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RESUMO 

VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA E SUA RELAÇÃO COM OS 

TRAÇOS E COMPORTAMENTOS PRÓ-SOCIAIS 

 

Espécies sociais são aquelas que formam organizações que se estendem além do 

indivíduo. Os seres humanos, que são espécies sociais, possuem mecanismos genéticos, 

celulares, hormonais, neurais e comportamentais que os ajudam na sobrevivência, 

reprodução, e cuidado com a prole de forma que a herança genética consiga ser passada 

para a geração seguinte. O objetivo desse estudo foi verificar a existência de associação 

entre os traços e comportamentos pró-sociais e a variabilidade da frequência cardíaca 

(VFC). Foram avaliados 120 estudantes universitários da Universidade Federal de Ouro 

Preto, voluntários, de ambos os sexos, com idade média de 21,8 (± 2,21) anos. Para 

avaliar os traços pró-sociais utilizou-se as seguintes escalas: Perfil de Relacionamento 

(RSQ), Resiliência (ER-89) e Traço de Afeto Positivo e Negativo (PANAS) e para 

avaliar o comportamento pró-social utilizou-se uma tarefa onde o experimentador 

deixava uma caneta cair “acidentalmente” próximo ao voluntário e media-se o tempo 

gasto para pegar a caneta no chão. Foi realizado o registro do eletrocardiograma (ECG) 

durante 10min em repouso, na posição supina, para extração dos componentes da VFC 

[HF e RMSSD, que representam a atividade parassimpática; Frequência Cardíaca (FC), 

que representa a atividade simpática e parassimpática; LF, que representa a 

sensibilidade barorreflexa e o SDNN, que representa a VFC global]. Foram utilizadas 

correlações de Spearman para investigar a associação entre os índices da VFC e os 

traços e comportamentos pró-sociais. O perfil de relacionamento seguro se 

correlacionou negativamente com a FC (Rho= -0.17; p = 0.04), enquanto o perfil 

preocupado se correlacionou negativamente com o log RMSSD (Rho = -0.19; p = 0.03), 

log HF (Rho = -0.17; p = 0.05), log LF (Rho = -0.18; p = 0.03) e log SDNN (Rho = -

0.16; p = 0.06). Encontrou-se também uma correlação positiva entre o interesse, uma 

sub-escala da escala de traço de afeto positivo, e o log HF (Rho = 0.23; p = 0.01) e o log 

LF (Rho = 0.24; p < 0.01). Além disso, houve uma tendência de associação positiva 

entre a escala de resiliência e o log HF (Rho = 0.15; p = 0.08) e o log LF (Rho = 0.15; p 

= 0.08). O tempo gasto para pegar a caneta correlacionou-se positivamente com o perfil 

preocupado (Rho = 0.18; p = 0.04) e houve uma tendência de associação negativa com o 

traço de afeto positivo (Rho = -0.15; p = 0.09) e com a alegria (Rho = -0.16; p = 0.06), 

que é uma sub-escala da escala de traço de afeto positivo. Ademais, o tempo gasto 

também se correlacionou negativamente com os componentes parassimpáticos, log 

RMSSD (Rho = -0.17; p = 0.05) e log HF (Rho = -0.18; p = 0.04). Concluímos que a 

variabilidade da frequência cardíaca em repouso, especialmente a atividade cardíaca 

parassimpática e a sensibilidade barorreflexa estão associadas ao maior comportamento 

e traços pró-sociais, o que pode ser um indicativo de melhor saúde física e mental. 

 

Palavras-chave: variabilidade da frequência cardíaca, comportamento pró-social, 

modulação vagal, afeto positivo, resiliência, perfil de relacionamento. 
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ABSTRACT  

 

HEART RATE VARIABILITY AND ITS RELATION WITH PROSOCIAL 

TRAITS AND BEHAVIOR 

 

Social species are those that form organizations that extend beyond the individuals. 

Humans are social species that have genetic, cellular, hormonal, neural and behavioral 

mechanisms, which help in survival, reproduction, and parental care so that genetic 

inheritance can be passed to the next generation. The aim of this study was to 

investigate the association between prosocial traits and behavior and indices of heart 

rate variability (HRV). We evaluated 120 college students of Federal University of 

Ouro Preto, volunteers, both sexes, with 21,8 ± 2,21 years old. To evaluate the prosocial 

traits we used the: Relationship Scale Questionnaire (RSQ), Ego-Resiliency Scale (ER-

89), and Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) and to evaluate the prosocial 

behavior we used a task in which the experimenter left a pen “accidentally” dropped 

next to the volunteer and we measured the time spent by the volunteer to pick up the 

pen on the floor. The electrocardiogram (ECG) was recorded during 10 min, in supine 

position, to extract the components of HRV [HF and RMSSD, which represent 

parasympathetic activity; heart rate (HR), representing sympathetic and parasympathetic 

activity; LF, representing baroreflex sensitivity and SDNN, representing the global 

HRV]. Spearman correlations were used to investigate the association between HRV 

indices and prosocial traits and behavior. The profile of secure relationship negatively 

correlated with log HR (Rho= -0.17; p = 0.04), while the preoccupied profile negatively 

correlated with log RMSSD (Rho = -0.19; p = 0.03), log HF (Rho = -0.17; p = 0.05), log 

LF (Rho = -0.18; p = 0.03), and log SDNN (Rho = -0.16; p = 0.06). There was a 

positive correlation between interest, a subscale of positive affect trait scale, and log HF 

(Rho = 0.23; p = 0.01) and log LF (Rho = 0.24; p < 0.01).  We also found a positive 

association trend between resilience scale and log HF (Rho= 0.15; p = 0.08) and log LF 

(Rho = 0.15; p = 0.08). The time spent to pick up the pen positively correlated with 

preoccupied profile (Rho = 0.18; p = 0.04) and there were trends for negative 

correlation with positive affect trait (Rho = -0.15; p = 0.09) and with joy (Rho = -0.16; p 

= 0.06), a subscale of positive affect trait scale. Moreover, the time spent also 

negatively correlated with parasympathetic components, log RMSSD (Rho = -0.17; p = 

0.05) and log HF (Rho = -0.18; p = 0.04). We conclude that heart rate variability at rest, 

especially the parasympathetic activity and baroreflex sensitivity are associated with 

increased prosocial behavior and traits, which may be indicative of better mental and 

physical health.   

 

Keywords: heart rate variability, prosocial behavior, vagal modulation, positive affect, 

resilience, relationship profile. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Espécies sociais são aquelas que formam organizações que se estendem além do 

indivíduo. Essas espécies possuem mecanismos genéticos, celulares, hormonais, neurais 

e comportamentais que as ajudam na sobrevivência, reprodução, e cuidado com a prole 

de forma que a herança genética consiga ser passada para a geração seguinte (Cacioppo 

et al., 2011). Importantes revisões de estudos epidemiológicos prospectivos sobre 

isolamento social em humanos mostraram que o isolamento social foi um fator de risco 

tão forte para morbidade e mortalidade quanto o cigarro, obesidade, sedentarismo e 

hipertensão arterial (House et al., 1988; Holt-Lunstad et al., 2010).  

Estudos longitudinais demonstraram que os efeitos da percepção de isolamento 

social se assemelham em muitos aspectos com os efeitos das manipulações 

experimentais do isolamento nas espécies sociais não-humanas, tais como tônus 

simpático aumentado, ativação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, controle 

inflamatório diminuído, déficit de imunidade, problemas no sono, expressão de genes 

que regulam a resposta dos glicocorticoides e a resistência ao glicocorticóide (Cacioppo 

et al., 2006). Grippo et al. (2007) expuseram roedores a 4 semanas de isolamento social 

e colocaram os controles em contato social. Os parâmetros eletrocardiográficos foram 

coletados continuamente durante o isolamento e testes comportamentais foram 

conduzidos tanto durante quanto após esse período. O isolamento induziu um aumento 

na frequência cardíaca em repouso, redução na variabilidade da frequência cardíaca 

(parâmetro parassimpático) e respostas cardíacas exageradas quando outro roedor era 

colocado junto aos animais em isolamento. Além disso, o isolamento provocou tanto 

comportamentos depressivos como de ansiedade em testes operacionais validados. Em 

estudo com humanos, Eisenberger et al. (2003) observaram que o córtex cingulado 

anterior, uma área cortical que se ativa em contextos de dor física, também é ativada 

quando os voluntários se sentem socialmente excluídos. Os autores sugerem que a dor 

social, assim como a dor física, ativam a mesma rede neural, visto que ambas têm a 

função biológica de sinalizar uma situação perigosa para os mamíferos sociais, podendo 

sugerir que é mais difícil para um animal social sobreviver de forma isolada do restante 

do grupo. 
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Uma perspectiva de interpretação do papel das emoções propõe que estas são 

ferramentas sociais que expressam intenções comportamentais ou “pedidos” de ação 

durante as interações sociais (Fridlund, 1997, 1994 apud Ferri et al., 2010).  

Com relação ao papel das emoções, Fredrickson et al. (2000) e Fredrickson & 

Levenson (1998) propuseram que as emoções positivas e negativas têm funções 

adaptativas distintas, porém complementares. Os autores sugerem que as emoções 

negativas reduzem momentaneamente o repertório de ação e pensamento do indivíduo 

para prepará-lo para agir de uma maneira específica, por exemplo, atacando quando está 

com raiva ou fugindo quando está com medo. Em contraste, as emoções positivas 

expandem o repertório de ação e pensamento do indivíduo construindo recursos físicos, 

intelectuais e sociais para "desfazer" os efeitos danosos das emoções negativas. A 

experiência acumulativa das emoções positivas momentâneas promovem o 

desenvolvimento de fontes de sucesso em longo prazo e bem estar, fornecendo previsão 

de resultados valiosos, tais como saúde, riqueza e longevidade, porque elas ajudam a 

construir os recursos para alcançar esses resultados (Cohn et al., 2009). Elas também 

produzem padrões visuais mais amplos, pensamentos e ações novas e criativas, maior 

inserção em grupos sociais e objetivos mais flexíveis (Ashby et al., 1999; Fredrickson & 

Cohn, 2008).   

Além disso, as disposições emocionais positivas têm sido associadas com o 

aumento do controle do sistema nervoso parassimpático em pacientes com doença 

arterial coronariana (Bhattacharya et al., 2008), aumento das respostas de anticorpos à 

vacina (Marsland et al., 2006) e redução diária da saída de cortisol (Polk et al., 2005; 

Steptoe et al., 2008). 

Atualmente muitos estudos têm dado ênfase sobre a importância do ramo 

parassimpático do sistema nervoso autônomo nas respostas emocionais. Existem na 

literatura científica diversos termos que refletem o constructo da atividade 

parassimpática medida durante o repouso, sendo eles modulação vagal cardíaca, 

controle vagal cardíaco, arritmia sinusal respiratória, variabilidade da frequência 

cardíaca (VFC), dentre outros.  

Há evidências de que os indivíduos com maiores níveis de controle 

parassimpático são mais saudáveis, não somente pelo controle cardiovascular desse 

ramo, mas também devido às suas implicações para o humor, regulação do estresse e 
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função cognitiva (Rottenberg, 2007; Thayer & Sternberg, 2006). Também tem sido 

demonstrado que os indivíduos que possuem alta modulação vagal em repouso 

apresentam menor risco de morbidade e mortalidade (Thayer & Lane, 2007).  

Além disso, recentemente foi proposto que a modulação vagal cardíaca em 

repouso pode ser considerada um traço biologicamente estável do indivíduo e que esse 

traço está positivamente associado com o estilo emocional positivo, beneficiando assim, 

a sua saúde (Wang et al., 2013).  

Essa dissertação de mestrado tem como foco o estudo das emoções sociais 

positivas, estreitando nosso olhar para a relação entre os traços (traço de afeto positivo, 

resiliência e apego) e comportamentos (tarefa comportamental) pró-sociais e a 

variabilidade da frequência cardíaca, especialmente a atividade vagal. Na literatura são 

encontrados poucos relatos da variabilidade da frequência cardíaca em repouso e sua 

comparação com traços e comportamentos pró-sociais, sendo nosso trabalho inovador 

nessa área. Dessa forma, será realizada uma breve revisão dos estudos que envolvem a 

temática desta dissertação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Variabilidade da Frequência Cardíaca 

 

O coração é um órgão muscular que funciona como uma bomba do sistema 

cardiovascular. A excitação cardíaca inicia-se com um impulso gerado no nodo sinusal, 

o qual é distribuído pelo sincício atrial, resultando na despolarização dos átrios, 

representada no eletrocardiograma (ECG) pela onda P. Este impulso segue pelas vias 

internodais, atingindo o nodo atrioventricular. A condução do nodo atrioventricular para 

os ventrículos é feita pelo feixe atrioventricular e pelas fibras de Purkinje, resultando na 

despolarização ventricular, a qual no ECG é representada pelas ondas Q, R e S, 

formando o complexo QRS. A repolarização ventricular é representada pela onda T. 

Assim, por meio da atividade marcapasso do nodo sinusal, a frequência cardíaca 

tenderia a manter-se sempre constante (Guyton & Hall, 2006). 

Entretanto, o coração também é controlado extrinsecamente pelos ramos do 

sistema nervoso autônomo (SNA) simpático (SNAs) e parassimpático (SNAp), que são 

associados classicamente à mobilização de energia e às funções vegetativas e 

restauradoras, respectivamente (Sved, 1999).  

Esses dois ramos têm diferentes mecanismos de sinalização com diferentes 

cursos temporais. A influência simpática sobre o coração, mediada pelo 

neurotransmissor noradrenalina, possui um curso lento de ação. Mudanças na 

frequência cardíaca decorrentes da ativação simpática ocorrem lentamente com pico do 

efeito observado após cerca de 4s e retorno à linha de base ocorrendo após cerca de 20s. 

Em contraste, a modulação parassimpática sobre o coração, mediada pelo 

neurotransmissor acetilcolina, tem latência de resposta muito curta com pico do efeito 

dentro de 0.5s e retorno à linha de base dentro de 1s (Berntson et al., 1997; Pumprla et 

al., 2002). Diferente da noção clássica de que estes ramos trabalham reciprocamente 

influenciando o coração, a teoria do controle autonômico propõe que o peso da ativação 

desses ramos pode diferir variando entre ativação independente, recíproca ou co-

ativação (Berntson et al., 1991).  

Com relação ao controle neural do coração, as fibras aferentes do sistema 

nervoso autônomo se originam no seio carotídeo e no nervo depressor aórtico e levam 
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informações sobre mudanças químicas e pressóricas para o núcleo do trato solitário e 

outras áreas do tronco cerebral (Brownley et al., 2000). Os neurônios pré-ganglionares 

simpáticos se originam na coluna intermédiolateral torácica da medula espinhal e se 

projetam para o gânglio paravertebral torácico onde fazem sinapse com os neurônios 

pós-ganglionares, os quais se projetam para o nodo sinoatrial e atrioventricular do 

coração. Com a estimulação do SNAs, ocorre a liberação de noradrenalina, elevando a 

frequência de disparo do nodo sinusal, a velocidade de condução elétrica, a 

excitabilidade e a força de contração em todas as porções do coração. Com isso, o 

débito cardíaco e a pressão de ejeção aumentam, contribuindo para um aumento da 

pressão arterial (Koeppen & Stanton, 2009). 

Enquanto isso, os neurônios pré-ganglionares parassimpáticos se originam em 2 

núcleos do bulbo: o núcleo motor dorsal do vago e o núcleo ambíguo, que se projetam 

para o plexo cardíaco, onde fazem sinapse com os neurônios pós-ganglionares que se 

projetam para o nodo sinoatrial e atrioventricular no coração (Brownley et al., 2000). 

Em condições de repouso, a via que se origina no núcleo ambíguo funciona 

como um “freio”, mandando um sinal rápido e contínuo para o nodo sinoatrial do 

coração, sem o qual o coração bateria com uma frequência maior que 100 batimentos 

por minuto. A influência vagal proveniente desta via é ritmicamente interrompida a 

cada ciclo respiratório. Durante a inspiração, a atividade vagal é atenuada e a frequência 

cardíaca acelera. Durante a expiração, a atividade vagal é reativada causando 

diminuição da frequência cardíaca. A esta sincronização do intervalo RR com a 

respiração dá-se o nome de arritmia sinusal respiratória ou variabilidade da frequência 

cardíaca (Task Force of the European of Cardiology and the North American Society of 

Pacing and Electrophysiology, 1996; Akselrod et al., 1981).  

Ainda assim, segundo a teoria Polivagal (Porges, 1995a), os neurônios do núcleo 

ambíguo não inervam apenas músculos liso e cardíaco, mas também contribuem junto 

com outros 4 nervos cranianos (trigêmio, facial, acessório e glossofaríngeo) na 

inervação de músculos esqueléticos. Desta maneira, o núcleo ambíguo participa do 

controle da sucção, deglutição, respiração, posicionamento do pescoço e mudança na 

entonação da vocalização, facilitando as respostas emocionais complexas e a interação 

social. 
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As análises do registro eletrocardiográfico para a extração da variabilidade da 

frequência cardíaca têm emergido por ser um método simples, não invasivo e capaz de 

avaliar a atividade dos ramos simpático e parassimpático (modulação vagal) sobre o 

coração. Segundo o manual de análise (Task Force of the European of Cardiology and 

the North American Society of Pacing and Electrophysiology, 1996), num primeiro 

momento deve ser extraído o intervalo entre as ondas R do ECG (figura 1A). Em 

seguida, o intervalo RR de cada batimento cardíaco é representado num gráfico 

chamado tacograma (Figura 1B). 

  

Figura1: Registro eletrocardiográfico e tacograma - A: Registro eletrocardiográfico 

mostrando a extração dos intervalos entre as ondas R; B: Tacograma de 256 valores de 

RR consecutivos em um sujeito saudável, em repouso, na posição supina.  

 

Posteriormente podem ser aplicadas diversas metodologias especiais, tanto no 

domínio do tempo como no domínio da frequência, para se extrair a variabilidade da 

frequência cardíaca ao longo dos batimentos cardíacos.  

A análise através de métodos do domínio da frequência (análise espectral) é 

capaz de decompor o espectro de potência em vários componentes, sendo eles: 

 

 Componente de Alta Frequência (High Frequency – HF) com variação de 0.15 a 

0.4Hz, que corresponde à atuação do SNA parassimpático no coração. 
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 Componente de Baixa Frequência (Low Frequency- LF) com variação de 0.04 a 

0.15Hz, que representa a ação do SNA simpático e SNA parassimpático sobre o 

coração e está relacionado com a sensibilidade barorreflexa.  

