms), sugerindo uma resposta cardíaca atenuada e/ou 
recuperação da bradicardia. Observou-se uma correlação entre o traço de empatia 
e a magnitude da desaceleração cardíaca, com níveis mais altos de empatia 
associados à maior amplitude da desaceleração no bloco de procedimentos 
cirúrgicos. Em conjunto, os dados mostram a importância da relevância 
ocupacional das imagens em sua avaliação subjetiva e impacto cardiovascular. 

 

Palavras-chave: emoção, empatia, frequência cardíaca, imagens de 

procedimentos cirúrgicos, imagens de mutilados. 
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ABSTRACT 

Paes, Juliana Ribeiro. Psychophysiological evaluation of surgical procedure 

images: effects of occupational relevance and individual traits. 2017. 

Dissertação (Ciências Biomédicas: Fisiologia e Farmacologia) - Instituto 

Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. 

There is evidence that health professionals are less emotionally reactive when 

viewing scenes involving pain and that the empathy trait plays a critical role in 

emotional reactivity. The objective of this study was to investigate the emotional 

reactivity to images of surgical procedures. In the experiment 1, students (52 

Nursing and 48 Social Work students, all women) evaluated images of surgical 

procedures (self-report) regarding the pleasantness and arousal. In the experiment 

2, nursing students (N = 27) visualized 4 blocks of 20 images: surgical procedures, 

mutilated and 2 paired neutral blocks, while their electrocardiographic activity was 

recorded. The empathy trait was measured in both experiments. In Experiment 1, 

the mean valence for surgical procedures images in the Nursing group (M = 4.57, 

SD = 1.02) was higher than in the Social Work group (M = 3.31, SD = 1, 05). In 

addition, the majority of Nursing students (65.4%) chose "neutral" as the word that 

best described what they felt when they saw the surgery photos. In the Social Work 

group, disgust (54.2%) was the most chosen emotion. In experiment 2, it was 

observed that the cardiac (decelerating) response curve for the mutilated images 

differed from the paired neutral curve from point 4 (visualization in 2s) to point 12 

(6s). The curve for the images of surgical procedures differed from the neutral 

paired curve only from point 6 (3s) to point 9 (4500 ms), suggesting an attenuated 

cardiac response and/or bradycardia recovery. A correlation was observed 

between the empathy trait and the magnitude of the cardiac deceleration, with 

higher levels of empathy associated with the greater amplitude of the deceleration 

in the surgical procedures block. Together, the data shows the importance of the 

occupational relevance of the images in their subjective evaluation and 

cardiovascular impact. 

Keywords: emotion, empathy, heart rate, surgical procedure images, mutilation 

images. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 . Considerações sobre emoção 

O constructo emoção tem sido definido por vários autores, dada à sua 

complexidade. Dolan (2002) definiu a emoção como um conjunto de estados 

fisiológicos e psicológicos complexos que, em maior ou menor proporção, 

determinam valores a eventos. Partindo da perspectiva biológica, as emoções 

evoluíram de respostas reflexas simples, desencadeando comportamentos que 

aumentassem as chances de sobrevivência. De acordo com Lang e colaboradores 

(Lang et. al., 1997), organismos muito primitivos possuíam um comportamento que 

podia culminar em duas respostas básicas: aproximação de estímulos apetitivos e 

esquiva de estímulos aversivos. Nos seres humanos e em alguns animais houve o 

desenvolvimento de sistemas neurais mais elaborados, que facilitaram uma 

resposta adaptativa melhor ao ambiente. Estes dois sistemas motivacionais 

propostos, apetitivo e defensivo, estariam ligados a um padrão de ativação de 

circuitos cerebrais específicos e poderiam variar de acordo com a intensidade de 

ativação emocional (Bradley et al., 2001). Entretanto, o fato desses circuitos serem 

ativados não significa que o corpo irá responder de acordo, pois existem 

mecanismos de regulação emocional (Gross, 1998). 

Lang e colaboradores (1997) propuseram que a mensuração da ativação dos 

sistemas motivacionais possa ser feita através do registro de três sistemas de 

respostas moduladas pelas emoções: a linguagem expressiva e avaliativa; as 

mudanças fisiológicas mediadas pelo sistema somático e autonômico; e os 

padrões comportamentais, tais como padrões motores de esquiva/aproximação ou 

benefícios/déficits no desempenho em uma tarefa. Com o objetivo de desenvolver 

um conjunto padronizado de estímulos visuais que pudessem ser utilizados em 

estudos científicos envolvendo reatividade emocional, Lang e colaboradores 

desenvolveram um catálogo contendo centenas de fotografias, denominado 

Sistema Internacional de Fotografias Afetivas, IAPS (“International Affective 

Picture System”). Estas fotografias, por compartilharem semelhança física com os 

estímulos reais, são utilizadas para evocar emoções referentes às situações do 
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cotidiano, representando diversas categorias: erotismo, mutilação, ameaça, 

aventura, aversão, família, bebês, alimentos etc.  

 Para validar cada fotografia e situá-la em seu modelo de sistemas 

motivacionais, foi desenvolvida uma escala psicométrica, a “Self-Assessment 

Manikin” (SAM) (Bradley e Lang, 1999), destinada a mensurar a agradabilidade 

(valência hedônica) e ativação emocional associadas à cada fotografia do catálogo 

IAPS. Essa escala possui duas dimensões emocionais: valência, que significa o 

quão agradável ou desagradável a imagem se mostrou, e a dimensão ativação, 

que significa o quão alerta ou ativado o voluntário se sentiu ao visualizar a 

imagem. De maneira interessante, as pontuações obtidas na escala SAM são bem 

correlacionadas com diversas reações fisiológicas implícitas (frequência cardíaca, 

sudorese, atividade muscular) aos estímulos e podem ser consideradas como um 

índice da ativação dos sistemas apetitivo e defensivo (Bradley et al., 2001). As 

fotos que compõem o IAPS foram classificadas por centenas de voluntários norte-

americanos em relação a estas duas dimensões emocionais. No gráfico a seguir 

(figura 1) estã o representados os valores médios de valência (eixo y) e de 

ativação emocional (eixo x), emitidos no relato avaliativo de voluntários norte-

americanos, para cada uma das fotos do IAPS. Vale ressaltar que a disposição 

das fotografias se assemelha a um bumerangue. As fotos com maior valência e 

maior ativação emocional fazem parte do extremo superior do bumerangue, 

enquanto que as fotos com menor valência e maior ativação compõem o extremo 

inferior do bumerangue, compondo os eixos motivacionais apetitivos e defensivos, 

respectivamente. 
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Figura 1. Relato avaliativo do catálogo do IAPS. Disposição das fotografias do IAPS, com 

base nos valores médios de relato dos voluntários americanos para as dimensões valência 

(eixo y) e ativação emocional (eixo x). Cada ponto no gráfico representa o relato médio para 

uma fotografia. Linhas de regressão encontram-se representadas separadamente para as 

fotos agradáveis e fotos desagradáveis e assume-se que refletem os sistemas motivacionais 

apetitivo e defensivo, respectivamente (adaptado de Bradley et al., 2001). 

 

 Bradley et al. (2001) mostraram que fotos representando estímulos 

primordiais para a sobrevivência, incluindo estímulos de ameaça e estímulos 

eróticos, foram as que se mostraram mais eficientes em ativar os sistemas 

motivacionais. De maneira consistente com esta visão, foram também os 

estímulos relatados como mais alertantes (de maior ativação emocional) e que 

ocasionaram maior impacto nos reflexos somáticos e autonômicos. Além das 

evidências da existência de dois sistemas motivacionais orientando o 

comportamento, estudos mais recentes têm mostrado que diferenças individuais 

são fatores relevantes na reatividade emocional e na habilidade de regulação da 
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emoção. Dimensões como traço de afeto positivo (Oliveira et al., 2009), níveis de 

ansiedade (Mocaiber et al., 2009), traço de resiliência (Souza et al., 2007) e perfil 

de assimetria de ativação hemisférica (Jackson et al., 2003) influenciam de forma 

significativa o processamento emocional.  

A resposta emocional é criticamente influenciada por fatores contextuais. Ao 

invés de serem estereotipadas, as emoções são flexíveis e moduladas pelas 

circunstâncias (Oliveira et. al., 2013). Já foi demonstrado que o impacto 

psicofisiológico (medido pela frequência cardíaca, ativação cerebral e índices de 

potencial evocado) de cenas altamente desagradáveis (imagens de mutilação) 

pode ser atenuado quando informações anteriores as descreve como fictícias. 

Esta informação prévia permite que os participantes ajustem a sua resposta 

afetiva ao contexto (Mocaiber et. al., 2011a; Mocaiber et. al., 2011b; Mocaiber et 

al., 2010; Oliveira et. al., 2009). Quando os participantes recebem essas "pistas de 

segurança", eles são extrinsecamente induzidos a reavaliar e diminuir o impacto 

ou a relevância desses estímulos altamente negativos. Pistas de segurança 

podem indicar a ausência de ameaça (Lohr, J., Olatunji, B., Sawchuk, C., 2007) e 

acredita-se fornecer informações sobre potenciais resultados positivos (Rogan et. 

al., 2005). Assim, mesmo as imagens de corpos mutilados, que representam uma 

ameaça iminente e são conhecidos por engajarem fortes reações defensivas 

(Bradley et. al., 2001) são suscetíveis à regulação contextual.   

Nessa linha, um relevante estudo mostrou que a reatividade emocional 

durante a visualização de cenas onde pessoas sentem dor é reduzida em 

profissionais de saúde (Decety et al., 2010). No experimento, os pesquisadores 

registraram a atividade cerebral dos participantes (grupo de médicos e grupo 

controle pareado), através da medida dos potenciais evocados, extraídos do sinal 

de eletroencefalograma. Os participantes visualizavam cenas de partes do corpo 

sendo tocadas por um estímulo inócuo (condição controle) ou por uma agulha 

(condição “dor”). Os resultados mostraram que dois índices de processamento 

cerebral (as ondas N1 e P3 do potencial evocado visual), apresentaram uma maior 

amplitude quando o grupo controle visualizava a cena de dor, em comparação à 
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condição controle (figura 2). No entanto, tal modulação emocional era abolida no 

grupo de médicos.  

 

 

Figura 2. Resultados de Decety et al. 2010. Nesse estudo, os voluntários visualizavam uma 
cena onde uma agulha era introduzida na mão e uma onde um cotonete era posicionado na 
mão. A cena onde a agulha é posicionada deveria evocar uma resposta empática para dor. 
No grupo controle houve uma diferença em uma onda cerebral relacionada a emoção, a 
onda P3, onde, para o estimulo de dor (linha preta) a onda teve uma amplitude maior que a 
onda para o estímulo inócuo, mostrando que o cérebro processa de maneira diferente o 
estímulo emocional. Já no grupo de médicos, essa diferença não existiu, e esse achado foi 
interpretado como uma evidência de regulação emocional no grupo de médicos. 

 

 O efeito observado no estudo de Decety et al. (2010) indica que uma cena 

emocional (cena de dor) evoca um processamento cerebral diferenciado no grupo 

controle. Entretanto, o grupo de participantes formado por profissionais de saúde 

(médicos) não apresentou este diferencial emocional. Esse achado foi interpretado 

como evidência de maior capacidade de regulação emocional nestes profissionais, 

refletindo uma habilidade fundamental em sua profissão. A questão das diferenças 

individuais moduladas pela experiência também foi investigada em um estudo que 

utilizou ressonância magnética funcional (Cheng et al., 2007). Sabe-se que a 
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percepção da dor ativa em grande parte a matriz da dor no observador (Jackson et 

al., 2006). Uma vez que tal representação neural compartilhada pode levar à 

empatia e angústia pessoal, mecanismos regulatórios devem ser acionados em 

pessoas que executam procedimentos dolorosos em sua prática com pacientes, 

de forma que seus níveis de angústia não comprometam sua capacidade de 

manter a assistência médica. Assim, utilizando a técnica de ressonância 

magnética funcional (RMf), Cheng et al. (2007) avaliaram médicos com 

experiência em acupuntura em comparação a um grupo controle sem experiência 

durante a observação de cenas de agulhas sendo inseridas em diferentes partes 

do corpo, incluindo a região da boca, das mãos e dos pés. Os participantes 

também preencheram uma escala (Índice de Reatividade Interpessoal) para medir 

seu traço individual de empatia. Os resultados mostraram que a insula anterior, o 

córtex somatossensorial, a substância cinzenta periaquedutal e o córtex cingulado 

anterior se ativaram de forma significativa no grupo controle, mas não no grupo de 

médicos acupunturistas durante a visualização da inserção de agulhas. Estes 

apresentaram outro padrão de ativação cerebral, incluindo a ativação dos córtices 

pré-frontais superior e medial e da junção temporo-parietal, estruturas 

relacionadas à regulação emocional e à teoria da mente. Em conjunto, os 

resultados de potenciais evocados e RMf do grupo de Decety mostram que um 

mesmo estímulo pode ser avaliado e processado de forma diversa em função de 

características inerentes ao observador. Especificamente, os achados fornecem 

evidências de que profissionais de saúde reagem de forma diferenciada ao 

visualizarem estímulos relacionados à sua prática profissional (cenas de inserção 

de agulhas). Tais estímulos evocam no observador a empatia para dor e no caso 

de profissionais de saúde, que são expostos de forma intensa à tais estímulos, 

faz-se necessário utilizar mecanismos de regulação emocional a fim de evitar a 

exaustão profissional. 

É sabido que no contexto da assistência em saúde, a competência técnica 

é necessária, mas deve estar combinada com habilidades interpessoais como a 

empatia, a qual envolve a percepção do mundo do paciente pelo profissional e a 

comunicação dessa compreensão ao cliente (La Monica, 1987). De fato, a 
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empatia, entendida como habilidade de compartilhar e apreciar os estados 

emocionais e afetivos de outros, é crucial na interação paciente-profissional de 

saúde (Fields et al., 2011; Berg et al., 2011). Entretanto, existem custos 

relacionados à empatia exacerbada (Hodges e Biswas-Dienes, 2007), capaz de 

esgotar recursos emocionais e levar o profissional à exaustão, tornando-o 

vulnerável e comprometendo a sua capacidade para assistência (Figley, 2002; 

Sabo, 2006). Dessa forma, a empatia tem dois lados para o profissional de saúde: 

por um lado, facilita o trabalho de assistência, mas por outro deixa o profissional 

de saúde vulnerável ao seu próprio trabalho, repercutindo claramente no âmbito 

da saúde ocupacional (Sabo, 2006). Nesse sentido, mecanismos de regulação 

devem ser implementados pelo profissional de saúde, no confronto direto com 

situações laborais que deflagram a empatia para dor. 

Portanto, a partir do exposto na literatura, no primeiro experimento deste 

trabalho, comparamos o julgamento/classificação de imagens de procedimentos 

cirúrgicos quanto à sua agradabilidade (valência) e ativação emocional em função 

do grupo de observadores (estudantes da área da saúde vs. não-saúde). 

Utilizamos a metodologia de relato avaliativo, relativamente simples e de baixo 

custo, num conjunto de imagens estáticas de procedimentos cirúrgicos, 

sistematicamente avaliadas e que foram criteriosamente selecionadas a fim de 

que fossem relevantes e representativas para estudantes de enfermagem, futuros 

profissionais de saúde. Também avaliamos o papel crítico do traço individual de 

empatia nesta classificação, através da escala Índice de Reatividade Interpessoal. 

 

1.2. Imagens de procedimentos cirúrgicos: considerações sobre 

nojo/repulsa 

 

A pesquisa sobre o nojo tem se expandido nos últimos anos (Olatunji e 

Sawchuk, 2005; Rozin, Haidt, e McCauley, 2009) e os pesquisadores 

contemporâneos de nojo geralmente concordam que uma perspectiva evolutiva é 

necessária para uma compreensão abrangente do desenvolvimento e função 
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dessa emoção (Rozin, Haidt e McCauley, 2008; Tybur, Lieberman e Griskevicius, 

2009). Contribuindo para esse consenso está a consistência transcultural nas 

expressões de nojo (Ekman, 1972), a conexão direta entre os desencadeadores 

do nojo comum e as ameaças de doenças infecciosas (por exemplo, carne 

apodrecida, Curtis e Biran, 2001) e o reconhecimento de que os patógenos 

impuseram fortes pressões de seleção sobre a evolução da maioria dos 

organismos (Fumagalli et al., 2011; Tooby, 1982). O nojo é uma emoção 

heterogênea, provocada em resposta a uma variedade de atos e substâncias que 

variam de fezes e vômito a incesto e pornografia e atos como mentir e roubar. A 

natureza variada do nojo levanta questões sobre como melhor caracterizar a 

função desta emoção e como investigar padrões de diferenças individuais em 

como a emoção é vivida (Tybur, Lieberman e Griskevicius, 2009). 

O nojo tem sido reconhecido como uma emoção básica desde Darwin 

(1872/1965). Como outras emoções básicas, o nojo tem uma expressão facial 

característica (Ekman e Friesen, 1975), uma reação própria (distanciamento do 

self de um objeto ofensivo), uma manifestação fisiológica distinta (náusea) 

(Repulsa). Rozin e Fallon (1987) definiram o nojo como: 

 

“Revolta diante da perspectiva de incorporação (oral) de um objeto 

ofensivo. Os objetos ofensivos são contaminantes; ou seja, se eles 

entrarem brevemente em contato com um alimento aceitável, eles 

tendem a tornar esse alimento inaceitável. ” 

 

A idéia de emoções fundamentais e universais é sustentada por alguma 

invariância transcultural na atribuição de certas faces a emoções específicas 

(Ekman, 1971; Izard, 1971). Embora exista um consenso generalizado de que o 

nojo teria evoluído para desempenhar um papel fundamental na motivação de um 

comportamento que reduz probabilisticamente a exposição a patógenos - 

organismos que exploram seus hospedeiros para obter recursos críticos para a 

própria sobrevivência e replicação (Olatunji e Sawchuk, 2005; Rozin et al., 2008; 
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Tybur, Bryan, Magnan, e Caldwell Hooper, 2011; Tybur, Merriman, Caldwell, 

McDonald, e Navarrete, 2010), não há consenso sobre as funções que o nojo 

serve quando evocado por atos não relacionados à evitação de patógenos. Em 

seu estudo, Tybur et al. (2013) sugeriram que, além de motivar a prevenção de 

patógenos, o nojo teria evoluído, por exemplo, para regular as decisões nos 

domínios da escolha e da moralidade do parceiro.  

Muitas das substâncias que as pessoas em todas as culturas consideram 

intuitivamente nojentas, como fezes, corpos mortos e fluidos sexuais, contêm 

realmente bactérias nocivas. No entanto, como vários pesquisadores em nojo 

observaram, muitos objetos, atos e conceitos que não representam ameaças 

infecciosas fatais (patógenos) causam também o nojo. Por exemplo, um bolo em 

forma de fezes, suco de maçã em penicos e baratas de plástico esterilizadas 

provocam relatos de nojo/repugnância, assim como muitos conceitos sexuais e 

transgressões sociais não infecciosas (Borg, de Jong & Schultz, 2010).  

O modelo teórico de nojo apresentado por Rozin, Haidt, McCauley e 

colegas, que chamamos de modelo Rozin-Haidt-McCauley (RHM), tornou-se o 

padrão-ouro na literatura de nojo nas últimas três décadas (Rozin, 1994; Haidt, 

Rozin, McCauley & Imada, 1997; Rozin e Fallon, 1987; Rozin, Haidt & McCauley, 

2008). A RHM propõe dois estágios para o modelo de nojo: core disgust e animal 

reminder disgust. O "core disgust" - o nojo em relação aos alimentos, animais e 

produtos corporais – teria evoluído de um sistema de rejeição de alimentos 

baseado em toxinas (desgosto) e funciona para motivar a evitação à patógenos. O 

modelo RHM sugere ainda que o “core disgust” foi cooptado para abordar uma 

função separada: lembretes neutralizantes de que os seres humanos são animais. 

Em particular, o modelo de RHM postula que o modelo de nojo “animal reminder” 

funciona para nos proteger de vermos "nós mesmos como rebaixados, 

degradados e mortais" (Rozin et al., 2008), rejeitando quaisquer lembretes de 

nossa natureza animal e mortalidade. É um nojo provocado principalmente por 

sexo, morte (por exemplo, cadáveres), má higiene, e violações do envelope do 

corpo (por exemplo, mutilação, feridas, desfiguração). Assim, pensa-se que o nojo 
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“animal reminder” funciona para "proteger o corpo e a alma" (Rozin et al., 2008). 

Existe ainda uma proposta mais recente e abrangente para classificar o nojo 

(Tybur et al., 2013). 

 

 

1.3. Respostas autonômicas a estímulos emocionais (imagens 
indutoras de nojo/repulsa) 

 

O ciclo cardíaco é o intervalo entre dois batimentos cardíacos. O ciclo 

começa com a despolarização do nódulo sinoatrial, no átrio direito, no período final 

da diástole. A onda de despolarização que passa através do músculo atrial 

corresponde à onda P no sinal elétrico gerado pelo coração (como pode ser visto 

na figura 3). Em seguida da onda P, ocorre a contração atrial e o próximo evento 

que aparece no registro de ECG é o complexo QRS que reflete a despolarização 

ventricular e início da sístole. Depois desta fase, os ventrículos repolarizam, 

evento representado pela onda T no ECG, iniciando o relaxamento dos ventrículos 

e uma nova diástole (Bernston et al., 2007). 

