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RESUMO

Rodolpho, Beatriz Sarmiero. Percepção emocional de faces com expressão
neutra em vítimas de abuso sexual. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel

em Biomedicina, habilitação em Pesquisa Científica) - Instituto Biomédico,

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021.

Expressões faciais como raiva e alegria são manifestações de estados emocionais

específicos, as quais são de extrema importância para a interação e comunicação

social. Sendo assim, diversos trabalhos utilizam faces emocionais (felicidade, raiva,

medo etc) a fim de entender o funcionamento da percepção e processamento

cerebral, o qual pode ser modulado por traços individuais e pelo contexto no qual as

faces estão inseridas. Não menos importante, sabe-se que as faces neutras são

consideradas estímulos ambíguos, e seu processamento também pode ser

modulado pela experiência prévia do indivíduo e contexto em que são apresentadas.

Trabalhos prévios de nosso grupo mostraram que participantes que não sofreram

abuso sexual, julgam faces neutras como mais negativas após a leitura, em um

experimento prévio, de um texto sobre abuso sexual na infancia. Nessa linha, o atual

projeto tem como principal objetivo analisar se a manipulação do contexto no qual

faces neutras são apresentadas, em um primeiro experimento, é capaz de

influenciar a percepção destas, em uma amostra universitária vítima de abuso

sexual, atribuindo a elas um conteúdo emocional em um segundo experimento. No

primeiro experimento, a manipulação foi feita pela apresentação de um texto

negativo (sobre abuso sexual infantil) e como controle, outro grupo de participantes

realizou a leitura de um texto neutro (sobre carteira de identidade). No segundo

experimento, todos os participantes realizaram testes comportamentais divididos em

duas tarefas amplamente utilizadas na literatura. A primeira consistia na tarefa de

julgar a orientação de duas barras periféricas na qual as faces neutras eram

apresentadas como distrativas e a segunda consistia na tarefa de julgar valência das

figuras apresentadas, na qual as faces neutras estavam no foco da atenção.Como

principal resultado deste trabalho, observamos que as participantes vítimas de

abuso sexual não sofrem o efeito esperado de atribuição de emoção negativa a
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faces neutras no contexto de leitura do texto negativo, sugerindo um padrão

diferente de resposta emocional associado a eventos traumáticos prévios. Em

resumo, observamos que vítimas de abuso sexual apresentaram dificuldade de

atribuir uma emoção negativa à faces neutras, possivelmente por apresentar

dificuldade no processamento de situações emocionalmente impactantes causando

um efeito de achatamento emocional.

Palavras-chave: faces neutras, abuso sexual, comportamento.
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ABSTRACT

Rodolpho, Beatriz Sarmiero. Emotional perception of faces with neutral
expression among victims of sexual abuse. Bachelor dissertation (Bachelor of

Biomedicine, qualification - Scientific Research) - Biomedical Institute, Fluminense

Federal University, Niterói, 2021.

Facial expressions such as anger and joy are manifestations of specific emotional

states, which are extremely important for social interaction and communication.

Therefore, several works use emotional faces (happiness, anger, fear, etc.) in order

to understand the functioning of cerebral perception and processing, which can be

modulated by individual traits and the context in which those faces are inserted. It is

also known that neutral faces are considered ambiguous stimuli, and its processing

can be modulated by the individual's previous experience and context in which they

are presented. Previous work of our group has shown that participants who did not

suffer sexual abuse judge neutral faces as more negative after reading a text about

child sexual abuse in a previous task. Following the same line of thought, the current

project has as a main objective to analyze if the manipulation of the context in which

neutral faces are presented, in a first experiment, is capable of influencing their

perception, in a sample of college students victims of sexual abuse, attributing to

those faces an emotional content, in a second experiment. In the first experiment, the

manipulation was done by having a group of participants read a negative text (about

child sexual abuse) and as a control, another group of participants read a neutral

texto (about identity card). In the second experiment, all participants performed a

behavioral teste divided into two tasks widely used in the literature. The first

consisted in judging the orientations of two peripheral bars, in which the neutral faces

were presented as a distracting stimuli, and the second consisted in judging the

valence of the figures presented, in which the neutral faces were the focus of the

attention. In this work, we observed that participants who were victims of sexual

abuse don’t suffer the expected effect of attributing negative emotions to neutral

faces after reading the negative text, suggesting a different pattern of emotional

response associated with previous traumatic events. In summary, we observed that

9



victims of sexual abuse had difficulty attributing a negative emotion to neutral faces,

possibly because they had difficulty in processing emotionally impacting situations

causing an emotional flattening effect.

Key words: neutral faces, sexual abuse, behavior.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com a literatura, expressões faciais como raiva e alegria são

manifestações de estados emocionais específicos, os quais são universalmente

compartilhados e definidos por contrações musculares faciais específicas (Ekman &

Friesen, 1976; Ekman, 1993, 2003, Barrett, 2011). Um exemplo da característica

universal das expressões emocionais faciais é o fato de que diferentes culturas e

civilizações não têm dificuldades em reconhecer e diferenciar algumas expressões

faciais uma das outras (Ekman et al., 1972). Na década de 70, alguns estudos

similares foram conduzidos, nos quais eram apresentadas fotos de expressões

faciais de caucasianos e era perguntado a diversas culturas alfabetizadas, qual era

a expressão emocional referente a face apresentada. Apesar dos estudos terem

fotos diferentes, lista de diversas emoções e terem feito o estudo com culturas

distintas, todos encontraram os mesmos resultados referentes a expressões faciais

e as emoções que se correlacionavam com as faces, as chamadas emoções

básicas (Ekman et al., 1972; Izard, 1971). Essas emoções e algumas das fotos de

faces utilizadas estão presentes na figura 1.

Figura 1: Emoções Básicas.

Da esquerda para direita, as emoções retratadas são: felicidade, surpresa, nojo, desprezo, tristeza,
medo e raiva (Ekman, Keltner,1997).

Devido a universalidade das expressões faciais, muitos estudos utilizam faces

emocionais, tais como faces de raiva e faces tristes, como estímulo principal e faces
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neutras como controle (Dzhelyova et al., 2017; Batty & Taylor 2003; Wronka &

Walentowska, 2011). Entretanto, indo na direção contrária de estudos que sugerem

as faces neutras como estímulos neutros, alguns estudos que investigaram o

processamento de faces neutras especificamente, mostraram que participantes com

depressão apresentavam uma menor precisão na classificação desses estímulos

em relação a controles saudáveis, classificando as faces neutras como faces tristes

(Leppänen et al., 2004; Suslow et al., 2004). Além de terem uma menor precisão na

classificação, os participantes deprimidos são mais lentos em classificar as

expressões de faces neutras comparadas com faces de tristeza. Desta forma, estes

achados demonstram que os participantes possuem uma avaliação mais ambígua

quando classificam esse tipo de face.

Seguindo essa linha, um trabalho de nosso grupo utilizou a metodologia de

reconhecimento de padrões aplicada a dados de ressonância magnética funcional

para testar o processamento cerebral de estímulos emocionais (discriminação de

faces felizes ou tristes em comparação com faces neutras) em grupos de

participantes com depressão e participantes saudáveis. Os resultados mostraram

que participantes com depressão apresentaram uma menor probabilidade em

discriminar as condições neutras quando comparados com participantes saudáveis

(Oliveira et al., 2013). Outro trabalho observou que participantes com ansiedade

generalizada quando comparados com controles saudáveis, demonstram respostas

aumentadas na amígdala para faces neutras, o que não foi observado com faces de

raiva e felicidade (Hölzel et al., 2013). Corroborando com os dados citados

anteriormente, outros estudos sugerem que uma face neutra pode ser avaliada

como negativa em algumas circunstâncias e dependendo da variabilidade individual,

passando a ter um efeito confundidor no experimento (Lee et al., 2008).

1.1. Influência do Contexto

O contexto é capaz de promover uma influência significativa na percepção, nas

ações e emoções (Lazarus & Alfert, 1964; Oliveira et al., 2009; Mocaiber et al.,

2011; Mauss et al., 2007; Williams & Bargh., 2009; Bargh & Williams, 2007;

McCrackin et al., 2020; Rohr & Rahman, 2018).

Um estudo feito por Bargh e colaboradores (1996) apresentou aos

participantes cartões com palavras que poderiam fazer referência a pessoas idosas
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ou a diferentes temas. Os participantes deveriam montar frases com as palavras

recebidas. As frases formadas com palavras relacionadas à velhice traziam

questões sobre a idade avançada e seus estereótipos, entretanto, não faziam

menções sobre lentidão e fraqueza. Ao término do estudo, sem que os participantes

soubessem, os pesquisadores mediram o tempo que levavam para caminhar da

sala de experimento até a saída do laboratório. Verificou-se que participantes que

receberam palavras relacionadas à velhice foram mais lentos, comparados aos

participantes que receberam palavras sobre temas diversos, mostrando que apenas

com a manipulação das palavras foi possível modular o comportamento dos

participantes. O autor foi além deste estudo, realizando outro trabalho com um

paradigma semelhante, onde observou que os participantes que receberam

palavras relacionadas à educação demoravam mais a interromper uma conversa,

comparados aos participantes que receberam palavras de assertividade (Bargh et

al., 1996).

Complementando os achados anteriores, Mocaiber e colaboradores

verificaram que além da modulação do comportamento, o contexto também é capaz

de modular a reatividade cerebral e as respostas autonômicas (Mocaiber et al.,

2011b, Mocaiber et al., 2011a, Mocaiber et al., 2009, Mocaiber et al., 2010). Os

autores utilizaram uma estratégia de reavaliação emocional implícita para realizar a

manipulação prévia de contexto, com intuito de investigar se essa seria capaz de

atenuar o efeito de interferência de um distrativo emocional em uma tarefa de

atenção subsequente. Neste caso, antes de realizarem a tarefa atencional, os

participantes eram levados a acreditar, a partir da leitura de um texto informativo,

que parte das fotos de corpos mutilados apresentadas durante a tarefa de atenção

eram originárias de produções cinematográficas (contexto cinema) e a partir da

leitura de outro texto, eram levados a acreditar que a outra parte das fotografias

eram originárias de eventos do dia a dia (contexto real).

Corroborando com a ideia de que a percepção de faces neutras pode ser

influenciada pelo contexto, Abdel-Rahman (2011) mostrou em seu estudo que o

conhecimento prévio (biografia da pessoa) era capaz de intervir na percepção das

faces neutras. Este trabalho foi dividido em duas etapas, sendo estas realizadas em

dois dias diferentes. No primeiro dia, os participantes passaram pela etapa de

aprendizado, onde as faces eram apresentadas, juntamente com um conteúdo

bibliográfico afetivo (positivo, negativo e neutro). Todas as histórias foram
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apresentadas três vezes randomicamente. A sessão de teste foi realizada entre 2 e

3 dias após a etapa de aprendizado, onde os participantes efetuaram 3 tarefas

distintas, sendo elas de familiaridade, semântica e produção de fala. Antes do

aprendizado e após a sessão de teste os participantes realizaram uma classificação

de simpatia, em relação a face, que variava de pessoa muito desagradável (-2) para

pessoa muito agradável (2). Em seus resultados, Rahman mostrou que para as

biografias neutras e positivas, as faces neutras foram classificadas como mais

agradáveis após o aprendizado e as faces neutras associadas às biografias

negativas foram classificadas como mais desagradáveis.

Nessa mesma linha, um trabalho publicado na revista Science (Anderson et

al., 2011) mostrou que faces neutras pareadas com informações negativas

dominaram por mais tempo a consciência visual durante um paradigma de

rivalidade binocular (faces foram apresentadas para um olho e casas para o outro).

Esses resultados mostram que a informação afetiva obtida através de terceiros

(descrições verbais) influencia a percepção visual, sugerindo que as informações

que possuímos a respeito de uma pessoa, especialmente informações negativas,

são capazes de modular não apenas como nos sentimos, mas também o próprio

processamento perceptual dos estímulos visuais relacionados a esta pessoa.