 

Enquanto isso, a análise da VFC através de métodos do domínio do tempo 

fornece os seguintes parâmetros:  

 

 SDNN – desvio padrão (em milisegundos – ms) de todos os intervalos entre as 

ondas RR do eletrocardiograma. É um índice que representa a variabilidade 

geral da VFC. Reflete todos os componentes de longa duração e ritmos 

circadianos. 

 RMSSD – raiz quadrada da média dos quadrados das diferenças entre os 

intervalos RR adjacentes em um intervalo de tempo. É um componente de curta 

duração de VFC que representa a atividade do nervo vago (SNAp).  

 

Além disso, a partir do eletrocardiograma podemos extrair a frequência cardíaca 

(FC) que representa tanto a atividade parassimpática quanto a atividade simpática. 

Nesse caso, os sistemas estão atuando de forma antagonista sobre o coração: quando 

prevalece a ativação simpática ocorre uma aceleração dos batimentos cardíacos e 

consequentemente um aumento da frequência cardíaca e quando a ativação 

parassimpática prevalece ocorre o inverso.  

A função da variabilidade da frequência cardíaca ainda não está totalmente 

elucidada na literatura. Hayano & Yasuma (2003) propuseram que sua função seria 

melhorar a eficiência das trocas gasosas pulmonares através da sincronização da 

ventilação alveolar com a perfusão capilar durante o ciclo respiratório. Eles sugerem 

que, em repouso, a variabilidade da frequência cardíaca de humanos e de outros animais 

poderia poupar energia cardíaca e respiratória através da supressão de batimentos 

cardíacos desnecessários durante a expiração e da supressão de ventilação ineficiente 

durante as fases de perfusão diminuída.  

Concepções modernas das funções do organismo baseadas na teoria da 

complexidade sugerem que a estabilidade do organismo, adaptabilidade, e saúde, são 
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mantidas pela variabilidade na relação dinâmica entre diferentes elementos do sistema 

(Thayer & Lane, 2000). Devido ao fato do sistema operar “longe do equilíbrio”, ele está 

sempre buscando um ponto de energia mínima para diminuir a demanda energética do 

organismo. Consequentemente, o funcionamento ótimo do sistema é conseguido através 

da labilidade e variabilidade em seus componentes, para permitir a regulação flexível do 

gasto de energia. Por outro lado, a regulação rígida está associada à mortalidade, 

morbidade e doença (Lipsitz & Goldberger, 1992; Peng et al., 1994). 

Dessa forma, a função vagal diminuída, indicativo de regulação rígida, está 

associada com um maior risco de morbidade e mortalidade, sendo estes efeitos 

independentes dos fatores de risco tradicionais (obesidade, fumo, etc.) (Thayer & Lane, 

2007). Além disso, também está relacionada à maior probabilidade de transtornos 

psicopatológicos, tais como pânico, ansiedade generalizada e depressão (Friedman & 

Thayer, 1998). Ademais, o traço de ansiedade (Fuller, 1992), a ansiedade social 

(Mezzacappa et al., 1997) e a auto-percepção de ansiedade induzida pelo estresse 

(Sgoifo et al., 2003) têm sido associadas com reduzida modulação vagal, sugerindo 

flexibilidade autonômica reduzida.  

Por outro lado, indivíduos com maior modulação vagal são mais abertos a novas 

experiências e mais capazes de auto-regulação emocional (Porges, 1995a), possuem 

maior autocontrole e menor relato diário de alerta emocional negativo a estressores de 

intensidade moderada a elevada (Fabes & Eisenberg, 1997), uma melhor capacidade 

para regulação adaptativa e maior engajamento social (Porges, 2007; Thayer & Lane, 

2000). 

A modulação vagal também tem sido relacionada a estratégias adaptativas de 

enfrentamento emocional. Indivíduos com maior modulação vagal em repouso 

pontuaram mais alto em escalas de aceitação e enfrentamento ativo e mais baixo em 

escalas de enfrentamento emocional (O'Connor et al., 2002). Além disso, indivíduos que 

apresentaram comportamento submisso durante um estressor interpessoal tinham menor 

modulação vagal em repouso e durante a tarefa de estresse (Sgoifo et al., 2003). Em 

bebês, crianças e adultos, maior modulação vagal está associada com maior reatividade 

ao estímulo, maior habilidade de manter a atenção no estímulo e maior habilidade de se 

auto tranquilizar sob estresse (Porges, 1995b). 
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É importante ressaltar também que o desequilíbrio autonômico implicado pela 

hiperatividade simpática e hipoatividade parassimpática, desenvolve um papel central 

no desenvolvimento e manutenção da hipertensão (Brook & Julius, 2003). A redução da 

VFC está associada com o aumento do risco de hipertensão (Liao et al., 1996), morte 

por doença arterial coronariana e eventos cardíacos agudos (Tsuji et al., 1996). O 

consenso é que menores valores dos índices de função vagal, estão associados 

prospectivamente com a morte e incapacidade (Habbib, 1999). O pior estilo de vida, 

incluindo a falta de atividade física e o abuso de álcool, tabaco e drogas também está 

associado com o desequilíbrio autonômico e a redução da atividade parassimpática 

(Ingjaldsson et al., 2003; Weise et al., 1996).  

Em estudo de Schroeder e colaboradores (2003), foi verificada a associação 

entre a VFC coletada durante 2 e 6 min, a hipertensão e a pressão sanguínea em 11.061 

homens e mulheres. Consistente com estudos anteriores, a VFC foi menor durante o 

período basal em indivíduos com hipertensão. Aqueles que estavam no quartil de baixa 

VFC apresentaram 1,36 vezes mais chances de desenvolver hipertensão anos mais tarde 

do que aqueles que estavam no quartil mais alto.  

Além disso, Thayer et al. (2006) relataram uma correlação inversa entre o 

cortisol e a VFC em adultos saudáveis, sugerindo que a regulação apropriada do eixo 

hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) depende em parte do SNA, e em particular, da 

influência parassimpática (Thayer & Sternberg, 2006). Por sua vez, as pessoas que 

possuem elevados níveis de cortisol plasmático apresentam maior risco de desenvolver 

hipertensão (Weber et al., 2008).  

Outros relatos na literatura também têm mostrado que a função vagal reduzida 

está associada com disfunção imune e inflamação, o que tem sido implicado em uma 

ampla gama de condições tais como: envelhecimento, doença cardiovascular, diabetes, 

osteoporose, artrite, Alzheimer, doença periodontal e certos tipos de câncer, bem como 

declínio da força muscular e aumento da fragilidade e incapacidade (Ershler & Keller, 

2000; Kiecolt-Glaser et al., 2002). Há evidências clínicas em humanos de que maior 

variabilidade da frequência cardíaca está associada com menor produção de TNF-alpha 

e IL-6 em uma amostra de adultos saudáveis (Marsland et al., 2007), uma vez que os 

níveis aumentados de TNF-alpha e reduzida VFC em repouso têm sido associados com 

aterogênese e desenvolvimento de doença cardiovascular (Ridker et al., 2000). 
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2.2 Traços Pró-sociais  

 

2.2.1 Resiliência 

 

A resiliência é um traço individual caracterizado pela habilidade de desfazer as 

experiências emocionais negativas (Block & Kremen, 1996). A convergência entre 

diversas metodologias de pesquisa indicam que os indivíduos resilientes são otimistas, 

espirituosos, curiosos e abertos a novas experiências e são caracterizados por alta 

emocionalidade positiva (Klohnen, 1996). Especificamente o que poderia distinguir os 

indivíduos pouco resilientes dos muito resilientes é a sua capacidade de aprender com as 

adversidades da vida e usar este conhecimento para lidar de maneira mais eficiente com 

as situações negativas (Salovey et al., 1999).  

  Segundo, Waugh et al. (2008) as pessoas com alta resiliência são caracterizadas 

por suas habilidades em exercer auto regulação apropriada e dinâmica, enquanto os 

indivíduos com baixa resiliência tendem a suprimir essa auto regulação. Essa 

capacidade de auto regular dinamicamente e apropriadamente permite que os indivíduos 

com alto traço de resiliência se adaptem mais rapidamente a mudanças no ambiente. 

Além disso, a resiliência está associada a menores problemas comportamentais 

na infância (Conway & McDonough, 2006), melhores ajustes intra e interpessoais ao 

longo da vida (Klohnen, 1996), menos depressão e mais crescimento após uma tragédia 

real, como demonstrado por Fredrickson et al. (2003) ao estudar as reações dos 

indivíduos resilientes ao ataque terrorista de 11 de Setembro nos Estados Unidos. Vale 

ressaltar também que, dentro da competência social, a resiliência pode ser definida 

como a habilidade para formar relações sociais estáveis. A comunicação, o sentimento 

de pertencer e a empatia também são relevantes para resiliência (Masten et al., 1995; 

Fuller et al., 2002).  

Os indivíduos que vivenciam mais emoções positivas tornam-se mais resilientes 

frente às adversidades ao longo do tempo e, por sua vez, o aumento das habilidades de 

enfrentamento aumentam as emoções positivas ao longo do tempo, desencadeando um 

modelo de espiral ascendente e levando ao aumento do bem estar emocional 

(Fredrickson, 2000). Os indivíduos resilientes não somente cultivam as emoções 

positivas para si mesmo, mas também se tornam mais hábeis para provocar emoções 
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positivas em pessoas próximas, o que cria uma rede social de suporte para ajudar nos 

processos de enfrentamento (Demos, 1989; Kumpfer, 1999; Werner & Smith, 1992).  

A resiliência também tem sido associada com o sucesso na recuperação de 

eventos negativos. Trabalhos do nosso grupo demonstraram que tanto estudantes 

universitários (Souza et al., 2007) quanto militares participantes das tropas de paz 

(Souza et al., 2013) que possuíam maior resiliência apresentaram maior reatividade e 

recuperação cardíaca a uma tarefa de estresse psicológico agudo, demonstrando maior 

flexibilidade autonômica. 

Dentro dessa perspectiva, outro estudo investigou se havia diferença nas 

respostas fisiológicas ao estresse psicossocial nos indivíduos com baixa e alta resiliência 

(Tugade & Fredrickson, 2004). Para tal, os autores mediram o traço de resiliência dos 

indivíduos através da escala ER-89 (Block & Kremen, 1996) e posteriormente 

solicitaram que eles preparassem um discurso sobre um tema pré-determinado. Os 

autores mostraram uma correlação inversa entre o traço de resiliência e a duração da 

reatividade cardiovascular, ou seja, os indivíduos mais resilientes se recuperavam mais 

rápido. Além disso, a resiliência foi diretamente correlacionada com o estado de afeto 

positivo antes da realização da tarefa e inversamente correlacionada à avaliação 

cognitiva do grau de ameaça da tarefa. Desta forma, tanto medidas subjetivas, quanto 

medidas objetivas indicaram que os indivíduos mais resilientes lidam de forma mais 

adequada com o estresse. Vale ressaltar que a recuperação tardia tem sido associada 

com aumento da pressão sanguínea e com a aterosclerose subclínica (Steptoe et al., 

2006).  

É importante notar que a percepção da ameaça nos eventos negativos tem 

benefícios adaptativos em curto prazo. Enquanto isso, avaliar as situações como 

negativas por longo prazo pode promover efeitos deletérios para o bem estar físico e 

psicológico (Tomaka et al., 1997), como, por exemplo, aumentar os riscos de doença 

cardiovascular (Eriksen, 1994). Em contraste, o estilo de avaliar as situações mais 

positivamente pode ter efeitos benéficos para o bem estar (Park & Folkman, 1997).  

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, Tomaka et al. (1997) demonstraram 

que diferenças individuais na resiliência psicológica predisseram a habilidade de 

encontrar significado positivo em circunstâncias negativas. Tanto os indivíduos pouco 

resilientes quanto os muito resilientes relataram níveis iguais de frustração em resposta 
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a maioria dos problemas relevantes que eles descreveram. Contudo, as diferenças 

surgiram no relato dos participantes com relação às emoções positivas. Mesmo antes de 

relatarem o seu problema atual mais importante, os indivíduos mais resilientes relataram 

maiores níveis de humor positivo. Então, quando eles eram questionados sobre como 

eles se sentiam em resposta ao problema, os indivíduos mais resilientes relataram se 

sentir mais entusiasmados, alegres e interessados em meio ao seu alto nível de 

frustração, comparado com indivíduos menos resilientes. Logo, esses resultados 

sugerem que vivenciar emoções positivas e encontrar significado positivo contribuem 

para habilidade das pessoas resilientes de se recuperarem mais rapidamente da excitação 

emocional negativa e, dessa forma, podem contribuir para uma melhor adaptação.  

Um estudo realizado por Simeon et al. (2007) demonstrou que a resiliência foi 

inversamente correlacionada com o número de traumas vivenciados na infância e com a 

esquiva de situações negativas e diretamente associada com o apego seguro e com 

estratégias de recompensa, as quais sugerem que os indivíduos com maior segurança e 

que buscam mais recompensas perante as situações podem ter melhor adaptação. Dessa 

forma, podemos observar que os indivíduos resilientes não estão imunes ao trauma, mas 

eles buscam estratégias de enfrentamento ativo a fim de obter resultados positivos em 

situações de alto risco. Enquanto os indivíduos que se esquivam do enfrentamento estão 

em risco de angústia psicológica e respostas negativas subsequentes, o enfrentamento 

ativo tem sido consistentemente associado com a adaptabilidade e a resiliência 

psicológica (Holahan & Moos, 1987; Moos & Sachefer, 1993). Além disso, entre os 

pacientes com doença crônica, estratégias de enfrentamento passivo estão 

correlacionadas com angústia psicológica e depressão, enquanto estratégias de 

enfrentamento ativo estão inversamente correlacionadas com a angústia psicológica 

(Snow-Turek et al., 1996).    

 

2.2.2 Traço de Afeto Positivo 

 

Assim como a resiliência, o traço de afeto positivo está associado com uma 

maior flexibilidade no pensamento e na resolução de problemas (Ashby et al., 1999; 

Dreisbach & Goschke, 2004). Estratégias de reavaliação positiva, lidar melhor com os 

problemas e dar um significado positivo a situações comuns e rotineiras estão 
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relacionadas à ocorrência e manutenção do afeto positivo (Folkman & Moskowitz, 

2000) e predizem melhor bem-estar e saúde (Affleck & Tennen, 1996).  Esses achados 

sugerem que as emoções positivas são ferramentas valiosas para aumentar o bem-estar 

(Tugade & Fredrickson, 2004). 

  Watson et al. (1988) propõem que os indivíduos com pontuações mais altas na 

escala de afeto positivo são mais calmos e serenos e possuem alta energia, plena 

concentração e engajamento prazeroso. O afeto positivo também é relacionado com 

maior confiança, consciência, maior abertura a experiências (Steel et al., 2008) e facilita 

o processamento de informações, mesmo se a informação for negativa e potencialmente 

danificar a sua auto-estima (Reed & Aspinwall, 1998; Trope & Pomerantz, 1998). 

Uma meta-análise realizada por Chida & Steptoe (2008), compilou 28 estudos 

com populações saudáveis e 26 com indivíduos com doença estabelecida. Os resultados 

demonstraram que o afeto positivo e os traços positivos tais como otimismo e esperança 

eram associados com redução da mortalidade, com efeitos mais fortes para a população 

saudável do que para a população que apresentava doença. Esses resultados sugerem 

que há uma importante associação entre o afeto positivo e a saúde.  

Além disso, o afeto positivo também tem sido associado com as conexões 

sociais. Em um estudo realizado por Steptoe et al. (2008), com 700 homens e mulheres 

de meia idade, foi demonstrado que o afeto positivo está correlacionado com maior 

conexão social e suporte social, independente dos níveis de afeto negativo ou status 

socioeconômico. Curiosamente, as pessoas com maior afeto negativo apresentaram 

maior conflito social e possuíam menos conexões sociais. Dessa forma, o alto traço de 

afeto positivo e/ou um baixo traço de afeto negativo podem estar relacionados com uma 

melhor capacidade de lidar com as pessoas e assim, podem indicar um traço pró-social. 

 

2.2.3 Apego 

 

A separação temporária ou a perda da figura materna nos primeiros anos de vida, 

bem como suas consequências, levaram o psiquiatra John Bowlby, em 1956, a 

investigar e elaborar a teoria que procura explicar como ocorre e quais as implicações 

para a vida adulta dos fortes vínculos afetivos entre o bebê e o provedor de segurança e 

conforto (Bowlby, 1969 apud Lantzman, 2009).  
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Considerando que durante toda a vida do ser humano o período que emerge 

maior necessidade de atenção, carinho, cuidados e proteção ocorre nos primeiros anos 

de vida e que, sem os quais, ele não sobrevive, é natural que nessa fase surjam os 

primeiros vínculos afetivos significativos e solidificados na figura materna ou alguém 

que exerça essa função.  

Para Bowlby (1969, 2004, 2009) o apego é um sistema afetivo que tem como 

base a busca e a manutenção da proximidade de outro indivíduo e ocorre quando são 

ativados certos sistemas comportamentais para com pessoas essenciais. Esta ativação é 

processada por sistemas reguladores de segurança.  

Tal comportamento exerce um papel vital para o homem do “berço a sepultura” 

e o seu aparecimento durante a infância inclui o choro, o sorrir, o balbuciar. Além 

destes, o chamamento (que muitas vezes promove o cuidado) e o acompanhamento são 

mediadores do apego. Este último é o resultado do controle de segurança, 

principalmente quanto a importante função biológica é proteger a criança dos 

numerosos perigos do meio ambiente, sendo considerada parte da “adaptabilidade 

evolutiva” (Bowlby, 2009). Além disso, ele também argumenta que a interação da díade 

mãe-filho no início da vida é uma adaptação fundamental da espécie humana, uma 

necessidade tão primária quanto a satisfação da fome ou da sede.  

A mais simples condição de desempenho do comportamento de apego pelo bebê 

é a distância da mãe (Bowlby, 2009). No convívio do par, a proximidade entre eles é 

fundamental e esperada. Uma figura de apego fornece, mas não recebe cuidados; a 

criança procura, mas não fornece segurança. Nessas circunstâncias o bebê aciona 

determinados sistemas comportamentais esperados, o que nas palavras de Hazan & 

Shaver (1994) revela que o cuidador serve como refúgio de segurança para que a 

criança possa recuar para a tranquilidade e conforto.  