 

Figura 3: Morfologia do sinal eletrocardiográfico. A figura mostra os componentes P, Q, R, S 
e T (traduzido e adaptado de Bernston et al., 2007). 
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 As respostas cardíacas evocadas por estímulos emocionais tem sido foco 

de interesse de muitos trabalhos e a intensidade do estímulo é apontada como um 

fator crítico para determinar respostas de orientação e de defesa (ver Bradley & 

Lang, 2006). Inicialmente, Sokolov (1963, apud Bradley e Lang, 2006) propôs que 

estímulos sensoriais de alta intensidade evocam respostas defensivas que são 

mediadas pela ativação simpática e estariam associadas com a vasoconstricção 

periférica, vasodilatação encefálica e a aceleração cardíaca. Por outro lado, 

estímulos de baixa intensidade promoveriam respostas de orientação mediadas 

pela dominância parassimpática e associados com padrões de desaceleração 

cardíaca. Nessa concepção, a atividade simpática estaria associada com 

mobilização para responder a eventos aversivos (Schneirla, 1959). Além disto, nos 

trabalhos mais antigos sobre esta temática, uma proposta de ativação recíproca 

entre os dois ramos do sistema nervoso autônomo era considerada a maneira 

mais consistente de funcionamento (Schneirla, 1959). Porém, mais recentemente, 

esta visão tem sido revista e questionada por ser muito simplista. De fato, 

Berntson e colaboradores (1991) propuseram uma teoria sobre controle 

autonômico de órgãos com dupla inervação, tais como o coração, segundo a qual 

mudanças fisiológicas podem ser evocadas por uma diferença no nível de 

ativação de ambos os sistemas. Assim, os ramos simpático e parassimpático 

poderiam ser independentemente ativados, reciprocamente controlados, co-

ativados ou co-inibidos. 

 Estudos mais recentes onde a estimulação emocional foi realizada pela 

apresentação de figuras afetivas mostraram que a resposta cardíaca estaria 

relacionada com a valência afetiva (Lang et al., 1993). Durante a visualização de 

fotografias por 6 segundos de duração, se observou um padrão trifásico da 

resposta de frequência cardíaca, com uma desaceleração inicial (geralmente 

tomada como índice de orientação), seguida de um componente acelerativo e 

então um segundo componente desacelerativo (Bradley e Lang, 2006). Trabalhos 

do grupo de Bradley e Lang têm mostrado que a visualização de imagens 

desagradáveis promove uma desaceleração inicial maior e as imagens agradáveis 

promovem um maior pico acelerativo. No trabalho de Bradley e colaboradores 
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(2001), os autores investigaram a resposta cardíaca para diferentes categorias de 

estímulos desagradáveis e observaram que a desaceleração cardíaca evocada 

por imagens desagradáveis ocorria tanto para as categorias de alta ativação, ou 

seja, imagens de ameaça e mutilados, quanto para as de baixa ativação, como 

poluição e perda (figura 4). Em resumo, a resposta cardíaca não variou 

significativamente em função do tipo de estímulo desagradável, seja para a 

desaceleração inicial ou para o pico acelerativo subsequente. Em relação às 

imagens agradáveis, Lang et al., (1993) observaram que a desaceleração inicial 

não era sustentada para tais estímulos. Ao contrário, o componente mais 

representativo da resposta cardíaca a estímulos agradáveis seria uma aceleração 

intermediária. 
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Figura 4. Resultados de Bradley et al., 2001: variações na frequência cardíaca durante a 
visualização passiva de imagens. (a) Média das ondas da frequência cardíaca para a 
visualização de imagens desagradáveis, agradáveis e neutras. Para as imagens 
desagradáveis observou-se uma desaceleração sustentada, mas para as imagens 
agradáveis houve uma resposta trifásica (desaceleração, aceleração e desaceleração). 
Separadamente foram plotadas as ondas cardíacas para categorias no contexto agradável e 
desagradável. (b) Nas categorias de valência agradáveis, houve diferença entre a 
desaceleração inicial e o pico acelerativo, com as imagens eróticas de casais com a maior 
desaceleração inicial e o menor pico acelerativo e as imagens de natureza resultou em uma 
menor desaceleração inicial e um maior pico. (c) Nas categorias de valência desagradáveis, 
a desaceleração inicial e o pico acelerativo não tiveram diferenças significativas. 

 
 Em sua revisão de literatura, Kreibig (2010) descreveu a resposta 

autonômica relacionada ao nojo como se dividindo em dois padrões parcialmente 

sobrepostos: a) nojo/repulsa em relação à contaminação e poluição (por exemplo, 

fotos de banheiros sujos, baratas, vermes de comida, cheiros desagradáveis, 

expressões faciais de expulsão de alimentos) – com coativação parassimpática e 

respiração mais rápida, particularmente diminuição da inspiração (Sherwood, 

2008); b) nojo/repulsa provocada por mutilação, lesão e sangue (por exemplo, 

injeções, cenas de mutilação, lesões sangrentas), caracterizada por um padrão de 

desativação cardíaca simpática, aumento da atividade eletrodérmica, ativação 

vagal inalterada e respiração mais rápida.  

 Vários trabalhos de nosso grupo têm investigado a reatividade cardíaca a 

estímulos negativos, especialmente corpos mutilados, em diversos contextos de 

tarefas e distintas amostras, com traços individuais mapeados (Azevedo et al., 

2005; Mocaiber et al., 2011a; Volchan et al., 2011; Alves et al., 2014; Bastos et al., 

2016). Azevedo e colaboradores (2005) mostraram que a exposição a um bloco de 

fotografias de corpos mutilados promove uma bradicardia sustentada, podendo ser 

evidenciada, inclusive, vários segundos após o apagar do estímulo. Por outro lado, 

Mocaiber et al. (2011a) observaram que uma exposição curta de imagens de 

corpos mutilados, de 200ms, também foi capaz de modular a reatividade cardíaca 

com uma bradicardia para as fotos de mutilados. A resposta de desaceleração 

inicial para os estímulos aversivos seria uma reminiscência da bradicardia do 

medo provocada nos animais por estímulos ameaçadores, por exemplo, ao se 

deparar com um predador distante (Campbell et al., 1997). De acordo com o 

modelo da cascata defensiva, essa desaceleração cardíaca sustentada seria um 
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indicativo de uma atenção permanente e de um aumento da entrada sensorial do 

estímulo aversivo, ocorrendo quando o sistema defensivo é moderadamente 

ativado, mas a ação não é iminente. Portanto, mesmo para estímulos de baixos 

níveis de ameaça ocorreria uma resposta de orientação e um aumento do 

processamento sensorial (Bradley et al., 2001).  

 Alves et al. (2014), por exemplo, investigaram o papel de respostas de 

imobilidade tônica peritraumática durante um evento de trauma relacionado à 

violência na reatividade cardíaca de voluntários durante à visualização passiva de 

imagens de violência. Os estudantes que relataram que seu trauma mais intenso 

tinha sido relacionado à violência urbana apresentaram correlação positiva entre 

as alterações na frequência cardíaca durante a visualização de imagens de 

violência e seu grau de imobilidade tônica vivenciado no momento de seu trauma. 

Participantes com mais baixas pontuações de imobilidade tônica apresentaram 

respostas mais bradicárdicas e aqueles com mais altos níveis de imobilidade 

tônica apresentaram respostas mais taquicárdicas durante a visualização das 

imagens de violência, sugerindo que a relevância do estímulo e a magnitude da 

resposta defensiva durante um trauma prévio são fatores críticos na deflagração 

de respostas defensivas mais intensas. 

 

  

 Pelos trabalhos discutidos acima, observamos que o padrão de resposta 

cardíaca esperado durante a visualização de fotografias desagradáveis é uma 

desaceleração inicial sustentada. Entretanto, é possível obter um padrão 

diferencial de resposta mesmo utilizando a metodologia de exposição a fotografias 

afetivas. Hamm et al. (1997), não observaram bradicardia durante a visualização 

de fotografias alvo de sua fobia em voluntários fóbicos. Ao contrário, mulheres 

fóbicas à aranha ou à cobra apresentaram uma aceleração cardíaca para as 

imagens de sua fobia. Esse padrão acelerativo das voluntárias fóbicas para as 

imagens de sua fobia foi interpretado como decorrente de uma dominância 

simpática, relacionada à ativação de uma resposta defensiva de luta ou fuga. 
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Portanto, a visualização dos estímulos de fobia promove em fóbicos uma ativação 

mais intensa da cascata defensiva, mesmo em ambiente de laboratório. 

Conforme mencionado, a frequência cardíaca desacelera para qualquer 

novo estímulo, funcionando como um índice geral de atenção (Graham e Clifton, 

1966).  Os animais respondem para estímulos ameaçadores em particular, com 

intensa bradicardia (Campbell, Wood e McBride, 1997). Lacey e Lacey (1970) 

propuseram que esse tipo de padrão influencia o processamento central 

modulando a atividade cerebral para facilitar a percepção. Estudos prévios (Hare, 

Wood, Britain e Shadman, 1971; Lang, Greenwald, Bradley & Hamm, 1993) 

mostraram desaceleração cardíaca para estímulos visuais (filmes ou imagens) de 

cirurgia ou sangue em comparação à neutros. Acredita-se que tal resposta seja 

predominantemente vagal. A desacerelação da frequência cardíaca mediada pelo 

parassimpático ocorre em fases iniciais de processamento, típica do mecanismo 

de alocação atencional (Levenson, 1992). Baldaro et al. (2001) investigaram a 

reatividade emocional a um filme de cirurgia, medindo a frequência cardíaca (FC) 

e a arritmia sinusal respiratória (RSA). Os resultados mostraram uma maior 

desaceleração cardíaca e maior RSA durante a visualização do filme de cirurgia 

em comparação ao filme neutro, apontando para uma ativação autonômica 

caracterizada por dominância parassimpática. 

 

No presente trabalho, utilizamos como estímulo de interesse imagens de 

procedimentos cirúrgicos, dada a sua relevância ocupacional para estudantes de 

enfermagem. As imagens de procedimentos cirúrgicos se assemelham em muitos 

aspectos às imagens de mutilação, pois envolvem violação do envelope corporal, 

presença de sangue e/ou secreções, e presença de corpo ou parte do corpo 

humano nas imagens. Portanto, a reatividade cardíaca a tais imagens tem como 

ponto de partida a comparação com aquela observada para corpos mutilados, que 

é tipicamente uma resposta desacelerativa, envolvendo um mecanismo de 

orientação e potencializado pela bradicardia do medo específica de estímulos que 

sinalizam ou representam ameaça no ambiente. No entanto, diferem de tais 

imagens pois estão inseridas em um contexto hospitalar com presença de 
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instrumentos cirúrgicos (luvas, pinças, agulhas, bisturi, tubos), sinalizando um 

contexto atenuado, supostamente menos aversivo e ameaçador. 

Os estudos investigando a resposta cardiovascular à estímulos envolvendo 

mutilação e lesão corporal, incluindo cirúrgicos tem evidenciado resultados 

variados, dependendo principalmente do protocolo experimental, do tipo de 

estímulo usado (vídeos, imagens ou mesmo odores) e da população estudada 

(Vrana, 2009). A resposta do sistema nervoso autônomo a estímulos que 

pressupõem nojo (como imagem de procedimentos cirúrgicos e corpos mutilados) 

é determinada por vários fatores. Assumindo a perspectiva evolutiva de que as 

alterações autonômicas estejam relacionadas a mecanismos comportamentais e à 

ação (Ekamn e Friesen, 1975), espera-se que a resposta cardíaca seja 

diretamente afetada pelas demandas situacionais na situação envolvendo o nojo. 

Por exemplo, se a situação envolve o nojo desencadeado pela presença de uma 

lesão corporal, pode haver uma resposta vasovagal resultando em queda da 

frequência cardíaca e da pressão arterial, voltadas para evitar a perda de sangue. 

Além disso, as respostas autônomicas associadas a qualquer evento emocional 

podem envolver uma mobilização cardiovascular geral para dar suporte às 

demandas energéticas associadas ao comportamento a ser deflagrado. Por 

exemplo, a preparação para escape ou fuga vigorosa necessitaria de aumento da 

pressão arterial, frequência cardíaca e atividade respiratória para suprir o aumento 

da demanda fisiológica.  

No caso de situações que envolvem nojo/repulsa, as típicas alterações 

comportamentais envolvem a esquiva/evitação ou expulsão de substâncias 

nocivas (rejeição oral), já que classicamente em sua origem o nojo é definido 

como “repulsa na perspectiva/possibilidade de incorporação (oral) de um objeto 

repugnante” (Rozin e Fallon, 1987). A partir dessa definição, o estímulo 

desencadeante (material repugnante ou contaminado) e a disposição para ação 

(evitar ou expelir o material nocivo/ contaminado) são claras. Assim, dependendo 

das demandas energéticas e comportamentais da situação repulsiva, a resposta 

cardiovascular poderia hipoteticamente variar de aumento da pressão arterial e 

frequência cardíaca - dando respaldo à expulsão vigorosa e ativa do material 
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contaminado- passando pela ausência de mudanças ou até uma redução 

significativa da pressão arterial e frequência cardíaca (típicas de uma resposta 

vasovagal a estímulos que envolvem lesão coporal). 

Schienle et al. (2001) encontraram uma redução da frequência cardíaca 

durante a visualização de imagens repulsivas, em comparação à imagens neutras 

e agradáveis. Stark et al. (2005) observaram maior magnitude da redução da 

frequência cardíaca para slides de nojo/repulsa para os participantes com 

aumento da experiência de nojo auto-relatada. Johnson, Thayer e Hugdahl (1995) 

observaram redução da frequência cardíaca de maior amplitude durante a 

visualização de faces de Ekman com expressões de nojo ou raiva em comparação 

às faces de medo. Page (2003) observou aumento da pressão arterial em 

participantes sensíveis ao nojo para um slide de injeção e um de sangue. 

Entretanto, nesse estudo, somente uma imagem de cada tipo foi utilizada.  

Vídeos que exibem cenas repulsivas/ de nojo, especialmente com mutilação 

ou procedimentos cirúrgicos, geralmente induzem à efeitos fisiológicos e 

psicológicos robustos e têm sido bastante usados em protocolos envolvendo 

regulação emocional e não tão focados na emoção específica. Por exemplo, 

Gross (Gross, 1998; Gross e Levenson, 1993) encontraram redução na frequência 

cardíaca durante a visualização de filmes de vítimas de queimaduras e 

procedimentos cirúrgicos. Demaree et al. (2006) encontrou redução da frequência 

cardíaca e aumento da condutância da pele (índice simpático) durante a 

observação de um vídeo de abatedouro de animais em comparação à um vídeo 

neutro. Rorhman e Hopp (2008) investigaram de forma ampla os indicadores 

cardiovasculares do nojo/repulsa. Os voluntários assistiam a 3 tipos de filmes: 

neutro, cena de amputaçao de extremidade superior e cena de uma pessoa 

vomitando. Fortes reações subjetivas, eletrodérmicas (aumento da condutância) e 

cardiovasculares (aumento da contratilidade miocárdica) foram observadas para 

ambos os filmes indutores de nojo/repulsa, sugerindo coativação simpática e 

parassimpática. A redução na frequência cardíaca foi observada somente na 

condição em que era apresentada a cena de amputação, sugerindo a 
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especificidade cardiovascular das reações de repulsa a estímulos envolvendo 

lesão corporal.  

Overheld et al. 2009 investigaram respostas cardiovasculares e digestivas à 

estímulos do tipo nojo principal (”core disgust”) em comparação aos do tipo 

“animal-reminder disgust”. Essa classificação obedece à perspectiva teórica de 

Paul Rozin sobre a emoção universal “repulsa/nojo” (Rozin e Fallon, 1987). 

Conforme mencionado no item 1.2., em seu modelo de nojo/repulsa dividido em 2 

estágios, Rozin propõe que este seria um mecanismo defensivo que teria evoluído 

para proteger o organismo da contaminação por patógenos e toxinas do ambiente 

externo (“core disgust”/nojo principal), o qual se extenderia para estímulos que nos 

lembram de nossa natureza animal (“animal reminder”), incluindo corpos mutilados 

e lesões corporais. Overheld et al. (2009) investigaram se os estímulos 

pertencentes aos dois tipos de nojo (core disgust e animal reminder) gerariam um 

padrão de resposta autonômica diferenciado. Tal questionamento torna-se 

relevante quando se faz referência a transtornos como a fobia de sangue 

tipicamente caracterizada por tontura e desmaio (Page, 1994), enquanto que 

outras fobias (de animais, por exemplo) não apresentam esse componente. Uma 

explicação para tal alteração é de que estímulos do tipo “animal reminder” (ex: 

sangue) resultem em uma esquiva simpática e/ou ativação parassimpática que 

resultem em uma queda da pressão arterial, podendo levar à sensação de tontura 

e desmaio. De fato, estímulos contendo sangue e injeção levam à ativação de 

uma resposta chamada bifásica (aumento inicial na atividade simpática seguida 

por uma queda abrupta da pressão arterial mediada pelo ramo parassimpático). 

Tal resposta é mais intensa em indivíduos com altos níveis de fobia para sangue 

(Page, 2003). Por outro lado, estímulos do tipo “core disgust” teriam maior relação 

com componentes digestivos (produção de saliva, tendência à vômitos). Assim, no 

estudo de Overheld, indivíduos com baixo e alto nível de fobia para sangue eram 

instruídos à tarefa de imagética guiada envolvendo 3 condições: neutra, “core 

disgust” e “animal reminder disgust”. Os resultados mostraram que para os 

componentes cardíacos, houve uma redução da atividade simpática para ambos 

os estímulos desencadeadores de nojo/repulsa. Além disso, sintomas subjetivos 
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de tontura e vômitos foram mais acentuados no grupo de alta fobia para sangue, 

para ambos os tipos de nojo, contrário à expectativa inicial. Com isso, os autores 

concluíram que a reatividade fisiológica parece ser relativamente 

independentemente do tipo de estímulo indutor de nojo e pode representar um 

mecanismo “hard-wired” mais geral de proteção contra a contaminação por 

patógenos. 

Palomba et al. (2000) investigaram as bases autonômicas das reações 

cardíacas durante a visualização de estímulos desagradáveis. Três tipos de 

fragmentos de filmes de cerca de 2 min eram apresentados aos voluntários:  cena 

de violência (perseguição de um menino por um homem com faca), cena de 

grande cirurgia (cirurgia torácica) e cena neutra (paisagem). Os resultados 

mostraram aumento na atividade simpática para o filme de violência enquanto que 

o filme de cirurgia levou à maior atividade eletrodérmica bem como maior 

desaceleração cardíaca, apoiando a hipótese de padrões autonômicos distintos 

em função da especificidade do estímulo desagradável.  

 

Vossbeck-Elsebusch et al. (2012) conduziram uma análise psicofisiológica 

de estímulos deflagradores de repulsa/nojo com e sem associação com sangue-

injeção-lesão. Os autores pontuam que indivíduos com medo de sangue-injeção-

lesão podem desmaiar quando confrontados com estímulos contendo sangue-

injeção-lesão. Page (1994) propôs que indivíduos com fobia de sangue-injeção-

lesão desmaiem devido à alta sensibilidade ao nojo/repulsa, o que facilita o 

desmaio por acentuar a atividade parassimpática. Os autores investigaram as 

hipóteses de que (1) imagens repulsivas/nojentas induzam mais nojo em pessoas 

com ansiedade de sangue-injeção-lesão com histórico de desmaio em 

comparação à um grupo controle e (2) nojo/repulsa cause ativação 

parassimpática. Os participantes eram um grupo com alto nível de medo de 

sangue-injeção-lesão e histórico de desmaio e um grupo com nível intermediário 

de medo de sangue-injeção-lesão e sem histórico de desmaio. Foram registrados 

os relatos de nojo/repulsa, ansiedade e sensação de desmaio bem como 

alterações na frequência cardíaca, condutância da pele, pressão arteria e arritmia 
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sinusal respiratória durante a visualização de imagens de nojo/repulsa com e sem 

conteúdo de sangue. Os autores não encontraram nenhuma evidência de que 

indivíduos com alto nível de medo de sangue-injeção-lesão fossem mais sensíveis 

ao nojo do que o grupo controle (nível intermediário de medo de sangue-injeção-

lesão e sem histórico de desmaio) bem como não encontraram evidência de 

ativação parassimpática. 

Broderick et al. (2013) investigaram a resposta de medo e nojo à exposição 

de imagens em indivíduos com transtorno obsessivo compulsivo (TOC) 

relacionado à contaminação. O nojo tem sido relacionado ao desenvolvimento e 

manutenção do TOC relacionado à contaminação. Em seu um trabalho, um grupo 

não clínico de participantes com alto e baixo nível de sintomas de TOC 

relacionado à contaminação foram expostos à 2 categorias de estímulos 

repulsivos: lesão com sangue e excreções corporais. Os relatos subjetivos de 

nojo/repulsa e medo foram superiores no grupo com altos níveis de sintomas de 

TOC. O grupo com altos níveis de sintomas de TOC apresentaram redução na 

desaceleração cardíaca.  

Acredita-se que o nojo seja um medo real ou potencial de contaminação, 

desencadeada pela ingestão ou proximidade de objetos considerados sujos, 

infectados ou corrompidos (Rozin et al.,1999) . Em oposição às respostas de 

medo de luta ou fuga, o nojo motiva náusea e sentimentos de repugnância (Rozin, 

Haidt e McCaauley, 1999). As repostas de nojo _ diferentemente do medo _ são 

embasadas pelo aumento na atividade do sistema nervoso parassimpático (Rozin 

et al., 1999). Nessa linha, numerosos estudos observaram uma desaceleração 

cardíaca provavelmente mediada pelo parassimpático durante a indução de nojo 

em populações normais (Gross, 1998; Gross e Levenson, 1993; Johnsen, Thayer 

e Hugdahl, 1995). Entretanto, outros estudos observaram acelerações cardíacas 

(Vrana, 1994; Schienle, Stark e Vaitl, 2001). A incongruência dos resultados tem 

sido atribuída ao tipo de estímulos usado (vídeos ou imagens; excreções corporais 

ou corpo mutilado), desencadeando respostas fisiológicas e auto-relatadas 

distintas. Uma revisão recente da reatividade autonômica nas emoções (Kreibig, 

2010) sugere que as imagens de mutilação desencadeiem desaceleração da 
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frequência cardíaca enquanto que imagens de contaminação (excreções 

corporais) desencadeiem acelerações cardíacas.  