1.2. Efeitos do abuso sexual na cognição

Segundo a literatura, existem evidências de que jovens adultos com histórico

de abuso (físico e/ou sexual) apresentam dificuldade nas funções cognitivas

(Bremner et al., 1995; Navalta, Polcari, Webster, Boghossian, & Teicher, 2006). Um

estudo revelou uma associação entre abuso sexual na infância e altos níveis de

depressão na vida adulta (Lindert et al., 2014). Experiências negativas na infância e

adolescência parecem influenciar no desenvolvimento precoce da depressão, no

número de episódios depressivos e no seu curso como doença crônica (Gillespie &

Nemeroff, 2005; Klein et al., 2009). Uma explicação bastante difundida para essa

relação é a hiperativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (eixo HPA), o qual foi

mostrado por Heim, Newport, Mletzko, Miller e Nemeroff (2008) que pode ser uma

consequência do abuso. Outros estudos reforçam a influência do eixo HPA na

depressão (Vilela, L. & Juruena, M.F., 2014). Além disso, alguns trabalhos

mostraram que o processamento emocional de faces é diferente em vítimas de
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abuso sexual na infância e/ou adolescência em relação a não vítimas deste abuso

(Romens & Pollak, 2012). Masten et al., (2008) realizaram um estudo com vítimas

de abuso sexual infantil. Era apresentado aos participantes uma face neutra que ia

gradualmente mudando para uma face feliz ou para uma face de medo. Os

participantes deviam julgar a face apresentada como “feliz, neutra ou amedrontada”.

Foi observado que o grupo de vítima de abuso sexual infantil indentificava faces de

medo mais rapidamente do que o grupo controle, o que não aconteceu pra face de

felicidade. Mostrando uma diferença no processamento emocional de faces quando

se trava de vítimas de abuso sexual. Corroborando com este dado, van Hoof et al.

(2017) mostraram que adolescentes vítimas de abuso sexual infantil reportavam

sentir mais medo de faces neutras em relação aos adolescentes do grupo controle.

1.3. Contextualização do trabalho

Os resultados dos estudos apresentados sugerem que o processamento

emocional das expressões faciais, especialmente as faces com expressão neutra,

pode estar associado ao contexto no qual as faces são apresentadas. Por exemplo,

pode estar aliado ao conhecimento afetivo prévio que temos sobre a pessoa. Além

disto, características de personalidade ou experiências prévias podem modular a

resposta a estas faces. Portanto, considerando a relação entre abuso sexual,

depressão e processamento emocional, o presente estudo investigou se vítimas de

abuso sexual poderiam processar e julgar faces neutras de forma mais negativa

após a exposição prévia a um contexto negativo, levando em consideração também

as variabilidades individuais e a experiência traumática prévia. Desta forma,

analisamos se vítimas de abuso sexual apresentam um viés em avaliar faces

neutras como mais negativas em decorrência do contexto em que são

apresentadas.

O presente trabalho foi baseado nas evidências encontradas pelo estudo

realizado por Nudelman (2018). Neste estudo, foi investigado se uma manipulação

de pré-ativação, apresentada na forma de um texto negativo (ou neutro) em um

primeiro experimento, promoveria efeito sobre o processamento de faces neutras

em um segundo experimento. A hipótese principal é que a pré-ativação de

informações negativas do texto do primeiro experimento (sobre abuso sexual

infantil) promoveria uma atribuição implícita de emoção a faces neutras
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apresentadas no segundo experimento e um retardo nos tempos de reação (TR) em

tarefas atencionais. As participantes do estudo, separadas em dois grupos (contexto

neutro e contexto negativo) realizaram dois experimentos independentes no

laboratório: primeiro a leitura e avaliação de um texto (neutro = temática de perda de

carteira de identidade, negativo = temática abuso sexual infantil) e depois a

realização de duas tarefas de atenção relacionadas a faces. As tarefas atencionais

eram: (1) julgamento da orientação das barras e (2) julgamento de valência das

faces. No primeiro caso, as faces neutras foram apresentadas como distrativas e no

segundo caso, no foco da atenção. Na tarefa de julgar barras, uma imagem foi

apresentada no centro da tela de um computador como distrativa, enquanto duas

barras periféricas foram apresentadas simultaneamente. As participantes receberam

a instrução de ignorar a imagem central e prestar atenção nas barras para indicar

(apertando uma de duas teclas) se a orientação das barras era igual ou diferente.

Na tarefa de julgar a valência das figuras, a imagem (faces neutras ou objetos

neutros) apresentada no centro da tela do computador se tornava o centro da

atenção. Para essa tarefa as participantes recebiam a instrução de ignorar as barras

periféricas e prestar atenção na imagem central para indicar (também apertando

uma de duas teclas) se a imagem apresentada era neutra ou negativa. Os

resultados mostraram que apesar de não haver modulação na latência do tempo de

reação em ambas as tarefas, a pré-ativação gerada pelo texto negativo do primeiro

experimento promoveu efeito na tarefa de julgamento da valência das faces

apresentadas, ou seja, as participantes julgavam um número maior de faces como

negativas após a leitura do texto negativo em comparação a leitura do texto neutro,

indicando que a manipulação de pré-ativação negativa do experimento 1 conseguiu

modular a tarefa subsequente do experimento 2.

Os resultados deste trabalho corroboram com a literatura que sugere que

faces possuem um processamento flexível e extremamente influenciável pelo

contexto (Kim et al., 2004; De Gelder et al., 2006; Aviezer et al., 2008; Aviezer et al.,

2011; Suess et al., 2015; Píchon et al., 2012). No trabalho de Nuldeman (2018),

apenas participantes sem histórico de abuso sexual foram incluídas nas análises.

Como desdobramento do estudo de Nudelman (2018), investigaremos se o padrão

de resposta para participantes que sofreram abuso sexual seria o mesmo ou se a

história prévia de abuso poderia mudar o padrão encontrado por Nuldeman (2018).
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2. OBJETIVO

2.1. Objetivo geral

Esse projeto tem como objetivo principal investigar se mulheres que sofreram

abuso sexual processariam faces neutras masculinas de maneira diferenciada

quando apresentadas em um contexto negativo comparado a um contexto neutro.

2.1. Objetivos específicos

● Avaliar se participantes que sofreram abuso sexual poderiam processar e

julgar faces neutras de forma mais negativa especialmente no contexto

negativo, levando em consideração a experiência traumática prévia das

participantes.

● Verificar se estas faces neutras poderiam causar mais interferência em uma

tarefa de atenção onde as faces são apresentadas como distrativas e não são

relevantes para a execução da tarefa de atenção, especialmente no contexto

negativo.

● Avaliar se traços de personalidade, tais como a capacidade de vivenciar

emoções positivas e negativas, a presença de outros eventos traumáticos e a

sintomatologia relacionada ao transtorno do estresse pós-traumático (TEPT),

podem estar correlacionados com a percepção de negatividade em faces com

expressão neutra nestas participantes que sofreram abuso sexual.
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3. METODOLOGIA

3.1 Amostra

Cento e setenta e duas (172) estudantes do sexo feminino com idade média de

vinte e um anos (DP= 3,962) participaram voluntariamente do experimento, sendo

que oitenta e sete (87) fizeram parte do contexto negativo e oitenta e cinco (85) do

contexto neutro. A amostra deste projeto foi retirada de um estudo anterior realizado

no mesmo laboratório (Nuldeman, 2018), o qual não utilizou os dados apresentados

neste projeto. Foram realizadas visitas às salas de aula para o recrutamento de

estudantes dispostas a participarem do experimento. Foi explicado que, apesar do

experimento não apresentar nenhum risco em potencial, as participantes poderiam

deixar o experimento a qualquer momento, conforme consta no Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi assinado pelas participantes antes do

início do experimento. As participantes não receberam qualquer remuneração ou

benefícios em conceitos acadêmicos pela participação no experimento. A amostra

foi composta de participantes, sendo todas estudantes do Instituto Biomédico (UFF).

Todos os procedimentos e protocolos experimentais utilizados foram aprovados pelo

Comitê de Ética em Pesquisa do CCM/UFF, parecer n° 2.069.723 de 17/05/201,

CAAE: 63076316.3.0000.5243 (anexo 9.12.) . As participantes desconheciam os

objetivos do experimento.

Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão foram: (1) ser do sexo feminino, com o intuito de evitar

possíveis efeitos de gênero, especialmente devido ao texto emocional sobre abuso

sexual infantil; (2) ter relatado experienciar qualquer forma de abuso sexual; (3) ser

maior de idade; (4) possuir visão normal ou corrigida; e (5) preencher corretamente

o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 9.1) e a ficha pessoal (anexo

9.2). Cem (100) voluntários não cumpriram os critérios de inclusão.

Foram excluídas participantes que (1) faziam uso contínuo de medicamentos

com ação no sistema nervoso central (1 contexto negativo e 2 contexto neutro); (2)

relataram uso de entorpecentes e/ou outras drogas quarenta e oito horas antes do

experimento; (3) relataram diagnóstico de transtornos psiquiátricos (avaliados

24



através de ficha pessoal); (4) tiveram uma taxa de erro superior a 20% do número

total de trials na tarefa de julgar barra (2 contexto negativo e 2 contexto neutro); (5)

declararam reconhecer a associação entre o primeiro e segundo experimento; (6)

serem “outlier” na latência de resposta do tempo de reação (1 contexto neutro). Uma

voluntária no contexto negativo foi excluída por não preencher os formulários;

restando uma amostra de 65 participantes, sendo 29 no contexto negativo e 36 no

contexto neutro com idade média de vinte e um anos (DP= 4,030). A filtragem da

amostra está representada na figura 2.

Figura 2: fluxograma de seleção da amostra.

3.2 Manipulação Experimental

Foi informado para as participantes que seriam realizados dois experimentos

independentes, a fim de evitar a associação explícita entre o contexto negativo ou

neutro apresentado em um primeiro experimento e as faces neutras apresentadas

em um segundo experimento.

As participantes foram alocadas em dois contextos experimentais (negativo ou

neutro) no primeiro experimento, de maneira randomizada. Para diferenciar os
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contextos, um texto negativo ou neutro foi apresentado para as participantes. O

texto negativo (anexo 9.3) abordava o tema de abuso sexual infantil, o qual foi

desenvolvido a partir da coleta e modificação de depoimentos e dados retirados de

bancos de dados governamentais encontrados na internet. O texto neutro (anexo

9.3) era fictício e abordava o tema sobre perda de carteira de identidade. O

conteúdo do texto negativo constava no termo de consentimento, assegurando que

as participantes estivessem cientes sobre o mesmo. As participantes foram alocadas

randomicamente em um dos dois grupos (contexto negativo ou contexto neutro).

O primeiro experimento consistia na leitura do texto (neutro ou negativo) e em

seguida preenchimento da escala SAM (Bradley & Lang, 1994) em relação ao texto.

A escala SAM apresenta duas medidas emocionais, sendo estas “valência” e

“ativação emocional”. A primeira classifica os estímulos de acordo com o grau de

agradabilidade; ou seja, as participantes avaliaram o quão agradável era o texto,

variando de muito agradável (extremo esquerdo da escala) a desagradável (extremo

direito da escala). A segunda classifica os estímulos de acordo com a excitação

emocional ocasionada nas participantes. Sendo assim, as participantes avaliaram

de “mais ativante” (extremo esquerdo da escala) a “menos ativante” (extremo direito

da escala). As instruções eram de que, se o texto deixasse as participantes mais

alertas, vigilantes, agitadas e/ou ativadas, deveria ser avaliado como de maior

ativação emocional. Porém, se o texto as deixassem mais calmas, inertes e menos

despertas, deveria ser avaliado como de menor ativação emocional. Ambas as

classificações foram convertidas em valores numéricos, os quais variavam

gradativamente de 1 a 9, sendo a pontuação “1” atribuída ao texto de menor

valência/ativação e “9” atribuída ao texto de maior valência/ativação (anexo 9.4).

O segundo experimento consistiu em um experimento comportamental com

duas tarefas: (1) tarefa de tempo de reação, na qual as participantes realizavam

uma tarefa de julgamento de barras enquanto fotos de faces neutras e objetos

apareciam como distrativos e (2) uma tarefa de julgamento de valência de faces

neutras e objetos enquanto as barras apareciam como distrativos. O preenchimento

do termo de consentimento, ficha pessoal, leitura do texto e o preenchimento do

SAM aconteciam em uma sala diferente da qual era realizada a tarefa de tempo de

reação, ou seja, o experimento 1 e 2 eram realizados em ambientes diferentes do

laboratório.
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3.3 Aparato experimental

O experimento da tarefa de tempo de reação foi realizado em uma sala especial,

com atenuação sonora relativa e iluminação indireta, no Laboratório de

Neurofisiologia do Comportamento, localizado no Departamento de Fisiologia e

Farmacologia (MFL) do Instituto Biomédico na UFF. As participantes sentavam em

frente à tela de um computador e posicionavam 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 47 centímetros (cm). Os antebraços foram apoiados em uma

mesa, favorecendo uma boa posição dos dedos indicadores sobre as teclas de

resposta.