Dessa forma, Bowlby (2009) relata o que acontece entre a figura de apego e a 

criança, no funcionamento do sistema de apego. A criança reage de acordo com a 

disponibilidade, receptividade e apoio da pessoa de contato mais próximo. Nessa 

interação ela descobre que, sendo ameaçada por um perigo, pode ou não contar com 

respostas favoráveis provenientes da figura de apego. Tais experiências geram impactos 

positivos ou negativos e formam a representação mental de si e do outro e do contexto 

ao seu redor.  
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Ainda não se sabe com precisão quando o comportamento de apego se inicia. A 

previsão deste momento é difícil, pois, no ser humano a ontogênese deste sistema é 

lenta e complexa. Apesar do bebê, por volta dos três meses de idade, distinguir a mãe de 

outras pessoas ele ainda não tem o domínio da locomoção nem consegue se agarrar a 

ela. Ao aproximar-se dos nove meses de vida, quando a criança passa a locomover-se 

ativando determinados sistemas comportamentais, o apego à mãe é mais frequentemente 

observado (Bowlby, 2009).  

Aishworth et al. (1969) pesquisaram o comportamento de apego em bebês que 

engatinhavam. Durante o dia, quando ao chão, os bebês faziam pequenas excursões se 

distanciando da mãe, explorando outros objetos e outras pessoas, ficando até, quando 

permitido, distante da mãe. Entretanto, de tempos em tempos o bebê voltava à genitora 

como para certificar-se de que ela estava por lá. Na presença da mãe eles se mostravam 

confiantes e na sua ausência apresentavam timidez e aflição. Os dados fornecidos por 

esse estudo demonstraram que, por volta dos seis meses de idade, os bebês já 

apresentavam o comportamento de apego que seria manifestado não somente pelo choro 

quando na ausência da mãe, mas também pelo modo quando ela regressava e a criança a 

acolhia com sorrisos, agitações nos braços e gorjeios de prazer.  

A partir do terceiro ano de vida é a ocasião em que, na maioria das vezes, estes 

comportamentos permanecem de forma menos intensa e reduz-se gradativamente para 

com as primeiras figuras vinculares. A partir desse contexto, novas pessoas passam a 

fazer parte da vida social do indivíduo e novos vínculos são formados (Bowlby, 2006), 

sendo que são os primeiros vínculos formados que irão contribuir para maneira como a 

criança se comportará nas relações interpessoais em sua vida mais tarde (Vrticka & 

Vuilleumier, 2012). 

Um dos critérios para se classificar o apego é com relação ao comportamento do 

bebê quando da ausência da mãe. Ainsworth et al. (1978) em sua pesquisa Strange 

Situation utilizou a dimensão da segurança como um item de importância para avaliar 

diferenças individuais na organização do comportamento de apego de bebês à mãe, 

classificando-os em seguramente apegados e em inseguramente apegados.  

Essa pesquisa foi realizada com 56 crianças brancas, de 12 meses de idade e de 

classe média. Foram realizados vários testes de 3 minutos totalizando 20 minutos de 

avaliação. Cada criança foi colocada em uma sala desconhecida com brinquedos. Em 
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um primeiro momento na presença apenas da mãe, depois na presença da mãe e de uma 

pessoa estranha, em seguida sem a mãe, e finalmente após a sua volta. Quando os bebês 

estavam sozinhos com a mãe quase todos exploravam o ambiente, mas sempre a 

buscando com o olhar. Quando a pessoa estranha entrava na sala, as atividades de 

exploração eram reduzidas, porém, não havia choro. Entretanto, na saída da mãe o 

comportamento de mais da metade dos bebês mudava inesperadamente, acompanhado 

de choro. Os autores propuseram que a criança que se comportava alegremente, 

considerava sua mãe uma base segura para fazer suas explorações, não se inquietava 

com a presença de pessoas estranhas, saudava a volta da mãe quando se aproximava 

dela, procurava se agarrar ou ficava bem próximo, foi classificada como uma criança 

que apresentava apego seguro. De forma contrária, o bebê que não fazia explorações 

mesmo na presença da mãe, que se afligia na presença de pessoas estranhas, que quando 

a mãe retornava não a recebia com demonstração de contentamento era tido como uma 

criança com apego inseguro. Neste contexto as crianças poderiam apresentar: um 

possível desinteresse e/ou evitação quando a mãe retornava ou uma resposta 

ambivalente, ou seja, às vezes procurava a mãe, outras vezes não. Dessa forma, os 

autores propuseram três tipos de apego: apego seguro, apego ansioso evitativo e apego 

ansioso ambivalente.  

Após esse estudo, Hazan e Shaver (1987) demonstraram que o sistema de 

classificação de Ainsworth et al. (1978) podia ser estendido aos adultos. Eles 

desenvolveram três breves parágrafos com descrições dos estilos de relacionamentos em 

adultos (correspondentes aos três maiores estilos de apego existentes entre as crianças) e 

pediram aos sujeitos que escolhessem qual tipo de apego melhor descrevia seus 

sentimentos nos relacionamentos. Os resultados da pesquisa sugerem que os adultos 

com diferentes estilos de apego têm diferentes tipos de experiências em 

relacionamentos.  

Em seguida, houve uma explosão de pesquisas para construção de um modelo de 

apego na área de relacionamentos próximos em adultos. Nesse estudo optamos por 

utilizar o modelo proposto por Bartholomew (1990), o qual possui quatro estilos 

fundamentais de apego dentro de relacionamentos próximos: seguro, preocupado, 

rejeitado e medroso. Esses quatro estilos de apego são caracterizados dentro de duas 

dimensões gerais: self-model – ansiedade, e other-model - evitação. Veja Figura 2. 
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Segundo Priceputu (2012) o self-model  (ansiedade) captura os relatos da própria 

pessoa com relação ao seu mundo interior de acordo com os aspectos cognitivos, 

comportamentais, emocionais e somáticos e refere à maneira em que a própria pessoa 

observa, organiza e interpreta suas experiências e, a partir de então, constrói um 

conceito próprio de si mesmo. Além disso, essa dimensão demonstra a apreensão da 

pessoa em ser abandonada, rejeitada e ter um baixo reconhecimento (Griffin & 

Bartholomew, 1994).   

Enquanto isso, o other model (evitação) retrata os outros e o mundo, incluindo 

aspectos do contexto da vida em que a pessoa nasceu, desenvolveu e viveu, os 

relacionamentos com os outros, com a natureza e com a religião. Os relacionamentos de 

si mesmo com os outros se referem a como o sujeito percebe que ele é visto entre os 

outros, os valores e as qualidades que as pessoas atribuem a ele, como ele interage e 

gerencia as experiências em relacionamentos com os outros (Priceputu, 2012). Assim, 

esse modelo está associado com a tendência de buscar ou evitar relacionamentos 

próximos, demonstrando o grau com que uma pessoa evita proximidade física e 

psicológica e também o quão confortável a pessoa se sente em depender dos outros para 

suportar determinadas situações (Griffin & Bartholomew, 1994). 

Segundo Maunder et al. (2006) altas pontuações de ansiedade e/ou evitação de 

apego são descritas como indicativos de insegurança. Dessa forma, podem estar 

classificados como tipos de apego inseguro.  

De acordo com Bartholomew & Moskowitz (1991) e Griffin & Bartholomew 

(1994) as caracterizações dos quatros tipos de apegos foram feitas da seguinte maneira: 

 

 Apego Seguro: As pessoas seguras são caracterizadas por alta coerência, 

abordagem positiva com os outros e alta intimidade nos relacionamentos. São 

próximas, pensativas, flexíveis e afetuosas. Lidam ativamente com os problemas 

e tendem a demonstrar várias estratégias de enfrentamento, entre elas ir até os 

outros como uma fonte de apoio. Os indivíduos seguros possuem baixa 

ansiedade (self-model positivo) com autoconfiança e dependência emocional 

moderadas e baixa evitação (other-model positivo), com grande gosto pelos 

outros. Os seus relacionamentos próximos são caracterizados por intimidade, 

proximidade e relações mútuas.  
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 Apego Medroso: Os indivíduos medrosos são inseguros, hesitantes, tímidos, 

vulneráveis, possuem baixa autoconfiança e evitam se tornar próximos por medo 

de ser rejeitado. São emocionalmente reativos, mas não lidam ativamente com 

sua angústia. Possuem alta ansiedade (self-model negativo), a qual é refletida por 

alta dependência emocional, ciúmes, ansiedade de separação e dificuldade de 

confiar nos outros. Possuem alta evitação (other-model negativo), caracterizada 

por não ir ativamente aos outros para receber apoio ao menos que eles sintam 

que terão uma resposta positiva. Nos relacionamentos próximos eles são 

dependentes e sentem que estão investindo mais nos relacionamentos do que as 

outras pessoas, além de terem dificuldades em se tornar envolvidos nos 

relacionamentos. 

 

 Apego Preocupado: São preocupados com seus relacionamentos, extremamente 

sensíveis, choram frequentemente, são incoerentes e altamente dependentes dos 

outros para sua autoestima. São tanto emocionalmente expressivos quanto 

emocionalmente reativos. Quando confrontados com problemas eles reagem 

demais ou muito fortemente e possuem dificuldade de lidar com seus problemas 

sem a ajuda dos outros. Possuem alta ansiedade (self-model negativo), 

apresentando baixa confiança em si mesmo, tendendo a ser ciumentos e a sofrer 

com a ansiedade da separação. Têm baixa evitação (other-model positivo), 

buscando desesperadamente a companhia e a atenção dos outros e exigindo 

proximidade nos relacionamentos. Nos relacionamentos próximos, expressam 

seus sentimentos abertamente, são muito afetuosos, inseguros, dominantes e 

possessivos.  

 

 Apego Rejeitado: Possuem baixa coerência, minimizam a importância dos 

relacionamentos, evitam intimidade e têm compulsiva autoconfiança. São frios 

ou arrogantes ao extremo, prosaicos, racionais e distantes. Quando se deparam 

com os problemas, eles minimizam a importância dos mesmos. Não são 

emocionalmente reativos ou expressivos e raramente choram. Possuem baixa 

ansiedade (self-model positivo), tendendo a não ter ciúmes e nem são ansiosos 
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com a separação. Possuem alta evitação (other-model negativo) preferindo não ir 

até as pessoas pra pedir ajuda ou se apoiar. São menos afetuosos e seus 

relacionamentos próximos tendem a ser superficiais, sendo mais baseados em 

interesses ou atividades mútuas do que na emocionalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo de apego adulto com quatro categorias e duas dimensões. Figura 

retirada de Obegi et al. 2004 e adaptada de Bartholomew 1990. 

 

A teoria do apego sustenta que o ser humano tem fortes tendências de 

estabelecer vínculos afetivos com os outros, e que diante de uma separação pode reagir 

com um profundo abalo sentimental, que inclui ansiedade, raiva, depressão e 

desligamento emocional (Bowlby, 2009). Diversos estudos têm demonstrado que os 

adultos com diferentes tipos de apego diferem muito na maneira como eles veem eles 

mesmos e como veem o mundo social (Carnelley & Janoff-Bulman, 1992; Collins & 

Read, 1990; Feeney & Noller, 1990; Hazan & Shaver, 1987). Dessa forma, o estilo de 

apego adulto pode influenciar nos padrões de resposta durante os relacionamentos 

próximos com outros indivíduos (por exemplo, parceiros românticos, familiares, amigos 
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etc.), sendo considerado também para atuar durante as interações sociais com pessoas 

desconhecidas, bem como durante uma gama de diferentes situações emocionais ao 

longo da vida (Niedenthal et al., 2002; Fraley et al., 2006; Mikulincer & Shaver, 2007).  

 Em um estudo realizado por Collins (1996), os participantes visualizavam uma 

série de eventos interpessoais, dentre os quais alguns eram relevantes e outros 

irrelevantes ao apego. Os autores instruíam os mesmos a imaginar-se em um 

relacionamento com pessoas fictícias e posteriormente pediam a eles para descrever 

como eles se sentiam e se comportariam com relação a cada evento. Os resultados 

demonstraram que os estudantes com apego preocupado explicaram os eventos de 

maneira mais negativa e relataram mais angústia emocional e comportamentos que eram 

mais prováveis de levar a conflitos quando comparados com aqueles com apego seguro. 

Os resultados sugerem que os adultos com diferentes estilos de apego são predispostos a 

pensar, sentir e se comportar de maneiras diferentes em seus relacionamentos.  

 Além disso, é importante mencionar que padrões de apego distintos provocam 

respostas fisiológicas distintas. O apego inseguro leva a atividade aumentada do sistema 

de estresse e pode levar as pessoas vulneráveis aos efeitos danosos do mesmo (Smeets, 

2010). Enquanto isso, os indivíduos com apego seguro podem se adaptar a eventos 

estressantes mais facilmente (Maunder & Hunter, 2001). Especificamente, o estilo de 

apego envolve a ativação de estruturas cognitivas que refletem se a pessoa acredita que 

ela pode se tornar mais próxima dos amigos ou da família para se apoiar quando está 

estressada (Smeets et al., 2010). 

 

2.3 Comportamentos Pró-sociais 

 

O comportamento pró-social é desenvolvido para beneficiar os outros, ao invés 

de beneficiar a si mesmo. Isso implica em riscos ou custos para si mesmo, por 

exemplo, quando oferece recursos aos outros, espera na fila ou arrisca sua vida em 

uma luta. No entanto, não é irracional ou autodestrutivo desenvolver tais ações, pois 

pertencer ao grupo, por outro lado, fornece imensos benefícios. Não se conhece 

sociedades em que a maioria das pessoas prefere viver em isolamento social. Em vez 

disso, as pessoas preferem viver com seus grupos sociais e dentro de sua rede 
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cultural. A maioria das culturas estimula e requerem comportamentos pró-sociais, 

pois é vital para o bom funcionamento do sistema (Twenge et al., 2007). 

Os humanos têm desenvolvido uma forte tendência para os comportamentos pró-

sociais por causa de sua alta relação com a sobrevivência da espécie (Over & 

Capenter, 2009). Muitos estudos têm encontrado que as ações pró-sociais estão 

altamente correlacionadas com a aceitação social (Parkhurst & Asher, 1992; 

Schonert-Reichl, 1999), enquanto que a pessoa que se sente excluída socialmente 

possui uma tendência reduzida ou eliminada de desenvolver tais comportamentos 

(Twenge et al., 2007).  

Em um estudo comportamental, Over & Carpenter (2009) apresentaram 

fotografias que funcionavam como pistas afiliativas para bebês de 18 meses de idade. 

Em cada fotografia, um objeto doméstico familiar (por exemplo, um bule, um livro 

ou um sapato) aparecia em primeiro plano e pistas emocionais, as quais variavam de 

acordo com a condição, eram apresentados em segundo plano. Na condição “junto”, 

as pistas consistiam em dois pequenos bonecos de madeira, um de frente para o outro 

e dispostos bem próximos espacialmente. Na condição “sozinho”, a imagem que 

aparecia em segundo plano como pista consistia em um único bonequinho de 

madeira em pé. Na condição basal, a pista consistia em dois pequenos blocos de 

madeira, tomando o cuidado de estarem representados nas mesmas cores e tamanho 

dos bonecos. Por fim, na condição “costas-com-costas”, cada pista consistia nos 

mesmos dois pequenos bonecos de madeira, porém agora dispostos um de costas 

para o outro, olhando em direções opostas. Assim, havia quatro grupos experimentais 

de bebês de 18 meses de idade, sendo que, em cada grupo, apenas uma condição de 

fotografias era apresentada, variando apenas o objeto central do primeiro plano. O 

procedimento experimental ocorria da seguinte maneira: cada bebê individualmente 

ficava em uma sala com o experimentador e um assistente (idêntico para todas as 

condições). As fotografias eram apresentadas ao bebê pelo assistente de acordo com 

um roteiro pré-definido, em que era chamada a atenção para o objeto em primeiro 

plano de cada fotografia, ignorando por completo as pistas periféricas. Em um dado 

momento, o experimentador (ele desconhecia a condição apresentada) saía da sala e 

voltava segundos depois em posse de algumas varetas, que eram deixadas cair 

“acidentalmente”, ou seja, intencionalmente, porém sem que os bebês assim o 
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percebessem. Interessantemente, os resultados mostraram que os bebês que haviam 

visto as fotografias na condição “junto” ajudavam espontaneamente três vezes mais a 

recolher as varetas caídas no chão, em relação aos bebês que haviam visto as 

imagens nas demais condições. Esses achados demonstram o papel da interação 

social em promover o comportamento de ajuda (Over & Carpenter, 2009). 

Outro estudo realizado por Twenge et al. (2007) teve como objetivo avaliar o 

efeito da exclusão social no comportamento pró-social. A amostra foi composta por 

34 participantes, os quais foram divididos aleatoriamente em quatro grupos, sendo 

eles: “sozinho no futuro”, no qual era dito aos participantes que provavelmente eles 

ficariam sozinhos mais tarde na vida; “aceito no futuro”, no qual os participantes 

ouviam que teriam relacionamentos gratificantes no futuro; “controle de infortúnio”, 

no qual era dito que eles estariam propensos a acidentes futuramente; e grupo 

“controle”, onde os participantes não ouviam nada sobre seu futuro. Em um dos 7 

experimentos, os participantes receberam 2 dólares (dado em partes no decorrer do 

experimento para facilitar a doação pro fundo emergencial estudantil, caso o 

participante tivesse interesse em ajudar) e ao final, o comportamento pró-social foi 

medido quando o experimentador disse aos participantes que, se eles quisessem, 

poderiam doar alguma parte do que eles haviam recebido para o fundo de emergência 

estudantil, o que seria uma doação em dinheiro e que poderia ajudar no apoio a 

estudantes carentes em geral, ao invés de ajudar um indivíduo em particular. Após 

mencionar sobre o fundo estudantil o experimentador saiu da sala por 2 minutos. 

Posteriormente, o experimentador retornou e, após liberar o participante, verificou se 

havia algum dinheiro na caixa e a quantidade doada. Os resultados demonstraram 

que o grupo “sozinho no futuro” apresentou um decréscimo no comportamento de 

ajuda, quando comparado aos outros grupos. A redução do comportamento de ajuda 

não foi simplesmente pelo fato do participante ter ouvido notícias desagradáveis. Os 

participantes do grupo “controle de infortúnio” foram informados de que sua vida 

futura seria marcada por acidentes e lesões, mas apenas a previsão do isolamento 

social levou à redução do comportamento de ajuda, demonstrando que o 

comportamento pró-social reduz bruscamente quando a pessoa pensa que pode ser 

excluída socialmente. 
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Ainda, em outro experimento realizado também por Twenge et al. (2007), os 

participantes foram informados que deveriam jogar o jogo dilema do prisioneiro com 

outro participante, o qual estaria em outra sala. Ambos deveriam desenvolver uma 

estratégia de jogo. Os participantes foram designados aleatoriamente para as 

condições: “sozinho no futuro”, “aceito no futuro” e “controle de infortúnio”. Nesse 

jogo cada jogador deve escolher entre duas opções: 1) cooperar com outra pessoa na 

busca de ganho mútuo máximo, ou 2) essa opção protege o indivíduo contra a 

exploração e cria a possibilidade de ganho individual máximo; no entanto, se ambos 

os jogadores escolherem esta opção, ambos perdem. Somente através da cooperação 

ambos os jogadores poderiam alcançar bons resultados. As pontuações eram as 

seguintes: 4 pontos para cada quando ambos cooperassem; 2 pontos quando ambos 

não cooperassem; em uma situação em que um cooperasse e o outro não, seriam 

dados 5 pontos para aquele que cooperou e 8 pontos para aquele que não cooperou. 