Shenhav e Mendes (2014) investigaram a reatividade fisiológica a dois tipos 

de estímulos evocativos de nojo/repulsa. Conforme mencionado, as reações de 

repulsa/nojo podem ser deflagradas por estímulos indutores de rejeição 

orogástrica (ex: pus e vômito _ estímulos do tipo “core disgust”) e também por 

imagens de sangue corporal e procedimentos médicos (ex: cirurgia _ estímulos 

contendo sangue e violação corporal). A reação de repulsa aos dois tipos de 

estímulos parece estar relacionada a uma reação evolutiva comum voltada para a 

evitação de contaminantes alimentares ou presentes no sangue. Entretanto, as 

reações aos estímulos de lesão com sangue normalmente se confundem com 

reações a dor em potencial vivenciada pela vítima na cena. Isso pode explicar o 

porquê de as duas formas de repulsa/nojo exibirem padrões distintos de 

reatividade fisiológico, apesar de similaridades nas expressões faciais e no relato 

subjetivo. Portanto, os autores investigaram se as semelhanças e diferenças nas 

respostas se manteriam quando os marcadores de contaminação na categoria 

“sangue/violação corporal” fossem removidos (restando apenas lesões dolorosas 

sem sangue ou violações explícitas do envelope corporal). Participantes eram 

alocados em 3 condições de visualização de filmes: a) neutra (cena de animais na 

natureza), b) nojo principal (”core disgust”): cena de interação com excreções 

corporais: pus, fezes, vômitos e c) lesões dolorosas (cenas de fraturas de perna 

em jogo de futebol, boxe ou skate). Na condição “lesões dolorosas” a presença de 

sangue foi excluída a fim de retirar o componente de contaminação da cena. A 

reatividade cardiovascular, gástrica e facial foi registrada. A atividade aumentada 

dos músculos faciais e o relato (níveis aumentados de afeto negativo e relato de 

nojo em comparação à condição neutra) indicaram que os participantes 

vivenciaram o nojo/repulsa em ambas as condições (core disgust e lesões 

dolorosas). Mais especificamente, a experiência relatada de nojo bem como a 

atividade do músculo levator labii e corrugador foram maiores na condição “core 

disgust” (nojo principal) do que na condição “lesões dolorosas”. No entanto, a 

fisiologia periférica dissociou as condições: a condição “core disgust” reduziu a 
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atividade normogástrica enquanto que a condição “lesão dolorosa” reduziu a 

frequência cardíaca e aumentou a variabilidade da frequência cardíaca. No caso 

da reatividade cardíaca, mais especificamente, apenas a condição “lesão 

dolorosa” promoveu alterações (redução da frequência cardíaca e aumento da 

arritmia sinusal respiratória/variabilidade da frequência cardíaca), sugerindo 

aumento da atividade parassimpática. Os autores interpretaram os achados como 

evidência de que as expressões de nojo para estímulos de “lesão dolorosa” 

possam refletir uma resposta afetiva fundamentalmente diferente daquela evocada 

pelo “core disgust”. Adicionalmente, a resposta cardiovascular parece estar, de 

fato, mais relacionada à percepção da dor (empatia para dor) ao invés de uma 

resposta ampla à estímulos gerais relacionados à contaminação. Os achados 

permitem refletir sobre as razões pelas quais algumas reações de repulsa/nojo só 

desencadeiam esquiva, enquanto outras desencadeiam também um 

comportamento de ajuda. Tal reflexão torna-se crítica quando se pensa em 

profissionais de saúde, que estão em constante contato com situações envolvendo 

lesão, secreção e sangue. Tais profissionais precisam sobrebujar tendências de 

esquiva a fim de engajar-se em uma conduta de assistência. Nesse sentido, 

apesar de tais estímulos induzirem ao nojo, é provável que também desencadeiem 

outras tendências de ação, em função de determinados aspectos, que se 

aproximem da resposta empática para dor. A possibilidade paradóxica de que 

reações imediatas de esquiva também deflagrem preocupação empática tem sido 

discutida por um conjunto de estudos do grupo de Tullet (Tullett, 2012; Tullett, 

Harmon-Jones e Inzlicht, 2012).  

Gilchrist et al. (2016) investigaram especificamente a resposta vasovagal, 

comum em ambientes hospitalares, desencadeada por um conjunto de estímulos 

envolvendo sangue, injeção e lesão. Estudantes com e sem histórico de desmaio 

assistiam a vídeos de 5 min: (1) neutro; (2) vídeo de cirurgia cardíaca (estímulo 

sangue/lesão); (3) inserção de cateter no pescoço (estímulo de procedimento 

médico); (4) banheiro sujo (nojo relacionado à contaminação; e (5) homem 

perseguindo filho e esposa com machado (ameaça). Sintomas vasovagais 

(sensação de desmaio, tontura e fraqueza) e variáveis fisiológicas (pressão 
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arterial, variabilidade da frequência cardíaca) eram registradas durante cada 

vídeo. Os estímulos relacionados à nojo/repulsa (lesão/sangue; procedimento 

médico e contaminação) se associaram com menor frequência cardíaca. O vídeo 

de sangue/lesão se associou a maior intensidade de sintomas vasovagais, para 

participantes com histórico de desmaio. Os participantes com histórico de 

desamaio também apresentaram menor pressão arterial sistólica.  

Desta forma, no presente estudo, avaliamos no experimento 2 a reatividade 

cardíaca em estudantes do primeiro ano de enfermagem durante a visualização de 

imagens de procedimentos cirúrgicos (em comparação à neutras pareadas) e a 

compararemos com tal resposta àquela deflagrada por imagens de mutilados (em 

comparação às neutras pareadas). Tal avaliação é importante, pois 

compreenderemos o perfil de resposta a um estímulo criticamente relevante para 

tais estudantes, futuros enfermeiros. Conforme detalhadamente exposto neste 

tópico, a reposta esperada para a visualização de fotografias em geral é uma 

desaceleração em relação período de base, indicativa de engajamento atencional. 

Para as imagens de mutilados, altamente aversivas e ativantes, espera-se uma 

profunda e acentuada bradicardia, direcionada por seu componente motivacional 

aversivo, associada à esquiva/evitação. As figuras de mutilação são 

especialmente potentes em desencadear fortes respostas emocionais, como 

previamente evidenciado por estudos que utilizaram diferentes metodologias 

(Bradley et al., 2001; Azevedo et al., 2005; Fachinetti et al., 2006). Hebb (1946), 

por exemplo, observou que macacos reagiam com sinais de medo na presença de 

pistas de outro macaco que parecia morto, mas que na verdade estava 

anestesiado. Desta forma, acreditamos que tais estímulos, dada sua 

universalidade, promoveriam o mesmo padrão na amostra aqui estudada. Já as 

imagens de procedimentos cirúrgicos, como previamente mencionado, guardam 

similaridades com imagens de mutilação (presença de sangue, violação do 

envelope corporal), mas estão inseridas em um contexto atenuado, de ambiente 

hospitalar, relevante do ponto de vista ocupacional para as estudantes de 

enfermagem. Assim, acreditamos que a resposta desacelerativa seja menos 

intensa que aquela deflagrada por corpos mutilados, indicando menor ativação do 
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sistema motivacional defensivo. Em particular, profissionais de saúde enfrentam 

habitualmente em sua atividade profissional o conflito de se esquivar de 

patógenos, associados à lesões e ferimentos, e a tendência de aproximação para 

garantir a assistência em saúde (comportamento pró-social) (Tybur et al., 2013). 

Nesse sentido, nossa hipótese é de que a resposta desacelerativa atenuada, em 

comparação àquela observada para mutilados, pode refletir uma menor ativação 

motivacional aversiva, para garantir a aproximação necessária associa à resposta 

empática para dor. 

A maior parte dos trabalhos analisados investigando a resposta 

cardiovascular à estímulos envolvendo sangue, lesão e procedimentos cirúrgicos 

utilizou vídeos como estímulos. Até onde sabemos, nosso estudo foi desenhado 

para investigar de forma sistemática a categoria de imagens “procedimentos 

cirúrgicos” e seu impacto sobe estudantes de enfermagem (para as quais são 

relevantes do ponto de vista ocupacional), com um número satisfatório de 

fotografias (N=20) e um grupo pareado (quanto aos parâmetros físicos) de 

imagens neutras criteriosamente selecionado.  

 

1.4. Considerações sobre empatia  

 

A empatia é a habilidade de compartilhar e apreciar os estados emocionais 

e afetivos de outros, e é crucial na interação paciente-profissional de saúde (Fields 

et al., 2011; Berg et al., 2011). Para entender a importância da empatia e sua 

influência no contexto profissional da área da saúde, se faz necessário entender 

seu significado neurobiológico, suas origens e desenvolvimento no ser humano. 

Por motivos de adaptação ao ambiente e sobrevivência da espécie, todos os 

animais possuem respostas emocionais comuns e básicas a eventos relevantes, 

como o comportamento de aproximação, apetitivo (macho compelido a uma fêmea 

no período de acasalamento), ou de esquiva, defensivo (resposta luta ou fuga a 

um predador em potencial). Entretanto, um aspecto que diferiu na evolução da 

espécie humana em relação a outros animais foi o desenvolvimento de 

habilidades interpessoais, especialmente nossa habilidade de cooperar e entender 
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os outros.  Dentre essas habilidades, está o constructo da empatia (Tomasello, 

2000).  

Para que haja um atendimento de qualidade, a empatia é um elemento 

essencial, estando associada com uma melhor satisfação do paciente e sua 

adesão ao tratamento, bem como menos reclamações de negligência (Levinson et 

al., 1997). De fato, muitas das críticas de cuidados médicos comunicadas por 

pacientes se referem ao que eles percebem como habilidades interpessoais e de 

comunicação inadequadas, ao invés de deficiências na técnica ou aspectos do 

seu processo de cuidado. Buckman et al., (2011) sugerem que um aumento na 

atenção dada pelos médicos para o seu próprio papel nessa interação poderia 

mitigar o sofrimento que eles sentem durante encontros particularmente difíceis 

com os pacientes e poderia, possivelmente, melhorar a sua satisfação com a 

prática de medicina. Na prática clínica, os médicos articulam respostas explícitas 

para as emoções de seus pacientes com pouca frequência. Em um estudo 

recente, Pollak et al. (2007) registraram em vídeo oncologistas falando com seus 

pacientes. Momentos em que as emoções eram expressas pelos pacientes (por 

exemplo, declarações como "Eu não tenho nada mais pelo que esperar") foram 

muitas vezes negligenciados pelos médicos. De aproximadamente 200 desses 

momentos, denominados de oportunidades empáticas, os oncologistas 

responderam somente 22% das vezes. Ao invés de focarem sua atenção na 

expressão da emoção pelo paciente, eles escolhiam discutir algum outro aspecto 

dos cuidados médicos, como uma mudança na terapia (por exemplo), em 76% das 

vezes.  

 Até recentemente, o ensino de comunicação e de habilidades empáticas foi 

sobreposto por outras áreas de ensino na área de saúde. Como resultado, muitos 

médicos e outros profissionais de saúde não receberam treinamento suficiente 

para desenvolver ou adquirir as habilidades interpessoais necessárias para um 

cuidado centrado no paciente (Buckman et al., 2011).  Hojat et al. (2009) 

relataram um significante declínio na empatia durante o terceiro ano da faculdade 

de medicina. A partir desses dados, Spiro (2009) sugere em seu artigo que alguns 
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estudantes de medicina começam a faculdade com um sentimento de empatia e 

amor genuínos (como uma esperança de ajudar os outros). Entretanto, a ênfase 

curricular na biologia molecular e até mesmo a exclusão da humanidade no 

atendimento acabam focando a atenção dos estudantes na doença, e não nos 

pacientes que a possuem. Os avanços na ciência e na tecnologia seriam tão 

tentadores a todos, e o que é aprendido na área humanitária pareceria tão 

ultrapassado que não se poderia culpar jovens médicos por se fixarem nessas 

novidades. Estudantes de medicina, selecionados devido às suas vitórias no 

treinamento universitário, aprendem que o trabalho árduo traz recompensas. 

Nesse processo seletivo, a energia parece mais importante que a contemplação e 

os estudantes podem perder sua empatia pelos doentes. Assim, não é 

surpreendente que mudanças no currículo de universidades médicas envolvendo 

a inclusão de treinamento de habilidades emocionais tenha mostrado resultados 

encorajadores. Médicos residentes frequentando pequenos cursos têm melhorado 

suas habilidades de comunicar notícias ruins, desenvolvendo especificamente 

melhores respostas às sugestões emocionais (Back et al., 2006).  Oncologistas 

frequentando workshops de habilidades comunicativas apresentaram uma 

melhora substancial nas expressões verbais de empatia (Mercer e Reynolds, 

2002). 

Pacientes comumente expressam as interações com a maioria dos médicos 

como distantes e indicativas de uma falta de preocupação para com seu bem 

estar. Isso provavelmente é acrescentado à angústia sentida por uma pessoa em 

busca de uma cura, assim como interfere na troca de informação requisitada para 

um bom cuidado médico. Apesar das universidades médicas atuais focarem na 

comunicação clínica e do seu treinamento da prática “centrada no paciente”, 

problemas no relacionamento entre médicos e pacientes ainda são amplamente 

conhecidos. A importância da demonstração de empatia, compaixão e cuidado 

tem sido destacado na literatura (Warmington, 2011). Um estudo recente 

investigou a ligação entre a empatia de médicos e enfermeiros e a resposta de 

pacientes oncológicos. Esse estudo sugere que a empatia de médicos e 

enfermeiros esteja associada com maior satisfação do paciente, melhor ajuste 
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psicossocial, menos perturbação psicológica e menor necessidade de informação 

(Lelorain et al., 2012).  Em um estudo recente, Del Canale et al. (2012) testaram a 

hipótese de que uma pontuação alta em uma escala de empatia médica validada 

se relacionaria com melhores resultados clínicos para pacientes com diabetes 

mellitus. Nesse estudo, 242 médicos preencheram a Escala Jefferson de Empatia 

(médicos). As pontuações obtidas eram correlacionadas com a ocorrência de 

complicações metabólicas agudas do diabetes mellitus (estado hiperosmolar, 

cetoacidose diabética e coma) em seus 20.961 pacientes. Ou seja, o estudo 

buscou investigar o efeito do traço de empatia em médicos sobre um parâmetro 

concreto, fisiológico, do prognóstico do paciente. Foi observado que pacientes de 

médicos com altas pontuações na escala de empatia, em comparação com os 

pacientes dos médicos com pontuações médias e baixas, apresentavam uma 

menor taxa de complicações metabólicas agudas. Esses resultados sugerem que 

a empatia médica está significativamente associada com a melhora clínica dos 

pacientes com diabetes mellitus e deve, então, ser considerada como um 

importante componente da competência clínica.  

Do ponto de vista experimental, Sun et al. (2015) por exemplo, investigaram 

o papel da mímica emocional na sinalização da empatia para dor evidenciada pela 

eletromiografia facial. A mímica facial tem sido interpretada como um índice 

comportamental para empatia emocional. O estudo investigou a relação entre a 

atividade muscular facial e a empatia para dor através da eletromiografia facial 

enquanto observadores assistiam a vídeos mostrando eventos dolorosos na vida 

real. Três tipos de vídeo foram usados: (a) uma cena completa de dor intacta, (b) 

uma cena contendo uma injeção no braço e (c) expressões faciais de dor. Os 

resultados mostraram aumento da atividade do zigomático e do corrugador 

quando os participantes viam as cenas de dor. Na condição do vídeo intacto 

mostrando dor, a atividade do corrugador se correlacionou positivamente com a 

subescala preocupação empática (da escala Índice de Reatividade Interpessoal _ 

IRI), sugerindo empatia para dor mediada pela mímica facial. De acordo com 

Davis (1983) a subescala preocupação empática mede a empatia emocional 
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orientada para outros ou a tendência de vivenciar sentimentos de empatia como 

cordialidade e compaixão. 

 

1.5. Contextualização do trabalho 

 

Como amplamente discutido, os estudos mostram a flexibilidade das 

respostas emocionais, que não são estereotipadas, mas dependentes do contexto. 

De especial interesse estão os resultados do grupo de Decety (Cheng et al., 2007; 

Decety et al., 2010) que mostraram evidências de reatividade emocional 

diferenciada (atenuada) em função da experiência prévia e da relevância dos 

estímulos para o observador. Especificamente, profissionais de saúde exibem uma 

atenuação na reatividade emocional (medida pela ativação cerebral via RMf em 

várias estruturas cerebrais relacionadas ao processamento emocional e pelos 

potenciais evocados relacionados à atenção e emoção – P300) durante a 

visualização de cenas de dor. Os achados do grupo forneceram evidências de que 

a resposta emocional é modulada por possíveis mecanismos regulatórios nos 

indivíduos em função à sua exposição constante aos estímulos/situações 

envolvendo dor. Além disso, vários trabalhos mostraram a importância das 

diferenças em traços individuais (especialmente o traço de empatia) em sua 

capacidade de modular respostas emocionais. A empatia, uma característica 

fundamental na espécie humana, tem seu papel em destaque em profissionais de 

saúde, cuja atividade principal envolve a assistência e o cuidado, os quais 

necessariamente requerem esta habilidade de entender e se colocar no lugar do 

outro. Nesse sentido, dada a heterogeneidade na forma com a qual os indivíduos 

reagem e regulam suas emoções, a perspectiva nesse trabalho foi investigar se 

existiria um padrão diferencial na avaliação de estímulos emocionais específicos e 

relevantes (imagens de procedimentos cirúrgicos) em função da relevância dos 

mesmos (representatividade para estudantes de enfermagem, futuros profissionais 

de saúde). Especificamente, investigamos a reatividade a estímulos emocionais 

(imagens de cirurgia, relevantes para área da Saúde) por um grupo de estudantes 
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do curso de graduação em Enfermagem, numa perspectiva psicofisiológica. Vários 

trabalhos investigaram a reatividade emocional à imagens envolvendo 

procedimentos médicos, cirúrgicos, envolvendo sangue, lesão, injeção, em sua 

maioria, utilizado filmes curtos. Outros, utilizaram imagens de agulhas sendo 

inseridas, ou mesmo figuras de procedimentos cirúrgicos, com número baixo de 

exemplares. Os trabalhos utilizaram metodologias e parâmetros fisiológicos 

diversos, e os resultados muitas vezes divergem. Aqui, propusemos uma seleção 

criteriosa de imagens representativas de procedimentos cirúrgicos, em número de 

exemplares razoável, e um conjunto de imagens neutras pareadas em termos de 

características físicas, para uma análise mais rigorosa. Inicialmente foi feito um 

experimento de relato avaliativo para caracterizar as imagens de procedimentos 

cirúrgicos (experimento 1), segundo protocolo bem estabelecido (Lang et al., 

1993) a fim de situá-las e entendê-las de forma confiável no contexto dos sistemas 

motivacionais. A avaliação destas imagens foi comparada entre estudantes de 

área de saúde (enfermagem) e da área de humanas (serviço social). A amostra 

incluiu somente estudantes do sexo feminino, já que o fator gênero é crítico em 

estudos envolvendo reatividade emocional, especialmente aqueles que 

consideram a empatia, a qual tem sido observada ser maior em mulheres (Park et 

al., 2016). No segundo experimento, foi feito um experimento com registro de 

eletrocardiograma durante a visualização das imagens. Os resultados do primeiro 

experimento geraram um artigo publicado em 2016 (Paes et al., 2016). Os 

resultados do experimento 2 estão descritos de forma detalhada a seguir. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi investigar o quanto as respostas 

emocionais a estímulos extremamente negativos podem ser flexíveis, 

dependentes de contexto e de características individuais. Verificou-se o quanto 

fotos de mutilação, apresentadas em um contexto cirúrgico, poderiam promover 

respostas psicofisiológicas diferenciadas de acordo com a atividade ocupacional 

(curso de graduação escolhido) e traço de personalidade dos voluntários. 

 

2.1. Objetivos específicos 

 

2.1.1. Experimento 1 

 

 Comparar o julgamento de valência e ativação emocional das fotografias de 

procedimentos cirúrgicos em função do da relevância ocupacional 

(estudantes de enfermagem – área da saúde) em comparação a um grupo 

controle pareado (estudantes da área de humanas). 

 Verificar se o traço individual de empatia modula a classificação das 

imagens durante o relato avaliativo nos dois grupos de voluntários.   

 

2.1.2. Experimento 2 

 

 Verificar a reatividade cardíaca em estudantes de enfermagem durante a 

visualização de imagens de procedimentos cirúrgicos  

 Investigar a influência dos traços individuais sobre a reatividade cardíaca 

durante a visualização das imagens de procedimentos cirúrgicos 
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3. MÉTODOS  

 

3.1. Experimento 1: relato avaliativo 

 

Vide artigo anexo (anexo I) ao corpo do texto. 

 

3.2. Experimento 2: frequência cardíaca 

 

3.2.1 Amostra 

 

30 voluntárias, mulheres, participaram do experimento. Todas as 

voluntárias eram estudantes de graduação da Universidade Federal Fluminense, 

do campus de Rio das Ostras, com idade média de 20,9 anos (DP = ± 5,09), todas 

maiores de idade. As voluntárias foram recrutadas de turmas do primeiro ano do 

curso de Enfermagem: primeiro período (N=12) e segundo período (N=18). Além 

disso, as voluntárias preenchiam uma Ficha Pessoal (anexo II), informando se 

tomavam algum medicamento de ação no SNC, ou se possuíam alguma patologia 

mental diagnosticada por um médico. Caso a resposta fosse positiva, ela seria 

excluída do estudo. As voluntárias não receberam qualquer remuneração ou 

vantagem em conceitos acadêmicos por sua participação. Os procedimentos e 

protocolos experimentais utilizados foram aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do CCM/UFF, parecer nº267.232, de 2013 (anexo III). A participação na 

pesquisa foi livre e as voluntárias foram informadas que poderiam interromper a 

sessão experimental a qualquer momento. Todas as participantes dos 

experimentos assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido do 

Pesquisado (anexo IV). 
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3.2.2. Aparato Experimental  

 O experimento foi realizado individualmente, em uma sala especial, com 

atenuação sonora relativa e iluminação indireta, no Laboratório de Psicofisiologia 

Cognitiva, localizado no Campus de Rio das Ostras da UFF. Durante os 

experimentos, as voluntárias se sentaram em frente à tela de um computador e 

posicionaram a cabeça em um apoiador de fronte e mento para que a distância 

entre o monitor do computador e seus olhos fosse mantida constante a 57 

centímetros (cm). A esta distância, 1 cm da tela corresponde a 1º do campo visual. 