Os estímulos foram apresentados na tela do computador e as respostas

coletadas através de um microcomputador (AMD Athlon tm XP 1800+ 1.50GHz,

512MB de RAM), com um programa desenvolvido através do software denominado

E-Prime 2.0 ® (Neurobehavioral Systems). Foram coletados os tempos de reação

das respostas corretas, em milissegundos (ms), assim como o número de erros,

considerando separadamente erros de tecla, respostas lentas, antecipações e

múltiplas respostas.

3.4 Estímulos visuais

As figuras utilizadas no experimento foram 45 faces neutras do sexo

masculino e 45 figuras de objetos neutros. As faces neutras foram retiradas de dois

bancos de dados de faces: o Karolinska Directed Emotional Faces (KDEF)

(Goeleven et al., 2008) e o Dallas DataBase (Minear & Park, 2004). Os critérios de

seleção das imagens foram: (1) faces de indivíduos do sexo masculino, (2) idade

entre 18 a 35 anos (3) que apresentassem características físicas comuns à

população brasileira. Negros e asiáticos foram excluídos para evitar possíveis

viéses de raça. Todas as imagens foram apresentadas em preto e branco. Para as

fotos de objetos neutros (utensílios domésticos e de uso pessoal) foram

selecionadas imagens da internet (online), também apresentadas em preto e

branco.

As imagens de cada categoria de estímulo (face e objeto) foram pareadas

quanto ao grau de brilho, contraste e frequência espacial, segundo a metodologia
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estabelecida por Bradley e colaboradores (2007). Desta forma, as figuras

selecionadas para compor uma determinada categoria deveriam ter na média o

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

para cada uma das imagens foi computada da seguinte maneira:

● Brilho: computamos a 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 índex.

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

frequência espacial para cada linha e coluna da imagem e, em seguida,

computou-se a frequência espacial média geral.

Este cuidado no pareamento teve por objetivo criar uma amostra

homogênea de fotografias, de modo que elas não diferiram em termos de brilho,

contraste e frequência espacial. Checar anexo 9.5 para conferir a tabela com

valores para tais parâmetros.

3.5 Experimento comportamental

Ao chegarem ao laboratório, as participantes receberam o Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido e foram dadas informações gerais sobre os dois

experimentos. Após concordar com os procedimentos, a participante assinava o

termo de consentimento, o qual assegurava que a participação seria totalmente

voluntária e que poderia abandonar o experimento a qualquer momento, e a ficha

pessoal. Após o preenchimento do TCLE e da ficha pessoal, era informado que a

participante faria o primeiro experimento. Foi entregue o texto (negativo ou neutro)

juntamente com a escala SAM para análise de valência e ativação. A distribuição

das participantes em relação à leitura do texto neutro ou negativo foi feita de forma

randômica. Posteriormente ao preenchimento da escala SAM, a participante era

informada que o primeiro experimento havia terminado, sendo direcionada para a
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sala onde aconteceria a primeira parte do segundo experimento, a tarefa

comportamental.

Na sala de teste comportamental, a participante era posicionada e o

experimentador dava as instruções referentes às tarefas a serem realizadas. A

tarefa comportamental consistia em um teste de tempo de reação dividido em dois

blocos. Previamente a cada bloco era feito um treino referente ao tipo de tarefa que

seria realizada. As imagens apresentadas durante o treino eram imagens neutras

(ex: xícara, colher), porém diferentes das imagens neutras apresentadas no

experimento. Em um bloco, a tarefa consistia no julgamento da orientação das

barras e no outro no julgamento da valência das figuras, explicado no item “Teste de

Tempo de Reação Manual”. Ao final da tarefa comportamental era dito à participante

que seria feita a última parte do segundo experimento, o preenchimento das escalas

psicométricas.

A participante recebia as escalas psicométricas, com as instruções de

preenchê-las exatamente na ordem as quais estavam sendo entregues pelo

experimentador. Ao todo o experimento demorava em média de 1 hora a 1 hora e 30

minutos.

A sequência de eventos da sessão experimental completa está organizada

na figura 3.
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Figura 3: Sequência do Experimento

A participante era recebida pelo experimentador, em seguida recebia as explicações sobre os
experimentos, seguido do TCLE e da ficha pessoal. Após o preenchimento, a participante era
informada que iria realizar o primeiro experimento. Nessa etapa era lido o texto (neutro ou negativo) e
realizado o preenchimento do SAM. Terminando o preenchimento, a participante era direcionada
para a sala de teste, onde era informado para a mesma que seria realizado o segundo experimento
(tarefa comportamental). Na sala de teste, era realizado o treino e as duas tarefas comportamentais
(julgar barra e julgar valência). Ao término das tarefas comportamentais a participante era
direcionada para o preenchimento das escalas. Tendo a participante terminado de preencher as
escalas, era dito que os experimentos haviam chegado ao fim e agradecíamos a participação. As
participantes eram alocadas para o tipo de texto e por qual tarefa comportamental iriam começar de
forma randômica.

3.5.1 Teste de Tempo de Reação Manual

A tarefa comportamental consistia de um teste de tempo de reação (TR)

manual de escolha dividido em dois blocos. Em um bloco, as participantes deveriam

julgar a orientação das barras e no outro deveriam julgar a valência das figuras.

Antes de cada bloco era realizado um bloco de treino (24 trials) o qual visou

apresentar o paradigma experimental às participantes. Antes de cada treino era

explicada a tarefa a ser realizada oralmente e através de um esquema impresso

(anexo 9.6). Nos treinos, as figuras apresentadas eram fotos neutras selecionadas

do catálogo IAPS (International Affective Picture System, Lang, Bradley & Cuthbert,

2005). As imagens consistiam em utensílios domésticos, ferramentas e móveis.

Durante o bloco de treino, a participante tinha acesso ao seu desempenho na tarefa

através de uma tela na qual apareciam, após cada teste, as mensagens: “lenta”,

“antecipada”, “múltiplas respostas”, “erro de tecla”. Na tarefa de julgar valência não

existia o “erro de tecla” visto que não existia certo nem errado. Quando a resposta

estava correta era mostrado o tempo de reação da participante daquela resposta. O

acesso ao desempenho ocorria apenas no treino. O treino poderia ser repetido caso

a participante desejasse. A seguir, iniciava-se o experimento propriamente dito,

contendo dois blocos, com 90 trials cada, sendo 45 trials para faces e 45 para

objetos.

O teste comportamental iniciava com uma tela informativa da tarefa a ser

realizada (julgamento de barras ou de figura). Cada teste começava com o

aparecimento de uma cruz de fixação no centro da tela do computador, que

permanecia por 1500 ms (± 200 ms). A seguir, aparecia por 200 ms uma foto central
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preto e branco (11,57° X 8,69° de tamanho) flanqueada por duas barras periféricas

(0,36° X 3,89°), 8,3° à direita e à esquerda do centro da tela (figura 4). As barras

eram brancas projetadas em um fundo de tela preto. A fotografia e as barras eram

então substituídas por uma tela similar a um “tabuleiro de xadrez”, com quadrados

cinza e pretos, que permaneciam na tela até a execução das respostas pelas

participantes ou por até 1500 ms.

Figura 4: Dimensão dos estímulos visuais.

Na tarefa de julgar barras era informando a tecla que a participante deveria

apertar caso as barras estivessem na mesma orientação (ou seja, se as duas barras

estivessem na vertical ou se as duas estivessem na horizontal) e a tecla a ser

apertada caso a orientação das barras fosse diferente (uma na vertical e outra na

horizontal). Neste experimento a diferença de angulação das barras foi de 0º ou de

90º, o que é considerado uma tarefa fácil e que nos permite avaliar o efeito de

interferência das fotos emocionais (Erthal et al., 2005). A participante era orientada

a ignorar as fotos centrais (distrativos) e responder, o mais rápido e corretamente

possível, julgando a orientação das duas barras periféricas. O experimentador

informava a participante que as fotos eram distrativas e não faziam parte da tarefa,

logo deveriam ser ignoradas para que a tarefa fosse realizada com um bom

desempenho, uma vez que o tempo total de exposição era curto.

Na tarefa de julgar valência era informando a tecla que a participante deveria

apertar caso julgasse a figura ao centro como neutra e a tecla que ele deveria
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apertar caso julgasse a figura como negativa. A participante era orientada a ignorar

as barras (distrativos) e responder, o mais rápido e corretamente possível, de

acordo com o seu julgamento. O desenho experimental utilizado é mostrado na

figura 5.

A tarefa comportamental foi realizada em uma única sessão, com duração

aproximada de 20 minutos.

Figura 5: Sequência de eventos do paradigma experimental medição do tempo de reação.

A figura exemplifica uma sequência de apresentação de estímulos visuais nos blocos “Tarefa julgar
barras” e “Tarefa julgar valência”, mostrando as diferentes orientações das barras ou a figura de
interesse para onde o participante deve focar sua atenção e bem como a ordem temporal do
experimento.

A posição das teclas de resposta foi contrabalanceada entre as participantes,

de modo que metade respondeu à orientação igual com o indicador direito, e a outra

metade, com o indicador esquerdo. Cada imagem utilizada foi repetida uma vez em

blocos diferentes, portanto a mesma figura era vista uma vez na tarefa de julgar

barra e uma vez na tarefa de julgar valência. Além disso, a apresentação das

imagens e das barras era pseudo-randomizada, de maneira a evitar que fotos com o

mesmo tipo de estímulo ou com a mesma orientação no posicionamento das barras

ocorresse sequencialmente por mais de três vezes. A ordem de por qual tarefa a

participante iria começar o experimento (julgar barras ou julgar valência) foi também

contrabalanceada entre as participantes. Devido a todas essas randomizações,

foram feitas oito sequências, as quais eram colocadas já prontas no programa.
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3.6. Instrumentos psicométricos

Os instrumentos psicométricos foram apresentados seguindo uma ordem

específica de preenchimento. Tais escalas foram utilizadas com o objetivo de avaliar

características individuais das participantes. A pesquisa envolveu o preenchimento,

pelas voluntárias, das seguintes escalas:

(1) Trauma History Questionnaire (THQ – Fizsman et al., 2005; anexo 9.7)

Com o intuito de averiguar a história de traumas de cada participante, e

principalmente identificar casos de abuso sexual, foi utilizado o THQ. O instrumento

investiga, através de 26 perguntas autoaplicáveis, a ocorrência de diversos tipos de

eventos traumáticos como crimes de violência urbana, violência sexual, violência

doméstica, até desastres naturais (deslizamentos de terra e enchentes). A

ferramenta foi desenvolvida inicialmente por Green (1996) para investigar eventos

potencialmente traumáticos em populações clínicas e não-clínicas, entretanto não é

um teste, portanto não possui um método padronizado para pontuações, podendo

ser adaptável e modificado para atender aos projetos nos quais vem sendo utilizado

(Green et al., 2000; Hooper et al., 2011). Para esse estudo, foi acrescentado um

campo para resposta sobre intensidade e idade em cada evento. Ao final desta

escala, as participantes identificavam qual evento foi o mais traumático em sua vida

e, em seguida, respondiam se reagiu com intenso medo, impotência ou horror. O

THQ foi traduzido e adaptado para o Brasil e utilizado em muitos estudos (Fiszman

et al., 2005; Araújo et al., 2014; Henriques et al., 2015; Netto et al., 2013).

(2) Posttraumatic Stress Disorder Checklist 5 – PCL-5 (Weathers et al., 2013;

Anexo 9.8).

Composto de 20 perguntas que medem a gravidade dos 4 grupos de

sintomas do Estresse Pós-traumático, a saber: revivescência, evitação, alterações

de humor e cognições, e a hiperexcitabilidade de acordo com os novos critérios do

DSM-V - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª ed. (APA,

2013). Utilizando uma escala Likert de classificação de sintomas (0 = nada; 4 =

extremamente), as participantes classificaram a extensão na qual cada sintoma a
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perturbou no último mês. A pontuação para cada sintoma era baseada no pior

trauma relatado no THQ. A adaptação do instrumento já foi realizada e apresentou

concordância na tradução e índices de validade de conteúdo satisfatórios para

utilização no Brasil (Lima et al., 2016).