Os participantes foram orientados a ganhar o máximo de pontos possíveis 

independente do número de pontos da outra pessoa e eles não receberiam a mais por 

ponto ganho. Na verdade, não havia uma pessoa em outra sala, os participantes 

jogavam com um programa de computador. O programa não colaborou na primeira, 

na quinta e na nona rodada para garantir que havia movimentos antissociais. Os 

resultados demonstraram que a exclusão social levou a uma menor cooperação com 

um colega. Além disso, em média, os participantes das condições “aceito no futuro” 

e “controle de infortúnio” cooperaram 6 vezes em 10 no jogo, ao passo que os 

participantes do grupo “sozinho no futuro” cooperaram 2 vezes e essa última 

condição também apresentou pontuações mais baixas no jogo quando comparada 

com as outras duas condições.  

Seguindo os mesmos paradigmas do experimento anterior, novos participantes 

foram convocados e, nesse novo experimento, receberiam $0,20 para cada ponto obtido. 

Além disso, o computador foi programado para colaborar na primeira rodada e não 

colaborar na quinta e na nona. Os resultados demonstraram que os participantes do 

grupo “sozinho no futuro” colaboraram menos que os outros dois grupos, sugerindo que 

os indivíduos excluídos são menos pró-sociais que outros, mesmo quando seu “sócio” 

começa cooperando. Esse experimento também mostra que os participantes do grupo 

“sozinho no futuro” foram para casa com uma média de menos de $0,50, enquanto que 
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os participantes das outras condições conseguiram em média $3,00 cada. Dessa forma, 

os resultados sugerem que as pessoas rejeitadas são menos cooperativas, mesmo diante 

de alguém que aparentemente tenha os tratado de uma forma cooperativa e pró-social. 
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3. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

A vida moderna tem feito com que nos afastemos dos nossos amigos e entes 

queridos em busca de estudo em melhores escolas e universidades, de empregos com 

melhor remuneração, e de melhores condições de vida em geral. Entretanto, esses 

benefícios intelectuais e financeiros, vêm muitas vezes acompanhados de intenso 

isolamento social.  

A Universidade Federal de Ouro Preto conta com cerca de 6 mil alunos em seus 

cursos presenciais. A maior parte de seus estudantes vem de outras cidades de Minas 

Gerais e do Brasil. Eles vivem uma experiência única na cidade: a vida em repúblicas. 

Nenhuma outra cidade universitária tem as características das moradias estudantis 

ouropretanas. São aproximadamente 66 repúblicas federais (pertencentes à UFOP) e 

133 particulares. Os estudantes estão longe de seus amigos e familiares, estão morando 

sozinhos pela primeira vez, estão batalhando por uma vaga na república e convivendo 

em um ambiente universitário com aulas, seminários e provas, ou seja, estão sendo 

cobrados de todos os lados.   

Dessa forma, apesar de se inserir dentro da área de pesquisa básica, esse estudo 

tem uma relevância prático-clínica bastante importante, visto que contribuiu para o 

melhor entendimento da relação entre os traços e comportamentos pró-sociais, os 

índices da variabilidade da frequência cardíaca em repouso, especialmente a atividade 

vagal, e os benefícios para a saúde física e mental dos estudantes. Sendo assim, os 

resultados desse estudo poderão ser usados em diversas estratégias de intervenções que 

visem aumentar os traços e comportamentos pró-sociais e a variabilidade da frequência 

cardíaca dos universitários.  
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4. OBJETIVOS 

 

 

 Neste estudo, tivemos como objetivo geral investigar a influência da 

variabilidade da frequência cardíaca, especialmente da atividade vagal, como indicativa 

de traços e comportamentos pró-sociais. 

 

Os objetivos específicos foram: 

 

 Investigar a associação dos traços pró-sociais (maior afeto positivo, menor afeto 

negativo, maior resiliência, maior apego seguro/menor apego inseguro) com a 

variabilidade da frequência cardíaca; 

 

 Investigar a associação do tempo de realização da tarefa comportamental com os 

traços pró-sociais;  

 

 Investigar a associação do tempo de realização da tarefa comportamental com a 

variabilidade da frequência cardíaca. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 Amostra 

 

Participaram deste estudo 120 voluntários (60 homens e 60 mulheres), com 

idade média de 21,8 (DP=2,21) anos, de diversos cursos de graduação e pós-graduação 

da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que atenderam aos seguintes critérios 

de inclusão:  

 Ter idade entre 18 e 30 anos; 

 Ser estudante de graduação ou pós-graduação da UFOP; 

 Não estar fazendo tratamento com medicamentos (exceto anticoncepcional); 

 Não ter diagnóstico de doença psiquiátrica, psicológica ou cardíaca; 

 Não ser fumante; 

 Não fazer uso de álcool ou drogas com frequência diária ou quase diária; 

 Ter pontuação igual ou acima de 5 (homens) e 7 (mulheres) no Questionário de 

Auto Relato (Self Report Questionnaire) para triagem de transtornos mentais 

(Mari & Willians, 1986) (Anexo 1).  

 

Além disso, para participarem do experimento, os voluntários deveriam 

concordar com as seguintes restrições temporárias:  

 

 Não consumir álcool e nem drogas ilícitas 24 horas antes do experimento; 

 Não consumir bebidas que contivessem cafeína (café, coca-cola, guaraná, mate, 

chá preto e etc.) 2 horas antes do experimento;  

 Não realizar exercícios físicos extenuantes 2 horas antes do experimento.  

 

Os estudantes foram convidados a participar dos experimentos através de 

divulgação no site da UFOP (http://www.ufop.br), por convite verbal pelos alunos 

membros do Laboratório de Psicofisiologia da UFOP e através de cartazes espalhados 

pelos corredores das seguintes unidades acadêmicas localizadas no Campus Morro do 

Cruzeiro – UFOP: Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, Escola de Minas, Escola de 

Nutrição, Escola de Farmácia, Departamento de Ciências Médicas, Departamento de 

Turismo, Departamento de Direito, Departamento de Museologia, Centro Desportivo da 

http://www.ufop.br/
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UFOP, Instituto de Artes e Cultura, além do prédio do Pavilhão de salas de aula. Os 

estudantes agendaram por telefone, e-mail ou pessoalmente o dia para realização do 

experimento, sendo que eles escolhiam um dia e horário que estavam disponíveis, não 

comprometendo, portanto, seus horários de aula e tarefas pessoais. 

O experimento foi realizado no Laboratório de Psicofisiologia da UFOP, 

localizado nas dependências do Centro de Saúde no Campus Morro do Cruzeiro-UFOP. 

O comitê de ética da Universidade Federal de Ouro Preto aprovou o protocolo 

experimental (CAAE: 04314112.9.0000.5150 – Anexo 2) e, antes do início do 

experimento, o voluntário recebeu o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Anexo 3) e deu seu consentimento por escrito. Além disso, os voluntários 

foram informados através do TCLE de que os seus dados fisiológicos e psicométricos 

não seriam nominais e sim numerados para que o anonimato e a confidencialidade 

fossem garantidos. Imediatamente após o preenchimento dos questionários, os mesmos 

foram colocados dentro de um envelope, o qual foi lacrado e numerado na frente do 

voluntário.  

 

5.2 Medidas Psicométricas  

 

 Questionário sobre saúde e hábitos gerais (Anexo 4): Questionário elaborado 

pelos autores, que engloba perguntas quanto ao tipo de moradia (república 

federal, particular e etc.), hábitos de vida (tabagismo, uso de bebida alcoólica, 

drogas, prática de exercícios e etc.).  

 Questionário de Auto-relato (SRQ) (Harding et al., 1980) traduzido e adaptado 

para o português  (Mari & Williams, 1989) (Anexo 1): É um instrumento 

composto por 20 perguntas com opções de resposta “Sim” e “Não”, que é 

utilizado para suspeição diagnóstica de transtornos mentais comuns. Para análise 

desse questionário são somadas todas as respostas afirmativas (“SIM”). 

Pontuação igual ou acima de 5 para os homens e de 7 para as mulheres pode 

indicar a presença de algum transtorno mental, e nesse caso, o participante era 

eliminado a posteriori do experimento. 

 Escala de Resiliência (ER89) (Block & Kremen, 1996) (Anexo 5): Questionário 

que avalia o grau de resiliência do voluntário, que consiste na capacidade de se 
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recuperar de experiências emocionalmente negativas, demonstrando uma 

adaptação flexível. A escala é composta por 14 afirmativas que devem ser 

pontuadas numa escala de 1 a 4 (1- Não se aplica, 2- Aplica-se ligeiramente, 3- 

Aplica-se e 4- Aplica-se extremamente). A pontuação na escala refere-se à soma 

total dos valores pontuados em cada uma das afirmativas, podendo variar de 14 

a 70 pontos.  

 Escala de Traço de Afeto Positivo e Negativo – PANAS-T (Watson et al., 

1988) traduzida e adaptada para o português por Peluso (2003) (Anexo 6): É 

uma escala que consiste em 20 adjetivos que descrevem os traços emocionais 

relacionados a afetos positivos e a afetos negativos. Ao lado de cada adjetivo, o 

voluntário deve marcar numa escala de 1 a 5 (1– Muito pouco ou Nada; 2– Um 

pouco; 3– Moderadamente; 4– Muito e 5– Excessivamente) o quanto ele se 

sente (em geral, em média) em relação a cada adjetivo. Destes adjetivos, 10 

estão relacionados com o traço de afeto positivo (atento, forte, inspirado, alerta, 

ativo, empolgado, orgulhoso de algo, entusiasmado, determinado, interessado) e 

10 estão relacionados com o traço de afeto negativo (irritável, com medo, 

chateado, culpado, nervoso, agressivo, agitado, envergonhado, apavorado, 

aflito). A pontuação na escala PANAS é computada separadamente para os dez 

adjetivos correspondentes a escala de afeto positivo (AP) e para os dez adjetivos 

correspondentes para escala de afeto negativo (AN). Como cada adjetivo recebe 

uma avaliação de 1 a 5, os valores de cada indivíduo em cada escala podem 

variar de 10 a 50. Além disso, a escala de afeto positivo possui três subescalas: 

alegria (soma das pontuações nos itens: empolgado, entusiasmado, orgulhoso de 

algo), interesse (soma das pontuações nos itens: interessado, forte, determinado) 

e ativação (soma das pontuações nos itens: alerta, inspirado, atento, ativo).  

 Relationship Scale Questionnaire (RSQ) (Griffin & Bartholomew, 1994) 

(Anexo 7): É uma escala que mede o estilo de apego. É composta por 30 

afirmativas e o voluntário deve classificar numa escala de 1 a 5 (1- Não tem 

nada a ver comigo ; 2- Intermediário entre 1 e 3 ; 3- Tem um pouco a ver 

comigo ; 4- Intermediário entre 3 e 5 ; 5- Tem muito a ver comigo) o modo que 

melhor descreve os seus sentimentos em relação ao seu relacionamento com as 

pessoas mais próximas. O cálculo das afirmativas faz com que cada indivíduo 
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tenha uma pontuação em cada um dos quatro estilos de apego (seguro, medroso, 

preocupado e rejeitado), os quais estão dentro do modelo self-model (ansiedade) 

e other-model (evitação). O estilo de apego seguro é formado pelo self-model 

positivo e pelo other-model positivo [baixa ansiedade e baixa evitação]; o 

preocupado é formado pelo self-model negativo e pelo other-model positivo [alta 

ansiedade e baixa evitação]; o medroso é formado pelo self-model negativo e 

pelo other-model negativo [alta ansiedade e alta evitação]; o rejeitado é formado 

pelo self-model positivo e pelo other-model negativo [alta ansiedade e baixa 

evitação]. A pontuação da escala é feita da seguinte maneira: apego seguro é 

avaliado pelos itens 3, 9 (reverso), 10, 15 e 28 (reverso); o medroso pelos itens 

1, 5, 12 e 24; o preocupado pelos itens 6 (reverso), 8, 16 e 25 e o rejeitado pelos 

itens 2, 6, 19, 22, e 26. 

 

    5.3 Medida Fisiológica 

 

 Eletrocardiograma 

 

A aquisição do sinal eletrocardiográfico foi feita pelo módulo ECG100 acoplado 

ao sistema MP100 (BIOPAC Systems, Inc. EUA). 

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

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

esquerda na altura do 5º espaço intercostal, na linha dos mamilos, e um eletrodo 

posicionado sobre o maléolo lateral direito para aterramento do sinal. As regiões onde 

foram fixados os eletrodos foram limpas com álcool, os adesivos colocados na pele e, 

em seguida, os eletrodos propriamente ditos foram fixados.  

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

6.5 (MathWorks, USA) desenvolvidas no laboratório. O sinal de ECG de cada indivíduo 

foi inspecionado visualmente para identificação e correção de picos de onda R ausentes 

ou excedentes e para exclusão de indivíduos com arritmia ou sinal muito ruidoso.  

Para avaliar a VFC foi feita a análise espectral do tacograma para decompor o 

espectro de potência no componente de alta frequência (High Frequency – HF) e no de 

baixa frequência (Low Frequency- LF). Além disso, foi realizada a análise através de 
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métodos do domínio do tempo, sendo extraído o RMSSD (raiz quadrada da média dos 

quadrados das diferenças entre os intervalos RR adjacentes) e o SDNN (desvio padrão, 

em milisegundos, de todos os intervalos entre as ondas RR do eletrocardiograma). A 

frequência cardíaca (em batimentos por minuto) também foi extraída.   

 

5.4 Tarefa Comportamental  

 

 A tarefa comportamental teve como foco principal saber se o voluntário se 

mostra disposto a ajudar espontaneamente as pessoas, ou seja, se tem comportamento 

pró-social espontâneo.  

Para realizar essa tarefa, o experimentador dirigiu-se até o voluntário com uma 

prancheta, a qual continha uma caneta apoiada e o questionário a ser respondido. Para o 

preenchimento do questionário, os voluntários sentavam em uma cadeira posicionada 

em um lugar padrão no laboratório. Ao dirigir-se até o voluntário para entregar o 

questionário, o experimentador posicionava-se a 45 cm da cadeira (identificado no piso 

do laboratório) e, em seguida, deixava a caneta cair da prancheta “acidentalmente” no 

chão. No mesmo momento, um segundo experimentador, sem que o voluntário 

percebesse, cronometrava o tempo gasto (em segundos) pelo voluntário para pegar a 

caneta no chão. O voluntário tinha o tempo máximo de 10 segundos para pegar a caneta 

no chão, mas caso isso não ocorresse até 10 segundos, o experimentador pegava a 

mesma e entregava ao voluntário. Veja figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B A 
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Figura 3: Representação fotográfica da tarefa comportamental - A: Experimentador se 

aproxima do voluntário com uma prancheta contendo o último questionário e uma 

caneta apoiada; B: Experimentador deixa a caneta cair “acidentalmente” no chão; C: 

Voluntário observa a caneta no chão; D: Voluntário pega a caneta; D: Voluntário 

entrega a caneta ao experimentador. 

 

5.5 Desenho Experimental 

 

C 

D C 
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 Ao se apresentar na recepção do Centro de Saúde do Campus Morro do Cruzeiro 

para a realização do experimento, o voluntário era encaminhado para o laboratório de 

Psicofisiologia. Este possuía temperatura controlada através de um equipamento Consul 

de ar quente e frio, que era ligado sempre que os dias estavam muito quentes ou muito 

frios. Além disso, a temperatura da sala era monitorada e anotada utilizando um 

termômetro digital. Inicialmente, pedimos ao voluntário para se sentar em uma cadeira e 

o mesmo recebia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, estando de 

acordo, assinava-o para dar início ao experimento. Posteriormente, os voluntários 

recebiam os questionários sobre saúde e hábitos gerais, SRQ, ER-89, PANAS-T e RSQ.  

Em seguida, o experimentador pedia para que o voluntário sentasse em uma 

maca e os eletrodos do ECG e a faixa torácica para coleta do deslocamento torácico 

eram colocados. O voluntário foi instruído a ficar em repouso na posição supina e 

primeiramente passou por um período de 5min de adaptação para se acostumar com os 

eletrodos e estabilizar o sinal fisiológico. Posteriormente, iniciou-se a sessão de teste 

propriamente dita, com um registro de 10min em repouso, na posição supina. O sinal do 

deslocamento torácico ainda está em fase de processamento, não sendo, portanto, 

apresentado nessa dissertação. 

A duração total do experimento foi de aproximadamente 1 hora. O desenho 

experimental está apresentado de forma esquemática na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fluxograma do Desenho Experimental 

Preenchimento das Escalas 

Colocação dos Eletrodos 

Adaptação (5 min) 

Coleta em repouso (10 min) 

Tarefa Comportamental 

Preenchimento das Escalas 

- Traço de Afeto 

Positivo e negativo 

 

- Perfis de 

Relacionamento 

 

- Resiliência 

- Escala de Relato 

de Transtornos 

Mentais 
 

Assinatura do TCLE 



34 
 

5.6 Análises Estatísticas  

 

 A construção do banco de dados foi feita no Excel e a análise dos dados foi feita 

utilizando-se o software Statistica versão 7.0. 

 Foi extraído o logaritmo (log) de cada um dos componentes da variabilidade da 

frequência cardíaca. Posteriormente foram realizadas correlações de Spearman entre 

cada um dos índices da variabilidade da frequência cardíaca e as variáveis psicométricas 

(escalas de traços pró-sociais) e comportamental (tempo gasto para pegar a caneta no 

chão) para investigar a existência de associações entre eles.  
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6. RESULTADOS 

 

A amostra do nosso estudo foi composta por 120 estudantes universitários, 

voluntários, sendo 60 homens e 60 mulheres com uma média de idade de 21,8 anos (± 

2,21). Todos afirmaram no questionário sobre saúde e hábitos gerais não estar sob efeito de 

fármacos, não terem consumido álcool nem drogas ilícitas 24 horas antes do teste, não 

terem ingerido cafeína e nem praticado exercícios físicos extenuantes 2 horas antes do 

experimento.   