Os estímulos foram apresentados na tela do computador e as respostas coletadas 

através de um microcomputador com um programa desenvolvido através do 

software denominado E-Prime®. 

 

3.2.3. Registro fisiológico  

 

 A aquisição do sinal eletrocardiográfico foi feita pelo módulo ECG150 

acoplado ao sistema MP150 (BIOPAC Systems, Inc. EUA), que inclui os 

amplificadores e filtros (Notch – 60Hz e Passa alto – 0,05Hz) necessários ao 

registro do sinal. A frequência de amostragem foi ajustada em 1000 Hz. O registro 

eletrocardiográfico foi realizado utilizando eletrodos (Ag-AgCl) na 2ª derivação 

cardíaca, sendo 2 eletrodos colocados na região torácica, um à direita e um à 

esquerda na altura do 5º espaço intercostal, na linha dos mamilos (figura 5 e 6). 

As regiões onde eram posicionados os eletrodos foram friccionadas com um 

pedaço de esponja vegetal e limpas com álcool e os eletrodos preenchidos com 

gel eletrolítico (Signa gel da BIOPAC Systems, Inc.). 
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Figura 5. Esquema de aquisição do sinal eletrocardiográfico. A figura mostra o 
posicionamento dos eletrodos e módulo de ECG do sistema BIOPAC. 

 

 

Figura 6. Vonluntária realizando experimento. A) Acoplamento dos eletrodos para coleta do 
sinal eletrocardiográfico, sendo 2 eletrodos colocados na região torácica, um à direita e um 
à esquerda na altura do 5º espaço intercostal, na linha hemiclavicular e registro do sinal da 
eletrocardiográfico. B) Voluntária realizando o experimento. 
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3.2.4. Estímulos visuais 

 

O experimento foi composto por quatro blocos. Cada bloco era composto 

por vinte imagens de uma única categoria, que poderia ser: corpos mutilados (M), 

procedimentos cirúrgicos (C), neutras pareadas com corpos mutilados (NM) e 

neutras pareadas com procedimentos cirúrgicos (NC). Os estímulos emocionais e 

neutros de um mesmo bloco foram pareados de acordo com suas características 

físicas (anexo V). Para a construção dos blocos foram utilizadas duas fontes: o 

catálogo International Affective Pictures System (Lang et al., 2005) e a a Web: 

página thinkstock® (http://www.thinkstockphotos.com) by Getty Images e outras 

fontes da web em geral. Somente duas imagens de mutilados foram retiradas do 

IAPS: 3150 e 3266. Todo o restante das imagens foi selecionado na Web. 

As imagens de procedimentos cirúrgicos (foco de interesse deste trabalho 

por sua relevância para as estudantes de enfermagem) foram selecionadas 

através de uma busca criteriosa e detalhada. A seleção de estímulos deveria 

conter os seguintes critérios: 

a) Violação do envelope corporal 

b) Presença de corpo ou parte do corpo humano nas imagens 

c) Presença de sangue ou secreções 

d) Presença de mãos com luvas cirúrgicas 

e) Presença de instrumentos cirúrgicos (pinças, agulhas, bisturi, tubos) 

Já as fotos de mutilados eram compostas por imagens contendo sangue, 

perfuração, violação do envelope corporal, sem nenhuma relação com contexto 

hospitalar. Apesar de certas semelhanças com imagens de procedimentos 

cirúrgicos, estas últimas pressupõem um possível desfecho positivo, um contexto 

de segurança, relacionados ao ambiente hospitalar.  

Para a seleção das imagens neutras pareadas às cenas de corpos 

mutilados e de procedimentos cirúrgicos tivemos especial atenção para que a 

posição corporal do indivíduo ou o segmento corporal das imagens neutras 

fossem os mesmos das imagens emocionais pareadas. Após a seleção, todas as 

http://www.thinkstockphotos.com/
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fotografias foram tratadas num software de edição de imagens digitais (Adobe 

Photoshop CS4®), a fim de retirar artefatos físicos que interferissem no conteúdo 

das fotos e prepará-las para que todas apresentassem as dimensões de 1024 x 

768 pixels. As que não chegavam a este tamanho foram coladas em um fundo 

preto para que as dimensões fossem alcançadas.  

Além do pareamento descrito acima, as fotos neutras e as emocionais 

foram pareadas quanto às características físicas (brilho, contraste e frequência 

espacial), segundo a metodologia estabelecida por Bradley et al. (2007). Desta 

forma, as imagens emocionais e as neutras pareadas selecionadas para compor 

uma determinada categoria não deveriam diferir estatisticamente, na média, nos 

níveis de brilho, contraste e frequência espacial.  A medida destes parâmetros 

para cada uma das imagens foi computada da seguinte forma:  

 

 Brilho: média dos valores RGB (red, green, blue) para cada pixel e, 

em seguida, a média de todos os pixels de cada imagem;  

 Contraste: o desvio-padrão da média dos valores de RGB foi 

calculado para cada coluna de pixels da imagem. Em seguida, usou-se o 

desvio-padrão como índice.  

 Frequência espacial: Calculou-se a mediana do espectro da potência 

da frequência espacial (FFT) para cada linha e coluna da imagem e, em 

seguida, computou-se a frequência espacial média geral.  

 

Foram então calculadas as médias de brilho, contraste e frequência 

espacial para as 20 imagens de cada categoria, separadamente, através do 

programa picprop.mat, para Matlab. Este cuidado no pareamento teve por objetivo 

criar uma amostra homogênea de fotografias em termos de características físicas, 

de modo que elas pudessem ser distribuídas em blocos que contivessem 

estímulos neutros e emocionais aproximadamente equivalentes. Com este 

controle, esperávamos minimizar a influência de características físicas sobre os 

resultados, os quais objetivamos atribuir à aspectos emocionais. O pareamento 

das imagens emocionais (corpos mutilados e procedimentos cirúrgicos) e neutras 
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foi uma etapa necessária para garantir a isonomia das mesmas quanto às 

características físicas (parâmetros de brilho, frequência espacial e contraste) 

(tabela 1). Dessa forma, a tabela abaixo contém os valores para os testes - t 

realizados para cada parâmetro entre o conjunto de imagens emocionais e suas 

neutras pareadas. 

 

Características 
Físicas 

Média (±DP) 
Cirúrgicas 

Média (±DP) 
Neutras de 
Cirúrgicas 

Valor t Valor p 

Brilho 67,02 (20,18) 64,77 (27,73) 0,27 0,78 

Contraste 30,04 (6,00) 31,25 (10,20) -0,40 0,67 

Frequência 
Espacial 

1,00 (0,09) 1,00 (0,06) 0,18 0,85 

 Média (±DP) 
Mutilados 

Média (±DP) 
Neutras de 
Mutilados 

Valor t Valor p 

Brilho 49,21 (9,95) 47,32 (13,30) 0,60 0,55 

Contraste 28,61 (6,57) 32,32 (7,76) -1,36 0,18 

Frequência 
Espacial 

1,00 (0,07) 1,00 (0,06) 0,03 0,97 

Tabela 1: Valores médios e desvio padrão dos parâmetros físicos para as quatro categorias 
de imagens utilizadas no experimento. Os valores de p mostram que não houve diferenças 
estatísticas entre as imagens emocionais e suas neutras pareadas. 

 

Para o parâmetro “brilho”, o teste t pareado revelou que as imagens de 

mutilação e suas neutras pareadas não diferem estatisticamente (t = 0,60 , p = 

0,55), assim como as imagens de cirurgia e suas neutras pareadas (t = 0,27 , p = 

0,78). Para “contraste”, as imagens de mutilação e suas neutras pareadas não 

diferem estatisticamente (t = -1,36 , p = 0,18) assim como as imagens de cirurgia e 

suas neutras pareadas (t = -0,41 , p = 0,67). Para “frequência espacial”, as 

imagens de mutilação não diferiram estatisticamente de suas neutras pareadas (t 

= 0,03 , p = 0,97) assim como as imagens de cirurgia e suas neutras pareadas (t = 

0,18 , p = 0,85). Desta forma, foi assegurado o pareamento adequado das 

imagens emocionais e suas neutras pareadas 
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3.2.5. Procedimentos Experimentais 

 

A figura 7 sintetiza as etapas que compuseram toda a sessão experimental. 

 

Figura 7. Etapas do experimento. O experimento consistia em 4 etapas: na 1º parte era 
coletado o registro basal de ECG e realizado o treino; na 2º parte a voluntária realizava a 
visualização passiva dos quatro blocos de imagens; na 3º parte era feita a 
reapresentação das imagens e as voluntárias preenchiam as escalas de relato avaliativo 
e de emoção específica; na 4º parte a voluntária preenchia as escalas de traços 
individuais. O experimento durava, no total, cerca de uma hora. 

 

 

3.2.5.1.  1ª Parte: Registro basal de eletrocardiograma e treino 

 

 Inicialmente, as voluntárias preencheram o termo de consentimento e a 

ficha pessoal. Em seguida, os eletrodos de registro do eletrocardiograma foram 

afixados. A aquisição do sinal eletrocardiográfico durante todo o teste foi feita pelo 

módulo ECG150 acoplado ao sistema MP150 (BIOPAC Systems, Inc. EUA), que 

inclui os amplificadores e filtros necessários ao registro do sinal.  
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 Após o acoplamento dos eletrodos, a voluntária era instruída a sentar-se e 

ficar relaxada e imóvel e então era coletada a frequência cardíaca basal (de 

repouso) por um período de cinco minutos. Em seguida, as instruções sobre o 

experimento eram dadas pela experimentadora e um treino era realizado. O treino 

era composto de 9 imagens de 3 categorias (3 de paisagem, 3 de doença, 3 de 

neutras – objetos). Em seguida o experimento era iniciado. 

 

3.2.5.2. 2ª Parte: Visualização passiva com registro de eletrocardiograma 

  

As voluntárias participavam individualmente de uma única sessão 

experimental que consistia na visualização passiva de imagens distribuídas em 4 

blocos, semelhante ao protocolo de Bradley et al. (2001). A orientação era de que 

observassem atentamente as imagens durante todo o seu tempo de exposição. 

Uma síntese da tarefa experimental está ilustrada na figura 8. Após a coleta de 

cinco minutos da FC basal, as voluntárias visualizavam passivamente as imagens 

apresentadas em 4 blocos enquanto sua atividade eletrocardiográfica era 

coletada. Inicialmente, era apresentada no centro da tela uma cruz que servia 

como ponto de fixação (PF), na qual as voluntárias eram instruídas a manter os 

olhos fixos durante todo o teste. De 6 a 8 segundos após o acender do PF 

aparecia, na tela inteira e por 6s, uma fotografia. Após o apagar da foto, um novo 

PF permanecia por 6 a 8s indicando o início do próximo teste. O experimento era 

realizado em uma única sessão de testes dividida em quatro blocos contendo 

quatro categorias de imagens: (a) imagens de procedimentos cirúrgicos - C, (b) 

imagens neutras pareadas - NC, (c) imagens de mutilação e – M (d) imagens 

neutras pareadas - NM. Cada bloco continha 20 imagens de mesma categoria e 

durava aproximadamente quatro minutos. A sequência de apresentação dos 

blocos foi pseudo-randomizada: por serem quatro blocos diferentes, ao todo 24 

ordens de apresentação diferentes foram preparadas. Dentro de cada bloco, as 

imagens foram apresentadas de maneira completamente aleatória a cada 

experimento. Assim, pudemos garantir que cada voluntária visualizou uma ordem 

de figuras distinta dentro de cada bloco, assegurando a inexistência de efeitos 
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específicos de sequência de figuras sobre os parâmetros analisados. Entre os 

blocos havia um intervalo, onde o experimentador entrava na sala de teste para 

verificar se a voluntária estava apta a prosseguir. 

 

 

 

Figura 8. Paradigma experimental: visualização passiva. A figura mostra a sequência de 
eventos na tarefa de visualização passiva de fotografias durante a qual ocorria o registro da 
resposta cardíaca. A figura exemplifica uma sequência de apresentação dos blocos, 
mostrando a disposição dos estímulos e a ordem temporal do experimento. A tarefa era 
observar atentamente as fotos apresentadas e os blocos foram randomizados entre os 
voluntários.  

 

3.2.5.3. 3ª Parte: Reapresentação das imagens e preenchimento de escalas 

avaliativas 

 

a) Relato avaliativo das imagens: julgamento de valência e ativação (escala SAM) 

 

 Ao fim da sessão de visualização, os eletrodos eram desacoplados e a 

voluntária participava da segunda parte do experimento, onde visualizava 

novamente os quatro blocos de imagens, em uma ordem diferente da primeira 



56 

 

visualização, com uma nova randomização. Cada imagem era apresentada por 3s, 

sem o intervalo de tela preta com ponto de fixação, e o tempo total de duração de 

cada bloco era de, aproximadamente, 1 minuto. Os blocos eram apresentados em 

uma ordem diferente da visualizada pela voluntária na primeira vez, e dentro de 

cada bloco, as imagens eram apresentadas aleatóreamente. Nesta etapa, a tarefa 

das voluntárias era classificar cada bloco quanto ao seu nível de ativação e 

valência (agradabilidade). Tal procedimento conhecido como “relato avaliativo” foi 

orientado pelo modelo teórico de Lang sobre as emoções. O modelo prevê uma 

classificação bidimensional para as emoções (valência e ativação emocional) e a 

aplicação de um método psicométrico através da escala SAM (Self-Assessment 

Manikin; Bradley & Lang, 1994) para avaliar cada imagem segundo tal constructo 

teórico. O SAM (figura 9) corresponde a escalas pictográficas não verbais de fácil 

e rápida aplicação. A escala permite obter informação sobre as duas dimensões 

emocionais: valência e ativação. A primeira dimensão mede o grau de 

agradabilidade da figura, enquanto que a segunda indica o nível de alerta, 

ativação ou excitação emocional vivenciada pelo voluntário ao visualizar a figura. 

Assim, após a reexposição das 20 imagens em cada um dos 4 blocos, as 

voluntárias faziam a classificação de valência e ativação para o conjunto de 

imagens que compunha cada bloco. Desta forma, eram gerados 4 valores de 

ativação e 4 valores de valência por cada voluntária, referentes a cada um dos 4 

blocos de imagens. 

 

 

Figura 9. Escala SAM mostrando as dimensões de valência (A) e ativação emocional (B). A: 

Na extremidade esquerda, a valência positiva máxima; na extremidade direita, a valência 
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negativa máxima. B: À esquerda, o nível máximo de ativação; à direita, o mínimo de 

ativação. Os espaços entre os bonecos representam opções intermediárias e também 

podem ser preenchidos. 

 

b) Avaliação de imagens na perspectiva categórica (emoções específicas) 

 

 Além de classificar cada bloco de imagens segundo a metodologia do SAM 

(Bradley & Lang, 1994), estes também foram classificados de acordo com um 

modelo de emoções discretas/específicas (figura 10). Para isto, as voluntárias 

deveriam marcar numa escala Likert (0 a 4) a intensidade das emoções 

vivenciadas ao visualizar cada um dos 4 blocos de fotos (medo, raiva, tristeza, 

nojo, alegria, repulsa, surpresa, neutro). Essa abordagem de emoção categórica é 

bastante utilizada na literatura (Barke et al., 2011; Lang et al., 1993). Assim, 

juntamente com a abordagem clássica bidimensional do SAM, foi considerado que 

as imagens utilizadas evocam padrões somáticos específicos (ex: mudança na 

musculatura facial) e ativação autonômica. Além disso, é concebido que as 

emoções bidimensionais e específicas não são mutualmente excludentes, mas se 

relacionam hierarquicamente (Shaver, Schwartz, Kirson, e O’Connor, 1987). No 

presente estudo, utilizamos também uma abordagem categórica para explorar as 

emoções discretas evocadas pelas imagens emocionais (mutilados e 

procedimentos cirúrgicos). 
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Figura 10: Escalas Likert (0 - 4) para cada emoção especificas. A voluntária deveria 
assinalar, numa escala de 0 a 4 a intensidade de cada emoção vivenciada durante a 
exposição de cada bloco de imagens.  

 

 

 

 

c) Avaliação de sensações e de dor percebida 

 

 Após o julgamento de emoções específicas, as voluntárias também 

realizavam a tarefa de avaliar a intensidade vivenciada das sensações de 

desconforto e de desmaio (escala de 0 a 4) (Figura 11). A avaliação destas 

sensações foi proposta dada uma diversidade de trabalhos que mostram que a 

presença de sangue, perfurações e procedimentos desencadeiam tais sensações 

(Tullet et al., 2012; Kreibig, 2010). O desmaio, especialmente tem sido abordado 

como forte reação cardiovascular bifásica em resposta a estímulos contendo 

sangue (Vossbeck-Elsebusch et al., 2012; Ritz et al., 2005). Por fim, a voluntária 

deveria marcar numa escala de 1 a 10 seu julgamento da intensidade de dor 

vivenciada pela(s) pessoa(s) presente(s) nas imagens visualizadas (percepção da 

dor), sendo 1: pouca/nenhuma dor e 10: dor extrema. Esta última escala avalia a 

dor percebida no outro, que está diretamente ligado à capacidade empática do 

voluntário (Preis et al., 2015) . O racional para utilização de tal escala foi avaliar o 

nível de dor percebida pelas voluntárias, fornecendo uma perspectiva da empatia 

para a dor vivenciada por elas em cada bloco de imagens. Estudos tem mostrado 

que a empatia para dor se correlaciona com achados fisiológicos, como por 

exemplo a atividade eletromiográfica do corrugador (Sun et al., 2015). Dessa 

forma, correlacionamos esta medida de empatia para dor com a resposta 

cardíaca. 
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Figura 11: Avaliação de sensações (desconforto/angústia e desmaio) dor percebida após a 

reexposição de imagens em cada bloco.  

 

3.2.5.4.  4ª Parte: Preenchimento das escalas psicométricas de traços 

individuais 

  

 As escalas destinadas a medir os traços individuais das voluntárias foram 

as seguintes: Índice de Reatividade Interpessoal – IRI (Sampaio et al., 2011); 

Sensibilidade ao Nojo (Ferreira-Santos et al., 2011); PANAS (Watson et al., 1988; 

Giacomoni & Hutz, 1997); IDATE-T (Biagio e Natalicio, 1979; Gorenstein e 

Andrade, 1996) e Escala Jefferson de Empatia Médica (Paro et al., 2012) (anexo 

VI, VII, VIII,  IX e X). 

A escala IRI inclui 4 sub-escalas, utilizando escalas Likert com cinco graus, 

que abordam facetas separadas do constructo empatia: preocupação empática 

(PE), que avalia a tendência do indivíduo de vivenciar sentimentos de compaixão 

por outros; desconforto pessoal (DP), que avalia a tendência do indivíduo de 

vivenciar angústia ou desconforto em função do sofrimento extremo do outro; 

escala de fantasia (EF), que mede a tendência do indivíduo de se imaginar em 

situações fictícias e tomada de perspectiva (TP), que mede a tendência de 

espontaneamente se colocar no lugar dos outros na vida diária. A pontuação 

máxima para EF e PE é 35 (cada uma) e para TP e DP, 30 cada. O escore total 

varia de 5 a 130. 
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 A escala PANAS Traço (Afetos Positivos e Negativos) é uma escala que 

varia de 1 (pouco) a 5 (extremamente), onde solicita-se ao sujeito que avalie quão 

frequentemente, ao longo da última semana, ele experimentou afetos positivos 

(feliz, alegre, animado, bem, satisfeito, contente) e negativos (irritado, 

desmotivado, angustiado, deprimido, chateado, nervoso, triste, desanimado). Ela é 

dividida em duas subescalas: Afeto Positivo (PA) e Afeto Negativo (NA). A 

pontuação máxima em cada subescala varia de 10 a 50. 

 O IDATE-T é utilizada para medir o traço de ansiedade, constituído de 20 

itens. É um instrumento de autorrelato, tipo Likert, com escores variando de 1 

(“quase nunca”) a 4 (“sempre”). O Escore total varia de 20 a 80.  

 A Escala de Sensibilidade ao Nojo possui três dimensões (Haidt, McCauley 

e Rozin, 1994; Olatunji et al., 2007; Ferreira-Santos et al., 2011): (1) nojo 

básico/fundamental (core disgust); (2) nojo relacionado com a natureza animal dos 

seres humanos (animal reminder disgust); (3) nojo baseado na contaminação 

(contamination-based disgust). Ela varia de 0 a 4 e possui 27 itens. Para o cálculo 

do escore total, deve-se excluir os itens 12 e 16. A pontuação total é um número 

entre 0 e 100. 

 A Escala Jefferson de Empatia Médica é uma escala Likert que varia de 1 

(Discordo fortemente) a 7 (Concordo fortemente) e possui 20 itens. Essa escala 

abrange três domínios tanto cognitivos quanto afetivos da empatia: Tomada de 

Perspectiva (TP), com 10 itens; Cuidado Compassivo (CC), com 8 itens e Colocar-

se no lugar do Paciente (PS), com 2 itens. Os escores variam de 20 a 140. Ela foi 

desenvolvida para utilização exclusiva com profissionais de saúde e/ou estudantes 

da área de saúde. A versão utilizada neste trabalho é a versão para estudantes.  