(3) Questionário sobre Traumas na Infância – QUESI (Childhood Trauma

Questionnaire – CTQ, Bernstein e Fink, 1998, anexo 9.9).

Contém 28 itens, sendo 25 itens que se encaixam dentro de cinco subescalas

e três itens de minimização ou negação da escala. Os cinco fatores ou subescalas

diferentes são: abuso físico, abuso emocional e abuso sexual, negligência física e

negligência emocional (Bernstein et al., 2003). Trata-se de uma escala com

respostas de frequência que variam de Nunca a Sempre (Nunca, Poucas vezes, Às

vezes, Muitas vezes e Sempre) com valores numéricos de 1 a 5, respectivamente,

ou de 5 a 1 para itens invertidos. Cada uma das cinco subescalas são somadas e

produzem um total que pode variar de 5 a 25 pontos para apresentar um indicativo

de gravidade para cada fator, que será maior com o aumento da pontuação

(Bernstein e Fink, 1998). A tradução e validação para o português levou à criação

do Questionário sobre Traumas na Infância (QUESI), em que responderam ao

mesmo 32 adultos, mostrando fácil compreensão e adequada validação semântica

(Grassi-Oliveira et al., 2008). A presente escala também foi validada para uma

amostra não-clínica, com 293 estudantes universitários, e apresentou validade

fatorial e índice de consistência interna satisfatório para uma solução tri fatorial que

investigou abuso físico, emocional e sexual (Brodski et al., 2010).

(4)Positive and Negative Affect Schedules (PANAS) (Watson et al., 1988;

Galinha & Ribeiro, 2005) (anexo 9.10)

Desenvolvida por Watson, Clark e Tellegen (1988). O PANAS pode ser

utilizado para avaliar o traço de afeto dos indivíduos (PANAS – Traço) ou o estado

de afeto dos mesmos (PANAS – Estado). O PANAS - Traço mede os níveis ou as

tendências a vivenciar os afetos positivo e negativo de uma maneira geral, ou seja,

indica um traço de personalidade do indivíduo. De um modo geral, a escala PANAS

consiste em duas subescalas de 10 itens cada, organizadas em dimensões

relativamente independentes: o Afeto Positivo (PA, da sigla em inglês Positive

Affect) e o Afeto Negativo (NA, da sigla em inglês Negative Affect). Cada escala
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proporciona uma pontuação que varia de 1 a 5 (1= muito pouco ou nada; 5=

excessivamente). Neste estudo foi utilizado o PANAS- traço.

3.7. Análise de dados

Os sistemas que serão utilizados para o processamento dos dados são: Excel

2013 (Copyright © Microsoft Excel 2013), Statistica 7.0 (Copyright © StatSoft

1984-2004) e GraphPad Prism 8.0 (Copyright © GraphPad Software 1995-2020).

Para avaliar o perfil dos estudantes universitários serão realizadas análises

estatísticas descritivas.

A seguir serão apresentados os diferentes tipos de análise de dados de acordo

com as medidas coletadas.

3.7.1. Escala SAM

A escala SAM que foi preenchida após a leitura dos textos negativo e neutro

foi analisada, calculando a média geral de valência e ativação de todas as

participantes em cada contexto separadamente. Posteriormente, foi realizada uma

análise para comparação das médias de valência e ativação entre os grupos

submetidos ao texto negativo e neutro. Foi utilizado o teste t-student para amostras

independentes para comparação destas médias. O nível de significância para

rejeição da hipótese de nulidade também foi fixado em 5% (p<0,05) e o software

utilizado para as análises foi o Statistica® versão 7.0 (Copyright © StatSoft

1984-2004).

3.7.2.  Escalas Psicométricas

A análise dos questionários se deu entre as questões referentes ao trauma

de abuso sexual encontradas no THQ e no QUESI com a intenção de separar as

participantes que sofreram abuso das participantes que não sofreram. Foram

alocadas para o grupo de vítimas de abuso sexual as participantes que no THQ

marcaram ter passado por pelo menos uma das situações descritas nas perguntas

18, 19 e/ou 20. Ou considerando a escala QUESI, se marcaram ter passado por

pelo menos uma das situações descritas nas perguntas 20, 21, 23, 24 e 27. Além
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disso, foram feitas correlações de Spearman independentes utilizando os dados

obtidos nas escalas psicométricas (PA, NA e PCL-5) e o índice (faces julgadas

como negativas - objetos julgados como negativos) para as participantes vítimas de

abuso sexual nos dois contextos. O nível de significância para rejeição da hipótese

de nulidade, foi fixado em 5% (p<0,05) e o Statistica® versão 7.0 (Copyright ©

StatSoft 1984-2004) sendo o software utilizado para as análises.

3.7.3. Dados Comportamentais

3.7.3.1. Tempo de reação

Respostas lentas (TR > 1500ms) e antecipações (TR < 150ms) foram

consideradas erros, e caso a participante tivesse uma taxa de erro de tecla superior

a 20 por cento (20%) do número total de trials, a participante era excluída do

experimento e substituída. Apenas na tarefa de julgar barra existia a possibilidade

de erro de tecla. Os dados obtidos durante o treino não foram analisados.

As participantes com tempos de reação muito discrepantes do restante da

amostra foram consideradas “outliers” e excluídas das análises. O limite para

exclusão das participantes foi determinado pela média da amostra em cada tarefa

(julgar barra e julgar valência) de cada contexto (neutro e negativo) somada ou

subtraída a duas vezes e meio o desvio padrão (outlier).

Para determinar o tipo de análise a ser realizada, os resultados da amostra

foram submetidos a um teste Shapiro-Wilk utilizando o software GraphPad Prism 8.0

(Copyright © GraphPad 1995-2020) para determinar se a amostra seguia um padrão

de normalidade. A amostra de ambos os estímulos (face e objeto) em ambos os

contextos (neutro e negativo) passaram no teste de normalidade (anexo 9.11).

Desta forma, as médias dos tempos de reação manual das respostas corretas e

sem outlier foram submetidas a uma análise de variância (ANOVA 2x2) com

medidas repetidas, contendo os fatores entre-sujeito “Contexto” (Emocional e

Neutro) e intra-sujeito “Estímulo” (Face e Objeto). O nível de significância adotado

foi de α < 0,05 e o software utilizado para as análises foi o Statistica® versão 7.0

(Copyright © StatSoft 1984-2004). Essas análises foram realizadas da mesma

maneira para as duas tarefas (Julgar Valência e Julgar Barra).
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3.7.3.2. Atribuição de valência Negativa aos estímulos

Para determinar o tipo de análise a ser realizada, os dados de quantificação

de figura também foram submetidos a um teste Shapiro-Wilk utilizando o software

GraphPad Prism 8.0 (Copyright © GraphPad 1995-2020) para determinar se a

amostra seguia um padrão de normalidade. Os dados relacionados a quantificação

de figuras julgadas como negativas mostraram não seguir um padrão de

normalidade em ambos os contextos (anexo 9.12). Sendo assim, na tarefa de julgar

valência, para a análise da quantificação de figuras julgadas como negativa ou

neutra, os dados foram submetidos a um teste U de Mann-Whitney para as variáveis

“Índice” (Face-Objeto) e “Contexto” (neutro e negativo). Construímos um índice no

qual o número de objetos julgados como negativos foi considerado como uma linha

de base e subtraídos do número de faces julgadas como negativas em cada

contexto, criando um índice entre face e objeto. O nível de significância adotado foi

de α < 0,05 e o software utilizado para as análises foi o Statistica® versão 7.0

(Copyright © StatSoft 1984-2004).

4. RESULTADOS
4.1. Participantes

Após a análise dos questionários as participantes foram separadas em dois

grupos segundo o contexto, (1) 29 estavam no grupo de participantes que leu o

texto negativo (contexto negativo), com idade média de 21,8; DP=5,632 e (2) 36 no

grupo que leu o texto neutro (contexto neutro), e idade média de 21,9; DP= 4,038.

4.2.  Credibilidade do Texto: Escala SAM

Os relatos avaliativos obtidos através da escala SAM validaram a valência

dos textos. Foi observado que as voluntárias consideraram o texto negativo com

uma ativação emocional alta e baixa valência, ou seja, de acordo com os padrões

baseados em Bradley & Lang (1994) a valência do texto foi considerada negativa. O
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texto neutro foi julgado com uma ativação emocional baixa e com valência média, o

que caracteriza o estímulo como neutro também baseado nos padrões de valência e

ativação de Bradley & Lang (1994). O teste t-student da comparação entre as

médias de valência e ativação relacionados aos dois textos obteve um p-valor

significativo para ambas, mostrando que os textos diferem entre si seja para

valência, seja para ativação. Na tabela 1, são mostrados os valores médios de

valência e ativação emocional para cada contexto e o p valor para o teste t-student.

Tabela 1: Pontuação SAM.

Médias e desvios padrões da pontuação na Escala SAM e o p valor para o teste T-student
comparativo entre as médias da valência e ativação dos contextos.

4.3. Dados Comportamentais

4.3.1 Tempo de Reação

Tarefa Julgar Barra

Na tarefa de julgar barra, a ANOVA das latências dos tempos de reação

mostrou que apenas o efeito principal do fator “Estímulo” foi fonte significativa de

variância em ambos os grupos, sendo (F (1, 65) = 40,957), p<,01. O efeito principal

para o fator “Contexto” não apresentou significância em ambos os grupos (F (1, 65)

= ,0593, p=,8) e também não foi observada interação entre os fatores (F (1, 65) =

,001, p=,97). As médias dos tempos de reação para cada estímulo em cada

contexto estão representadas no gráfico 1, sendo no contexto negativo face com

média de 592,114 ms (DP= 41,327) e objeto com média de 611,015 ms (DP=

44,071) e no contexto neutro face com média de 595,748 ms (DP= 64,617) e objeto

com média de 614,453 ms (DP= 74,012).
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Gráfico 1: Média em milissegundos do tempo de reação das participantes vítimas de abuso sexual
na tarefa julgar barra.

Tarefa Julgar Figura

Na tarefa de julgar figura a ANOVA das latências dos tempos de reação

também revelou significância apenas para o efeito principal do fator estímulo (F(1,

65)=16,691, p<,01), não sendo observado significância para fator contexto (F(1,

65)=,027, p=,87) e nem interação entre os fatores (F(1, 65)=,075, p=78). As médias

dos tempos de reação das participantes na tarefa julgar figura estão retratados no

gráfico 2 a seguir. Sendo no contexto negativo face com média de 604,041 ms (DP=

166,932) e objeto com média de 564,575 ms (DP= 136,126) e no contexto neutro

face com média de 600,811 ms (DP= 164,090) e objeto com média de 555,673 ms

(DP= 141,008).
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Gráfico 2: Média em milissegundos do tempo de reação das participantes vítimas de abuso sexual

na tarefa julgar figura.

4.3.2 Atribuição de Valência Negativa aos Estímulos

Na tarefa de julgar a valência da imagem, a quantidade de faces e objetos

julgadas como negativo foi contabilizada por sujeito em cada contexto. No contexto

negativo, a percentagem média de faces julgadas como negativas foi 36,17% e o

D.P.= 31,6 e para objetos foi de 2,6% e o D.P.= 5,3. No contexto neutro, a

porcentagem média de faces julgadas como negativas foi 38,8% e o D.P.= 33,5 e

para objetos foi de 5,36% e o D.P.= 8,4. A média dos estímulos julgados como

negativos está representada no gráfico 3. Sendo no contexto negativo face com

média de 17,517 (DP= 15,131) e objeto com média de 1,724 (DP= 3,643) e no

contexto neutro face com média de 17,472 (DP= 15,072) e objeto com média de

2,416 (DP= 3,797).
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Gráfico 3: Média do número de estímulos julgados como negativos em cada contexto.

Análises complementares foram realizadas para a quantificação das figuras

julgadas como negativas. Nessas análises criamos um índice no qual o número de

objetos julgados como negativos foi considerado como uma linha de base e

subtraídos do número de faces julgadas como negativas em cada contexto, criando

um índice entre face e objeto.

O teste U de Mann-Whitney mostrou que a diferença do Índice Face-Objeto

entre os dois contextos (neutro e negativo) não foi significativa (p=,71). O resultado

está representado no gráfico 4.
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Gráfico 4: Quantidade de faces julgadas como negativas em cada contexto.