 

6.1 Associação da variabilidade da frequência cardíaca com os traços pró-sociais 

 

Correlações de Spearman entre a escala PANAS e os índices da variabilidade da 

frequência cardíaca indicaram correlações positivas entre o log HF (Rho = 0.23; p= 0.01) e 

o log LF (Rho = 0.24; p= 0.008) e o traço de interesse, que é uma subescala da Escala de 

Traço de Afeto Positivo (figuras 5 e 6, respectivamente). Isso indica que quanto maior a 

atividade parassimpática (HF) e a sensibilidade barorreflexa (LF) em repouso maior o traço 

de interesse dos indivíduos. Não houve efeito significativo entre os índices da variabilidade 

da frequência cardíaca e as demais subescalas da Escala de Afeto Positivo e com a Escala 

de Traço de Afeto Negativo. Ver tabela 1 com as correlações entre a Escala PANAS e os 

índices da VFC.  
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Figura 5: Gráfico da correlação de Spearman entre o log HF (atividade 

parassimpática) e o traço de interesse (subescala da Escala de Traço de Afeto 

Positivo, Rho = 0.23; p= 0.01). 

 

 

Figura 6: Gráfico da correlação de Spearman entre o log LF (sensibilidade 

barorreflexa) e o traço de interesse (subescala da Escala de Traço de Afeto Positivo, 

Rho = 0.24; p= 0.008).  
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Tabela 1: Correlação entre os índices da variabilidade da frequência cardíaca e a Escala 

PANAS. 

  Valid N Spearman R t(N-2) p-level 

FC & Afeto Negativo 120 0,001980 0,021506 0,982878 

FC & Afeto Positivo 120 0,018636 0,202472 0,839896 

FC & Alegria 120 0,002417 0,026259 0,979095 

FC & Interesse 120 -0,047938 -0,521343 0,603105 

FC & Ativação 120 0,004705 0,051107 0,959327 

Log SDNN & Afeto Negativo 120 -0,037509 -0,407734 0,684207 

Log SDNN & Afeto Positivo 120 0,035326 0,383978 0,701686 

Log SDNN & Alegria 120 0,004693 0,050983 0,959425 

Log SDNN & Interesse 120 0,136363 1,495250 0,137519 

Log SDNN & Ativação 120 0,059098 0,643093 0,521412 

Log RMSSD & Afeto Negativo 120 -0,043396 -0,471844 0,637910 

Log RMSSD & Afeto Positivo 120 0,027738 0,301427 0,763619 

Log RMSSD & Alegria 120 0,033716 0,366455 0,714682 

Log RMSSD & Interesse 120 0,122573 1,341602 0,182301 

Log RMSSD & Ativação 120 0,022776 0,247477 0,804970 

Log HF & Afeto Negativo 120 -0,060351 -0,656779 0,512602 

Log HF & Afeto Positivo 120 0,094836 1,034848 0,302856 

Log HF & Alegria 120 0,067502 0,734937 0,463836 

Log HF & Interesse 120 0,231335 2,583011 0,011015 

Log HF & Ativação 120 0,042595 0,463118 0,644133 

Log LF & Afeto Negativo 120 -0,074373 -0,810146 0,419487 

Log LF & Afeto Positivo 120 0,100625 1,098639 0,274162 

Log LF & Alegria 120 0,074751 0,814278 0,417126 

Log LF & Interesse 120 0,240848 2,695627 0,008052 

Log LF & Ativação 120 0,068630 0,747277 0,456383 

 

Correlações de Spearman entre a escala de resiliência e os índices da variabilidade 

da frequência cardíaca indicaram tendências de correlação positiva entre o log HF (Rho = 

0.15; p= 0.08) e o log LF (Rho = 0.15; p= 0.08) e a resiliência (figuras 7 e 8, 

respectivamente). Esses resultados sugerem que quanto maior o log HF, que representa a 

atividade parassimpática, e o log LF, que representa a sensibilidade barorreflexa, maior o 

traço de resiliência dos voluntários. Ver tabela 2 para as correlações entre a escala de 

resiliência e os índices da variabilidade da frequência cardíaca.  

 



38 
 

 

Figura 7: Gráfico da correlação de Spearman entre o log HF (atividade 

parassimpática) e a resiliência (Rho = 0.15; p= 0.08). 

 

Figura 8: Gráfico da correlação de Spearman entre o log LF (sensibilidade 

barorreflexa) e a resiliência (Rho = 0.15; p= 0.08).  
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Tabela 2: Correlação entre os índices da variabilidade da frequência cardíaca e a Escala de 

Resiliência. 

  Valid N Spearman R t(N-2) p-level 

FC & Resiliência 120 -0,093487 -1,02000 0,309817 

Log SDNN & 

Resiliência 

120 0,148937 1,63611 0,104481 

Log RMSSD & 

Resiliência 

120 0,124949 1,36801 0,173907 

Log HF & Resiliência 120 0,156348 1,71952 0,088141 

Log LF & Resiliência 120 0,157453 1,73198 0,085890 

 

Com relação às correlações de Spearman entre os índices da variabilidade da 

frequência cardíaca e os estilos de apego, encontramos correlações negativas entre o log 

RMSSD (Rho = - 0.19; p= 0.03) e o log LF (Rho = - 0.18; p= 0.03) e o perfil preocupado 

(figuras 9 e 10, respectivamente). Também foram encontradas tendências de correlação 

negativa entre log HF (Rho = - 0.17; p= 0.05) e o log SDNN (Rho = - 0.16; p= 0.06) e o 

perfil preocupado (figuras 11 e 12, respectivamente). Esses resultados sugerem que quanto 

maior a atividade parassimpática (RMSSD, HF), a variabilidade global da variabilidade da 

frequência cardíaca (SDNN) e a sensibilidade barorreflexa (LF) menor é o perfil 

preocupado das pessoas.   

Também encontramos uma correlação negativa entre a FC (Rho = - 0.17; p= 0.04) e 

o perfil seguro (figura 13), indicando que quanto menor a frequência cardíaca (maior 

atuação parassimpática e menor atuação simpática) maior é o perfil seguro dos indivíduos. 

Ver tabela 3 para as correlações entre a escala de Perfis de Relacionamentos e os índices da 

VFC.  
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Figura 9: Gráfico da correlação de Spearman entre o log RMSSD (atividade 

parassimpática) e o perfil preocupado (Rho = - 0.19; p= 0.03). 

 

 

Figura 10: Gráfico da correlação de Spearman entre o log LF (sensibilidade 

barorreflexa) e o perfil preocupado (Rho = - 0;18; p= 0.03).  
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Figura 11: Gráfico da correlação de Spearman entre o log HF (atividade 

parassimpática) e o perfil preocupado (Rho = - 0.17; p= 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Gráfico da correlação de Spearman entre o log SDNN (variabilidade 

global da variabilidade da frequência cardíaca) e o perfil preocupado (Rho = - 0.16; 

p= 0.06). 
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Figura 13: Gráfico da correlação de Spearman entre a FC (atividade simpática e 

parassimpática) e o perfil seguro (Rho = - 0.17; p= 0.04). 

 

Tabela 3: Correlação entre os índices da variabilidade da frequência cardíaca e a Escala de 

Perfis de Relacionamentos. 

  Valid N Spearman R t(N-2) p-level 

FC & Seguro 120 -0,179346 -1,98031 0,049996 

FC & Medroso 120 -0,080701 -0,87950 0,380917 

FC & Preocupado 120 0,123887 1,35621 0,177623 

FC & Rejeitado 120 0,054333 0,59108 0,555596 

Log SDNN & Seguro 120 0,036617 0,39803 0,691325 

Log SDNN & Medroso 120 0,147396 1,61882 0,108157 

Log SDNN & 

Preocupado 

120 -0,167967 -1,85089 0,066686 

Log SDNN & Rejeitado 120 0,028750 0,31243 0,755263 

Log RMSSD & Seguro 120 0,059616 0,64875 0,517761 

Log RMSSD & Medroso 120 0,102705 1,12159 0,264312 

Log RMSSD & 

Preocupado 

120 -0,190042 -2,10271 0,037617 

Log RMSSD & Rejeitado 120 0,013915 0,15117 0,880103 

Log HF & Seguro 120 0,015710 0,17068 0,864770 

Log HF & Medroso 120 0,145776 1,60063 0,112132 

Log HF & Preocupado 120 -0,176639 -1,94945 0,053614 

Log HF & Rejeitado 120 0,063934 0,69592 0,487845 
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Log LF & Seguro 120 0,073316 0,79856 0,426150 

Log LF & Medroso 120 0,139656 1,53206 0,128184 

Log LF & Preocupado 120 -0,189415 -2,09550 0,038264 

Log LF & Rejeitado 120 0,023864 0,25930 0,795853 

 

6.2 Associação da variabilidade da frequência cardíaca com o comportamento pró-

social 

 

Com relação às análises entre o tempo gasto para pegar a caneta e as medidas 

fisiológicas, encontramos uma correlação negativa com o log HF (Rho = -0,18; p= 0.04) e 

uma tendência de correlação negativa com o log RMSSD (Rho = -0,17; p= 0.05) (figura 14 

e 15, respectivamente). Esses resultados indicam que quanto menor a atividade 

parassimpática (HF e RMSSD) menor o comportamento pró-social, uma vez que os 

voluntários gastaram maior tempo para pegar a caneta. Ver tabela 4 para as correlações 

entre o tempo gasto para pegar a caneta (tarefa comportamental) e todos os índices da 

VFC.  

 

Figura 14: Gráfico da correlação de Spearman entre o log HF (atividade 

parassimpática) e o tempo gasto para pegar a caneta (Rho = - 0,18; p= 0.04). 
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Figura 15: Gráfico da correlação de Spearman entre o log RMSSD (atividade 

parassimpática) e o tempo gasto para pegar a caneta (Rho = - 0,17; p= 0.05). 

 

Tabela 4: Correlação entre os índices da variabilidade da frequência cardíaca e o tempo 

gasto para realizar a tarefa comportamental. 

  Valid N Spearman R t(N-2) p-level 

Tempo Gasto & FC 120 0,145074 1,592752 0,113891 

Tempo Gasto & Log 

SDNN 

120 -0,133155 -1,45943 0,147102 

Tempo Gasto & Log 

RMSSD 

120 -0,175260 -1,93374 0,055540 

Tempo Gasto & Log HF 120 -0,186688 -2,06424 0,041187 

 

 

6.3 Associação do comportamento pró-social com os traços pró-sociais  

 

Para verificar se havia associações entre a tarefa comportamental e os traços pró-

sociais, foram feitas correlações entre o tempo gasto para pegar a caneta no chão e as 

pontuações nas escalas psicométricas. Foi observada uma correlação positiva entre o tempo 

de realização da tarefa e o perfil preocupado (Rho = 0.18; p= 0.04) (figura 16). Isso indica 

que quanto maior o perfil preocupado do indivíduo maior o tempo gasto para pegar a 

caneta, ou seja, menos comportamento pró-social a pessoa tem. Também foi encontrada 
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uma tendência de correlação negativa entre o tempo de realização da tarefa 

comportamental e o traço de afeto positivo (Rho = - 0.15; p= 0.09) e o traço de alegria 

(Rho = - 0.16; p= 0.06), que é um subescala da Escala de Traço de Afeto Positivo (figura 

17 e 18, respectivamente). Esses resultados sugerem que quanto maior o traço de afeto 

positivo e o traço de alegria menor o tempo gasto para pegar a caneta, ou seja, mais 

comportamento pró-social a pessoa tem. Ver tabela 5 para as correlações entre o tempo 

gasto para pegar a caneta (tarefa comportamental) e todas as escalas de traços pró-sociais. 

 

 

Figura 16: Gráfico da correlação de Spearman entre o perfil preocupado e o tempo 

gasto para pegar a caneta (Rho = 0.18; p= 0.04). 
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Figura 17: Gráfico da correlação de Spearman entre o traço de afeto positivo e o 

tempo gasto para pegar a caneta (Rho = - 0.15; p= 0.09). 

 

 

Figura 18: Gráfico da correlação de Spearman entre o traço de alegria (subescala da 

Escala de Traço de Afeto Positivo) e o tempo gasto para pegar a caneta (Rho = - 

0.16; p= 0.06). 
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Tabela 5: Correlação entre o tempo gasto para realizar a tarefa comportamental e as escalas 

PANAS, Resiliência e Perfis de Relacionamentos. 

  Valid N Spearman R t(N-2) p-level 

Tempo Gasto & Afeto 

Negativo 

120 -0,150672 -1,65562 0,100456 

Tempo Gasto & Afeto 

Positivo 

120 -0,153313 -1,68533 0,094568 

Tempo Gasto & Alegria 120 -0,168468 -1,85657 0,065866 

Tempo Gasto & Interesse 120 -0,143034 -1,56989 0,119119 

Tempo Gasto & Ativação 120 -0,104172 -1,13779 0,257514 

Tempo Gasto & Resiliência 120 0,061183 0,66587 0,506794 

Tempo Gasto & Seguro 120 0,048512 0,52760 0,598768 

Tempo Gasto & Medroso 120 -0,066650 -0,72562 0,469507 

Tempo Gasto & Preocupado 120 0,184279 2,03666 0,043922 

Tempo Gasto & Rejeitado 120 -0,037303 -0,40550 0,685846 
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7. DISCUSSÃO 

 

No presente estudo investigamos a existência de associação entre os traços e 

comportamentos pró-sociais e os índices da variabilidade da frequência cardíaca (VFC). 

A atividade parassimpática (log HF e/ou log RMSSD) e a sensibilidade barorreflexa 

(log LF) se correlacionaram negativamente com o perfil preocupado e positivamente 

com os traços de interesse e resiliência. A VFC global (SDNN) se correlacionou 

negativamente com o perfil preocupado e a frequência cardíaca (FC) se correlacionou 

negativamente com o perfil seguro. Além disso, o tempo gasto para realização da tarefa 

comportamental correlacionou-se positivamente com o perfil preocupado e 

negativamente com o traço de afeto positivo, traço de alegria e a atividade 

parassimpática (log HF e log RMSSD).  

Comumente na literatura são encontrados poucos relatos da coleta do 

eletrocardiograma em repouso e sua comparação com traços e comportamentos pró-

sociais. A grande maioria dos trabalhos é relativa, por exemplo, à coleta durante a 

exposição a algum estímulo, tais como estresse, fotografias, sons etc. Dessa forma, 

nosso trabalho é inovador nessa área, uma vez que teve como objetivo investigar a 

variabilidade da frequência cardíaca em repouso como um traço biológico do indivíduo 

e verificar suas associações com os traços e comportamentos pró-sociais. Concluímos 

que a variabilidade da frequência cardíaca em repouso (traço biológico), especialmente 

a atividade parassimpática e a sensibilidade barorreflexa, estão associadas ao maior 

comportamento e traços pró-sociais, o que pode ser um indicativo de melhor saúde 

física e mental.  

 

7.1 Associação da variabilidade da frequência cardíaca com os traços pró-sociais  

 

A atuação do RMSSD e HF como reflexo da atividade parassimpática (e de boa 

qualidade de vida) já está bem elucidada na literatura (Xhyheri et al., 2012; Thayer & 

Lane, 2007; Kop et al., 2010), porém o entendimento do componente LF ainda 

permanece em discussão. Alguns estudos sugerem que o LF possa representar tanto a 

atividade parassimpática quanto a função baroreflexa (Moak et al., 2007; Rahman et al., 

2011; Goldstein et al., 2011; Paso et al., 2013), diferentemente de outros estudos, que 
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sugerem que o LF representaria principalmente a modulação do tônus simpático  (Chen 

et al., 2008; Alyan et al., 2008). A atividade do LF como indicativa da sensibilidade do 

baroreflexo, e não como indicativa puramente da atividade simpática como a maioria 

dos autores defendia, é baseada em algumas evidências que comprovam a ausência de 

correlação entre o LF e outras medidas validadas de controle cardíaco simpático, como 

níveis plasmáticos de epinefrina e liberação de norepinefrina cardíaco, aumento do HF e 

LF após uso de medicamentos que aumentam o tônus vagal cardíaco e a similaridade 

dos valores de LF em pacientes com desnervação simpática cardíaca e com 

sensibilidade baroreflexa normal (Karason et al., 1999; Moak et al., 2007; Goldstein et 

al., 2012; Paso et al., 2013). 

Nossos resultados revelaram que a atividade parassimpática (log HF) e a 

sensibilidade barorreflexa (log LF) se correlacionaram positivamente com o traço de 

resiliência. Esses achados corroboram o estudo de Williams et al. (2009), que mostrou 

que os indivíduos mais abertos a experiências, que é uma característica das pessoas 

resilientes, apresentaram maior atividade parassimpática e menor reatividade simpática 

(pressão sanguínea sistólica e diastólica) durante um estressor laboratorial, que envolvia 

“reviver” um evento estressante vivenciado recentemente. Os autores sugeriram que as 

pessoas mais abertas têm habilidade para encontrar significado positivo e benefícios nas 

experiências difíceis, ou seja, apresentam maior resiliência ao estresse, enquanto os 

indivíduos menos abertos, apresentam uma maior vulnerabilidade aos efeitos aversivos 

do estresse. As pessoas abertas a experiências possuem amplo domínio de 

personalidades, compreendendo a imaginação ativa, a atenção aos sentimentos 

interiores (tanto positivos quanto negativos), preferência por variedade, curiosidade 

intelectual e independência de opiniões (Costa & McCrae, 1992). Importantemente, ser 

aberto tem sido associado com melhor saúde física em populações com doença crônica 

(Williams et al., 2009). Além disso, tem sido proposto que os indivíduos com maior 

resistência em situações estressantes, mais abertos a experiências e mais capazes de se 

auto tranquilizar frente ao estresse possuem maior atividade cardíaca vagal em repouso 

(Movius & Allen, 2005; Porges, 2007).  

Um trabalho do nosso grupo, que também foi realizado com estudantes 

universitários, teve como objetivo avaliar os efeitos da resiliência, da modulação vagal 

cardíaca em repouso, dos traços afetivos (fatores internos) e da visualização de fotos 
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agradáveis e desagradáveis (fatores externos) sobre a reatividade e recuperação cardíaca 

a um estressor em ambiente de laboratório. Os resultados demonstraram que os 

indivíduos com maior modulação vagal cardíaca e maior resiliência apresentaram maior 

recuperação cardíaca ao estresse. Além disso, as imagens agradáveis também 

promoveram maior recuperação cardíaca nos participantes com menor traço de afeto 

negativo (Souza et al., 2007).   