 

3.2.6. Análises dos dados 
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3.2.6.1. Pareamento físico das imagens 

 

Para cada um dos parâmetros usados para mensurar as características 

físicas das imagens (brilho, contraste e frequência espacial) computamos a média 

obtida para o grupo de imagens emocionais e para o grupo de imagens neutras de 

um determinado bloco, por exemplo, média para as imagens de procedimentos 

cirúrgicos e para as neutras de procedimentos cirúrgicos, e verificamos se havia 

diferença estatística utilizando o teste-t de Student pareado com o limiar estatístico 

de significância = 0,05. (análise baseada em Bradley et al., 2007)  

 

3.2.6.2. Frequência cardíaca durante a visualização das imagens 

 

 O processamento do sinal de ECG foi feito off-line através de rotinas em 

Matlab 7.9 (MathWorks, USA) desenvolvidas no Laboratório de Neurobiologia II do 

Instituto de Biofísica da UFRJ. O sinal de ECG de cada indivíduo foi inspecionado 

visualmente para identificação e correção de picos de onda R ausentes ou 

excedentes e para exclusão de indivíduos com arritmias ou sinal muito ruidoso 

pela ferramenta ECGLAB (Carvalho et al., 2002) para análise da variabilidade da 

frequência cardíaca. Os intervalos R-R (período cardíaco) foram re-amostrados no 

programa KARDIA (Perakakis et al., 2010). A sincronia do sinal de ECG foi 

realizada através de um trigger indicando o início da condição. O programa de 

análise era alimentado com dois conjuntos de dados, inseridos através de 

arquivos “.mat”, um contendo os intervalos RR e outro contendo o sinal do trigger 

que indicava o momento do início de cada condição experimental. A partir destes 

dados, o programa agrupou todas as condições iguais, por exemplo, todos testes 

de procedimentos cirúrgicos, permitindo que fossem comparadas as frequências 

cardíacas para cada uma das condições.  

A resposta cardíaca foi determinada subtraindo a atividade do período de 

linha de base (1 segundo antes da apresentação da figura) daquela obtida a cada 

0,5 segundo da exposição da figura. Mudanças na frequência cardíaca foram 
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então calculadas ao longo dos 6 segundos de visualização da imagem, sempre 

em relação à linha de base, totalizando 12 valores dentro deste período de 

registro. Foi feita análise de outlier na amostra das 30 voluntárias e 3 delas foram 

excluídas por apresentarem nos 12 pontos da FC, pontos com valores maiores ou 

menores do que a média ± 3DP, totalizando 27 voluntárias para as futuras 

análises. As médias da frequência cardíaca em cada momento (12 valores) foram 

submetidas a uma ANOVA com os fatores “categoria de imagem” (4: 

procedimentos cirúrgicos, mutilados, neutras pareadas – C e NC – M e NM) e 

“tempo” (12 valores). As ANOVAs foram seguidas de análises “post-hoc” usando o 

método Newman-Keuls. Os valores dos graus de liberdade foram corrigidos 

quando violado o pressuposto da esfericidade com método Greenhouse-Geisser. 

O eta- parcial (η2) foi calculado como uma estimativa do tamanho do efeito e, 

quando apropriado, o teste post-hoc de Newman-Keuls foi realizado. 

 

3.2.6.3. Valência e ativação (relato avaliativo) 

 

 As médias de valência e ativação foram submetidas, separadamente, à 

ANOVAs com o fator “categoria” com 4 níveis (mutilados, procedimentos 

cirúrgicos, neutras de mutilados e neutras de procedimentos cirúrgicos). As 

ANOVAs foram seguidas de análise “post-hoc” usando o método Newman-Keuls. 

Os valores dos graus de liberdade foram corrigidos quando violado o pressuposto 

da esfericidade com método Greenhouse-Geisser. 

 

3.2.6.4. Estatística descritiva das escalas Likert: emoção específica, 

sensações e dor percebida. 

 

 Uma avaliação sobre as emoções específicas evocadas pelas imagens 

emocionais e neutras foi realizada de forma a melhor compreender a reatividade 

emocional das voluntárias. Como já descrito, cada voluntária deveria marcar numa 

escala Likert (0 a 4) a intensidade das emoções vivenciadas ao visualizar cada um 

dos 4 blocos de fotos (medo, raiva, tristeza, nojo, alegria, repulsa, surpresa, 
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neutro). Além disso, também deveria marcar a intensidade vivenciada das 

sensações de desconforto e de desmaio (escala de 0 a 4) e, numa escala de 1 a 

10, seu julgamento da intensidade de dor vivenciada pela(s) pessoa(s) presente(s) 

nas imagens visualizadas, sendo 1: pouca/nenhuma dor e 10: dor extrema. 

 Essas marcações foram transformadas em porcentagem para melhor 

observação das pontuações. Para cada emoção, dentro de cada bloco, foi 

contabilizada a marcação de todas as voluntárias e então cada valor da escala 

Likert era computado e ao final obtínhamos a porcentagem total de cada valor da 

escala para cada emoção, em cada bloco. Por exemplo, após a visualização do 

bloco de procedimentos cirúrgicos, a opção 0 foi escolhida por 77,7% das 

voluntárias; a opção 1 foi escolhida por 14,9% das voluntárias; a opção 2 foi 

escolhida por 7,4% das voluntárias e as opções 3 e 4 não foram selecionadas por 

nenhuma voluntária (0% nos dois casos). O mesmo procedimento de cálculo de 

percentagem foi feito para as sensações e para a dor percebida. Esses valores 

estão descritos na sessão de Resultados, nos gráficos de cada emoção 

específica, para cada bloco de imagens. 

 

3.2.6.5. Escalas psicométricas: estatística descritiva 

 

 Foram calculadas as médias e desvio padrão das pontuações obtidas para 

cada escala no grupo total de voluntárias.  

 

 

3.2.6.6. Análises de correlação entre escalas psicométricas (traços 

individuais) e parâmetros de frequência cardíaca 

 

 Foram feitas análises de correlação de Spearman tendo como variáveis a 

pontuação de cada voluntário em cada escala psicométrica e a média de 

frequência cardíaca durante a visualização das imagens. As correlações foram 
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feitas separadamente, levando em consideração a resposta cardíaca média 

registrada para cada um dos 4 blocos de imagens. 

 As escalas de empatia (IRI e empatia medica), traço de afetos positivo e 

negativo (PANAS), traço de ansiedade (IDATE) e Sensibilidade ao Nojo foram 

correlacionadas separadamente com as médias de frequência cardíaca para cada 

categoria de imagem a fim de verificar a influência de tais traços sobre a 

reatividade emocional aferida pela frequência cardíaca.  

 Os parâmetros de frequência cardíaca utilizados nas correlações foram a 

“desaceleração cardíaca” registrada em cada bloco de imagens: a) desaceleração 

cardíaca para imagens de mutilados; b) desaceleração cardíaca para o bloco de 

procedimentos cirúrgicos; c) desaceleração cardíaca para o bloco de neutras de 

cirúrgicas; d) desaceleração cardíaca para o bloco de neutras de mutilados e o 

“índice emocional”: e) índice cirúrgico e f) índice de mutilados. 

 Os índices emocionais (cirúrgico e de mutilados) correspondem à diferença 

entre a desaceleração cardíaca média observada em um bloco emocional 

(cirúrgico ou mutilado) e aquela observada para sua neutra pareada. Representam 

a magnitude do efeito emocional sobre a resposta cardíaca: quanto maior o valor 

de índice obtido, maior é o impacto emocional em relação à neutra sobre a 

frequência cardíaca. Quanto menor o valor, menos distante da sua neutra 

pareada.  

 Para todas as análises descritas nesta dissertação adotamos α=0,05 para a 

significância dos testes estatísticos. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Cálculo de outlier 

 

A análise dos dados foi realizada com 27 voluntárias, com idade média de 

21,07 anos (DP = ± 5,33), sendo N=11 do primeiro período e N=16 do segundo 

período. A exclusão de 3 voluntárias da amostra de 30 voluntárias foi feita após a 

análise para detecção de outliers na amostra inicial. As voluntárias que 

apresentassem em alguma condição experimental valores maiores ou menores do 

que a média em 3 desvios-padrão foram excluídas. Esse procedimento era feito 

até que nenhum valor, em nenhuma condição experimental, estivesse foram do 

parâmetro acima citado (média mais ou menos 3DP). 

 

4.2. Alterações da frequência cardíaca durante a visualização passiva das 

imagens   

 

Como mencionado na metodologia, os dados eletrocardiográficos 

(frequência cardíaca durante a visualização de imagens) foram submetidos a uma 

análise de variância (ANOVA) para medidas repetidas com os fatores within 

“categoria” (procedimentos cirúrgicos, mutilados, neutra – pc, neutra – m) e 

“tempo” (1 a 12). 

A ANOVA com medidas repetidas mostrou um efeito principal para 

“categoria” [F (3,78) = 4,72, p = 0,004; ε  =  0,93;  η2 = 0,15] e “tempo” [F (11,286) 

= 12,85; p < 0,0001, ε  =  0,21,  η2 = 0,33]. Os resultados também revelaram uma 

interação significativa entre “categoria” e “tempo” [F (33,858) = 2,83; p = 0,0001; ε  

=  0.21,  η2 = 0,01]. 

A análise post hoc para o fator “categoria” mostrou que na média (valor 

médio de alteração na frequência cardíaca durante os 6s de visualização), as 
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imagens de mutilação (M) promoveram maior bradicardia (desaceleração cardíaca 

durante a visualização das imagens) em comparação às imagens neutras 

pareadas (NM) (M = - 1,90, DP = 0,80 e M = - 0,80, DP = 0,23, respectivamente; p 

= 0,01). Para as imagens de procedimentos cirúrgicos (C), houve uma tendência 

de maior desaceleração cardíaca em comparação às suas neutras pareadas (NC) 

(M = - 1,43; DP = 0,71 e M = - 0,67; DP = 0,29, respectivamente; p = 0,09) - figura 

12.  

 

Figura 12. Efeito principal de categoria sobre a frequência cardíaca. A desaceleração 
cardíaca é modulada pelo tipo de imagem: imagens de mutilados promovem a maior 
desaceleração cardíaca, diferindo de sua neutra pareada (p < 0,01). As imagens de 
procedimentos cirúrgicos também induziram uma bradicardia importante, mas não diferiram 
de sua neutra pareada (p = 0,09). 

A análise post hoc da interação mostrou que a curva de resposta cardíaca é 

dedendente da categoria de imagem (figura 13). A curva de resposta cardíaca 

para as imagens de procedimentos cirúrgicos diferiu estatisticamente da curva de 

sua neutra pareada somente do ponto 6 (3s de visualização da foto) (M = -1,96, 

DP = 1,82 e M = -0,96, DP = 1,65, respectivamente; p = 0,03) até o ponto 9 (4500 

ms) (M = -2,02, DP = 2,40 e M = -0,97, DP = 2,14, respectivamente; p = 0,02), 

sugerindo uma recuperação da bradicardia evocada pelas imagens de cirurgia na 

fase final de sua visualização (figura 14ª). A curva de alteração da frequência 
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cardíaca parao bloco de imagens de mutilados (M) diferiu significativamente da 

curva do bloco neutro pareado (NM) a partir do ponto 4 (2s de visualização da 

foto) (M = -2,17, DP = 2,12 e M = -0,87, DP = 1,42, respectivamente; p < 0,001) 

até o ponto 12 (6s) (M = -2,09, DP = 2,18 e M = -0,60, DP = 1,81, 

respectivamente; p < 0,0001) - figura 14B), apontando para um efeito emocional 

de início mais precoce e também mais duradouro sobre a frequência cardíaca.  

 

Figura 13. Curva de alteração da frequência cardíaca: interação tempo x categoria. A 
diferença na bradicardia em função da valência (categoria da imagem) é dependente do 
tempo. Todas as categorias de imagem induzem à uma resposta cardíaca de desaceleração. 
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Figura 14 A. Curva de desaceleração cardíaca para imagens de procedimentos cirúrgicos 
(C). A desaceleração das imagens cirúrgicas difere de suas neutras pareadas (NC) somente 
entre o período de 3 (ponto 6)  a 4,5 s (ponto 9) de visualização da foto (p = 0,03 e p = 0,02, 
respectivamente). A modulação emocional ocorre numa fase mais intermediária da 
visualização das imagens, com uma recuperação n fase final. 

 

 

Figura 14B. Curva de desaceleração cardíaca para imagens de mutilados. A resposta 
cardíaca para imagens de mutilados (M) difere da curva de sua neutra pareada (NM) a partir 
de 2s (ponto 4) de visualização das imagens (p<0,001) e se estende até 6s de apresentação 
da imagem (ponto 12), apontando para uma desaceleração mais sustentada. 

 

4.3. Julgamento de valência e ativação por bloco: escala SAM  

 

 

 Conforme mencionado na metodologia, as voluntárias foram expostas à 

reapresentação das imagens e as julgaram quanto à valência e ativação 

emocional usando a escala SAM. A tabela 2 mostra a média de valência 

(agradabilidade) e ativação emocional atribuída pelas voluntárias a cada um dos 

blocos.  
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Blocos 

Valência Ativação 

Média Desvio 
Padrão 

Média Desvio 
Padrão 

Procedimentos 
Cirúrgicos 

4,37 1,57 5,40 2,15 

Neutra de 
Cirúrgicos 

6,00 1,41 2,55 1,55 

Mutilados 3,07 1,79 5,77 2,15 

Neutra de 
Mutilados 

5,88 1,31 3,00 1,96 

Tabela 2: Julgamento de valência e ativação durante a reapresentação dos blocos. 
Estatística descritiva: valores médios e desvio padrão das pontuações de valência e 
ativação atribuída a cada um dos 4 blocos de imagens. 

 

 Em geral as imagens podem ser classificadas de três maneiras quanto à 

sua agradabilidade (valência): como negativas (valência abaixo de 4), neutras 

(valência entre 4 e 6) e positivas (valência acima de 6). Conforme pode ser 

observado na tabela 2, as médias de pontuação dadas pelas estudantes de 

enfermagem para o bloco de fotografias de procedimentos cirúrgicos, de acordo 

com os parâmetros “valência” (M = 4,37, DP = 1,57) e ativação (M = 5,40, DP = 

2,15) demonstram que tais imagens são classificadas como “neutras” e de 

ativação “moderada”. Já as imagens de mutilados foram julgadas como negativas 

segundo os parâmetros de “valência” (M = 3,07, DP = 1,79) e ativação (M = 5,77, 

DP = 2,15). 

Para o parâmetro “valência” a análise de variância (ANOVA) com o fator 

“categoria do bloco” (M, NM, C e NC) revelou que o fator “categoria do bloco” foi 

uma fonte significativa de variância (F(3,78) = 23,23; p < 0,0001) – figura 15. A 

média de valência atribuída aos blocos diferiu em função das categorias: a análise 

post hoc mostrou que pontuação de “valência" atribuída ao bloco cirúrgico (M = 

4,37, DP = 1,57) diferiu de forma significativa do bloco de mutilados (M = 3,07, DP 

= 1,79) (p < 0,002). Conforme esperado, a agradabilidade (valência) atribuída às 

imagens cirúrgicas também diferiu de suas neutras pareadas (M = 6,00, DP = 

1,41, p < 0,001). A valência do bloco de mutilados (M) (M = 3,07, DP = 1,79) 
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diferiu estatisticamente do seu bloco neutro pareado (NM) (M = 5,88, DP = 1,31) (p 

< 0,001). Conforme pode ser observado, as imagens de procedimentos cirúrgicos 

se encontram na faixa de imagens “neutras” segundo o parâmetro de valência. Já 

as imagens de mutilados estão na faixa de imagens ditas “negativas”. 

 

Figura 15. Julgamento de valência por bloco durante a reapresentação das imagens. A 
agradabilidade atribuída ao bloco de imagens de procedimentos cirúrgicos (C) difere 
estatisticamente daquela atribuída ao seu bloco neutro pareado (NC) (p < 0,001). O bloco 
cirúrgico (C) (imagens julgadas como neutras) também difere do bloco de mutilados (M) 
(imagens julgadas como negativas) (p < 0,002). O bloco de mutilados (M) difere de seu bloco 
neutro pareado (NM) (p < 0,0001). As neutras não diferem entre si (p = 0,785). 

 

 

 Para o parâmetro “ativação” o resultado mostrou que o fator “categoria” foi 

uma fonte significativa de variância (F(3,78) = 36,39; p < 0,0001) – figura 16.  A 

pontuação de ativação atribuída ao bloco cirúrgico (C) (M = 5,40, DP = 2,15) 

diferiu estatisticamente da pontuação atribuída ao bloco neutro pareado (NC) (M = 

2,55, DP = 1,55) (p < 0,0001). A pontuação de ativação atribuída ao bloco de 

mutilados (M = 5,77, DP = 2,15) diferiu daquela atribuída ao bloco neutro pareada 

(M = 3,00, DP = 1,96) (p < 0,0001). Os níveis de ativação dos blocos emocionais 
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(M e C) (p = 0,33) assim como dos blocos neutros (NM e NC) (p = 0,25) não 

diferiram entre si – figura 16. 

 

 

Figura 16. Julgamento de ativação por bloco durante a reapresentação dos blocos. Os 
blocos de procedimentos cirúrgicos e mutilados diferem de suas neutras pareadas (p < 
0,0001 e p < 0,0001, respectivamente). Os blocos emocionais não diferem entre si (p < 0,33) 
assim como os blocos neutros (p < 0,25). 

 

4.4. Frequência cardíaca e escalas psicométricas: análises de correlação  

Na tabela 3 abaixo encontram-se descritos as médias e desvio padrão das 

pontuações obtidas para cada escala psicométrica utilizada no grupo de 27 

voluntárias. 

ESCALAS MÉDIA DP 

PANAS (PA) 35,40 5,54 

PANAS (NA) 23,00 5,80 

IDATE-T 45,18 8,85 

Sensibilidade ao 
Nojo 

45,14 11,14 

EJ  (TP) 60,88 7,29 

EJ (CC) 6,81 2,55 

EJ (PS) 47,62 6,24 

IRI (TP) 23,22 3,10 
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IRI (EF) 25,33 5,98 

IRI (PE) 28,66 3,90 

IRI (DP) 14,81 4,00 
Tabela 3. Estatística descritiva para as escalas de traços individuais. PA: Afeto Positivo; NA: 
Afeto Negativo; EJ: Escala Jefferson; TP: Tomada de Perspectiva; CC: Cuidado 
Compassivo; PS: “patient shoes” ou Colocar-se no lugar do Paciente; EF: Escala de 
Fantasia; PE: Preocupação Empática; DP: Desconforto Pessoal. 
 
 
 

Foram feitas análises de correlação de Spearman entre as pontuações 

obtidas nas escalas acima descritas e os valores médios de frequência cardíaca 

em cada bloco. Os parâmetros de frequência cardíaca utilizados nas correlações 

foram: a) desaceleração cardíaca para imagens de mutilados (M); b) 

desaceleração cardíaca para o bloco de procedimentos cirúrgicos (C); c) 

desaceleração cardíaca para o bloco de neutras de cirúrgicas (NC); d) 

desaceleração cardíaca para o bloco de neutras de mutilados (NM); e) índice 

cirúrgico (C-NC) e f) índice de mutilados (M-NM). A tabela abaixo mostra os 

valores de rho obtidos (tabela 4). 

Parâmetros de 
alteração da 
frequência 
cardíaca/ 
Escalas 

C M NC NM Índice C 
(C – NC) 

Índice M 
(M – NM) 

Sensibilidade 
ao Nojo 

-0,03 -0,06 -0,04 0,13 0,02 -0,16 

TP (IRI) -0,04 0,10 -0,16 0,17 0,03 -0,15 

EF (IRI) -0,19 -0,14 -0,21 -0,05 -0,04 -0,07 

PE (IRI) -0,54* -0,10 -0,30 -0,14 -0,18 -0,07 

DP (IRI) -0,02 0,26 0,07 -0,05 -0,06 0,16 

PANAS (PA) -0,11 -0,10 -0,05 -0,12 -0,04 0,01 

PANAS  (NA) 0,009 0,28 0,34 -0,01 -0,28 0,17 

IDATE-T 0,18 0,28 -0,02 0,11 0,21 0,21 

TP (Jefferson) -0,14 -0,07 -0,19 -0,18 -0,08 -0,10 
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CC (Jefferson) 0,04 -0,18 0,23 -0,21 -0,15 0,07 

PS 
(Jefferson) 

-0,49* -0,33 -0,36 -0,26 -0,08 -0,27 

Tabela 4. Correlações (valores de rho) entre traços individuais e parâmetros de 
desaceleração cardíaca. A tabela mostra os valores de rho. * = p<0,05. TP: tomada de 
perspectiva; EF: escala de fantasia; PE: preocupação empática; DP: desconforto pessoal; 
IRI: índice de reatividade interpessoal; PS: “patient shoes” ou colocar-se no lugar do 
paciente; CC: cuidado compassivo. 

 

Conforme observado na tabela 4, para as escalas de empatia, houve 

correlação inversa significativa entre a subescala PS (“colocar-se no lugar do 

paciente”) da Escala Jefferson de Empatia médica e a desaceleração cardíaca 

para o bloco de imagens de procedimentos cirúrgicos (figura 17) (rho = -0,49, p < 

0,01). Ou seja, quanto maior o traço individual de empatia (subescala PS da 

escala Jefferson) na estudante de enfermagem, maior a magnitude da 

desaceleração cardíaca observada no bloco de imagens de procedimentos 

cirúrgicos.  
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Figura 17. Correlação entre a alteração cardíaca para o bloco de imagens de procedimentos 
cirúrgicos e a pontuação na subescala PS da Escala Jefferson de Empatia médica. Altos 
níveis de empatia estão associados à maior resposta desacelerativa no bloco cirúrgico. 

 

Conforme observado na tabela 4, também houve correlação inversa 

significativa entre a subescala PE (“preocupação empática”) da escala Índice de 

Reatividade Interpessoal – IRI e a desaceleração cardíaca para o bloco de 

imagens de procedimento cirúrgicos (rho = -0,54, p < 0,01) – figura 18. Ou seja, 

quanto maior o nível de empatia medido pela subescala preocupação empática na 

voluntária, maior a desaceleração no bloco cirúrgico.  
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Figura 18. Correlação entre a alteração cardíaca para o bloco de imagens de procedimentos 
cirúrgicos e a pontuação na subescala Preocupação Empática da Escala IRI. Altos níveis de 
empatia estão associados à maior resposta desacelerativa no bloco cirúrgico. 