A quantidade de faces julgadas como negativas está representada através do índice face-objeto. No

contexto negativo mais faces foram julgadas como negativas, quando comparadas com as faces

julgadas no contexto neutro. Entretanto, não houve diferença significativa de acordo com o teste U de

Mann-Whitney avaliado para as participantes vítimas de abuso sexual.

4.3.3 Escalas psicométricas

PANAS x Índice Face-Objeto

Foi calculada a média das pontuações das duas dimensões de afeto, positivo

e negativo (PA e NA). A média de pontuação na dimensão PA foi de 30,827

(D.P.=7,071) para o contexto negativo e 30,277 (D.P.= 6,881) para o contexto

neutro. Para a dimensão NA, a média foi de 25,896 (D.P.=7,570) no contexto

negativo e 26,833 (D.P.=8,164) no contexto neutro.

Tabela 2: Média da pontuação na escala PANAS para as dimensões PA e NA, em ambos os
contextos.
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Para análises de correlação utilizamos o índice Face-Objeto, no qual o

número de objetos julgados como negativos foi considerado como uma linha de

base e subtraídos do número de faces julgadas como negativas. A correlação de

Spearman independente com os fatores PA x índice e NA x índice revelou que não

houve correlação significativa entre os fatores PA e índice no contexto negativo

(r=,03, p=,84), nem no contexto neutro (r= ,30, p=,06). Não foi observada nenhuma

correlação significativa entre os fatores NA x índice no contexto negativo (r= ,10,

p=,58), porém houve uma correlação positiva no contexto neutro (r= ,48, p<,01). A

correlação entre NA e o índice está representada no gráfico 5.

Gráfico 5: Correlação de Spearman entre os fatores NA x Índice Face-Objeto no contexto neutro

para as participantes vítimas de abuso sexual.

PCL-5 x Índice Face-Objeto

As médias das pontuações na escala PCL-5 foi de 28,896 (D.P.= 13,652) no

contexto negativo e 32,138 (D.P.= 12,398) no contexto neutro. Representadas na

tabela 3.

43



Tabela 3: Média da pontuação na escala PCL-5 em ambos os contextos.

A correlação de Spearman independente com os fatores PCL-5 x índice

revelou que não houve uma correlação significativa no contexto negativo, porém no

contexto neutro houve uma correlação positiva significativa entre PCL-5 e índice

Face-Objetos (r= ,40, p=,01). A correlação está representada no gráfico 6.

Gráfico 6: Correlação de Spearman entre os fatores PCL-5 x Índice Face-Objeto no contexto neutro

para as participantes vítimas de abuso sexual.

5. DISCUSSÃO

No presente trabalho investigamos, em uma amostra universitária e vítima

de abuso sexual, se informações apresentadas por um texto negativo (ou neutro)

em um primeiro experimento, poderia levar a um processamento e julgamento mais

negativo de faces neutras, assim como interferência em uma tarefa atencional em

um segundo experimento. Além disso, também investigamos se traços individuais e
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sintomas relacionados ao TEPT poderiam interferir na atribuição de maior

negatividade a faces com expressão neutra em tais participantes.

Para revelar a modulação comportamental, foram realizadas, no segundo

experimento, duas tarefas de atenção amplamente utilizadas pela literatura: tarefa

de julgamento de orientação de barras, com as faces neutras apresentadas como

distrativas e a tarefa de julgamento de valência emocional de faces neutras. Além

disto, as participantes realizaram o preenchimento de escalas psicométricas após o

fim do segundo experimento, para investigar os traços de personalidade. A hipótese

principal é que as informações negativas do texto do primeiro experimento (contexto

negativo, sobre abuso sexual infantil) promoveria um comportamento diferenciado

em vítimas de abuso sexual.

Adicionalmente, esperávamos uma possível correlação entre maior

capacidade de experienciar emoções negativas (aferida pelo traço de afeto

negativo, NA), assim como uma maior sintomatologia relacionada ao TEPT com

maior julgamento negativo de faces neutras. Em resumo, se nossas hipóteses

estivessem corretas seria esperado: (1) maior número de faces neutras julgadas

como negativas no contexto negativo em comparação com o contexto neutro, (2)

modulação da latência do tempo de reação para realizar a tarefa de julgamento de

valência para faces no contexto negativo, (3) aumento da interferência das faces

neutras apresentadas como distrativas no contexto negativo, neste caso a latência

do tempo de reação para realizar a tarefa de julgamento das barras seria

aumentada, (4) correlação positiva entre o número de faces julgadas como

negativas e a pontuação das escalas PANAS (principalmente dimensão NA) e

PCL-5.

Como principais resultados deste trabalho, observamos que a leitura do

texto negativo do primeiro experimento não promoveu nenhuma modulação pelo

contexto na latência do tempo de reação manual, seja para a tarefa de interferência

das faces, seja para a tarefa de julgamento de valência. De maneira inesperada, o

efeito na tarefa de julgamento da valência das faces também não foi encontrado, ou

seja, não houve um aumento do número de faces neutras julgadas como negativas

no contexto negativo. Em resultado prévio de nosso grupo, este efeito foi obtido

para participantes que não haviam vivenciado abuso sexual, sendo observado um

aumento do número de faces neutras que foram julgadas como negativas, no

segundo experimento (Nudelman, 2018). Com relação ao tempo de reação, tanto na
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tarefa de julgamento de barras, na qual as faces eram apresentadas como

distrativas, como na própria tarefa de julgamento de valência das faces, não foi

observada nenhuma modulação induzida pelo texto do primeiro experimento, em

acordo com trabalho prévio do grupo que também não encontrou modulação no

tempo de reação manual. Referente à correlação entre a pontuação nas escalas

psicométricas e o julgamento das faces, não foi observado uma correlação no

contexto negativo. Este resultado foi apenas observado no contexto neutro,

revelando uma correlação positiva entre a pontuação na escala PANAS (dimensão

NA) e o julgamento de valência das faces, ou seja, no contexto neutro, quanto mais

alta a pontuação na dimensão de afeto negativo, maior era o número de faces

neutras julgadas como negativas. O mesmo resultado foi observado para correlação

entre a pontuação no PCL-5 e o julgamento de valência das faces, ou seja, no

contexto neutro, quanto mais alta a pontuação na escala PCL-5, maior era o número

de faces neutras julgadas como negativas.

Como principal resultado deste trabalho, esperávamos que após entrar em

contato com o texto negativo, as informações contidas no texto seriam capazes de

gerar uma modulação no julgamento de valência, levando a um maior julgamento

dessas faces como negativas, tal como Nudelman (2018) encontrou para

participantes que não sofreram abuso sexual. Apesar de não confirmarmos a nossa

hipótese inicial, estes resultados corroboram com os achados de Lang et al. (2014),

os quais mostram em sua revisão, como a ativação da cascata de medo/defensiva é

ativada de formas diferentes dependendo do impacto gerado pela exposição a um

trauma. Um dos fatores que poderia interferir nesse processamento de pistas

ameaçadoras, seria o alto traço de afeto negativo. Foi observado que participantes

com alto afeto negativo apresentavam maior sintomatologia relacionada ao TEPT,

além de resposta de sobressalto diminuída e baixa hiperatividade em relação a

pistas de perigo, levando a um achatamento emocional e sugerindo uma possível

desregulação da cascata defensiva nesses indivíduos (Lang & McTeague, 2011;

McTeague et al., 2010). Tal desregulação pode ser consequência de processos

cognitivos. Por exemplo, indivíduos com alto sofrimento emocional podem ter

aprendido a inibir suas respostas emocionais em relação a pistas que remetem

certas memórias, talvez se utilizando de estratégias de regulação emocional (e.g.,

Ochsner & Gross, 2005). Nessa mesma linha Whiffen & MacIntosh (2005)

sugeriram, em sua revisão, que adolescentes e jovens adultos vítimas de abuso
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sexual parecem ter uma dificuldade em regular suas emoções, levando-os a usar

estratégias de enfrentamento negativas, como evitação, em suas tentativas de lidar

com suas histórias de abuso sexual. As formas negativas de enfrentamento, tais

como a evitação, podem ser mais provavelmente usadas quando os indivíduos se

sentem sobrecarregados pelas emoções com as quais estão tentando lidar.

Portanto, uma das possíveis explicações para nossos resultados, seria a utilização

de estratégias regulatórias que impediriam a maior reatividade esperada em relação

ao texto de abuso sexual.

Outros trabalhos, entretanto, relacionam exposição a abuso sexual com

déficits nas funções executivas e a menor percepção relacionada a estímulos

ameaçadores e negativos. Em seu estudo, Beers et al. (2002) investigaram como a

exposição a adversidades na infância, incluindo abuso sexual, poderia afetar as

funções cognitivas em indivíduos com sintomatologia de TEPT. Os participantes

realizaram uma bateria de testes neuropsicológicos, a fim de investigar atenção,

linguagem, raciocínio abstrato/função executiva, aprendizagem e memória,

percepção espacial e velocidade psicomotora, os quais foram administrados por um

experimentador que não sabia se a criança tinha ou não TEPT. Os resultados

mostraram que o grupo com sintomatologia de TEPT teve uma performance

significativamente pior em dois dos seis domínios investigados, sendo esses

raciocínio abstrato/função executiva e atenção. Um outro trabalho nesta linha, feito

por Wilson et al. (1999) realizou um experimento onde as participantes deveriam

escutar um áudio que narrava o engajamento de um homem e uma mulher em

atividade sexual. O áudio consistia na mulher resistindo ao contato sexual após um

período de beijos prolongados e algum breve contato manual com os seios da

mulher. A hierarquia de respostas negativas da mulher começava com apelos

verbais suaves, seguidos por demandas verbais mais altas e, finalmente, terminava

com uma resposta verbal forte caracterizada por gritos e choro. As participantes

constituíram três grupos: controle, vítimas de abuso sexual e revitimizadas. As

participantes foram instruídas a sinalizar assim que o homem retratado no áudio

havia “passado dos limites”, sugerindo que a mulher corria o risco de ser

sexualmente coagida ou agredida. Os resultados mostraram que o grupo de

participantes revitimizadas por abuso sexual demorou consideravelmente mais do

que os outros para detectar a ameaça gerada pelo homem. De fato, o principal

resultado do presente trabalho se refere à quantificação de faces julgadas como
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negativas durante a tarefa de julgamento de valência. Foi observado que as

participantes não julgavam como esperado um número maior de faces como

negativas após a leitura do texto negativo em comparação a leitura do texto neutro,

sugerindo uma possível dificuldade em perceber e processar estímulos

possivelmente ameaçadores. Esta pode ser uma possível explicação para os

resultados encontrados em relação a quantificação de faces no contexto negativo,

uma vez que frente a um estímulo ameaçador, pode ter ocorrido, nas participantes

de nosso estudo que vivenciaram abuso sexual, uma dificuldade na detecção desse

contexto, levando ao achatamento emocional observado no estudo.

Entretanto, foi observado no contexto neutro que frente a ausência de uma

primeira pista ameaçadora, as voluntárias apresentavam maior julgamento negativo

para faces com expressão neutra quando apresentavam maior NA e maior

sintomatologia relacionada ao TEPT. Em um de seus estudos, van Hoof et al. (2017)

investigaram o processamento de faces emocionais entre adolescentes vítimas de

abuso sexual infantil e sintomatologia relacionada ao TEPT, e adolescentes com

transtornos internalizantes. Os participantes passavam por três condições de estado

(“o quão amedrontado você está?’, “quão feliz você está?” e “quão grande é o

nariz?”), as quais deveriam ser respondidas entre uma escala de 4 pontos, sendo 1

“nem um pouco” e 4 “muito”. Após responder à pergunta, os participantes

visualizaram 21 faces emocionais (7 de medo, 7 neutras e 7 de felicidade) para

cada condição de estado. Os participantes deveriam responder a mesma pergunta

inicial para cada uma das faces emocionais apresentadas, também variando entre 4

pontos, sendo 1 “nem um pouco” e 4 “muito”. Os resultados mostraram que os

participantes vítimas de abuso sexual infantil e com transtornos internalizantes

demonstraram sentir mais medo para as faces de medo do que o grupo controle.

Além disso, o grupo de participantes com abuso sexual infantil relatou níveis mais

elevados de medo subjetivo para faces neutras do que o grupo de transtornos

internalizantes e os controles saudáveis. Um achado interessante que corrobora

com os dados do nosso trabalho.