Seguindo essa mesma linha, outro estudo do nosso grupo que teve como amostra 

militares das tropas de paz demonstrou que quanto maior a resiliência e a modulação 

vagal cardíaca em repouso maior a reatividade e recuperação cardíaca após uma tarefa 

de estresse laboratorial (Souza et al., 2013). Geisler et al. (2013) demonstraram que a 

modulação vagal cardíaca em repouso está positivamente associada com o uso habitual 

de estratégias de enfrentamento/engajamento, caracterizados por tentativas de acalmar a 

si mesmo e atenuar a angústia, auto-controle, auto-instruções positivas e busca por 

apoio social. Além disso, a modulação vagal cardíaca em repouso também foi 

positivamente associada com duas dimensões de bem-estar: integração e aceitação 

social. Como sugerido por Porges (2007), a modulação vagal é uma das principais 

maneiras através das quais os circuitos cerebrais regulam os comportamentos sociais, 

influenciando assim as interações interpessoais. Dessa forma, é concebível que os 

indivíduos que apresentam maior modulação vagal em repouso são dotados de maior 

capacidade para suportar o estresse social e recuperar rapidamente de seus efeitos.  

Tugade & Fredrickson (2004), com o intuito de avaliar a resiliência no contexto 

de uma tarefa de estresse em laboratório demonstraram que o traço de resiliência foi 

positivamente associado com o humor positivo. Além disso, os indivíduos mais 

resilientes apresentaram maior alegria e interesse durante a tarefa de preparação do 

discurso e se recuperaram cardiacamente mais rápido da ativação emocional negativa. 

Vale ressaltar que os participantes mais resilientes também avaliaram a tarefa de 

estresse como menos ameaçadora, quando comparado com os indivíduos menos 

resilientes. Notavelmente, os indivíduos resilientes vivenciam emoções positivas 

mesmo no meio de eventos estressantes o que pode explicar sua habilidade de se 

recuperar com sucesso apesar das adversidades. Isso sugere que as pessoas com traço de 

resiliência podem compreender os benefícios associados com as emoções positivas e 
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usar esse conhecimento para sua própria vantagem quando lida com eventos emocionais 

negativos (Tugade & Fredrickson, 2002; 2004).  

Um estudo realizado com estudantes dos Estados Unidos após o ataque terrorista 

de 11 de Setembro demonstrou que as pessoas que pontuaram mais alto na escala de 

resiliência apresentaram baixo neuroticismo, alta extroversão e eram pessoas mais 

abertas. Além disso, os indivíduos com maior traço de resiliência apresentaram maior 

satisfação na vida, otimismo e tranquilidade e também viram significado positivo nos 

problemas vivenciados em função do ataque de 11 de Setembro. Também foi 

demonstrado que as pessoas mais resilientes desenvolveram menos sintomas 

depressivos e apresentaram mais emoções positivas (interesse, amor, gratidão) em meio 

às emoções negativas (raiva, tristeza, medo) vivenciadas por eles após o ataque 

(Fredrickson et al, 2003).  

Dentro da perspectiva das emoções positivas, Oveis et al. (2009) demonstraram 

que quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca em repouso maior o traço de 

emoção positiva, a qual foi avaliada a partir de traços de personalidade (extroversão e 

socialização), disposição pra ser otimista e humor em longo prazo. Isso poderia ser 

levado em consideração para os indivíduos resilientes, visto que, como mencionado 

anteriormente, eles apresentam alta extroversão e são otimistas. Além disso, as emoções 

negativas, tais como ansiedade, depressão e hostilidade, têm sido negativamente 

correlacionadas com a variabilidade da frequência cardíaca em repouso (HF-HRV) 

(Friedman &Thayer, 1998; Thayer et al., 1996; Carney et al., 2000; Rechlin et al., 1995; 

Demaree & Everhart, 2004; Sloan et al., 1994).  

O presente estudo revelou que a atividade parassimpática (log HF) e a 

sensibilidade barorreflexa (log LF) se correlacionaram positivamente com o traço de 

interesse, que é uma subescala da escala de traço de afeto positivo. O interesse é 

considerado um tipo de emoção positiva que amplia os estímulos para explorar, obter 

novas informações e experiências e expande si mesmo nos processos (Csikszentmihalyi, 

1990; Izard, 1977; Ryan & Deci, 2000; Tomkins, 1962). 

Wang et al. (2013) também encontraram resultados similares aos nossos. Esses 

autores demonstraram que o traço de afeto positivo foi estavelmente associado com a 

variabilidade da frequência cardíaca em repouso, independentemente do traço de afeto 

negativo. Além disso, esses achados estão de acordo com estudos anteriores que 
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demonstraram que o afeto positivo promove benefícios à saúde, alterando os sistemas 

neuroendócrino, autonômico e imune (Chida & Steptoe, 2008; Dockray & Steptoe, 

2010).  

Também em concordância com nossos achados, Bhattacharyya et al. (2008) 

realizaram o monitoramento da variabilidade da frequência cardíaca por 24 horas em 

um grupo de pacientes com suspeita de doença arterial coronariana e demonstraram que 

o maior afeto positivo foi associado com maior modulação vagal medida através do HF. 

As emoções positivas e o bem-estar podem influenciar a atividade 

cardiovascular via ativação parassimpática, o que serve para diminuir os efeitos da 

ativação do sistema nervoso simpático na atividade cardíaca (Dockray & Steptoe, 

2010). Em particular, quando o ramo simpático domina por longos períodos, as 

demandas energéticas do sistema se tornam excessivas e podem não ser suficientes, 

levando eventualmente à morte. O prolongado estado de alerta provocado pelas 

emoções negativas também coloca uma demanda excessiva de energia no sistema. No 

caminho até a morte, contudo, o envelhecimento precoce e as doenças caracterizam um 

sistema dominado pelo afeto negativo e pelo desequilíbrio autonômico (Thayer & 

Sternberg, 2006). Há evidências aumentadas de que os indivíduos com maiores níveis 

de controle parassimpático são mais saudáveis, não somente pelo controle 

cardiovascular desse ramo, mas também devido às suas implicações para o humor, 

regulação do estresse e função cognitiva (Rottenberg, 2007; Thayer & Sternberg, 2006). 

Além disso, os indivíduos que possuem alta modulação vagal em repouso apresentam 

menor risco de morbidade e mortalidade (Thayer & Lane, 2007). 

Dado que a alta modulação vagal cardíaca em repouso indica um alto potencial 

para reatividade vagal, isso pode estar associado com a auto-regulação adaptativa 

(Geisler et al., 2013). Confirmando este pressuposto, pesquisas têm demonstrado que 

indivíduos com maior modulação vagal cardíaca conseguem lidar de maneira mais 

construtiva com estressores (Fabes & Eisenberg, 1997) e utilizam melhores estratégias 

de regulação emocional (Geisler et  al., 2010). 

O afeto positivo também pode servir como um amortecedor contra 

consequências fisiológicas adversas do estresse. Ele tem sido demonstrado para 

compensar os potenciais danos fisiológicos do afeto negativo (Folkman & Moskowitz, 

2000). Segundo o estudo de Papousek et al. (2010), os indivíduos com maior traço de 
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afeto positivo apresentaram uma recuperação cardiovascular mais completa e subjetiva 

após o estresse laboratorial, quando comparado com indivíduos com menor traço de 

afeto positivo, o que foi independente do traço de afeto negativo. Dessa forma, o traço 

de afeto positivo pode ser benéfico, não somente porque está associado com estratégias 

de enfrentamento ativo (Folkman & Moskowitz, 2000), mas também porque pode estar 

relacionado à maior funcionalidade de processos que facilitam a recuperação e, por sua 

vez, a flexibilidade cognitiva e afetiva (Papousek et al., 2010).   

Existem evidências de que pode haver um substrato neural comum entre o traço 

de afeto positivo e a flexibilidade aumentada de processos cognitivos e emocionais, o 

que pode mediar a relação entre o traço de afeto positivo e a rápida recuperação 

cardíaca após um desafio emocional (Papousek et al., 2010). A maior funcionalidade de 

regiões cerebrais relacionadas ao traço de afeto positivo (por exemplo, regiões do córtex 

pré-frontal esquerdo) foi demonstrada como estando associadas com maior regulação 

emocional automática após um desafio afetivo (Kline et al., 2007) e com maior 

habilidade para regular voluntariamente as emoções negativas (Jackson et al., 2003; 

Ochsner et al., 2002). A flexibilidade cognitiva tem sido associada ao afeto positivo 

(Ashby et al., 1999; Dreisbach & Goschke, 2004), enquanto pior flexibilidade cognitiva 

é associada ao afeto negativo (Friedman, 2007).  

Em um trabalho do nosso grupo, voluntários foram expostos à visualização 

passiva de um bloco de fotos de corpos mutilados e de um bloco de fotos neutras de 

utensílios domésticos (Oliveira et al., 2009). Previamente à visualização das fotos 

desagradáveis, eles foram informados de que as fotos eram provenientes de situações de 

violência (contexto real) ou de maquiagem cinematográfica (contexto atenuado). Os 

resultados mostraram que no contexto real tanto os voluntários com alto quanto os com 

baixo afeto positivo apresentaram aumento da condutância da pele (atividade simpática) 

e diminuição da frequência cardíaca (bradicardia atencional) durante a visualização das 

fotografias desagradáveis em relação às neutras. Já no contexto atenuado, os voluntários 

que possuíam alto afeto positivo não apresentaram aumento da condutância da pele e 

nem bradicardia, que eram alterações esperadas frente a fotos desagradáveis. Desta 

forma, os autores concluíram que os voluntários com alto afeto positivo foram os mais 

susceptíveis a estratégia de regulação emocional e, portanto tiveram respostas 

fisiológicas mais adaptativas em relação ao contexto.  
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Além disso, diversos estudos também têm associado o traço de afeto positivo 

com melhores resultados de saúde. Dentro dessa perspectiva Marsland et al. (2006), 

tiveram como objetivo verificar a associação entre o traço de afeto positivo e a 

vulnerabilidade para infecções respiratórias superiores. Os resultados demonstraram que 

os participantes com maior traço de afeto positivo apresentaram maiores respostas de 

anticorpos à vacinação de hepatite B, o que sugere uma relação dose dependente entre o 

aumento do estilo emocional positivo e o decréscimo da susceptibilidade para doenças 

respiratórias superiores e que, além disso, o afeto positivo melhora a função imune. Há 

evidências também de que os indivíduos com maior afeto positivo praticam mais 

atividade física e têm melhor qualidade do sono do que aqueles com menor afeto 

positivo (Cohen et al., 2003), e apresentam menores concentrações de cortisol salivar, o 

qual foi coletado no decorrer de 3 semanas, sendo realizada uma média da concentração 

total de cortisol liberada (Polk et al., 2005).  

Outro achado do nosso estudo foi que os indivíduos com perfil de apego 

preocupado apresentaram menor atividade parassimpática (log RMSSD e log HF), menor 

sensibilidade barorreflexa (log LF) e menor variabilidade global da VFC (log SDNN). 

Além disso, os indivíduos com perfil de apego seguro tiveram menor frequência cardíaca.  

O apego envolve a manutenção da proximidade entre crianças e parentes (cuidado 

familiar), amor e fidelidade sexual entre parceiros de longo tempo e está associado com a 

formação de várias ligações sociais entre indivíduos de um grupo (REF.). O quanto as 

pessoas valorizam e reagem nas interações com os outros é, sem dúvida, um dos principais 

ingredientes da vida humana e das emoções (Vrticka & Vuilleumier, 2012).  

Os indivíduos preocupados, um dos tipos de apego inseguro, são caracterizados 

por alto apego ansioso (Bartholomew & Horowitz, 1991), apresentando uma excessiva 

busca de ajuda, protesto à separação e medo da perda (West et al., 1994). Embora 

busquem ajuda, a tranquilidade que resulta do contato é parcial e transiente. Os 

indivíduos preocupados são descritos como ansiosos, dependentes, emotivos, 

impulsivos e buscam sempre a aprovação (Klohnen & John, 1998). O apego preocupado 

envolve a auto percepção de vulnerabilidade, o que pode levar a um limiar inferior para 

ativar o comportamento de apego (Maunder & Hunter, 2001). Enquanto isso, os 

indivíduos com maior estilo de apego seguro apresentam maior autoestima e são mais 
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confidentes em situações sociais, têm pensamentos mais positivos sobre o mundo social, 

vêm os outros como mais confiáveis, seguros e altruísticos (Collins & Read, 1990).   

Seguindo a mesma linha dos nossos achados, Diamond & Hicks (2005) 

demonstraram que a modulação vagal em repouso foi positivamente associada com o 

estilo de apego seguro e negativamente associada com o estilo de apego ansioso. Além 

disso, as pessoas com maiores percepções de segurança nos relacionamentos atuais 

demonstraram maior recuperação efetiva à raiva induzida no laboratório, o que sugere 

que o apego seguro contribui para regulação das emoções negativas. 

Oosterman et al. (2007) realizaram um estudo com crianças e demonstraram que 

houve uma redução da modulação vagal quando a criança foi separada de sua mãe e não 

quando ela foi separada de um estranho, mostrando que há um decréscimo da atividade 

vagal quando ocorre a separação da figura de apego.    

Crianças com baixa modulação vagal mostram falta de controle emocional (Fox, 

1989; Porges, 1991) e uma elevada inibição comportamental (Snidman, 1989). Além 

disso, crianças e adultos com baixa modulação vagal têm mostrado reatividade 

emocional aumentada e comportamental ineficaz em resposta ao estresse (Fabes & 

Eisenberg, 1997; Fabes, Eisenberg & Einsenbud, 1993). Levando em consideração que 

essa constelação de fenômenos de regulação emocional tem sido teoricamente e 

empiricamente associada ao apego inseguro (Mickelson, Kessler, & Shaver, 1997; 

Mikulincer, 1998; Mikulincer & Orbach, 1995), isso levanta a possibilidade de que 

diferenças individuais na modulação vagal se devem parcialmente a diferenças 

interindividuais relacionadas ao apego na reatividade e recuperação emocional 

(Diamond & Hicks, 2005). Isso implica que as experiências nos relacionamentos podem 

influenciar o funcionamento vagal (Mikulincer et al., 2003). Além disso, Kok & 

Fredrickson (2010) demonstraram que maior modulação vagal cardíaca em repouso 

prediz aumento de sentimentos de conexão durante interações sociais e nas emoções 

positivas, e esse aumento nas emoções positivas e na conexão, por sua vez, predisse 

maior modulação vagal cardíaca em repouso, promovendo um modelo de espiral 

ascendente.  

A teoria do apego também menciona que os indivíduos com apego seguro 

podem se adaptar a eventos estressantes mais facilmente que os indivíduos com apego 

inseguro (Smeets, 2010). O estilo de apego adulto pode estar conectado aos sistemas 
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psicológicos e biológicos que regulam a reatividade ao estresse (Maunder & Hunter, 

2001; Maunder et al., 2006). Então, já é conceituado que o apego inseguro leva à 

atividade aumentada do sistema de estresse e pode levar as pessoas vulneráveis aos 

efeitos danosos do mesmo (Smeets, 2010). Além disso, Karreman & Vingerhoets 

(2012) demonstraram que o apego seguro foi associado com maior reavaliação 

cognitiva e resiliência e que esses dois fatores parcialmente medeiam o bem-estar dos 

indivíduos. Os participantes com perfil de apego seguro eram mais propensos a 

reformular as situações como menos emocionais e eram menos propensos a suprimir a 

expressão emocional. Como esperado, os indivíduos com perfil de apego preocupado 

foram inversamente relacionados ao bem-estar devido à menor utilização da reavaliação 

positiva.  

 

7.2 Associações da variabilidade da frequência cardíaca com o comportamento 

pró-social  

 

Nossos resultados demonstraram que o comportamento pró-social, aqui 

evidenciado como o comportamento de ajudar a recolher uma caneta caída no chão, 

correlacionou-se negativamente com a atividade parassimpática (log HF e log RMSSD). 

Ou seja, aqueles indivíduos com menor modulação vagal em repouso levaram mais 

tempo para recolher a caneta (menor comportamento pró-social).  

Pesquisas têm associado a modulação vagal em repouso a numerosos índices de 

bem-estar psicológico, incluindo o traço de emocionalidade positiva (Oveis et al., 

2009), o comportamento pró-social (Eisenberg et al., 1995), a simpatia (Fabes et al., 

1993), além dos indivíduos serem mais bem dispostos e gentis (Porges et al., 1994). 

Tem sido sugerido que a associação entre a modulação vagal e o bem-estar reflete uma 

causalidade recíproca, um modelo de “espiral ascendente”, no qual a modulação vagal 

facilita a captura das oportunidades sociais e emocionais, as quais, por sua vez, 

proporcionam um aumento da modulação vagal (Kok & Fredrickson, 2010). 

Em mais um dentre os sete experimentos realizados no estudo de Twenge et al. 

(2007), os autores se propuseram a avaliar a mediação interpessoal e o interesse 

empático dos participantes, os quais eram novamente divididos de maneira aleatória em 

quatro grupos, como descrito anteriormente: “sozinho no futuro”, no qual era dito aos 
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participantes que  provavelmente eles ficariam sozinhos mais tarde na vida; “aceito no 

futuro”, no qual os participantes ouviam que teriam relacionamentos gratificantes no 

futuro; “controle de infortúnio”, no qual era dito aos participantes que eles estariam 

propensos a acidentes futuramente, e grupo “controle”, onde os participantes não 

ouviam nada sobre seu futuro.  Nesse experimento, os participantes eram instruídos a ler 

e responder um breve manuscrito sobre um relato pessoal, o qual descrevia o recente 

rompimento de um relacionamento amoroso e as dificuldades enfrentadas após o 

término. Em seguida, eles respondiam a vários questionários sobre como eles se sentiam 

a respeito do manuscrito, uma vez que as respostas emocionais eram todas relacionadas 

com a preocupação empática. Os participantes receberam 2 dólares para participar da 

pesquisa (dado em partes no decorrer do experimento para facilitar a doação pro fundo 

emergencial estudantil, caso o participante tivesse interesse em ajudar) e ao final, o 

comportamento pró-social foi medido quando o experimentador dizia aos participantes, 

que, se eles quisessem, poderiam doar alguma parte do que eles haviam recebido para o 

fundo de emergência estudantil. Os resultados demonstraram que o grupo “sozinho no 

futuro” fazia menos doações do que os outros grupos. Também foi observado que os 

participantes da condição “sozinho no futuro” apresentaram menos empatia, compaixão 

e eram menos calorosos, coração mole e afetuosos à situação do término do 

relacionamento do que os participantes dos demais grupos. Os resultados sobre a 

empatia remontam à teoria original de que a exclusão social poderia causar sofrimento 

emocional, o que por sua vez, pode alterar o comportamento. Em vez de sofrimento, 

contudo, a exclusão social parece causar uma ausência temporária de emoção, tornando 

a pessoa relativamente anestesiada para dor física e a emoção. Como a empatia requer 

que uma pessoa reproduza ou simule a emoção de outra pessoa, a pessoa que está com 

os sistemas emocionais “desligados” será incapaz de ter empatia. Os resultados desse 

estudo corroboram os nossos achados, quando pensamos que os indivíduos com maior 

modulação vagal estão mais propensos a ter relacionamentos sociais mais estáveis, a 

serem mais aceitos na sociedade e a capturar as oportunidades sociais mais facilmente, 

o que pode provocar comportamentos mais pró-sociais, como foi demonstrado pelo 

nosso estudo.  