 

Para as demais escalas, não foram encontradas correlações significativas 

entre os traços individuais e os parâmetros de alteração cardíaca (p > 0,05 para 

todas as correlações) conforme pode ser observado na tabela 4.  

4.5. Estatística descritiva das escalas Likert: emoção específica  

 

Para a análise descritiva das pontuações das escalas Likert, foi adotado o 

sistema de porcentagem para melhor visualização e compreensão dos dados. 

Para isso, cada emoção foi analisada individualmente com as respostas das 27 

voluntárias e, então, contabilizado quantas vezes cada valor da escala likert (0 – 

4) foi marcado para descrever a intensidade de determinada emoção. Por 

exemplo, para a emoção medo, 80% das voluntárias poderiam ter marcado a 

intesidade 4 da escala likert durante o bloco cirúrgico. Dessa forma, foi possível 
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quantificar o percentual de marcação de cada nível da escala (0 a 4) para cada 

emoção específica, sensação de desconforto e desmaio e para a pergunta de dor 

percebida, considerando as 27 voluntárias. 

  Para a emoção “Alegria”, as seguintes porcentagens foram obtidas (tabela 

5, figura 19) para cada grau de intensidade da escala Likert:  

 

Blocos/ Intensidade 
de Alegria (%) 

C M NC NM 

0 77,7% 96,3% 59,3% 51,9% 

1 14,9%  3,7% 14,8% 25,9% 

2 7,4% 0% 18,5% 14,8% 

3 0% 0% 7,4% 0% 

4 0% 0% 0% 7,4% 

Tabela 5. Percentual de intensidade de alegria em cada bloco. Porcentagens geradas pela 
média de todas as voluntárias (N=27) para cada nível da escala Likert da emoção “Alegria”, 
para cada um dos 4 blocos.  
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Figura 19. Percentual de pontuação da emoção “Alegria” para cada bloco de imagens.   

 

 Para a emoção “Medo”, as seguintes porcentagens foram obtidas (tabela 6, 

figura 20): 

Blocos/ Intensidade 
de Medo (%) 

C M NC NM 

0 85,2% 66,7% 96,3% 88,9% 

1 3,7% 11,1% 3,7% 7,4% 

2 0% 11,1% 0% 0% 

3 7,4% 7,4% 0% 3,7% 

4 3,7% 3,7% 0% 0% 

Tabela 6. Percentual de intensidade de medo em cada bloco. Porcentagens geradas pela 
média de todas as voluntárias (N=27) para cada nível da escala Likert da emoção “Medo”, 
para cada um dos 4 blocos. 
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Figura 20: Percentual de pontuação da emoção “Medo” para cada bloco de imagens.   

 

 

 Para a emoção “Neutro”, as seguintes porcentagens foram obtidas (tabela 

7, figura 21):  

Blocos/ Intensidade 
de Neutro (%) 

C M NC NM 

0 37% 44,4% 22,3% 29,6% 

1 25,9% 22,2% 7,4% 14,8% 

2 18,5% 11,1% 7,4% 18,5% 

3 7,4% 14,9% 18,5% 14,8% 

4 11,2% 7,4% 44,4% 22,3% 

Tabela 7. Percentual de intensidade do estado neutro em cada bloco. Porcentagens geradas 
pela média de todas as voluntárias (N=27) para cada nível da escala Likert da emoção 
“Neutro”, para cada um dos 4 blocos.  
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Figura 21. Percentual de pontuação da emoção “Neutro” para cada bloco de imagens.   

 

 Para a emoção “Raiva”, as seguintes porcentagens foram obtidas (tabela 8, 

figura 22):  

Blocos/ Intensidade 
de Raiva (%) 

C M NC NM 

0 96,3% 77,8% 100% 100% 

1 0% 11,1% 0% 0% 

2 3,7% 7,4% 0% 0% 

3 0% 3,7% 0% 0% 

4 0% 0% 0% 0% 

Tabela 8. Percentual de intensidade de raiva em cada bloco. Porcentagens geradas pela 
média de todas as voluntárias (N=27) para cada nível da escala Likert da emoção “Raiva”, 
para cada um dos 4 blocos.  
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Figura 22. Percentual de pontuação da emoção “Raiva” para cada bloco de imagens.   

 

 

 Para a emoção “Repulsa”, as seguintes porcentagens foram obtidas (tabela 

9, figura 23):  

Blocos/ Intensidade 
de Repulsa (%) 

C M NC NM 

0 59,2% 44,5% 100% 100% 

1 37,1% 14,8% 0% 0% 

2 3,7% 33,3% 0% 0% 

3 0% 7,4% 0% 0% 

4 0% 0% 0% 0% 

Tabela 9. Percentual de intensidade de repulsa em cada bloco. Porcentagens geradas pela 
média de todas as voluntárias (N=27) para cada nível da escala Likert da emoção “Repulsa”, 
para cada um dos 4 blocos.  
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Figura 23. Percentual de pontuação da emoção “Repulsa” para cada bloco de imagens.   

 

 

 

 Para a emoção “Surpresa”, as seguintes porcentagens foram obtidas 

(tabela 10, figura 24):  

Blocos/ Intensidade 
de Surpresa (%) 

C M NC NM 

0 33,3% 29,6% 74,1% 81,5% 

1 25,9% 11,1% 22,2% 11,1% 

2 22,3% 29,6% 0% 3,7% 

3 14,8% 11,1% 0% 0% 

4 3,7% 18,6% 3,7% 3,7% 

Tabela 10. Percentual de intensidade de surpresa em cada bloco. Porcentagens geradas 
pela média de todas as voluntárias (N=27) para cada nível da escala Likert da emoção 
“Surpresa”, para cada um dos 4 blocos.  
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Figura 24. Percentual de pontuação da emoção “Surpresa” para cada bloco de imagens.   

 

 Para a emoção “Tristeza”, as seguintes porcentagens foram obtidas (tabela 

11, figura 25):  

Blocos/ Intensidade 
de Tristeza (%) 

C M NC NM 

0 44,43% 14,8% 100% 66,7% 

1 18,52% 22,2% 0% 22,2% 

2 11,12% 7,4% 0% 3,7% 

3 18,52% 33,4% 0% 7,4% 

4 7,41% 22,2% 0% 0% 

Tabela 11. Percentual de intensidade de tristeza em cada bloco. Porcentagens geradas pela 
média de todas as voluntárias (N=27) para cada nível da escala Likert da emoção “Tristeza”, 
para cada um dos 4 blocos.  
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Figura 25. Percentual de pontuação da emoção “Tristeza” para cada bloco de imagens.   

 

 

 

4.6. Estatística descritiva das escalas de sensações (desconforto e desmaio) 

e dor percebida  

 As voluntárias pontuavam em uma escala Likert (0 – 4) o quanto sentiam de 

angústia/desconforto e de sensação de desmaio (tabelas 12 e 13, figuras 26 e 27). 

Também pontuavam numa escala de 1 (pouca ou nenhuma dor) a 10 (muita dor) o 

nível de dor que eles acreditavam que as pessoas nas imagens deveriam ter 

sentido no momento da foto (escala de empatia para dor) (tabela 14, figura 28).   

 Para a sensação “Angústia/Desconforto”, as seguintes porcentagens foram 

obtidas (tabela 12, figura 26):  
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Blocos/ 
Intensidade de 

Desconforto 
(%) 

C M NC NM 

0 40,7% 18,5% 92,6% 77,8% 

1 33,3% 25,9% 7,4% 7,4% 

2 11,2% 25,9% 0% 11,1% 

3 7,4% 22,3% 0% 3,7% 

4 7,4% 7,4% 0% 0% 

Tabela 12: Percentual de intensidade de angústia/desconforto em cada bloco. Porcentagens 
geradas pela média de todas as voluntárias (N=27) para cada nível da escala Likert para a 
sensação “angústia/desconforto” para cada um dos 4 blocos.  

 

Figura 26: Percentual de intensidade de angústia/desconforto em cada bloco. 

 

 

 

 Para a sensação “Desmaio”, as seguintes porcentagens foram obtidas 

(tabela 13, figura 27):  
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Blocos/ Intensidade 
da sensação de 

Desmaio (%) 

C M NC NM 

0 100% 96,3% 100% 100% 

1 0% 0% 0% 0% 

2 0% 3,7% 0% 0% 

3 0% 0% 0% 0% 

4 0% 0% 0% 0% 

Tabela 13: Percentual de intensidade de sensação de desmaio em cada bloco.  

 

 

Figura 27: Percentual de sensação de desmaio em cada bloco. 

 

 

 

 Para a “Dor Percebida”, as seguintes porcentagens foram obtidas (tabela 

14, figura 28):  
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Blocos/ Intensidade 
da Dor Percebida 

(%) 

C M NC NM 

1 3,7% 0% 96,3% 78% 

2 0% 0% 0% 3,7% 

3 3,7% 0% 0% 14,8% 

4 0% 0% 0% 3,7% 

5 3,7% 0% 0% 0% 

6 3,7% 0% 0% 0% 

7 14,8% 0% 0% 0% 

8 14,8% 7,4% 0% 0% 

9 3,7% 3,7% 0% 0% 

10 51,9% 88,9% 3,7% 0% 

Tabela 14: Percentual de intensidade de dor percebida em cada bloco.  

 

Figura 28: Percentual de intensidade de dor percebida em cada bloco 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Experimento 1 

No Experimento 1, utilizamos uma metodologia bem estabelecida em 

estudos de emoção para averiguar a avaliação de imagens de procedimentos 

cirúrgicos por dois grupos de estudantes de graduação: o relato avaliativo das 

imagens de interesse (procedimentos cirúrgicos). Como resultado primordial, 

observou-se que as imagens de procedimentos cirúrgicos foram julgadas como 

menos emocionais (menos desagradáveis) pelas estudantes de Enfermagem em 

comparação à estudantes de Serviço Social. Ambos os grupos julgaram as 

imagens como moderadamente ativantes. A classificação de valência das outras 

categorias de imagens (neutras, negativas e positivas) não foi modulada pelo 

“grupo”, indicando a especificidade das imagens de procedimentos cirúrgicos, que 

diferiram em termos de relevância pessoal/ocupacional. Tais imagens 

representam situações de emergência e necessidade de assistência, em contexto 

tipicamente relacionado à atuação profissional de profissionais de enfermagem, e 

portante relevantes para as estudantes de tal curso. Além disso, de acordo com a 

abordagem categórica (escolha da emoção específica que melhor representou o 

que sentiram ao ver as imagens), a palavra “neutro” foi a mais frequentemente 

escolhida pelas alunas de Enfermagem para descrever o que sentiram ao 

visualizar imagens de procedimentos cirúrgicos. O grupo de Serviço Social, em 

contraste, foi associado principalmente à escolha da palavra “nojo”.  

Conforme esperado, os julgamentos das participantes das imagens do 

catálogo IAPS que funcionaram como pano de fundo no relato avaliativo foram 

altamente correlacionados com as classificações do grupo norte-americano (Lang 

et al., 2005), garantindo a adequação da metodologia. Obteve-se o gráfico 

clássico com o formato de “bumerangue”, com as imagens do catálogo (julgadas 

pelo total de voluntárias) ocupando ambos os braços de cada "sistema 

motivacional" (apetitivo e defensivo) representado por cada eixo do gráfico de 

“bumerangue”. Estes resultados sugerem que a aplicação da metodologia feita no 

presente trabalho foi bastante similar a dos norte-americanos permitindo 
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comparações mais diretas das pontuações de ativação emocional e valência entre 

estes resultados. 

A avaliação das imagens cirúrgicas como menos desagradáveis está de 

acordo com nossa hipótese de que as estudantes de Enfermagem apresentariam 

um padrão de resposta diferenciado. Uma possível explicação para a classificação 

das imagens como menos desagradáveis, compatível com a avaliação de imagens 

tipicamente neutras, poderia ser decorrente de um mecanismo de regulação 

emocional nas estudantes de enfermagem, devido à relevância ocupacional das 

imagens para as mesmas. Esse possível mecanismo regulatório é apoiado pelos 

resultados de Decety et al. (2010), que mostraram que médicos, em comparação a 

um grupo controle, não exibem a modulação emocional de um componente do 

potencial relacionado a evento (P300 - índice atencional e motivacional), enquanto 

visualizavam cenas de dor. Os autores interpretaram este achado como uma 

evidência da regulação emocional (registrada no processamento cerebral) 

necessária para que os médicos mantenham a assistência em saúde sem se 

tornarem mentalmente e emocionalmente esgotados. De fato, a fadiga de 

compaixão (ou síndrome de exaustão profissional) tem sido referida como uma 

consequência natural de cuidar de pacientes (Sabo, 2006). A compaixão 

exacerbada também pode representar um custo sobre os praticantes, "reduzindo a 

sua capacidade em lidar com o sofrimento alheio" (Figley, 2002). Nesse sentido, o 

julgamento de imagens de cirurgia como menos desagradáveis em nosso estudo 

pode ser explicado por um possível mecanismo de regulação emocional. No 

entanto, não podemos descartar a ocorrência de um mecanismo mais geral de 

“habituação” de reações emocionais em relação a conteúdos aversivos como 

resultado das estudantes de enfermagem serem rotineiramente expostos a esse 

conteúdo. 

O grupo de Serviço Social, em contraste, avaliou as imagens de 

procedimentos cirúrgicos como tipicamente desagradáveis. Acreditamos que, para 

tal grupo de estudantes, a aversão imposta pela perfuração, pela violação do 

envelope corporal e pela presença de sangue foi mais forte e decisiva no 
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julgamento da imagem, a despeito dos sinais de segurança relacionados ao 

contexto hospitalar. Estes elementos aversivos podem ter exercido maior impacto 

sobre sobre as estudantes de Serviço Social, já que elas não são constantemente 

treinadas para gerenciá-los. Como claramente observado no espaço afetivo 

bidimensional apresentado no artigo, as imagens de procedimentos cirúrgicos, 

para o grupo de serviço social, estavam situadas no braço inferior do bumerangue, 

o que significa que ativaram nas voluntárias a motivação defensiva (Bradley et al., 

2001). Em contraste, para as estudantes de Enfermagem, as imagens estavam 

situadas na parte central do bumerangue, próximas à posição normalmente 

ocupada por imagens neutras. Esta diferença no relato avaliativo em função do 

grupo estudado salienta o papel do contexto ocupacional e da relevância na 

percepção de agradabilidade do estímulo. O achado é interessante já que as 

imagens cirúrgicas representam uma situação comum em uma carreira de 

Enfermagem, na qual os profissionais de saúde devem superar seu próprio 

desconforto para prestar assistência ao paciente, o que requer algum tipo de 

regulação emocional. 

Além disso, a relativa "neutralidade" das imagens de procedimentos 

cirúrgicos para as estudantes de Enfermagem deve ser vista com cautela, pois foi 

proposto que algumas imagens julgadas como “neutras” de acordo com a 

dimensão de valência são, de fato, estímulos ambíguos (Schneider et al., 2016). 

Essa ambiguidade também é referida como ambivalência e sugere que as 

pessoas podem vivenciar situações nas quais sentem tanto emoções positivas 

quanto negativas. Assim, uma classificação “neutra” na escala SAM (escala 

bipolar) pode não necessariamente refletir neutralidade, mas ocultar a presença 

tanto de negatividade quanto de positividade (ambivalência), pela impossibilidade 

de registrar na mesma ambos sentimentos. As imagens de procedimentos 

cirúrgicos poderiam ter sido avaliadas pelas estudantes de Enfermagem como 

positivas (em associação com os aspectos desejados de sua ocupação) e 

negativas (em associação com os elementos aversivos das próprias imagens, tais 

como sangue e perfuração), resultando em uma classificação "neutra". 
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O experimento 1 não mostrou nenhum efeito de grupo sobre o julgamento 

de ativação das imagens de cirurgia. Houve um efeito principal de categoria, no 

qual as imagens de procedimentos cirúrgicos foram classificadas como mais 

ativantes do que as imagens neutras do IAPS, mas ligeiramente menos ativantes 

do que as imagens emocionais (agradáveis e desagradáveis). Assim, apesar de 

serem julgadas como menos desagradáveis pelas estudantes de Enfermagem na 

dimensão valência/agradabilidade, as imagens não podem ser consideradas não 

emocionais ou neutras porque foram moderadamente ativantes para ambos os 

grupos. Apesar das estudantes de enfermagem terem rotulado as imagens como 

"neutras" na abordagem categórica (emoção específica) e as considerado menos 

desagradáveis na perspectiva bidimensional da valência, elas ainda eram 

despertadas/ativadas pelas imagens em intensidade significativamente superior à 

das imagens neutras. De acordo com a abordagem dos sistemas de motivação, o 

nível de ativação indexa o grau/intesidade de predisposição de 

aproximação/evitação (Bradley et al., 2001). Em relação às estudantes de 

Enfermagem (futuras enfermeiras), pode-se especular que é importante atingir 

algum nível de ativação para garantir a ação (aproximação) para esse tipo de 

situação (isto é, ajudar pessoas doentes). Acreditamos que enfermeiros precisem 

superar as tendências de evitação automática em direção a materiais cirúrgicos e 

feridas, que presumivelmente ativam o sistema defensivo. Em função da sua 

ocupação e possivelmente predisposições pró-sociais, os enfermeiros devem ter 

uma atitude de aproximação para garantir a assistência à saúde (Barrett e 

Kurzban, 2006; Tybur et al., 2009). Assim, apesar de terem avaliado as imagens 

como menos desagradáveis, as estudantes de Enfermagem continuaram a julgá-

las como moderadamente ativantes, como fizeram as estudantes de Serviço 

Social. 

Além da abordagem dimensional, os resultados de escolha de emoção 

discreta (categórica) também forneceram evidências de que as estudantes de 

Enfermagem exibiram um padrão diferente de avaliação ao visualizarem imagens 

de procedimentos cirúrgicos. A palavra "neutro" foi a mais frequentemente 
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escolhida pelas estudantes de Enfermagem para descrever o que elas sentiram ao 

visualizar imagens de procedimentos cirúrgicos, paralelamente às classificações 

do SAM. A segunda emoção discreta mais frequentemente escolhida foi 

"surpresa", possivelmente refletindo o interesse experimentado pelos sujeitos 

enquanto visualizam uma cena associada à sua carreira. O grupo de Serviço 

Social, em contraste, escolheu "nojo" como a emoção mais comum para descrever 

o que sentiram ao ver as imagens. O nojo é uma emoção básica associada a um 

estado aversivo evocado por estímulos repulsivos, que protege os corpos físicos 

dos indivíduos da doença e da morte, promovendo assim a sobrevivência (Lumley 

e Melamed, 1992). As expressões faciais registradas em indivíduos fóbicos de 

sangue ao ver vídeos cirúrgicos têm sido mais associadas com a repulsa/nojo do 

que com o medo (Tolin et al., 1997). Tolin et al. (1997) mostraram que os fóbicos 

de sangue classificaram imagens de injeção como mais temerosas e repugnantes 

do que outros grupos, com o nojo avaliado como a emoção predominante. Esses 

achados de estudos anteriores estão de acordo com os nossos resultados, 

mostrando que as diferenças nas classificações podem ser observadas em função 

da relevância pessoal das imagens. 

As imagens de procedimentos cirúrgicos empregadas no presente estudo 

continham sangue, violações do envelope corporal e/ou secreções, semelhantes 

às imagens de mutilados; ou seja, incluíam elementos que normalmente provocam 

nojo (Ekman, 2007). No entanto, essas imagens apresentavam corpos ou partes 

de corpos sendo manipulados no contexto da assistência à saúde. Assim, embora 

as imagens contivessem elementos que pressuporiam uma avaliação de imagens 

tipicamente desagradáveis, o grupo que as julgou (Enfermagem vs. Serviço 

Social) foi um fator crítico na determinação de suas diferentes classificações. 

Esse achado é interessante no caso de estudantes de Enfermagem e 

outros profissionais de saúde que enfrentarão este tipo de situação em ambientes 

profissionais. Profissionais fortemente ativados por esses tipos de situações 

podem mostrar atrasos ou até mesmo evitar essas cenas, privando os pacientes 

de assistência adequada (Figley, 2002; Sabo, 2006). Assim, algum tipo de 
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regulação emocional é necessário a este grupo para superar as tendências 

defensivas/evitativas e permitir comportamentos de abordagem adequados. De 

fato, não podemos excluir a possibilidade de que algum tipo de mecanismo de 

habituação se desenvolva criticamente ao longo do tempo, tanto em estudantes 

como em profissionais, devido à exposição diária a situações envolvendo 

ferimentos, sangue e perfurações. Assim, as respostas subjetivas, 

comportamentais e fisiológicas a este material podem ser reduzidas com a 

exposição crônica que é característica do mecanismo de plasticidade evolutiva 

conhecido como habituação (Grissom e Bhatnagar, 2009). Essa habituação 

"afetiva" pode funcionar para promover a flexibilidade do comportamento e evitar 

reações mal adaptativas (Dijksterhuis e Smith, 2002). 

No experimento 1, também foi demonstrado que as alunas de Serviço 

Social obtiveram pontuações mais altas do que as alunas de Enfermagem na 

subescala de desconforto pessoal _ DP (Personal Distress - PD) da escala IRI 

(Índice de Reatividade Interpessoal _ Davis et al., 1980), que mede aspectos 

distintos da empatia. Esse achado era esperado porque esta subescala contém 

afirmações que dependem de situações geralmente confrontadas por estudantes 

de Enfermagem e que envolvem situações de emergência (por exemplo: "Estar 

em uma situação emocional tensa me assusta"; “Eu tendo a perder o controle em 

emergências”). A subescala DP mede até que ponto um indivíduo sente 

desconforto como resultado de testemunhar a angústia emocional de outra pessoa 

(Sampaio et al., 2011). De fato, em função das estudantes de Enfermagem serem 

encorajadas a reagir de forma distanciada neste tipo de situação, esperávamos 

que elas tivessem uma pontuação menor na subescala DP. Adicionalmente, 

observou-se uma correlação inversa (moderada) entre a pontuação de valência 

dada às imagens de procedimentos cirúrgicos e a pontuação na escala 

desconforto pessoal no grupo de Enfermagem, indicando que voluntárias com 

maior nível basal de DP classificaram as imagens como mais desagradáveis. A 

constatação de que os níveis de empatia (indexado pelas pontuações da 

subescala DP) levaram a uma avaliação das imagens como mais aversivas está 
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de acordo com os achados que mostram que altos níveis de empatia à dor estão 

associados a reações emocionais mais fortes (Sun et al., 2015). Nosso achado se 

encaixa com a proposta de que os níveis de empatia podem afetar a 

disponibilidade para assistência à saúde (Decety e Ikes, 2011). Uma possibilidade, 

é que profissionais com níveis médios de empatia possam ser mais eficientes pois 

permanecem emocionalmente ajustados (Decety e Ickes, 2009), enquanto que 

aqueles com altos níveis de empatia podem tornar-se hipersensíveis e 

comprometer a assistência. 