Além disso, McLaughlin et al. (2014) mostraram como a exposição ao abuso

poderia levar a mudanças nos circuitos neurais que estão por trás do aprendizado

emocional e do medo. Um outro estudo realizado por Garrett et al. (2012) buscou

investigar a ativação cerebral para expressões faciais em jovens adultos com

sintomatologia relacionada ao TEPT. A tarefa consistia na visualização de faces
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emocionais durante um exame de ressonância magnética funcional (fMRI), onde

cada bloco continha 8 diferentes faces com a mesma expressão. Os blocos foram

ordenados de forma que um bloco não afetivo (faces neutras ou imagens

embaralhadas) sempre precedesse e seguisse cada bloco afetivo para evitar efeitos

de transição. Foram apresentados os blocos de faces felizes, faces tristes, faces

neutras e embaralhados e após 1 minuto de descanso, foram apresentados os

blocos de faces de raiva, faces de medo, faces neutras e embaralhados. Para

garantir que os participantes estavam prestando atenção aos estímulos, eles

deveriam julgar o sexo de cada face apresentada, apertando uma de duas teclas.

Os resultados revelaram que os participantes com sintomatologia relacionada ao

TEPT mostraram uma grande ativação para faces neutras, assim como para faces

emocionais. Estes resultados sugerem que um evento traumático na juventude pode

impactar o desenvolvimento de regiões cerebrais importantes para a percepção de

emoções, tornando-as hipervigilantes ao processar emoções e pistas associadas ao

abuso. Seguindo esta linha, Mekawi et al. (2020) relataram em um estudo recente

como o afeto negativo desempenha um papel importante na compreensão da

relação entre o viés de atenção direcionado à ameaça e a sintomatologia

relacionada ao TEPT, principalmente hiperatividade, mostrando como altos níveis de

NA estão correlacionados com maior sintomatologia relacionada ao TEPT e maiores

níveis de atenção direcionada à ameaça. É possível que manter a atenção para os

estímulos ameaçadores promova uma maior entrada de pistas negativas que

aumentem a experiência de afeto negativo (Böhnke et al., 2014). Baseado nessas

evidências, é possível sugerir que a correlação entre o número de faces julgadas

como negativas e NA e a correlação entre o número de faces julgadas como

negativas e PCL-5 seria resultado de uma relação entre afeto negativo e

sintomatologia relacionada ao TEPT, levando as participantes a um estado de

hiperativação, o qual pode ser caracterizado como uma das manifestações

fisiológicas do afeto negativo (Marshall-Berenz et al., 2011). Estes artigos apontam

para uma maior reatividade emocional em participantes vítimas de abuso sexual que

possuem alto afeto negativo ou alta sintomatologia de TEPT.

Os resultados descritos nos artigos acima sugerem que não há dificuldade

de percepção do perigo nestas voluntárias. No presente trabalho, a modulação pelo

traço de NA e sintomatologia de TEPT ocorreu apenas no contexto neutro,

mostrando que as voluntárias que pontuam alto nestas escalas julgam faces neutras
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como mais negativas mesmo sem uma indução de negatividade prévia pelo

contexto. Curiosamente, este resultado não foi encontrado no contexto negativo.

Uma possibilidade é que a leitura do texto negativo sobre abuso sexual infantil tenha

promovido a ativação de estratégias potentes de regulação emocional nestas

participantes. A ativação destas estratégias de regulação emocional pode ter

impedido qualquer modulação emocional direcionada às faces neutras inclusive nas

voluntárias que possuem alto afeto negativo ou que apresentem alta sintomatologia

de TEPT no contexto negativo.

Quanto à modulação do tempo de reação, os resultados deste trabalho

mostraram que não houve interações significativas entre os fatores estímulo (face e

objeto) e contexto (neutro e negativo) nem na tarefa de julgamento de barras, nem

na tarefa de julgamento das faces. Estes achados indicam que não foi possível

capturar através do tempo de reação a atribuição implícita de emoção a faces

neutras promovida pelo texto negativo do primeiro experimento. Estes resultados

corroboram com os achados de Nudelman (2018) e com outros dados da literatura.

Pichon et al. (2012), investigou se o comportamento e a atividade neural

podem ser influenciados por um material semântico negativo prévio. Os

participantes realizaram duas tarefas dentro da máquina de ressonância. A primeira

tarefa era a pré-ativação, onde o participante deveria responder se a palavra

apresentada era uma palavra ou pseudo palavra (centrator, conomber, egalition,

etc.), ambas eram expostas faltando algumas letras e as palavras reais

apresentavam valência neutra (concentração, quietude, paciência, etc.) ou negativa

(pesadelo, terror, irritação, etc.). A segunda tarefa era uma tarefa de atenção onde

os participantes eram apresentados a quatro estímulos simultaneamente: duas

faces e duas casas dispostas em pares verticais ou horizontais ao redor da cruz de

fixação. As faces poderiam estar dispostas verticalmente e as casas

horizontalmente ou vice-versa em uma sequência imprevisível. As faces poderiam

ter uma expressão neutra ou amedrontada. A tarefa dos participantes consistia no

julgamento de identidade do par de estímulo atendido, ou seja, se o par de

estímulos face/face ou casa/casa era igual ou diferente. Os resultados mostraram

que, em relação ao tempo de reação, não foi encontrado resultado significativo na

tarefa de atenção subsequente à manipulação de pré-ativação, indicando que não

foi possível capturar a modulação dessa manipulação nos tempos de reação. Em

adição, Qiao-Tasserit et al., (2017) realizaram duas tarefas, sendo a primeira a
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pré-ativação, na qual era apresentado um filme com valência variada (positiva,

neutra e negativa) e a segunda uma tarefa de escolha forçada, na qual o

participante deveria escolher a expressão da face apresentada (feliz ou medo). Na

segunda tarefa era quantificado o julgamento das expressões faciais e medido o

tempo de resposta da escolha. Foi observado que esse tempo de resposta não

sofreu alteração sob influência da pré-ativação independentemente da valência do

filme. Uma possível explicação é que a latência do tempo de reação possa ser uma

medida menos sensível para se observar o efeito de uma manipulação de

pré-ativação. Consideramos que estes resultados negativos são importantes para

que conheçamos qual o tipo de medida em laboratório possui mais sensibilidade

para capturar os efeitos das manipulações experimentais de pré-ativação. Segundo

nossos resultados e os artigos da literatura, as medidas de latência de tempo de

reação parecem ser menos sensíveis para capturar o efeito. Talvez por acessar de

maneira mais indireta e “implícita” este efeito.

Em ambas as tarefas, julgar a valência das faces ou julgar a orientação das

barras, houve um efeito principal de estímulo. Na tarefa julgar barra, as participantes

foram mais lentas quando os objetos eram distrativos em relação às faces. Este foi

um resultado não esperado e talvez tenha ocorrido pelo fato de os objetos variarem

mais entre si (diversos objetos diferentes, cadeira, caneca, estojo, etc.) em relação a

faces que eram sempre a mesma categoria de estímulo, apesar de terem

identidades diferentes. Portanto, um efeito de novidade poderia explicar uma maior

interferência dos objetos quando estes foram distrativos. De fato, na tarefa de julgar

a valência da figura esse perfil se modifica e as participantes são mais lentas para

julgar as faces do que para julgar os objetos. Mais uma vez, como as faces eram

mais similares entre si, as participantes poderiam levar mais tempo para analisar as

faces e eram mais lentas na decisão. Apesar disto, deve-se ressaltar que a

comparação direta entre faces e objetos nunca foi o objetivo do presente trabalho.

Em resumo, observamos que vítimas de abuso sexual apresentaram

dificuldade ematribuir uma emoção negativa a faces neutras, possivelmente por

apresentarem dificuldades no processamento de situações emocionalmente

impactantes, utilizando estratégias de regulação emocional inadequadas e

causando um efeito de achatamento emocional. O presente trabalho poderá

contribuir com a elaboração de psicoterapias aplicadas em vítimas de abuso sexual,

auxiliando no processo de reavaliação emocional positivo, como mecanismo de
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enfrentamento ao trauma frente a estímulos possivelmente ameaçadores (faces

neutras masculinas). Além de contribuir com a literatura sobre a compreensão dos

danos a longo prazo nas vítimas de abuso sexual.

6. PRINCIPAIS CONCLUSÕES

● Vítimas de abuso sexual podem apresentar dificuldade no

processamento de situações emocionalmente impactantes, principalmente

estímulos ameaçadores, e capacidade de regulação emocional, causando um

efeito de achatamento.

● Frente a um contexto neutro, faces neutras são julgadas como mais

negativas por vítimas de abuso sexual que apresentam maior afeto negativo e

sintomatologia correlacionada ao TEPT.

● Não foram observados efeitos da pré-ativação sobre o tempo de

reação para a tarefa de julgamento de valência e para a tarefa de julgamento de

barras. Este resultado sugere que as medidas de latência de tempo de reação

parecem ser menos sensíveis para capturar o efeito de pré-ativação.
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7. LIMITAÇÕES

Faz-se necessário apontar algumas limitações do presente estudo. O

número total da amostra de participantes vítimas de abuso sexual ainda foi

relativamente pequeno (n=65), principalmente quando comparado entre os contextos

(Contexto Negativo= 29 e Contexto Neutro =36). Tínhamos o objetivo de ampliar a

amostra, entretanto, devido a pandemia do COVID-19, não foi possível continuar com

o recrutamento de voluntárias.

Outra limitação do estudo é que não incluímos uma escala que avaliasse o

estado das participantes, por exemplo PANAS – Estado, a fim de investigar se o texto

negativo havia induzido um humor mais negativo. Além disso, não passamos, ao final

do experimento, um questionário para saber de maneira conclusiva se as

participantes tiveram alguma suspeita da possível relação entre o primeiro

experimento de pré-ativação e o segundo experimento, com as tarefas de atenção.

Entretanto, ao final do experimento, a experimentadora fazia perguntas gerais sobre

os experimentos e tentava investigar indiretamente se a participante havia percebido

a relação entre os dois experimentos. Caso isto fosse constatado, a participante era

excluída da amostra. Isto ocorreu apenas uma vez.
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9. ANEXO

9.1 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO PESQUISADO

Título do Projeto: Atribuindo implicitamente emoção em faces neutras: Efeito no comportamento.

Pesquisadores Responsáveis: Profa. Dra. Leticia de Oliveira, Profa. Dra.  Mirtes Pereira, Dra. Liana

Catarina Lima Portugal e Marta de Freitas Nudelman

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense

Telefones para contato: (021) 2629-2446 e (021) 2562-6556

Nome do participante:

_____________________________________________________________________

Idade: _____________ anos R.G. __________________________

Responsável legal (quando for o caso):

_______________________________________________________________

R.G. Responsável legal: _________________________

A Sr.ª. está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Atribuindo implicitamente emoção

em faces neutras: Efeito no comportamento” , de responsabilidade das pesquisadoras Leticia de

Oliveira, Liana Catarina Lima Portugal e Marta de Freitas Nudelman.

Objetivos do projeto: Testaremos como a emoção e a atenção interagem para determinar um

comportamento. Neste estudo será medido o tempo de reação manual (tempo que vai da

detecção de um estímulo visual até a resposta motora manual emitida pelos participantes).
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� Procedimentos: Uma vez que o participante tenha sido recebido e ambientado no laboratório

serão realizados os seguintes procedimentos: (1) leitura de um texto com posterior avaliação

pela participante do quanto o mesmo considerou o texto positivo, negativo ou neutro. (2) teste

atencional que será realizado no microcomputador, semelhante a um jogo de videogame. A

tarefa é simples e consiste em discriminar um estímulo apresentado na tela apertando uma tecla

do teclado. Serão apresentadas imagens variadas. (3) A última etapa consiste em preencher

questionários sobre características individuais, tais como de traços de personalidade e sobre

eventos traumáticos que aconteceram na vida do participante. A duração total do experimento

será aproximadamente de 45 min.

� Desconfortos ou riscos: Os riscos deste projeto que se referem a três etapas são: (1) Na leitura

do texto, alguns participantes podem considerar seu conteúdo desagradável. O experimentador

estará presente e auxiliará os participantes caso algum estresse intenso seja percebido ou

relatado. Neste caso, o experimento será interrompido.