 

7.3 Associação do comportamento pró-social com os traços pró-sociais  
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O comportamento pró-social, medido através do tempo gasto para pegar a caneta 

no chão, correlacionou-se negativamente com o traço de afeto positivo e com a alegria, 

que é uma subescala da escala de traço de afeto positivo.  

  Tem sido demonstrado na literatura que as pessoas que são mais alegres alcançam 

melhores resultados na vida, incluindo sucesso financeiro, relações de apoio, saúde mental, 

enfrentamento efetivo e, até mesmo, saúde física e longevidade (Cohn et al., 2009). A 

alegria amplia os estímulos para ir além dos limites e ser criativo. Esses estímulos são 

evidentes não somente no comportamento social e físico, mas também no comportamento 

intelectual e artístico (Ellsworth & Smith, 1988; Fridja, 1986). Além disso, as pessoas 

alegres demonstram que são mais satisfeitas com sua vida familiar, seus relacionamentos 

românticos e seus amigos, sua saúde, sua educação, seu trabalho, suas atividades de 

descanso e até mesmo sua habitação e transporte (Lyubomirsky et al., 2005; Weiss et 

al.,1999). As pessoas alegres também são mais voltadas para fora e mais extrovertidas 

(Lyubomirsky et al., 2005). 

Estudos têm demonstrado que pessoas alegres e satisfeitas relatam maior 

frequência de engajamento em atividades em geral (Burger & Caldwell, 2000; 

Veenhoven, 1994; Watson & Clark et al., 1992), interações sociais (Gladow & Ray, 

1986; Lucas, 2001; Watson, 1988) e atividades de lazer em grupo (Mishra, 1992). Os 

indivíduos mais alegres têm mais probabilidade de serem caracterizados como 

energéticos e ativos por sua família e seus amigos (Diener & Fujita, 1995; Schimmack 

et al., 2004). 

 Corroborando os nossos achados, indivíduos com maiores pontuações na alegria 

ou no traço de afeto positivo geral relataram, através de questionários, terem maior 

interesse em ajudar as pessoas (Feingold, 1983), uma tendência a agir de maneira pró-

social ou cooperativa (por exemplo, desfrutar da partilha e ajudar os outros) (Rigby & 

Slee, 1993), e mais intenções de desenvolver altruísmo específico, cortejo ou 

comportamentos conscientes no trabalho (por exemplo, ajudar um colega no trabalho 

mesmo com sua pesada carga de trabalho) (Williams & Shiaw, 1999). Além disso, 

pessoas alegres relataram terem desenvolvido mais ações altruísticas em um passado 

recente (por exemplo, parar para ajudar um estranho) (Krueger et al., 2001).  
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Em um estudo onde o comportamento dos indivíduos foi rastreado de uma a sete 

vezes por dia, os estudantes com maior traço de afeto positivo gastaram um maior 

percentual de tempo ajudando os outros (Lucas, 2001). Seguindo esse mesmo 

raciocínio, Thoits & Hewitt (2001) demonstraram que aquelas pessoas mais alegres e 

com maior satisfação na vida tinham maior número de horas gastas com atividades 

voluntárias ao longo do tempo de estudo. Esses achados estão em concordância com 

nosso estudo, uma vez que os voluntários com maior afeto positivo apresentaram maior 

comportamento pró-social.  

Twenge et al. (2007) dividiram sua amostra em grupos de 4 a 6 pessoas do 

mesmo sexo. Os participantes recebiam um papel, onde deveriam escrever o seu 

primeiro nome. Em seguida, eles receberam instruções orais e escritas para que 

decorassem o nome uns dos outros e falassem sobre isso por 20 min, a partir de um 

conjunto de questões. Após participarem dessa tarefa de interação, o experimentador 

levou os participantes a salas separadas e pediu para que escolhessem duas pessoas com 

quem tiveram mais afinidade e com quem gostariam de trabalhar. Posteriormente, os 

participantes foram aleatoriamente designados para serem aceitos ou rejeitados pelo 

grupo. Para os participantes alocados no grupo aceito, o experimentador dizia: “Eu 

tenho boas notícias para você, todos o escolheram como alguém que gostariam de 

trabalhar”. Enquanto isso, para os participantes do grupo rejeitado, o experimentador 

mencionava: “Eu odeio dizer isso, mas ninguém escolheu você como alguém que 

gostariam de trabalhar”. Em seguida, o experimentador explicou que o participante não 

poderia fazer a próxima tarefa em grupo, ou porque não foi escolhido (condição 

rejeitado) ou porque não poderia ser formado um grupo de 4 a 6 pessoas (condição 

aceita). O experimentador mencionou então, que eles poderiam ir embora naquele 

momento e pedir o crédito por terem comparecido para realização do experimento ou 

eles poderiam participar como voluntário de outros experimentos (poderiam participar 

de 1, 2, ou 3) e, dessa forma, ajudar outros pesquisadores. No entanto, caso quisessem 

participar de outros experimentos a quantidade de créditos recebidos seria a mesma, 

independente do número de experimentos que eles contribuíssem. O comportamento 

pró-social foi medido pelo número de experimentos extras (variando de 0 a 3) para o 

qual o participante se voluntariou. Os resultados demonstraram que 90% dos 

participantes do grupo aceito se ofereceram para ajudar em pelo menos um 
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experimento, em comparação com apenas 20% do grupo rejeitado. Logo, isso 

demonstra que a exclusão social leva a uma diminuição geral do comportamento pró-

social. Esses resultados podem ser comparados aos encontrados no presente estudo, uma 

vez que, as pessoas com maior afeto positivo são mais abertas e susceptíveis para 

relações sociais e, dessa forma, mais propensas a terem comportamentos mais pró-

sociais como ocorreu no grupo aceito do estudo anterior.   

Em nosso estudo, o comportamento pró-social (tempo gasto para pegar a caneta 

no chão) também correlacionou-se positivamente com o perfil de apego preocupado 

(um dos tipos de apego inseguro), indicando que quanto mais preocupados eram os 

indivíduos mais tempo eles demoravam para pegar a caneta no chão, ou seja, menos 

comportamentos pró-sociais eles tinham. 

A partir de cinco estudos Mikulincer et al. (2005) demonstraram que os 

indivíduos com maior apego seguro apresentaram maior compaixão e boa vontade em 

ajudar pessoas que estavam sofrendo. Além disso, em todos os estudos, o apego 

evitativo foi associado com menores níveis de compaixão e de boa vontade em ajudar 

uma pessoa em sofrimento, enquanto o apego ansioso foi associado com maiores níveis 

de angústia pessoal ao ver uma pessoa sofrendo, o que não se traduziu em 

comportamento de ajuda. No nosso estudo mesmo que os indivíduos com apego 

preocupado, os quais são caracterizados pelo apego ansioso (self-model negativo), 

tenham pegado a caneta, eles demoraram mais tempo pra se prontificar a ajudar, ou seja, 

tiveram menos comportamento pró-social, assim como no estudo mencionado 

anteriormente.  

A angústia pessoal pode promover o comportamento de ajuda por razões 

centradas em si mesmo como, por exemplo, reparar seu próprio humor e para aumentar 

a autoestima (Batson’s, 1991), e isso é muito comum nos indivíduos com alto apego 

ansioso (Mikulincer, 2001). Além disso, Gillath et al. (2005) sugerem que se voluntariar  

melhora os comportamentos pró-sociais dos indivíduos com alta ansiedade. No entanto, 

o voluntariado tem efeitos mais benéficos quando é feito por razões altruísticas e não 

quando feito em benefício de si próprio.  

Os relacionamentos próximos e o comportamento pró-social caminham juntos 

nos adultos. Por exemplo, é mais provável que as pessoas casadas se voluntariem para 

ajudar os outros do que as pessoas solteiras (Dyer, 1980; Wright & Hyman, 1958), o 
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que sugere que as relações estáveis (por exemplo, o casamento) parecem promover 

ações pró-sociais (Twenge et al., 2007). Também já foi demonstrado que crianças e 

adolescentes que são de famílias estáveis e coesivas e que possuem outras fontes de 

apoio social adulto são mais prováveis de atuar de maneira pró-social (Cochran & Bo, 

1989; Romig & Bakken, 1992). Por outro lado, a exclusão social pode prejudicar 

algumas respostas internas, necessárias para que o comportamento pró-social ocorra. 

Crianças que possuem menor número de amigos demonstram déficits na maioria das 

habilidades pró-sociais, tais como o raciocínio moral e sensibilidade empática para o 

sofrimento de outras pessoas (Dekovic & Gerris, 1994; Schonert-Reichl, 1999). Além 

disso, as crianças com baixo apoio social são mais propensas a interpretar as ações das 

pessoas como agressivas (Anan & Barnett, 1999). Esses fatos sugerem que as crianças 

rejeitadas podem ver o mundo como mais hostil e responder dessa maneira (Twenge et 

al., 2007).  

Em experimento realizado por Twenge et al. (2007), os participantes foram 

divididos em quatro grupos: “sozinho no futuro”, “aceito no futuro”, “controle de 

infortúnio” e “controle” (esse estudo utilizou o mesmo paradigma experimental dos 

estudos citados anteriormente). O experimentador explicou uma tarefa qualquer para 

cada participante, apenas para distraí-lo e esbarrou “acidentalmente” em um copo com 

20 lápis, os quais caíram no chão. Em seguida, o experimentador ficou olhando para ver 

se o participante iria ajudar a pegar os lápis. O número de lápis que o participante pegou 

no chão foi utilizado como medida de comportamento pró-social. Os resultados 

demonstraram que aqueles que estavam no grupo “sozinho no futuro” foram menos 

dispostos a ajudar o pesquisador. Em geral, eles ajudaram a pegar menos que um lápis. 

Além disso, apenas 15% dos participantes do grupo “sozinho no futuro” ajudaram a 

pegar algum lápis, quando comparado com 64% dos participantes dos 3 outros grupos. 

Esse estudo demonstra que a previsão de acidentes foi menos desagradável do que a 

previsão de isolamento social no futuro, o que sugere que os relacionamentos e vínculos 

sociais podem ter forte impacto no comportamento pró-social.  
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8. CONCLUSÃO 

 

 

A variabilidade da frequência cardíaca em repouso, em especial a atividade 

parassimpática e a sensibilidade barorreflexa, correlacionaram-se negativamente com o 

perfil de apego preocupado e positivamente com os traços de interesse e resiliência. A 

VFC global se correlacionou negativamente com o perfil de apego preocupado e a FC 

se correlacionou negativamente com o perfil de apego seguro. O comportamento pró-

social (tempo gasto para pegar a caneta) correlacionou-se positivamente com o perfil de 

apego preocupado, e negativamente com o traço de afeto positivo, a alegria e com a 

atividade parassimpática. Concluímos que a variabilidade da frequência cardíaca em 

repouso (traço biológico), especialmente a atividade cardíaca parassimpática e a 

sensibilidade barorreflexa, estão associadas ao maior comportamento pró-social (menor 

tempo gasto para pegar a caneta) e maiores traços pró-sociais (maior traço de afeto 

positivo, menor apego inseguro/maior apego seguro e maior resiliência), o que pode ser 

um indicativo de melhor saúde física e mental. 

Os comportamentos pró-sociais, tais como ajuda e cooperação, é uma fonte vital 

de harmonia social e bons relacionamentos, sendo essenciais para sobrevivência 

humana, visto sermos uma espécie social. Além do mais, os traços pró-sociais são 

capazes de afetar os relacionamentos, o bem-estar, as interações sociais e motivar o 

comportamento pró-social, promovendo um espiral ascendente.  

Dessa forma, os traços e os comportamentos pró-sociais são cruciais para o 

funcionamento físico e psicológico ótimo dos seres humanos, e com isso, estratégias 

que visem aumentar ambos são de extrema importância para a promoção dos 

relacionamentos interpessoais e obtenção de melhores resultados de saúde.  

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

REFERÊNCIAS 

 

AFFLECK, G.; TENNEN, H. Construing benefits from adversity: Adaptational 

significance and dispositional underpinnings. Journal of Personality, v. 64, p. 899-

922, 1996. 

 

AINSWORTH, M. D. S.; BLEHAR, M. C.; WATERS, E.; WALL, S. Patterns of 

attachment: A psychological study of the Strange Situation. New Jersey: Erlbaum. 

1978. 

 

AKSELROD, S. et al. Power spectrum analysis of heart rate fluctuation: a quantitative 

probe of beat-to-beat cardiovascular control. Science, v. 213, p. 220-222, 1981. 

 

ALYAN, O. et al. Effects of cigarette smoking on heart rate variability and plasma N-

terminal pro-B-type natriuretic peptide in healthy subjects: is there the relationship 

between both markers? Annals of Noninvasive Electrocardiology, v.13, p.137-144, 

2008. 

 

ANAN, R. L.; BARNETT, D. Perceived social support mediates between prior 

attachment and subsequent adjustment: A study of urban African-American children. 

Developmental Psychology, v. 35, p. 1210–1222, 1999. 

ASHBY, E. G.; ISEN, A. M.; TURKEN, A. U. A neuropsychological theory of positive 

affect and its influence on cognition. Psychological Review, v. 106, p. 529-550, 1999. 

 

BARTHOLOMEW, K.; HOROWITZ, L. M. Attachment styles among young adults: A 

test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, v. 61, p. 

226-244, 1991. 

 

BATSON, C. D. The altruism question: Toward a social psychological answer. New 

Jersey: Erlbaum, 1991. 

 

BARTHOLOMEW, K. Avoidance of intimacy-an attachment perspective. Journal of 

Social and Personal Relationships, v. 7, p. 147-178, 1990. 

 

BERNTSON, G. G. et al. Heart rate variability: Origins, methods, and interpretive 

caveats. Psychophysiology, v. 34, n. 6, p. 623-648, 1997. 

 

BERNTSON, G. G.; CACIOPPO,  J. T.; QUIGLEY, K. S. Autonomic determinism: the 

modes of autonomic control, the doctrine of autonomic space, and the laws of 

autonomic constraint. Psychological Review, v. 98, n. 4, p. 459-487, 1991. 

 

BHATTACHARYYA, M. R. et al. Depressed mood, positive affect, and heart rate 

variability in patients with suspected coronary artery disease. Psychosomatic Medicine, 

v. 70, p. 1020-1027, 2008. 

 



64 
 

BLOCK, J.; KREMEN, A. M. IQ and ego-resiliency: Conceptual and empirical 

connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology, v. 70, n. 

2, p. 349-361, 1996. 

 

BOWLBY, J. Attachment and loss. New York: Basic Books, 1969.  

 

BOWLBY, J. Separação, Angustia e Raiva. São Paulo: Martins Fontes, 2004.   

 

BOWLBY, J. Formação e rompimento dos laços afetivos. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 

 

BOWLBY, J. Apego. A natureza do vínculo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

 

BOSTOCK, S. et al. Positive emotional style and subjective, cardiovascular and cortisol 

responses to acute laboratory stress. Psychoneuroendocrinology, v. 36, p. 175-183, 

2011. 

 

BROOK, R. D.; JULIUS, S. Autonomic imbalance, hypertension, and cardiovascular 

risk. American Journal of Hypertension, v. 13, p. 112-122, 2003. 

 

BROWNLEY, K. A.; HURWITZ, B. E.; SCHNEIDERMAN, N. Cardiovascular 

Psychophysiology. In: CACIOPPO, J. T.; TASSINARY, L. G.; BERNTSON, G. G. 

Handbook of Psychopysiology. 2rd ed. Cambridge University Press, 2000.  p. 224-

264. 

 

BRUMMETT, B. H. et al. Positive affect is associated with cardiovascular reactivity, 

norepinephrine level, and morning rise in salivary cortisol. Psychophysiology, v. 46, p. 

862-869, 2009. 

 

BURGER, J. M.; CALDWELL, D. F. Personality, social activities, job-search behavior 

and interview success: Distinguishing between PANAS trait positive affect and NEO 

extraversion. Motivation and Emotion, v. 24, p. 51-62, 2000. 

  

CACIOPPO, J. T. et al. Social isolation. Annals of  New York Academy Sciences, p. 

17-22, 2011. 

CARNELLEY, K.; JANOFF-BULMAN, R. Optimism about love relationships: 

General vs. specific lessons from one's personal experiences. Journal of Social and 

Personal Relationships, v. 9, p. 5-20, 1992.   

 

CARNEY, R. M. et al. Change in heart rate and heart rate variability during treatment 

for depression in patients with coronary heart disease. Psychosomatic Medicine, v. 62, 

p. 639-647, 2000. 

 

CHEN, G. et al. Abdominal obesity is associated with autonomic nervous derangement 

in healthy Asian obese subjects. Clinical Nutrition, v. 27, p. 212-217, 2008. 

 



65 
 

CHIDA, Y.; STEPTOE, A. A positive psychological well-being and mortality: A 

quantitative review of prospective observational studies. Psychosomatic Medicine, v. 

70, p. 741-756, 2008. 

 

COHEN, S. et al. Emotional style and susceptibility to the common cold. 

Psychosomatic Medicine, v. 65, p. 652-657, 2003. 

 

COHN, M. A. et al. Happiness Unpacked: Positive Emotions Increase Life Satisfaction 

by Building Resilience. Emotion, v. 9, p. 361-368, 2009. 

 

COLLINS, N. L.; READ, S. J. Adult attachment, working models, and relationship 

quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, v. 58, p. 644-

663, 1990. 

 

COLLINS, N. L. Working Models of Attachment: Implications for Explanation, 

Emotion, and Behavior. Journal of Personality and Social Psychology, v. 71, p. 810-

832, 1996. 