Existem algumas limitações para o presente estudo. Primeiro, realizamos algumas 

adaptações aos procedimentos recomendados pelo IAPS Tech Manual 2008 

(Lang et. al., 2008). Especificamente, durante o treinamento, os participantes não 

avaliaram um exemplo de cada valência como recomendado pelo manual da 

IAPS. O treinamento foi realizado para praticar apenas o procedimento de 

avaliação e teve como objetivo principal permitir que os participantes testassem e 

controlassem o tempo de visualização e classificação. Além disso, apresentamos 

105 imagens na seção de classificação para maximizar o número de participantes 

para cada imagem; foram mais imagens por seção do que o recomendado pela 

IAPS Tech Manual 2008 (Lang et al., 2008). Entretanto, não acreditamos que 

essas modificações tenham impulsionado significativamente nossos resultados, 

pois observamos altas correlações entre as nossas classificações e as dos 

sujeitos norte-americanos, obtendo-se o gráfico clássico de boomerang. Além 

disso, todas as participantes visualizaram um vídeo padronizado que foi projetado 

para evitar qualquer possível viés induzido pelo experimentador ao dar instruções 

sobre a sessão de avaliação. Neste vídeo todas as possibilidades de classificação 

foram apresentadas nas dimensões valência e ativação. Finalmente, é 

relativamente comum na literatura modificar as recomendações dadas pelo 

manual da IAPS (por exemplo, Barke et al., 2001; Nascimento et al., 2008; 

Tempestade et al., 2010). 

Em segundo lugar, mencionamos o mecanismo de regulação emocional 

como um possível mecanismo para explicar nossos dados. No entanto, não 
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usamos questionários de regulação emocional, tornando esta interpretação 

meramente provável. 

Em resumo, conclui-se que as estudantes de Enfermagem diferiram na 

avaliação dos estímulos emocionais (imagens de procedimentos cirúrgicos) de 

acordo com a relevância pessoal/ocupacional dos estímulos. Eles julgaram essas 

imagens como menos desagradáveis quando comparadas aos estudantes de 

Serviço Social e escolheram a palavra "neutro" para rotular as fotos, enquanto o 

grupo de Serviço Social escolheu a palavra "nojo". Além disso, os estudantes de 

Enfermagem tinham um traço menor de angústia pessoal; os níveis de DP foram 

associados com uma avaliação das imagens cirúrgicas como mais aversiva. Esses 

achados destacam a importância do uso de estímulos significativos para a 

amostra estudada e fornecem evidências da flexibilidade das respostas 

emocionais em função da relevância pessoal e traços individuais. 

 

5.2. Experimento 2 

 

No Experimento 2, os resultados mostraram que a reatividade emocional 

(medida pela resposta de frequência cardíaca) variou em função da valência 

hedônica (efeito de categoria) da figura, à semelhança de outros trabalhos 

(Bradley et al., 2001, Azevedo et al., 2005; Facchinetti et al., 2006). A análise post 

hoc mostrou que o bloco de imagens de corpos mutilados induziu maior 

desaceleração cardíaca em relação ao seu bloco neutro pareado (NC e NM). A 

magnitude da bradicardia induzida pelas imagens de procedimentos cirúrgicos, na 

média, não diferiu estatisticamente de seu bloco neutro pareado. 

Interessantemente, também observamos no presente estudo uma interação 

categoria x tempo que permite uma compreensão mais refinada do impacto da 

visualização dos blocos de imagens ao longo do tempo sobre a reatividade 

cardiovascular. Observamos que para o bloco de mutilados, a resposta de 

desaceleração diferiu significativamente de seu bloco neutro pareado (NM) a partir 
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do ponto 4 até o ponto 12 (de 2s até 6s). Entretanto, para o bloco de imagens de 

procedimentos cirúrgicos, a resposta de desaceleração só diferiu de seu bloco 

neutro pareado (NC) na fase intermediária de sua visualização, do ponto 6 (3 s) 

até o ponto 9 (4,5 s). Esse achado sugere que para as imagens de procedimentos 

cirúrgicos parece haver uma geração mais tardia e uma recuperação mais precoce 

da bradicardia em comparação ao bloco de mutilados. Este último resultado, é 

uma evidência fisiológica da reatividade emocional diferenciada para imagens de 

procedimentos cirúrgicos em alunas de enfermagem. 

O efeito do conteúdo emocional nas imagens sobre a resposta cardíaca já 

foi amplamente demonstrado, onde imagens afetivas promovem bradicardia mais 

intensa em função de seu conteúdo motivacional. Sokolov (1963, apud Bradley e 

Lang, 2006) propôs que estímulos sensoriais de baixa intensidade promoveriam 

respostas de orientação mediadas pela dominância parassimpática e associados 

com padrões de desaceleração cardíaca. A frequência cardíaca desacelera para 

qualquer novo estímulo, funcionando como um índice geral de atenção (Graham e 

Clifton, 1966).  Os animais respondem para estímulos ameaçadores em particular, 

com intensa bradicardia (Campbell, Wood e McBride, 1997). Lacey e Lacey (1970) 

propuseram que esse tipo de padrão influencia o processamento central 

modulando a atividade cerebral para facilitar a percepção.  

Estudos clássicos onde a estimulação emocional foi realizada pela 

apresentação de figuras afetivas mostraram que a resposta cardíaca estaria 

relacionada com a valência afetiva (Lang et al., 1993). Durante a visualização de 

fotografias por 6 segundos de duração, se observou um padrão trifásico da 

resposta de frequência cardíaca, com uma desaceleração inicial (geralmente 

tomada como índice de orientação), seguida de um componente acelerativo e 

então um segundo componente desacelerativo (Bradley e Lang, 2006). Trabalhos 

do grupo de Bradley e Lang (1993, 2001, 2006) têm mostrado que a visualização 

de imagens desagradáveis promove uma desaceleração inicial maior e as 

imagens agradáveis promovem um maior pico acelerativo. No trabalho de Bradley 

et al. (2001), eles investigaram a resposta cardíaca para diferentes categorias de 



96 

 

estímulos desagradáveis e observaram que a desaceleração cardíaca evocada 

por imagens desagradáveis ocorria tanto para as categorias de alta ativação, ou 

seja, imagens de ameaça e mutilados, quanto para as de baixa ativação, como 

poluição e perda. Em resumo, a resposta cardíaca não variou significativamente 

em função do tipo de estímulo desagradável. No presente trabalho, a visualização 

de imagens negativas de mutilados promoveu uma bradicardia em relação às 

neutras pareadas. No entanto, as imagens de cirurgia na média não diferiram de 

seu bloco neutro pareado, induzido uma possível atenuação da reatividade 

cardíaca. 

 

Estudos prévios (Hare, Wood, Britain e Shadman, 1971; Lang, Greenwald, 

Bradley e Hamm, 1993) mostraram desaceleração cardíaca para estímulos visuais 

(filmes ou imagens) de cirurgia ou sangue em comparação à neutros. Acredita-se 

que tal resposta seja predominantemente vagal. A desacerelação da frequência 

cardíaca mediada pelo parassimpático ocorre em fases iniciais de processamento, 

típica do mecanismo de alocação atencional (Levenson, 1992). Baldaro et al. 

(2001) investigaram a reatividade a um filme de cirurgia, medindo a frequência 

cardíaca, arritmia sinusal respiratória (RSA) e eletrogastrograma (EGG). Os 

resultados mostraram uma maior desaceleração cardíaca e RSA durante a 

visualização do filme de cirurgia em comparação ao filme neutro, apontando para 

uma ativação autonômica caracterizada por dominância parassimpática. 

Também observamos no presente estudo uma interação categoria x tempo 

que sugere uma atenuação da resposta de bradicardia para as imagens de 

procedimento cirúrgico. Observamos que para o bloco de mutilados, a resposta de 

desaceleração diferiu significativamente de seu bloco neutro pareado (NM) a partir 

do ponto 4 até o ponto 12 (de 2s até 6s). Interessamtemente, para o bloco de 

imagens de procedimentos cirúrgicos, a resposta de desaceleração só diferiu de 

seu bloco neutro pareado (NC) na fase intermediária de sua visualização, do ponto 

6 (3 s) até o ponto 9 (4,5 s). Esse achado difere daquele observado para o bloco 

de mutilados, onde a bradicardia se inicia mais cedo e permanece até o fim da 

visualização da imagem.  
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É sabido que a observação de imagens negativas induz a uma intensa 

resposta desacelerativa, relacionada à ativação do sistema motivacional 

defensivo, que está relacionada à uma possível resposta de congelamento motor 

(“freezing-like”) nas voluntárias (Azevedo et al., 2005; Bastos et al., 2016). A 

visualização destas fotos no contexto de laboratório ativaria a cascata defensiva 

em um estágio pós-encontro compatível com a resposta de congelamento (Lang et 

al., 1997). Neste caso, a bradicardia, assim como nos trabalhos de Bradley et al.  

(2001) poderia ser explicada pela ativação do sistema motivacional defensivo e da 

geração de uma resposta de congelamento, compatível com a bradicardia do 

medo. A bradicardia induzida pelas fotos de mutilados foi bastante estudada em 

nosso grupo, em diversos contextos (Azevedo et al., 2005; Fachinetti et al., 2006; 

Mocaiber et al., 2011a; Volchan et al., 2011; Bastos et al., 2016). Mocaiber et al. 

(2011a) demonstraram que mesmo com rápida exposição das imagens de 

mutilação (200ms) como distrativos, as mesmas foram capazes de induzir uma 

maior bradicardia em relação às neutras. No entanto, em um contexto de 

segurança, onde os voluntários eram informados previamente que as imagens 

eram fictícias, tal diferença na modulação emocional da frequência cardíaca foi 

abolida, destacando o papel do contexto e da relevância motivacional do estímulo 

sobre a resposta cardiovascular. 

De maneira similar ao encontrado por Mocaiber et al. (2011a), no presente 

estudo, as imagens de procedimentos cirúrgicos promoveram a geração de uma 

bradicardia mais tardia e com recuperação precoce em comparação ao bloco de 

mutilados. Apesar de apresentarem características semelhantes às imagens de 

mutilação (cortes, violação do envelope corporal, sangue) as imagens de cirurgia 

estão inseridas em um contexto hospitalar, que pressupõe um desfecho positivo 

com pistas de segurança. Acreditamos que exista, nesse caso, uma menor 

ativação do sistema motivacional defensivo, gerando um padrão de resposta de 

bradicardia distinta para as estudantes de enfermagem. Como visto nos 

resultados, a bradicardia emocional só aconteceu na fase intermediária de 

visualização da imagem. Na fase final de visualização da mesma, a bradicardia foi 
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menos intensa, não diferindo do bloco neutro pareado, sugerindo uma 

recuperação do impacto emocional da imagem. De acordo com nossa hipótese, 

para estudantes de Enfermagem, a ativação de respostas defensivas pode ter sido 

sobrepujada/atenuada para imagens de procedimentos cirúrgicos em função de 

sua relevância profissional. Para profissionais de saúde, a despeito das 

características aversivas, situações correlatas devem gerar também tendências de 

aproximação para garantir assistência ao paciente (Barrett e Kurzban, 2006; Tybur 

et al., 2013). Assim, será particularmente relevante investigar na continuidade do 

presente trabalho a comparação entre as repostas cardiovasculares à imagens de 

cirurgia entre estudantes de enfermagem e de outra área não – saúde. 

Quanto às avaliações de valência e ativação dos blocos, os resultados 

estão congruentes com os achados do Experimento 1 (Paes et al., 2016). No 

experimento 2, as estudantes de Enfermagem classificam as imagens de 

procedimentos cirúrgicos como menos agradáveis que as imagens pertencentes 

ao bloco neutro pareado (NC), bem como as imagens de mutilados do bloco NM. 

Interessantemente, as imagens cirúrgicas diferiram das imagens mutilados, onde a 

média de agradabilidade atribuída ao bloco de imagens de procedimentos 

cirúrgicos (4,37) foi de imagens menos desagradáveis que o bloco de mutilados 

(3,07) e com valores de imagens conhecidas como tipicamente neutras. Para o 

parâmetro de ativação, também houve um efeito principal de categoria do bloco. 

As imagens do bloco mutilado foram mais ativantes quando comparadas ao  bloco 

neutro pareado (NM) assim como as imagens de procedimentos cirúrgicos 

diferiram do bloco NC. Ambos os blocos emocionais são julgados como de média 

ativação e não diferiram entre si. Apesar das imagens de procedimentos cirúrgicos 

conterem cenas com presença de cortes, sangue, perfurações, e violação do 

envelope corporal, o contexto em que são apresentadas (ambiente hospitalar, 

presença de luvas, instrumentos cirúrgicos) parece ter influenciado em sua 

classificação para as estudantes de Enfermagem. O contexto das imagens de 

cirurgia pressupõe a possibilidade de um desfecho positivo para as imagens, uma 

vez que o objetivo das cirurgias é terapêutico, há uma perspectiva assistencial. 
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Tais imagens são particularmente relevantes para o grupo, já que são 

representativas de cenas relacionadas à sua atuação profissional. Portanto tais 

imagens são mais desagradáveis que as imagens de mutilados, porém igualmente 

ativantes. É importante mencionar que o conjunto de imagens de cirurgia usados 

no experimento 2 foram diferentes das usadas no experimento 1, pois foram 

criteriosamente selecionadas e editadas a fim de um pareamento rígido em termos 

de características físicas com as imagens neutras pareadas. Esse pareamento 

tem sido apontado como essencial para a garantia do isolamento do fator de 

interesse, a característica emocional da foto (Bradley et al., 2007). 

Com relação à perspectiva categórica, as voluntárias classificaram em que 

intensidade vivenciaram cada emoção específica, para cada bloco de imagens. 

Interessantemente, para a emoção “Medo”, a categoria de mutilados compreende 

um maior percentual de voluntárias sentindo medo em intensidades mais altas 

(níveis 2, 3 e 4) totalizando 22,2% das voluntárias. Já para a categoria de 

cirúrgicas o total de voluntárias que relataram medo na intensidade 2, 3 e 4 foi de 

11,1%. Diversos trabalho tem mostrado o impacto de imagens de mutilados e sua 

especificidade (Azevedo et al., 2005; Orlandes et al., 2013). Tais imagens 

sinalizam que uma ameaça de vida potencial está presente no ambiente e ativam 

respostas defensivas (imobilidade atenta e bradicardia) adaptativas (Marks, 1987; 

Blanchard et al., 1986). Um importante modelo teórico (“modelo de estágio do 

predador”) tem explicado as respostas de medo frente à ameaça, com ativação do 

sistema defensivo (Lang et al., 2000) e que tem ajudado a explicar as repostas de 

medo em laboratório. A ideia principal é que à medida que os níveis de ameaça 

aumentam as estratégias de respostas e defesa se alteram e intensificam 

modificando de um congelamento passivo associado à bradicardia para uma fuga 

ativa ou ataque, se não há possibilidade de escapar. Aqui, observamos uma 

redução do percentual de voluntárias sentindo medo em nível intenso se 

comparamos o bloco de mutilados (22%) com bloco de procedimentos cirúrgicos 

(11%). Tal achado descritivo está de acordo com nossa hipótese inicial de uma 

atenuação da aversividade deflagrada pelas imagens cirúrgicas, as quais apesar 
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de apresentarem características chave na representação de ameaça e similares 

aos mutilados (violação do envelope corporal e sangue). Essa redução no 

percentual de voluntárias relatando sentir medo intenso no bloco cirúrgico parece 

se relacionar ao contexto de segurança em que tais características são 

apresentadas. De fato, o contexto de assistência hospitalar que pode estar 

funcionando como uma pista de segurança. Assim, esse achado é compatível com 

a redução da modulação emocional da frequência cardíaca que observamos no 

contexto cirúrgico. Estudos prévios já mostraram que pistas de segurança podem 

atenuar a reatividade fisiológica, mesmo para estímulos potentes como imagens 

de mutilados, quando estes são descritos como fictícios, funcionando como pista 

de segurança (Oliveira et al., 2009; Mocaiber et al., 2010; Mocaiber et al., 2011a e 

2011b).  

Além do medo evocado pelos estímulos de mutilação, que sinalizam 

ameaça no ambiente, a emoção específica frequentemente associada à 

mutilações é o nojo/repulsa. No presente estudo, para a emoção “Repulsa”, os 

níveis desta emoção vivenciada em maior intensidade (nível 2 e 3) foi relatado no 

bloco mutilado totalizando 40,7% das voluntárias. Já para o bloco cirúrgico, esse 

percentual foi de 3,7% das voluntárias. Ekman (2007) definiu nojo/repulsa como: 

“... um sentimento de aversão. O gosto de algo que você quer cuspir, até mesmo o 

pensamento de ingerir algo desagradável pode te fazer sentir enojado”. Paul 

Rozin, acredita que o cerne do nojo envolva um sentido de incorporação oral de 

algo contaminado e ofenisvo e considera que os estímulos mais potentes em 

desencadear o nojo sejam produtos corporais: fezes, vômito, urina, muco e 

sangue. Nesse sentido, o nojo seria uma reação automática ao visualizar imagens 

de corpos mutilados, que pressupõem contaminação, além da ameaça. Para 

garantir o comportamento de aproximação o profisssional de saúde precisa 

sobrepujar o nojo, através de comportamentos relacionados à um sistema de 

cuidado (Graziano e Habashi, 2010). Ekman (2007) observou que tanto 

estudantes japoneses quanto americanos em sua maioria apresentavam 

expressões de nojo ao visualizarem filmes em que os indivíduos sofrem (ritual de 
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circuncisão aborígene e cirurgia ocular). Além desses, outros dois vídeos 

mostrando (um contendo corte de pele humana com grande quantidade de sangue 

e outro com remoção de pele queimada em paciente com queimadura grave). A 

maior parte dos observadores relatou se sentir com nojo. Entretanto, uma minoria 

relatou e exibiu reações diferentes aos vídeos: ao invés do nojo, reagiam com 

tristeza e dor, como se estivessem tendo identificação com a vítima na cena. 

Segundo Ekman (2007), a natureza teria nos moldado para sentir nojo mediante a 

visualização do interior do corpo, especialmente se houver sangue.  

Tanto o medo quanto o nojo/repulsa são emoções caracterizadas pela 

esquiva à estímulos ameaçadores (Wood e Teachman, 2000). A fobia para 

sangue, injeções e lesões, por exemplo, tem associado os papéis do medo e nojo 

(Sawchuck et al., 2000). O medo tipicamente envolve a ativação do sistema 

nervoso simpático (Ekman, Levenson e Friesen, 1983) enquanto que o nojo está 

associado à ativação parassimpática (Levenson et al., 1982). A fobia para sangue, 

injeções e lesões, uma reposta típica de medo (Kleinknecht, 1988), é bastante 

peculiar pois envolve intensas reações de nojo (Olatunji et al., 2005). Alguns 

trabalhos com pacientes fóbicos de sangue, injeções e lesões mostram que o nojo 

é a emoção predominante durante a visualização de imagens de tais categorias 

(Sawchuck et al., 2002). O nojo tem sido descrito como emoção primária cuja 

função é desencadear a rejeição oral de alimentos que representem ameaça para 

a saúde (Ekman e Friesen, 1975). Rozin & cols ampliaram esse conceito, incluindo 

outros tipos de estímulos como capazes de desencadear nojo: secreções 

corporais, morte, certos animais, falta de higiene, e violações do envelope corporal 

(Haidt et al., 1994). 

Além de investigar a resposta média das voluntárias para os estímulos 

desagradáveis utilizados no presente trabalho sobre a bradicardia, investigamos 

se a variabilidade individual poderia influenciar a reatividade cardíaca para as 

diferentes categorias de fotografias.  

Foram observadas correlações significativas inversas entre as subescalas 

“colocar-se no lugar do paciente” (Escala Jefferson) e “preocupação empática” 
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(Escala IRI) e o bloco de imagens de procedimentos cirúrgicos. Ou seja, quanto 

maior o traço individual de empatia apresentado pelas estudantes de enfermagem, 

maior era a reatividade emocional, medida pela bradicardia. A escala Jefferson 

mede a empatia no contexto do cuidado ao paciente e a subescala “colocar-se no 

lugar do paciente” parece estar associada à compaixão (Paro et al., 2012). Com 

relação à preocupação empática, é uma subescala da escala de empatia Índice de 

Reatividade Interpessoal (IRI). A IRI considera a empatia como um constructo 

multidimensional, incluindo as subescalas afetivas (angústia pessoal e 

preocupação/consideração empática) e cognitivas (tomada de perspectiva e 

escala de fantasia) (Sampaio et al., 2011). A subescala angústia/desconforto 

pessoal parece ser relaciona a sensações de desconforto no self frente à 

situações de emergência. Já a escala de preocupação empática avalia a 

motivação para ajudar outras pessoas, tendo conotação pró-social e sugerindo 

simpatia e compaixão pelo outro (reação emocional chamada “other-oriented”). 

Preocupação empática e simpatia são termos usados como sinônimos. A escala 

de preocupação empática inclui frases como: “Sinto compaixão quando alguém é 

tratado injustamente” e “Fico comovido com os problemas dos outros”. Sampaio et 

al. (2011) observaram uma correlação positiva entre angústia pessoal e 

preocupação empática, e sugeriu que a primeira teria o potencial de mobilizar 

emoções negativas no indivíduo, disparando então a preocupação empática. 