(2) Na etapa de realização dos testes atencionais algumas pessoas relatam um certo nível de

estresse por realizar uma tarefa atencional. Entretanto, o experimentador prestará

esclarecimentos de que os riscos são minimizados porque (a) a tarefa a ser realizada é uma tarefa

fácil, de baixa demanda atencional (b) não é fornecido feedback de erros aos participantes (c) a

tarefa não mede o desempenho individual do participante sendo os dados avaliados em

conjunto (3) durante o preenchimento de algumas escalas o participante pode entrar em contato

com memórias de eventos traumáticos. Com relação a esta etapa, os participantes serão

informados que podem interromper o teste assim que desejarem e que não são obrigados a

responder perguntas que promovam desconforto. O experimentador estará em contato com o

participante para auxiliar em qualquer desconforto causado, interrompendo o experimento.

� Benefícios: Ao final do experimento, o participante será convidado a participar de uma reunião

onde será apresentado um detalhamento sobre a temática do projeto de pesquisa. Acreditamos

que tal iniciativa pode representar o despertar de novas vocações científicas entre os alunos dos

cursos de graduação. Os benefícios para a sociedade e o meio acadêmico são, principalmente,

(1) colaborar para o entendimento de como o sistema atencional e emocional interagem para a

realização de uma tarefa motora (2) colaborar para o esclarecimento dos mecanismos que

direcionam nosso sistema atencional influenciando nossos julgamentos e nossas emoções.
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Estou ciente:

● Que caso queira posso entrar em contato pelos telefones (21) 99719-0919/ 2629-2446 para

receber respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos,

benefícios e outros assuntos relacionados com a pesquisa;

● Que a participação é voluntária e tenho liberdade de retirar meu consentimento a qualquer

momento e deixar de participar do estudo sem qualquer penalização;

● Que se manterá o caráter confidencial das informações relacionadas ao meu desempenho;

● Que obterei informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar a minha

vontade de continuar dele participando;

● Que os resultados aqui obtidos deverão ser levados a Congressos e publicados em revistas

científicas, mantido o anonimato dos dados coletados. 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio
Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais
informações:

E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter

sido informado e concordo em participar, como participante, do projeto de pesquisa acima descrito.

Ou

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________,

responsável legal por ____________________________________, RG nº _____________________

declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como participante, no projeto de

pesquisa acima descrito.

Niterói, _____ de ____________ de _______

_________________________________

Nome e assinatura do participante ou seu responsável legal

____________________________________

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento
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___________________________ ____________________________

assinatura da testemunha I assinatura da testemunha II

9.2.  Ficha Pessoal

Data: _____/_____/_____ Nº ___________

Ficha pessoal

Por favor, preencha em letras de forma.

Nome:____________________________________________________________________

Idade: _____________

Endereço: _________________________________________________________________

Telefone: ________________________   Celular : ________________________________

Etnia:  • Branca• Negra• Mulata/Parda• Oriental • Outros

E-mail:____________________________________

Profissão:_________________________________________________________________

Qual seu curso de graduação?______________________________ Período:____________

Qual seu curso de Pós-graduação?___________________________

Por favor responda às seguintes questões:

1) Você tem ou teve alguma dessas patologias diagnosticadas por um médico?
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• Não

•Depressão  Atual: Início _____ anos

Quando? __________

•Ansiedade generalizada Quando? __________

• Pânico Quando? __________

• Transtorno Bipolar Quando? __________

•Transtorno obsessivo compulsivo Quando? __________

• Fobia (qual? _______________________) Quando? __________

•Outros transtornos (qual? _______________________) Quando? __________

2) Você faz uso continuado de medicamentos?

• Sim   •Não   Qual? ______________________________________________

3) Você usa drogas?

• Sim   •Não   Qual? ______________________________________________

Última vez que usou? ____________

4) Você é fumante? •sim•não

5) Você apresenta tonteira frequente? • sim • não

6) Você passou por alguma situação de grande estresse recentemente? •sim•não

Qual? _________________________________________________________________

Quando? _______________________________________________________________

7) Você é destro ou canhoto? •destro•canhoto

8) Você apresenta alguma alteração oftalmológica?

• Miopia • Astigmatismo •Estrabismo •Hipermetropia

•Outra alteração (qual? _________________________________________)
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9) Você usa óculos ou lentes de contato? •sim•não

10) Favor escrever quando foi a última menstruação.

____________________________________________

11) Tem filho(as)? •sim•não

12)Qual a sua renda familiar?

•De 1 a 2 salários mínimos (até R$ 1760,00)

•De 2 a 5 salários mínimos (até R$ 4400,00)

•De 5 a 10 salários mínimos (até R$ 4150,00)

•De 10 a 15 salários mínimos (até R$ 8800,00)

•Mais de 15 salários mínimos

13) Qual a sua religião?

•Sou ateu

•Não tenho religião, mas acredito em Deus

• Sou agnóstico

• Católica

• Judaica

• Protestante

• Espírita

• Budista

• Umbandista

•Outras (qual? ________)
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9.3. Textos

9.3.1. Texto negativo

Relato 1- J. 15 anos

“Meu tio sentou ao meu lado para assistir ao jogo de videogame que eu jogava com meus primos.

Quando eu vi, ele estava enfiando a mão por dentro da manga comprida da minha camisola. Colocou

até alcançar meus peitos, e ficou massageando-os por um tempo. Alguns minutos depois, meu tio

desistiu dos peitos e resolveu enfiar a mão dentro da minha calcinha. Entendi que aquela situação

era muito errada, e me levantei para ir para o quarto dormir. Minha cama naquela noite seria um

colchão no chão, entre as camas dos meus primos. Sei que acordei no meio da madrugada com ele

em cima de mim, tentando me tocar de todas as maneiras novamente. Seu hálito tinha cheiro de

álcool.”

Relato 2 – L. 14 anos

“Quando eu tinha 3 anos a minha mãe teve depressão profunda. Meu irmão mais velho tomou as

rédeas da casa e passou a cuidar de mim e do nosso irmão mais novo. Soube muitos anos depois

que, nessa época, minha mãe o flagrou fazendo sexo oral e mexendo nos meus genitais, enquanto

me dava banho. Ela ameaçou o expulsar de casa. Mas, sem apoio da família e sem forças, resolveu

deixar as coisas como estavam, pois precisava dele para nos sustentar. Com 8 anos, meu irmão tirou

minha virgindade. Lembro de que algo estranho aconteceu, de que fiquei machucada, mas, como eu

era nova, as memórias se apagaram um pouco. O assédio continuou até os meus 12 anos.”

Como esses, existem milhares de casos de pedofilia em que as vítimas sofrem com os abusos durante

longos períodos de suas vidas. O Brasil é um dos países com maior número de pedófilos no mundo:

5,4 milhões de brasileiros relatam abuso sexual na infância (Unifesp, 2014). A polícia recebe cerca de

70 denúncias de pedofilia por dia e já catalogou diversos criminosos. 
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9.3.2. Texto neutro

Relato 1- R. 18 anos

“Sempre que tinha jogo do meu time no final de semana, eu ia para a casa dos meus primos e

passava o fim de semana todo lá. O estádio era perto da casa deles então íamos todos juntos. Certa

vez, ao chegar em casa eu percebi que havia perdido minha carteira de identidade, provavelmente

durante a partida. Procuramos por todo o caminho, mas não a encontramos. Por conta disso, eu tive

que fazer uma segunda via.”

Relato 2- P. 21 anos

“Quando eu tinha 18 anos, fui viajar com os meus amigos para assistir a uma partida de futebol do

nosso time. Meus pais foram me levar na rodoviária. Antes da viagem, eu separei todos os meus

documentos e os coloquei em uma carteira à parte. Quando eu fui pegar o ônibus de volta para casa

me dei conta que estava sem a carteira de identidade. Eu liguei para o estádio, mas não acharam o

meu RG no achados e perdidos. Ao voltar de viagem, eu providenciei a segunda via. Alguns anos

depois, o mesmo grupo de amigos resolveu marcar uma outra ida ao estádio. Dessa vez, era na nossa

própria cidade. Eu resolvi levar apenas a carteira de identidade e um dinheiro no bolso, para não

levar a carteira toda. Entretanto, quando cheguei em casa não encontrei meu RG. Acredito que deva

ter caído enquanto pulava e eu não percebi. Sendo assim, com 25 anos, eu tive que fazer uma outra

via da carteira de identidade, pela segunda vez.”

Como esses, existem milhares de casos de perda da carteira de identidade (RG – Registro Geral) em

estádios. O DETRAN relata que é comum a requisição da segunda via do documento de identidade

por mais de uma vez devido a esse tipo de perda. Foi feito um catálogo com as carteiras de

identidades perdidas em estádios.

9.4. Questionário Sobre o Texto (SAM)

INSTRUÇÕES PARA A TAREFA

Neste estudo estamos interessados em compreender como diferentes

pessoas se sentem em relação a um mesmo texto. Sua tarefa será
classificar o texto de acordo com o que você sentiu ao lê-lo. Não existem
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respostas certas ou erradas, então responda da maneira mais sincera que você

puder.

.  Você responderá a duas escalas que acompanham o texto que você lerá.

Estas escalas são compostas de bonecos com diferentes expressões. São estes

bonecos que vão representar o que você sentiu ao ler cada texto. Não se

preocupe com o tempo.

A primeira escala se refere ao quanto o texto foi agradável ou desagradável.

Por exemplo, se o texto apresentado te deixou muito feliz, alegre, satisfeita,

contente ou otimista, isto é, se texto foi muito agradável para você, faça um X no

boneco mais à esquerda, no boneco mais feliz de todos (veja o exemplo abaixo):

Se, por outro lado, o texto fez com que você se sentisse triste, deprimida,

perturbada, aborrecida, insatisfeita, chateada ou contrariada, isto é, se o texto foi

muito desagradável para você, faça um X no boneco mais à direita,

correspondente ao boneco mais descontente de todos (veja o exemplo abaixo):

Se você ficou completamente neutra, ou seja, o texto não foi nem agradável,
nem desagradável, faça um X no boneco do meio:

Se o que você sentiu está mais bem representado por outro boneco ou no

espaço entre os bonecos, faça um X no lugar correspondente. Isto permite uma

análise mais fina da sua classificação. Por exemplo:
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A segunda escala se refere à intensidade, força emocional; isto é, ao grau de

ativação que o texto promoveu em você.

Por exemplo, se o texto te deixou muito ligada, agitada, estimulada ou

irrequieta, isto é, se você ficou completamente ativada enquanto estava lendo o

texto, faça um X no boneco mais à esquerda:

Por outro lado, se o texto te deixou sem energia, relaxada, calma, desligada,

apática ou sonolenta, isto é, se você ficou num estado não-ativada, faça um X no

boneco mais à direita.

Se você não ficou nem tão ativada, nem tão apática, você pode indicar

estados intermediários fazendo um X no quadrado correspondente aos outros

bonecos ou aos que estão em branco entre os bonecos.

Se houver qualquer dúvida, pergunte ao experimentador.

Solicitamos agora que você leia com atenção o texto a seguir e responda as

duas escalas subsequentes seguindo as instruções descritas neste documento.

9.5. Características físicas as imagens
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Tabela 4: Características físicas.

Médias dos estímulos e o valor de p na análise estatística, p valor para o teste T-student.

9.6. Esquema Explicação Tarefa

9.6.1 Guia de instrução para o teste de Tempo de Reação - Julgar Barras

O teste se inicia com uma tela preta com uma cruz ao centro. Mantenha

os olhos fixos na cruz durante todo o experimento. Em seguida, aparecerá uma

fotografia ao centro e duas barras ao lado dessa foto. Essas barras podem

possuir a mesma orientação ou uma orientação diferente, diferindo 90 graus.

Sua tarefa será julgar a orientação das barras e ignorar a figura ao centro.

Caso você considere as barras com a mesma orientação aperte a tecla “1” com

a mão direita, caso considere diferente aperte a tecla “Z” com a mão esquerda.

Em seguida aparecerá uma tela xadrez. Ao apagar dessa tela xadrez um novo

teste semelhante ao que você acabou de realizar terá início.

É importante que você fique atento à orientação das barras e tente

responder o mais rápido e o mais preciso possível. Caso erre, não se preocupe

e se concentre na próxima sequência. Qualquer dúvida adicional pergunte ao

experimentador que o está acompanhando.

9.6.2. Guia de instrução para o teste de Tempo de Reação- Julgar Barras

O teste se inicia com uma tela preta com uma cruz ao centro. Mantenha

os olhos fixos na cruz durante todo o experimento. Em seguida, aparecerá uma

fotografia ao centro e duas barras ao lado dessa foto. Essas barras podem

possuir a mesma orientação ou uma orientação diferente, diferindo 90 graus.

Sua tarefa será julgar a orientação das barras e ignorar a figura ao centro.

Caso você considere as barras com a mesma orientação aperte a tecla “Z” com

a mão esquerda, caso considere diferente aperte a tecla “1” com a mão direita.

Em seguida aparecerá uma tela xadrez. Ao apagar dessa tela xadrez um novo

teste semelhante ao que você acabou de realizar terá início.

É importante que você fique atento à orientação das barras e tente

responder o mais rápido e o mais preciso possível. Caso erre, não se preocupe
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e se concentre na próxima sequência. Qualquer dúvida adicional pergunte ao

experimentador que o está acompanhando.

9.7. Escala de história de trauma – THQ

THQ

A série de questões a seguir diz respeito a eventos graves ou traumáticos
durante a vida. Estes tipos de eventos realmente ocorrem com alguma regularidade,
apesar de nós querermos acreditar que eles sejam raros. Após a sua ocorrência,
eles afetam a maneira pela qual as pessoas sentem, reagem e/ou pensam a
respeito das coisas. O conhecimento sobre a ocorrência de tais eventos assim
como a reação a eles vai nos auxiliar a desenvolver programas de prevenção,
educação e outros serviços. O questionário é dividido em perguntas que abordam
experiências relacionadas a crime, perguntas sobre desastre em geral e trauma e
perguntas sobre experiências físicas e sexuais.

Eventos relacionados a crime Em caso afirmativo
Intensidade
1= nada
estressante 5 =
extremamente
estressante

Idade
aproximada
(caso + de
uma vez
informar o
pior)

1. Alguém já tentou tirar alguma coisa
diretamente de você usando força ou
ameaça de força, tal como assalto a mão
armada ou furto?

Não Sim
1     2      3      4      5

2. Alguém já tentou roubá-lo (a) ou de
fato o (a) roubou (i.e. furtou seus
objetos pessoais)?

Não Sim
1     2      3      4     5

3. Alguém já tentou invadir ou de fato
invadiu sua casa quando você não
estava lá?

Não Sim
1     2      3      4     5

4. Alguém já tentou invadir ou de fato
invadiu sua casa enquanto você estava
lá?

Não Sim
1     2      3      4      5

Desastre em geral e trauma Em caso afirmativo
Intensidade
1= nada
estressante 5 =
extremamente
estressante

Idade
aproximad
a (caso +
de uma vez
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informar o
pior)

5. Você já sofreu algum acidente grave no
trabalho, num carro ou em qualquer outro
lugar?
Se responder sim, por favor, especificar.

Não Sim

1      2      3      4     5

Desastre em geral e trauma Em caso afirmativo
Intensidade
1= nada
estressante 5 =
extremamente
estressante

Idade
aproxima
da (caso +
de uma
vez
informar
o pior)

6. Você já passou por algum desastre natural, do tipo
deslizamento de terra, enchente, tempestade,
terremoto, etc, durante o qual você percebeu que
você ou pessoas queridas corriam perigo de vida ou
ferimento?

Não Sim

1     2      3      4      5

7. Você já passou por algum desastre causado pelo
homem, tal como choque de um trem,
desmoronamento de um prédio, assalto a banco,
incêndio, etc, durante o qual você percebeu que você
ou pessoas queridas corriam perigo de vida ou
ferimento?

Não Sim

1     2      3      4      5

8. Você já foi exposto (a) a radioatividade ou a
agentes químicos perigosos que pudessem ameaçar a
sua saúde?

Não Sim
1     2      3      4      5

9. Você já esteve em qualquer outra situação na qual
você foi gravemente ferido (a)?
Se responder sim, por favor, especificar.

Não Sim
1     2      3      4      5

10. Você já esteve em qualquer outra situação na qual
você teve medo porque poderia ter sido morto (a) ou
gravemente ferido (a)?
Se responder sim, por favor, especificar.

Não Sim

1     2      3      4      5
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11.Você já viu alguém ser gravemente machucado
ou morto?
Se responder sim, por favor, especificar quem.

Não Sim
1     2      3      4      5

12. Você já viu cadáveres (excluindo em funerais)
ou teve que tocar em cadáveres por qualquer
motivo?
Se responder sim, por favor, especificar.

Não Sim
1     2      3      4      5

Desastre em geral e trauma Em caso afirmativo
Intensidade
1= nada estressante
5 = extremamente
estressante

Idade
aproximad
a (caso +
de uma vez
informar o
pior)

13. Você já teve algum amigo próximo ou membro
da sua família assassinado ou morto por um
motorista bêbado?
Se responder sim, por favor, especificar sua relação
com esta pessoa (ex. mãe, neto, etc).

Não Sim

1     2      3      4      5

14. Você já perdeu (por morte) um cônjuge,
companheiro (a), namorado (a) ou filho (a)?
Se responder sim, por favor, especificar sua relação
com esta pessoa.

Não Sim

1     2      3      4      5

15. Você já sofreu de uma doença grave ou que
pusesse em risco sua vida?
Se responder sim, por favor, especificar.

Não Sim
1     2      3      4      5
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16.Você já recebeu a notícia de que alguém
próximo a você foi gravemente ferido, teve doença
que ameaçou a vida ou morreu de forma
inesperada?
Se responder sim, por favor, indicar.

Não Sim
1     2      3      4      5

17. Você já teve que tomar parte num combate quando
estava no serviço militar num território de guerra
oficial ou não oficial?
Se responder sim, por favor, indicar o local.

Não Sim
1     2      3      4      5

Experiências físicas e sexuais Em caso afirmativo
Intensidade
1 nada estressante 5
extremamente
estressante

Aproxi
mada
mente
quantas
vezes

Com que
idade(s)
esses eventos
começaram
e terminara
m

18. Alguém já o (a) obrigou a ter relações
sexuais ou sexo anal ou oral contra a sua
vontade?
Se responder sim, por favor, indicar a
natureza da relação com a pessoa (ex.,
estranho, amigo, parente, pai ou mãe, irmão).

Não Sim

1     2      3      4      5

Início:

Fim:

Experiências físicas e sexuais Em caso afirmativo
Intensidade
1 nada estressante 5
extremamente
estressante

Aproxi
mada
mente
quantas
vezes

Com que
idade(s)
esses eventos
começaram
e
terminaram

19. Alguém já tocou em partes íntimas do seu
corpo ou o (a) obrigou a tocar nas dele (a), sob
força ou ameaça?
Se responder sim, por favor, indicar a natureza
da relação com a pessoa (ex., estranho, amigo,
parente, pai ou mãe, irmão).

Não Sim

1     2      3      4      5

Início:

Fim:
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20. Além dos incidentes mencionados nas
questões 18 e 19, já houve outras situações
nas quais outra pessoa tentou forçá-lo (a) a ter
contato sexual contra a sua vontade?

Não Sim
1     2      3      4      5

Início:

Fim:

21. Alguém da sua família já lhe bateu,
espancou ou empurrou de modo a causar
intensa humilhação ou pavor?

Não Sim
1     2      3      4      5

Início:
Fim:

22. Alguém da sua família ou pessoa próxima
persistentemente já lhe ridicularizou,
humilhou ou ignorou causando intenso
sofrimento?

Não Sim
1     2      3      4      5

Início:
Fim:

23. Alguém, incluindo membros da sua
família ou amigos, já o (a) atacou usando um
revólver, uma faca ou qualquer outra arma?

Não Sim
1     2      3      4      5

Início:
Fim:

24. Alguém, incluindo membros da sua
família ou amigos, já o (a) atacou desarmado e
o (a) feriu gravemente?

Não Sim
1     2      3      4      5

Início:
Fim:

25. Alguém da sua família já lhe bateu,
espancou ou empurrou com força suficiente
para causar ferimento?

Nâo Sim
1     2      3      4      5

Início:
Fim:

| Outros eventos Em caso afirmativo
INTENSIDADE
1 nada
estressante 5
extremamente
estressante

Idade aproximada
(caso + de uma vez
informar o pior)

26. Você já passou por alguma outra situação
ou evento extraordinariamente traumáticos
que não foram abordados nas questões acima?
Se responder sim, por favor, especificar.

Não Sim

1      2     3       4      5

ATENÇÃO : Identifique na lista acima, pelo número, o evento que você considera que tenha sido o mais
estressante em sua experiência de vida:
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9.8. Escala de Gravidade de Sintomas de TEPT – PCL-5
PCL-5

A seguir é apresentada uma lista de dificuldades que as pessoas podem enfrentar
após vivenciar uma experiência muito traumatizante. Mantendo o seu pior evento
em mente, por favor, leia cuidadosamente cada uma das dificuldades e então
circule um dos números à direita para indicar o quanto você tem se sentido
incomodado por essa dificuldade no último mês.

No último mês, quanto você se sentiu
incomodado por:

Absoluta-men
te nada

Um pouco
Moderada-

mente
Muito

Extrema-ment
e

1. Lembranças repetidas, perturbadoras e

involuntárias da experiência

traumatizante.

0 1 2 3 4

2. Sonhos repetidos e perturbadores

referentes à experiência traumatizante.
0 1 2 3 4

3. De repente, se sentir ou agir como se a

experiência traumatizante estivesse

realmente acontecendo de novo (como

se você estivesse lá de volta revivendo a

situação).

0 1 2 3 4

4. Sentir-se muito perturbado quando

algo lhe faz lembrar da experiência

traumatizante.

0 1 2 3 4

5. Apresentar reações físicas intensas

quando algo lhe faz lembrar da

experiência traumatizante (por exemplo,

coração bater forte, dificuldades para

respirar, suor excessivo).

0 1 2 3 4

6. Evitar lembranças, pensamentos ou

sentimentos relacionados à experiência

traumatizante.

0 1 2 3 4

7. Evitar algo ou alguém que lembre você

da experiência traumatizante (por

exemplo, pessoas, lugares, conversas,

atividades, objetos ou situações).

0 1 2 3 4

8. Dificuldades de se lembrar de partes

importantes da experiência

traumatizante.

0 1 2 3 4

9. Ter fortes crenças negativas sobre si

mesmo, sobre outras pessoas ou sobre o

mundo (por exemplo, ter pensamentos

como: eu sou ruim, há algo muito errado

0 1 2 3 4
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comigo, não se pode confiar em

ninguém, o mundo é um lugar muito

perigoso).

10. Culpar a si mesmo ou a outra pessoa

pela experiência traumatizante ou pelo

que aconteceu depois de tal experiência.

0 1 2 3 4

11. Ter fortes sentimentos negativos, tais

como medo, horror, raiva, culpa ou

vergonha

0 1 2 3 4

12. Perder o interesse em atividades que

você costumava gostar.
0 1 2 3 4

13. Sentir-se distante ou isolado das

outras pessoas.
0 1 2 3 4

14. Dificuldades para experimentar

sentimentos positivos (por exemplo, ser

incapaz de sentir felicidade ou de ter

sentimentos afetuosos pelas pessoas

próximas a você).

0 1 2 3 4

15. Comportamento irritável, explosões

de raiva, ou agir de forma agressiva.
0 1 2 3 4

16. Arriscar-se muito ou fazer coisas que

podem causar algum mal a você.
0 1 2 3 4

17. Estar "superalerta" ou hipervigilante. 0 1 2 3 4

18. Sentir-se sobressaltado ou assustar-se

facilmente.
0 1 2 3 4

19. Ter dificuldades para se concentrar. 0 1 2 3 4

20. Dificuldades para “pegar no sono” ou

para permanecer dormindo.
0 1 2 3 4

9.9. QUESI
QUESI

Sexo:_______ Idade: _______

As afirmações abaixo se referem a algumas experiências de quando você era
criança (até 12 anos). Embora estas afirmações sejam de natureza pessoal, por
favor, responda o mais sinceramente possível. Para cada afirmação, circule a
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resposta que melhor descreve o que você acha que ocorreu enquanto crescia. Se
desejar mudar sua resposta, coloque um X na antiga e circule a nova escolha.

79



9.10. PANAS (Positive And Negative Affect Schedules)
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)
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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)

Ativo(a)

Apavorado(a)
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9.11. Gráfico testes de normalidade Shapiro-Wilk

9.11.1. TR
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9.11.2 Quantificação de figura
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9.12. Carta aprovação Comitê de Ética
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9.13. Imagens utilizadas na tarefa comportamental

9.13.1. Objetos
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9.13.2. Faces
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