Hortensius et al. (2016) mostraram que tanto participantes com alto nível de 

angústia pessoal quanto preocupação empática apresentaram tempos de reação 

mais rápidos em uma tarefa motora durante uma situação de emergência. Os 

voluntários executavam uma tarefa de vai-não vai apertando uma tecla. A tarefa 

era precedida de uma imagem que representava uma situação de emergência. 

Para os autores, o tempo de reação para o alvo (círculo azul) representava uma 

preparação motora relacionada a aproximação da situação (índice indireto do 

comportamento de aproximação de ajuda). Assim, voluntários com maior traço de 

preocupação empática apresentaram repostas mais rápidas na situação de 

emergência, indicando uma possível preparação para ação relacionada ao 

comportamento pró-social de ajuda. Graziano e Tobin (2009), por exemplo, 
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descreveram a forma de ativação dos sistemas motivacionais mediante uma 

situação de emergência. Os autores propoem que dois sistemas motivacionais 

evolutivamente conservados, luta ou fuga, que inclui os comportamentos de 

freezing (McNaughton e Corr, 2004) e de cuidado parental, sejam ativados frente a 

um evento angustiante. Ele também propõe que tais sistemas funcionem de forma 

antagônica com relação a seus padrões de ação. Para eles, a primeira resposta 

frente a uma situação de emergência é de angústia (sistema luta-fuga-

congelamento). Posteriormente, uma resposta mais lenta de simpatia (sistema de 

cuidado) se ativa. Graziano e Habashi (2010) sugerem que o aumento da 

exposição a situações de emergência, como ocorre em profissionais de saúde faz 

com que a ativação do primeiro padrão de resposta (luta ou fuga) diminua e os 

mecanismos de cuidado se fortaleçam. No presente trabalho, nossos dados 

mostram que as estudantes de enfermagem com maior nível de preocupação 

empática basal apresentam maior desaceleração cardíaca enquanto visualizam 

imagens de procedimentos cirúrgicos, um indicativo de reatividade emocional mais 

intensa. É possível que este envolvimento seja importante para garantir o 

comportamento de ajuda necessário em profissionais de saúde, lembrando que o 

desconforto pessoal é descrito como um mecanismo necessário para deflagrar a 

preocupação empática com a qual apresenta correlaçãoes positivas (Sampaio et 

al., 2011).  

As imagens de procedimentos cirúrgicos, além de desencadearem 

sentimentos de medo e nojo, também desencadeiam uma espécie de empatia 

para dor. Conforme observado na escala de “Dor Percebida”, cerca de metade das 

voluntárias (52%) relataram o nível máximo de dor (10) no bloco de procedimentos 

cirúrgicos. Já para o bloco de mutilados, 89% das voluntárias relataram o nível 

máximo (10) de dor percebida. Achados recentes têm mostrado um 

compartilhamento das representações neurais de dor para a própria dor e a dor do 

outro (Eisenberger, 2011; Lamm et al., 2011). Uma das consequências do 

compartilhamento da dor do outro é a geração de angústia/desconforto pessoal no 

observador quando vivenciada intensamente. No presente trabalho, para as 



104 

 

escalas de “angústia/desconforto”, a maior intensidade de “angústia/desconforto” 

sentida (níveis 3 e 4) foi relatada no bloco de mutilados, totalizando 29,7% das 

voluntárias. Já no bloco de procedimentos cirúrgicos esse percentual foi menor, 

totalizando 14,8% das voluntárias. Conforme pode ser observado, o contexto 

hospitalar em que as imagens de procedimentos cirúrgicos estavam inseridas 

geraram uma menor “empatia para dor” bem como sensação de desconforto, em 

comparação ao bloco de mutilações. Para a sensação de “Desmaio”, nenhuma 

voluntária vivenciou esta sensação nos blocos de procedimentos cirúrgicos. Esta 

sensação só foi observada no bloco de mutilados em intensidade 2 por 3,7% das 

voluntárias. De fato, a sensação de desmaio tem sido relatada em indivíduos 

durante a visualização de estímulos contendo sangue (Gilchrist et al., 2016; Page, 

2003), representando uma resposta/síncope vasovagal associada ao medo de 

mutilação. Esta resposta é caracterizada por uma elevação inicial da pressão 

arterial seguida por uma queda na pressão arterial mediada pelo sistema nervoso 

parassimpático (Marks, 1987). Page (2003) propôs que a especificidade de 

estímulos envolvendo sangue e lesão para desencadear o desmaior estaria 

vinculada ao fato de tais estímulos evocarem tanto medo quanto nojo/repulsa em 

altos níveis. O autor argumenta que injeção somente sem a presença de sangue 

não desencadearia o desmaio pois não deflagaria o nojo, mas somente o medo, o 

que parece estar congruente com nosso achado de que a sensação de desmaio 

vivenciada pelas voluntárias é observada somente no bloco de mutilados, onde a 

presença de sangue é maciça. 

Sun et al. (2015) por exemplo, investigaram o papel da mímica emocional 

na sinalização da empatia para dor evidenciada pela eletromiografia facial. A 

mímica facial tem sido interpretada como um índice comportamental para empatia 

emocional. O estudo investigou a relação entre a atividade muscular facial e a 

empatia pra dor através da eletromiografia facial enquanto observadores assitiam 

a videos mostrando eventos dolorosos na vida real. 3 tipos de vídeo foram usados: 

(a) uma cena completa de dor intacta, (b) uma cena contendo uma injeção no 

braço e (c) expressões faciais de dor. Os resultados mostraram aumento da 
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atividade do zigomático e do corrugador quando os participantes viam as cenas de 

dor. Na condição do vídeo intacto a atividade do corrugador se correlacionou 

positivamente com a preocupação empática (da escala Índice de Reatividade 

Interpessoal _ IRI) e com a atividade do zigomático, sugerindo empatia para dor 

mediada pela mímica facial. Esse resultado parece ir no mesmo sentido de nosso 

achado de que estudantes com pontuações mais altas para a subescala 

preocupação empática apresentam maior reatividade cardiovascular durante o 

bloco de imagens cirúrgicas. Para Sun et al. (2015), maiores níveis de 

preocupação empática se associam à maior reatividade somática (ativação do 

corrugador), de forma que ambos acharam uma associação entre empatia e maior 

reatividade fisiológica. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Em resumo, os resultados deste trabalho sugerem que as pistas de 

segurança associadas ao contexto hospitalar possam ter reduzido a aversidade e 

potencial de ameaça das imagens de procedimentos cirúrgicos. Esta conclusão 

está embasada em (1) redução da resposta de modulação emocional de 

bradicardia para estas imagens, com retardo no início e recuperação precoce da 

bradicardia promovida por estas imagens em comparação às de mutilação (2) 

redução na desagradabilidade das imagens (medida pela escala SAM) (3) redução 

do percentual de voluntárias que relatam ter sentido medo intenso e nojo e 

desconforto para dor (11%, 3,7% e 14,8% respectivamente) para estas imagens 

em comparação ao bloco de mutilação (22%, 40,7% e 29,7% respectivamente). 

Além disto, traços individuais de empatia também são importantes para modular a 

resposta cardíaca a estas imagens. Estudantes de enfermagem com maiores 

traços de empatia apresentaram maior bradicardia (ou relato avaliativo mais 

negativo) para as imagens de procedimentos cirúrgicos.  Em conjunto, estes 

resultados indicam que a expressão fisiológica e verbal das respostas emocionais, 

ao menos na nossa espécie, é bastante variada, flexível e dependente tanto do 

contexto ambiental quanto de características individuais.  
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8.1. Anexo I: Artigo publicado 
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8.2. Anexo II: Ficha pessoal  

FICHA PESSOAL DO PESQUISADO 

Nome:_________________________________________________________________ 

Sexo:   Feminino  -   Masculino         Idade:___________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Telefone: _______________E-mail:__________________________________________ 

Profissão:____________________________ 

Qual a sua formação no ensino médio?____________________________________________ 

Qual seu curso de graduação?__________________ concluído  em andamento 

Período: ________________________ 

 

Responda às seguintes questões: 

1) Você tem ou teve alguma dessas patologias diagnosticadas por um médico? 

 Depressão  Ansiedade generalizada  Pânico  Distúrbio maníaco depressivo  

 Distúrbio obssessivo-compulsivo  Outros distúrbios (qual?_______________________) 

 Fobia (qual?_______________________)     

 

2) Você faz uso continuado de medicamentos, entorpecentes e/ou outras drogas?  

 sim  não   Qual?______________________________________________________ 

 

3) Você apresenta tonteira freqüente?  sim  não 

 

4) Se mulher, qual a data da sua última menstruação? 

_______________________________________________________________ 
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5) Você passou por alguma situação de grande estresse recentemente?  sim  não  

Qual? ______________________________________________________________   

Quando?____________________________________________________________ 

         

6) Você concordaria em participar de um experimento no qual seriam mostradas figuras de corpos 

mutilados e procedimentos cirúrgicos?  sim  não 
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8.3. Anexo III: Aprovação do Comitê de Ética  
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8.4. Anexo IV: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PESQUISADO 

Pesquisadores Responsáveis: Profa Dra Izabela Mocaiber Freire e Profa Dra Leticia de 

Oliveira. 

Instituição a que pertencem o Pesquisadores Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefone para contato: (021) 8644-0809/ (022) 2764-9164 

Email: mocaiber@vm.uff.br 

 

Nome: _______________________________________________________ 

Idade:_______________________anos        

R.G.:_________________________________ Matrícula UFF: _________________ 

Responsável Legal (quando for o caso):_____________________________________ 

R.G.:___________________________________ 

 

  O (A) Sr. (
a
) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa 

 “Avaliação psicofisiológica de imagens de procedimentos cirúrgicos: efeitos da relevância 

pessoal e dos traços individuais” de responsabilidade das pesquisadoras Izabela Mocaiber 

Freire e Letícia de Oliveira. 

O presente estudo pretende investigar a reatividade a estímulos emocionais 

(fotografias). O experimento é composto de uma única sessão experimental com duração de 

aproximadamente uma hora. Esta sessão será realizada no Laboratório de Psicofisiologia 

Cognitiva do Campus Universitário de Rio das Ostras, não representando nenhum risco 

potencial. Sua participação como voluntário(a) será responder a perguntas relativas à sua 

percepção e sensação ao visualizar fotografias neutras e desagradáveis, dentre as quais 

fotos de corpos mutilados e procedimentos cirúrgicos. Você deve observar cada foto 

apresentada e, posteriormente, classificá-las em uma escala de acordo com as instruções.  É 
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necessário informar que algumas fotos são impactantes. Você também preencherá uma 

ficha pessoal, contendo informações como idade, bem como questionários específicos que 

medem características individuais. Os parâmetros fisiológicos coletados durante a 

visualização das imagens são frequência cardíaca, frequência respiratória, condutância e 

sudorese e serão adquiridos através de eletrodos acoplados à pele do voluntário. Nenhuma 

medida é invasiva. 

O experimento é coordenado pelo grupo de pesquisa Laboratório de Psicofisiologia 

Cognitiva (LPfC) pertencente ao Polo Universitário de Rio das Ostras, Rua Recife s/n, 

Jardim Bela Vista, Rio das Ostras CEP: 28890-000, tel (22) 2764-9164. Em qualquer etapa 

do estudo, você poderá ter acesso ao professor responsável: Profa. Dra. Izabela Mocaiber 

Freire (izabelamocaiber@yahoo.com.br), tel: (21) 8644-0809. 

O interesse do estudo é o resultado coletivo, de forma que a privacidade sobre a 

identidade de cada voluntário será mantida. Ao final do experimento, o voluntário será 

convidado a participar de uma reunião onde os fundamentos, objetivos e resultados obtidos 

serão discutidos e apresentados.  

Lembre-se que em qualquer etapa da pesquisa você está livre para abandonar o 

experimento e retirar o seu termo de consentimento caso se sinta incomodado com qualquer 

aspecto do teste. Além disso, caso você se sinta mal, você será acompanhado até uma 

unidade de saúde para atendimento médico especializado. 

Eu,___________________________________________, R.G._____________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Ou 

Eu,_____________________________________________, R.G.____________________, 

responsável legal por ____________________________________, R.G. 

________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como 

voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

mailto:izabelamocaiber@yahoo.com.br
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Rio das Ostras, _____ de ___________________ de 20______. 

 

_______________________________________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário ou seu responsável legal 

 

_____________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 _______________________________        ____________________________ 

                                 Testemunha                                 Testemunha 
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8.5. Anexo V: Imagens utilizadas no experimento (4 blocos) 

 

Bloco de Procedimentos Cirúrgicos (N = 20) 
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Bloco de Mutilados 
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Bloco de Neutras de Procedimentos Cirúrgicos 
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Bloco de Neutras de Mutilados 
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8.6. Anexo VI: Escala IRI 

Índice de Reatividade Interpessoal [IRI] (Sampaio, 2011) 

 

TP 

 

FS 

 

CE 

 

DP 

 

 

   

 

As frases abaixo referem-se aos seus pensamentos, sentimentos e atitudes em diversas 

situações. Indique o quanto cada uma delas o descreve escolhendo a opção apropriada de 

0 a 4. 

1 Não me descreve bem 

2 Me descreve um pouco 

3 Me descreve mais ou menos 

4 Me descreve bem 

5 Me descreve muito bem 

 

 

01 Costumo fantasiar com coisas que poderiam me acontecer [FS]. 

 

02 Preocupo-me com as pessoas que não têm uma boa qualidade de vida.  

[CE]. 

 

03 Escuto os argumentos dos outros, mesmo estando convicto de minha 

opinião. 

[TP]. 
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04 Fico comovido com os problemas dos outros. [CE]. 

 

05 Sinto emoções de um personagem de filme como se fossem minhas 

próprias emoções. [FS]. 

 

06 Fico apreensivo em situações emergenciais. [AP]. 

 

 07 Depois de ver uma peça de teatro ou um filme sinto-me envolvido 

com seus personagens. [FS]. 

 

08 Antes de tomar alguma decisão procuro avaliar todas as perspectivas. 

[TP]. 

 

09 Quando vejo que se aproveitam de alguém, sinto necessidade de 

protegê-lo. [CE]. 

 

10 Sinto-me indefeso numa situação emotiva. [AP]. 

 

11 Tento compreender meus amigos imaginando como eles vêem as coisas. 

[TP]. 

 

12 Habitualmente me envolvo emocionalmente com filmes e/ou livros.  

[FS]. 

 

13 Habitualmente fico nervoso quando vejo pessoas feridas.  [AP]. 

 

14 Incomodo-me com as coisas ruins que acontecem aos outros. [CE]. 

 

15 Imagino como as pessoas se sentem quando eu as critico. [TP].  

 



153 

 

16 Tenho facilidade de assumir a posição de um personagem de filme. [FS]. 

 

17 Fico tenso em situações de fortes emoções. [AP]. 

 

18 Sinto compaixão quando alguém é tratado injustamente. [CE].  

 

19 Costumo me emocionar com as coisas que vejo acontecer aos outros.  

[CE]. 

 

20 Descrevo-me como uma pessoa de “coração mole” (muito sensível). [CE]. 

 

21 Quando vejo uma história interessante, imagino como me sentiria se 

ela estivesse acontecendo comigo. [FS]  

 

22 Perco o controle quando vejo alguém que esteja precisando de muita ajuda. 

[AP]  

23 Tento compreender o argumento dos outros [TP]. 

 

24 Tendo a perder o controle durante emergências [AP]  

25 Sou neutro quando vejo filmes. [FS]  

 

26 Coloco-me no lugar do outro se eu me preocupo com ele [TP]  

 

TP: tomada de perspectiva 

FS: fantasia 

CE: consideração empática 

AP: angústia pessoal 
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8.7. Anexo VII: Escala de Sensibilidade ao nojo 

 

DS-R-2011 

Por favor, indique até que ponto está de acordo com cada uma das afirmações seguintes, ou quão 

verdadeira ela é se for aplicada a você. Por favor, escreva um número (0 -4) para indicar sua 

resposta.  

0 = Discordo fortemente (muito falso sobre mim) 
1 = Discordo moderadamente (algo falso sobre mim) 
2 = Não concordo nem discordo 
3 = Concordo moderadamente (algo verdadeiro sobre mim) 
4 = Concordo fortemente (muito verdadeiro sobre mim) 
 

1. Em algumas circunstâncias, eu talvez estivesse disposto/a a tentar comer 
carne de macaco. 

 

2. Eu ficaria incomodado/a se estivesse numa aula de ciências e visse uma mão 
humana preservada dentro de um frasco. 

 

3. Incomoda-me ouvir alguém limpar a garganta cheia de catarro.  

4. Eu nunca deixo que qualquer parte do meu corpo toque no assento da 
privada em banheiros públicos. 

 

5. Eu iria por um caminho mais longo para evitar ter que passar por dentro de 
um cemitério. 

 

6. Ver uma barata na casa de outra pessoa não me incomoda.  

7. Ficaria tremendamente incomodado/a se tocasse num corpo morto.  

8. Se vejo alguém vomitar, me dá uma indisposição no estômago.  

9. Eu provavelmente não iria no meu restaurante favorito se descobrisse que o 
cozinheiro que está trabalhando está com gripe. 

 

10. Não me perturbaria de modo algum ver uma pessoa com um olho de vidro 
tirar o olho da cavidade ocular. 

 

11. Eu ficaria incomodado/a se visse uma ratazana correndo passar pelo meu 
caminho quando estivesse andando num parque. 

 

12. Eu preferia comer um pedaço de fruta do que comer um pedaço de papel.  

13. Mesmo que tivesse fome, não tomaria um prato da minha sopa preferida se 
tivesse sido mexida com um mata moscas usado mas que foi lavado 
cuidadosamente. 

 

14. Ficaria incomodado/a de dormir num bom quarto de hotel se soubesse que 
um homem tinha morrido de ataque cardíaco nesse quarto na noite anterior. 

 

 
Quão nojenta seria pra você cada uma das seguintes experiências? Por favor, escreva um número 
(0 – 4) para indicar a sua resposta: 
 
0 = nada nojenta 
1 = ligeiramente nojenta 
2 = moderadamente nojenta 
3 = muito nojenta 
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4 = extremamente nojenta 
 
  

15. Você vê larvas num pedaço de carne numa caixa de lixo na rua.  

16. Você vê uma pessoa comendo uma maçã com faca e garfo.  

17. Enquanto caminha por um túnel por baixo de uma linha de trem sente o 
cheiro de urina. 

 

18. Depois de tomar um gole de refrigerante, você percebe que bebeu num copo 
que uma pessoa conhecida já havia bebido. 

 

19. O gato do seu amigo morre e você tem de pegar no corpo morto com as suas 
mãos nuas. 

 

20. Você vê alguém colocar ketchup num sorvete de baunilha e comê-lo.  

21. Você vê um homem com seus intestinos expostos após um acidente.  

22. Descobre que um amigo/a seu/sua apenas muda de cueca ou calcinha uma 
vez por semana. 

 

23. Um amigo/a oferece-lhe um pedaço de chocolate em forma de cocô de cão.  

24. Você acidentalmente toca nas cinzas de uma pessoa que foi cremada.  

25. Está prestes a beber um copo de leite quando sente um cheiro de que está 
estragado. 

 

26. Como parte de uma aula de educação sexual, pedem para você encher de ar 
com a boca um preservativo novo não lubrificado. 

 

27. Está a caminhar descalço/a num chão de concreto e pisa numa minhoca.  
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8.8. Anexo VIII: Escala PANAS 

        
 

PANAS 
 

Essa escala consiste de palavras que descrevem diferentes sentimentos e emoções. Leia 

cada item e então marque a resposta apropriada no espaço ao lado da palavra. Indique o 

quanto você se sente assim em geral, em média. 

 

 Muito pouco 

ou nada 

Um 

pouco 

Moderadamente Muito Excessivamente 

Interessado(a)      

Aflito(a)      

Empolgado(a)      

Chateado(a)      

Forte      

Culpado(a)      

Com medo      

Agressivo(a)      

Entusiasmado(a)      

Orgulhoso(a) (de 

algo)  

     

Irritável       

Alerta      

Envergonhado(a)      

Inspirado(a)      

Nervoso(a)      

Determinado(a)      

Atento(a)      

Agitado(a)      
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Ativo(a)      

Apavorado(a)      
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8.9. Anexo IX: Escala de Ansiedade - Traço (IDATE-T) 

IDATE-T 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita que melhor indicar como 

você geralmente se sente. Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a 

resposta que mais se aproximar de como você se sente geralmente. 

 

AVALIAÇÃO 

Quase nunca.........1       Freqüentemente.......3 

         Às vezes.................2       Quase sempre...........4 

Item Descrição 

1 Sinto-me bem 1     2    3    4 

2 Canso-me facilmente 1     2    3    4 

3 Tenho vontade de chorar 1     2    3    4 

4 Gostaria de ser tão feliz quanto os outros parecem ser 1     2    3    4 

5 Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rápidas 1     2    3    4 

6 Sinto-me descansado 1     2    3    4 

7 Sinto-me calmo, ponderado e senhor de mim mesmo 1     2    3    4 

8 Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que 

não as consigo resolver 

1     2    3    4 

9 Preocupo-me demais com as coisas sem importância 1     2    3    4 

10 Sou feliz 1     2    3    4 

11 Deixo-me afetar muito pelas coisas 1     2    3    4 

12 Não tenho confiança em mim mesmo 1     2    3    4 

13 Sinto-me seguro 1     2    3    4 

14 Evito ter que enfrentar crises e problemas 1     2    3    4 

15 Sinto-me deprimido 1     2    3    4 

16 Estou satisfeito 1     2    3    4 

17 Às vezes idéias sem importância me entram na cabeça e ficam me 

preocupando 

1     2   3     4 

18 Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da 

cabeça 

1     2   3     4 

19 Sou uma pessoa estável 1     2   3     4 
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20 Fico tenso e perturbado quando penso em meus problemas do 

momento 

1     2   3     4 
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8.10. Anexo X: Escala Jefferson de Empatia Médica 

 