 

CONWAY, A. N.; MCDONOUGH, S. C. Emotional resilience in early childhood: 

Developmental antecedents and relations to behavior problems. Annals of the New 

York Academy of Sciences, v. 6, p. 272-277, 2006. 

 

COSTA, P. T.; MCCRAE, R. R. Manual for the revised NEO personality inventory 

(NEO PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO-FFI). Florida: Psychological 

Assessment Resources, 1992.  

 

COCHRAN, M.; BO, I. The social networks, family involvement, and pro- and 

antisocial behavior of adolescent males in Norway. Journal of Youth and 

Adolescence, v. 18, p. 377-398, 1989. 

 

CSIKSZENTMIHALYI, M. The psychology of optimal experience. New York: 

Harper Perennial, 1990. 

 

DEKOVIC, M.; GERRIS, J. R. M. Developmental analysis of social cognitive and 

behavioral differences between popular and rejected children. Journal of Applied 

Developmental Psychology, v. 15, p. 367-386, 1994. 

 

DEMOS, E. V. Resiliency in infancy. In: DUGAN, T. F.; COLE, R. The child of our 

times: Studies in the development of resiliency, 1989. p. 3-22. 

 

DEMAREE, H. A.; EVERHART, D. E. Healthy high-hostiles: reduced parasympathetic 

activity and decreased sympathovagal flexibility during emotional processing. 

Personality and Individual Differences, v. 36, p. 457-469, 2004. 

 

DIAMOND, L. M.; HICKS, A. M. Attachment style, current relationship security, and 

negative emotions: The mediating role of physiological regulation. Journal of Social 

and Personal Relationship, v. 22, p. 499-518, 2005. 



66 
 

 

DIENER, E.; FUJITA, F. Resources, personal strivings, and subjective well-being: A 

nomothetic and idiographic approach. Journal of Personality and Social Psychology, 

v. 68, p. 926-935, 1995. 

 

DREISBACH, G.; GOSCHKE, T. How positive affect modulates cognitive control: 

reduced perseveration at the cost of increased distractibility. Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, and Cognition, v. 30, p. 343-353, 2004. 

 

DOCKRAY, S.; STEPTOE, A. Positive affect and psychobiological processes. 

Neuroscience and Biobehavioral Reviews, v. 35, p. 69-75, 2010. 

 

DYER, R. F. Contributions of volunteer time: Some evidence on income tax effects. 

National Tax Journal, v. 33, p. 89-93, 1980. 

 

EISENBERG, N. et al. The role of emotionality and regulation in children’s social 

functioning: a longitudinal study. Child Development, v. 66, p. 1360-1384, 1995. 

 

EISENBERG, N.; LIEBERMAN, M. D.; WILLIANS, K. D. Does rejection hurt? An 

FMRI study of social exclusion. Science, v. 302, p. 290-292, 2003. 

 

ELLSWORTH, P. C.; SMITH, C. A. Shades of joy: Patterns of appraisal differentiating 

pleasant emotions. Cognition and Emotion, v. 2, p. 301-331, 1988. 

 

ERIKSEN, W. The Role of Social Support in the Pathogenesis of Coronary Heart-

Disease - A Literature-Review. Family Practice, v. 11, n. 2, p. 201-209, 1994.   

 

ERSHLER, W.; KELLER, E. Age-associated increased interleukin-6 gene expression, 

late life diseases, and frailty. Annual Review of Medicine, v. 51, p. 245-270, 2000.   

 

FABES, R. A.; EISENBERG, N. Regulatory control and adults' stress-related responses 

to daily life events. Journal of Personality and Social Psychology, v. 73, n. 5, p. 

1107-1117, 1997. 

 

FABES, R. A.; EISENBERG, N. EISENBUD, L. Behavioral and physiological 

correlates of children’s reactions to others in distress. Developmental Psychology, v. 

29, p. 655-663, 1993. 

 

FEENEY, J. A.; NOLLER, P. Attachment styles as a predictor of adult romantic 

relationships. Journal of Personality and Social Psychology, v. 55, p. 281-291, 1990.   

 

FERRI, F. et al. When action meets emotions: How facial displays of emotion influence 

goal-related behavior. Plos One, v. 5, n. 10, p. 174-183, 2010.   

 

FEINGOLD, A. Happiness, unselfishness, and popularity. Journal of Psychology, v. 

115, p. 3-5, 1983. 

 



67 
 

FOX, N. A. Psychophysiological correlates of emotional reactivity during the first year 

of life. Developmental Psychology, v. 25, p. 495-504, 1989. 

 

FOLKMAN, S.; MOSKOWITZ, J. T. Positive affect and the other side of coping. 

American Psychologist, v. 55, p. 647-654, 2000.   

 

FRALEY, R. C. et al. Adultattachment and the perception of emotional expressions: 

probing the hyperactivating strategies underlying anxious attachment. Journal of 

Personality, v. 74, p. 1163-1190, 2006.   

 

FREDRICKSON, B. L.; COHN, M. A. Positive emotions. In: LEWIS, M.; 

HAVILAND, J.; BARRETT, L. F. Handbook of emotions. New York: Guilford Press, 

2008. 

 

FREDRICKSON, B. L. et al. The undoing effect of positive emotions. Motivation and 

Emotion, v. 24, p. 237-258, 2000. 

 

FREDRICKSON, B. L. et al. What good are positive emotions in crises? A prospective 

study of resilience and emotions following the terrorist attacks on the United States on 

September 11th, 2001. Journal of Personality and Social Psychology, v. 84, p. 365-

376, 2003. 

 

FREDRICKSON, B. L. The role of Positive Emotions in Positive Psychology. 

American Psychological Association, v. 56, n. 3, p. 218-226, 2001. 

 

FREDRICKSON, B. L.; LEVENSON, R. W. Positive emotions speed recovery from 

the cardiovascular sequelae of negative emotions. Cognition and Emotion, v. 12, p. 

191-220, 1998. 

 

FRIEDMAN, B. H.; THAYER, J. F. Anxiety and autonomic flexibility: a 

cardiovascular approach. Biological Psychology, v. 47, n. 3, p. 243-263, 1998. 

 

FRIEDMAN, B. H. An autonomic flexibility-neurovisceral integration model of anxiety 

and cardiac vagal tone. Biological Psychology, v. 74, p. 185-199, 2007. 

 

FRIDJA, N. H. The emotions. Cambriedge, 1986. 

 

FRIDLUND, A. J. Human facial expression: An evolutionary view. San Diego: 

Academic Press, 1994. 

 

FRIDLUND, A. J. The new ethology of human expressions. In: RUSSEL, J. A.; 

FERNÁNDEZ-DOLS, J. M. The Psychology of Facial Expression. Cambridge, 

England and Paris: Cambridge University Press & Editions de la Maison de Sciences de 

l´Homme, 1997. p. 103-129. 

 

FULLER, B. F. The Effects of Stress-Anxiety and Coping Styles on Heart-Rate 

Variability. International Journal of Psychophysiology, v. 12, n. 1, p. 81-86, 1992.   



68 
 

 

FULLER, A.; MCGRAW, K.; GOODYEAR, M. Bungy jumping through life: a 

framework for the promotion of resilience. In: ROWLING, L.; MARTIN, G. L.; 

WALKER, L. Mental Health Promotion and Young People. Rosevill: McGraw-Hill, 

2002. p. 56-71. 

 

GESLEIR, F. C. M. et al. The impact of heart rate variability on subjective well-being is 

mediated by emotion regulation. Personality and Individual Differences, v. 49, p. 

723-728, 2010.   

 

GESLEIR, F. C. M. et al. Cardiac vagal tone is associated with social engagement and 

self-regulation. Biological Psychology, v. 93, p. 279-286, 2013.   

 

GILLATH, O. et al. Attachment, caregiving, and volunteering: Placing volunteerism in 

an attachment-theoretical framework. Personal Relationships, v. 12, p. 425-446, 2005. 

 

GLADOW, N. W.; RAY, M. P. The impact of informal support systems on the well-

being of low income single parents. Family Relations: Journal of Applied Family 

and Child Studies, v. 35, p. 113-123, 1986. 

 

GOLDSTEIN, D. S. et al. Low-frequency power of heart rate variability is not a 

measure of cardiac sympathetic tone but may be a measure of modulation of cardiac 

autonomic outflows by baroreflexes. Experimental Physiological, v. 96, p. 1255-1261, 

2011. 

GRIPPO, A. J. et al. Social Isolation Disrupts Regulation of the Heart and Influences 

Negative Affective Behaviors. Biological Psychiatry, n. 62, p. 1162-1170, 2007. 

GRIFFIN, D.; BARTHOLOMEW, K. The metaphysics of measurement: the case of 

adult attachment. In: BARTHOLOMEW, K.; PERLMAN, D. Advances in Personal 

Relationships. Attachment Processes in Adulthood. London, 1994. p. 17-52. 

 

GUYTON, A. C.; HALL, J. E. Tratado de Fisiologia Médica. 11rd ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006. p. 103-146. 

 

HABIB, G. B. Reappraisal of heart rate as a risk factor in the general population. 

European Heart Journal of Supplementation, v. 1, p. 2-10, 1999.  

 

HARDING, T. W. et al. Mental-Disorders in Primary Health-Care - A Study of Their 

Frequency and Diagnosis in 4 Developing-Countries. Psychological Medicine, v. 10, n. 

2, p. 231-241, 1980. 

 

HAZAN, C.; SHAVER, P. Romantic love conceptualized as an attachment process. 

Journal of Personality and Social Psychology, v. 52, p. 511-524, 1987. 

 



69 
 

HAYANO, J.; YASUMA, F. Hypothesis: respiratory sinus arrhythmia is an intrinsic 

resting function of cardiopulmonary system. Cardiovascular Research, v. 58, n. 1, p. 

1-9, 2003. 

 

HOLAHAN, C. J.; MOOS, R. H. Risk,resistance,and psychological distress: a 

longitudinal analysis with adults and children. Journal of Abnormality Psychological, 

v. 96, p. 3-13, 1987.   

HOLT-LUNSTAD, J.; SMITH, T. B.; LAYTON, J. B. Social relationships and 

mortality risk: a meta-analytic review. Plos Medicine, v. 7, p. 2-10, 2010. 

HOLT-LUNSTAD,  J. et al. On the importance of relationship quality: the impact of 

ambivalence in friendships on cardiovascular functioning. Annals of Behavioral 

Medicine, v. 33, p. 278-290, 2007. 

 

HOUSE, J. S.; LANDIS, K. R.; UMBERSON, D. Social relationships and health. 

Science, v. 241, p. 540-545, 1988. 

 

IZARD, C. E. Human Emotions. New York: Plenum, 1977. 

 

JACKSON, D. C. et al. Now you feel it, now you don’t frontal brain electrical 

asymmetry and individual differences in emotion regulation. Psychological Science, v. 

14, p. 612-617, 2003. 

 

KARASON, K. et al. Heart rate variability in obesity and the effect of weight loss. 

American Journal of Cardiology, v. 83, p. 1242-1247, 1999. 

 

KARREMAN, A.; VINGERHOETS, J. J. M. Attachment and well-being: The 

mediating role of emotion regulation and resilience. Personality and Individual 

Differences, v. 53, p. 821-826, 2012. 

 

KIECOLT-GLASER, J. K.; MCGUIRE, T. F.; GLASER, R. Emotions, morbidity, and 

mortality: newperspectives from psychoneuroimmunology. Annuals Review of 

Psychology, v. 53, p. 83-107, 2002. 

  

KLINE, J. P.; BLACKHART, G. C.; WILLIAMS, W. C. Anterior EEG asymmetries 

and opponent process theory. International Journal of Psychophysiology, v. 63, p. 

302-307, 2007. 

 

KLOHNEN, E. C. Conceptual analysis and measurement of the construct of 

egoresiliency. Journal of Personality and Social Psychology, v. 70, n. 5, p. 1067-

1079, 1996. 

 

KLOHNEN, E. C.; JOHN, O. P. Working models of attachment: A theorybased 

prototype approach. In: SIMPSON, J. A.; RHOLES, W. S. Attachment theory and 

close relationships. New York: Guilford, 1998, p. 321-343. 

 



70 
 

KOEPPEN, B. M.; STANTON, B. A. Berne e Levy Fisiologia. 6rd ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2009. p. 371-392. 

 

KOK, B. E.; FREDRICKSON, B. L. Upward spirals of the heart: autonomic flexibility, 

as indexed by vagal tone, reciprocally and prospectively predicts positive emotions and 

social connectedness. Biological Psychology, v. 85, p. 432-436, 2010. 

 

KOP, W. J. et al. Autonomic nervous system dysfunction and inflammation contribute 

to the increased cardiovascular mortality risk associated with depression. 

Psychosomatic Medicine, v. 72, p. 626-635, 2010. 

 

KRUEGER, R. F.; HICKS, B. M.; MCGUE, M. Altruism and antisocial behavior: 

Independent tendencies, unique personality correlates, distinct etiologies. Psychological 

Science, v. 12, p. 397-402, 2001. 

 

KUMPFER, K. L. Factors and processes contributing to resilience: The resilience 

framework. In: GLANTZ, M. D.; JOHNSON, J. L. Resilience and development: 

Positive life adaptations. New York: Plenum Publishers, 1999. p. 179-222. 

 

LANZMAN, M. Bowlby e a teoria do apego. Biological Psychology, v. 78, p. 115-125, 

2009. 

 

LIAO, D. et al. Association of cardiac autonomic function and development of 

hypertension: the ARIC study. American Journal of Hipertension, v. 9, p. 1147-1156, 

1996. 

 

LIPSITZ, L. A.; GOLDBERGER, A. L. Loss of 'complexity' and aging. Potential 

applications of fractals and chaos theory to senescence. Jama, v. 267, n. 13, p. 1806-

1809, 1992. 

 

LUCAS, R. E. Pleasant affect and sociability: Towards a comprehensive model of 

extraverted feelings and behaviors. Biological Psychology, v. 61, p. 189-197, 2001.  

 

LYUBOMIRSKY, S.; KING, L.; DIENER, E. The Benefits of Frequent Positive Affect: 

Does Happiness Lead to Success? Psychological Bulletin, v. 131, p. 803-855, 2005. 

 

MARI, J. D.; WILLIAMS, P. A. Validity study of a psychiatric questionnaire (SRQ-20) 

in primary care in the city of São Paulo. British Journal of Psychiatry, v. 146, p. 23-

26, 1989. 

 

MARSLAND, A. L. et al. Trait positive affect and antibody response to hepatitis B 

vaccination. Brain, Behavior, and Immunity, v. 20, p. 261-269, 2006. 

 

MARSLAND, A. L. Stimulated production of proinflammatory cytokines covaries 

inversely with heart rate variability. Psychosomatic Medicine, v. 69, p. 709-716, 2007. 

 



71 
 

MASTEN, A. S. et al. The structure and coherence of competence from childhood to 

adolescence. Child Development, v. 66, p. 1635-1659, 1995. 

 

MAUNDER, R. G.; HUNTER, J. J. Attachment and Psychosomatic Medicine: 

Developmental Contributions to Stress and Disease. Psychosomatic Medicine, v. 63, p. 

556-567, 2001.   

 

MAUNDER, R. G. et al. The relationship of attachment insecurity to subjective stress 

and autonomic function during standardized acute stress in healthy adults. Journal of 

Psychosomatic Research, v. 60, p. 283-290, 2006. 

 

MEZZACAPPA, E. et al. Anxiety, antisocial behavior, and heart rate regulation in 

adolescent males. Journal of Child Psychology and Psychiatry, v. 38, n. 4, p. 457-

469, 1997. 

 

MICKELSON, K. D.; KESSLER, R. C.; SHAVER, P. R. Adult attachment in a 

nationally representative sample. Journal of Personality and Social Psychology, v. 73, 

p. 1092-1106, 1997. 

 

MIKULINCER, M. Adult attachment style and affect regulation: Strategic variations in 

self-appraisals. Journal of Personality and Social Psychology, v. 75, p. 420-435, 

1998. 

 

MIKULINCER, M.; ORBACH, I. Attachment styles and repressive defensiveness: The 

accessibility and architecture of affective memories. Journal of Personality and Social 

Psychology, v. 68, p. 917-925, 1995. 

 

MIKULINCER, M.; SHAVER, P. R.; PEREG, D. Attachment theory and affect 

regulation: The dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-

related strategies. Motivation and Emotion, v. 27, p. 77-102, 2003. 

 

MIKULINCER, M. et al. Attachment, Caregiving, and Altruism: Boosting Attachment 

Security Increases Compassion and Helping. Journal of Personality and Social 

Psychology, v. 89, p. 817-839, 2005. 

 

MIKULINCER, M.; SHAVER, P. R. Attachment theory and intergroup bias: Evidence 

that priming the secure base schema attenuates negative reactions to out-groups. 

Journal of Personality and Social Psychology, v. 81, p. 97-115, 2001. 

 

MIKULINCER, M.; SHAVER, P. R. Attachment in Adulthood: Structure, 

Dynamics, and Change. NewYork: The Guilford Press, 2007. 

 

MOAK, J. P. et al. Supine low-frequency power of heart rate variability reflects 

baroreflex function, not cardiac sympathetic innervation. Heart Rhythm, v. 4, p. 1523-

1529, 2007. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16516661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16516661


72 
 

MISHRA, S. Leisure activities and life satisfaction in old age: A case study of retired 

government employees living in urban areas. Activities, Adaptation and Aging, v. 16, 

p. 7-26, 1992. 

 

MOOS, R. H.; SCHAEFER, J. A. Coping resources and processes: current concepts and 

measures. In: GOLDBERGER, L.; BREZNITZ, S. Handbook of Stress. New York: 

The Free Press, 1993. p. 234-257. 

 

MOVIUS, H. L.; ALLEN, J. J .B. Cardiac vagal tone, defensiveness, and motivational 

style. Biological Psychology, v. 68, p. 147-162, 2005. 

 

NIEDENTHAL, P. M.; BRAUER, M.; ROBIN, L.; INNES-KER, A. H. Adult 

attachment and the perception of facial expression of emotion. Journal of Personality 

and Social Psychology, v. 82, p. 419-433, 2002.   

 

OBEGI, J. H.; MORRISON, T. L.; SHAVER, P. R. Exploring intergenerational 

transmission of attachment style in young female adults and their mothers. Journal of 

Social and Personal Relationships, v. 21, p. 625-638, 2004. 

 

OCHSNER, K. N. et al. Rethinking feelings: an fMRI study of the cognitive regulation 

of emotion. Journal of Cognitive Neuroscience, v. 14, p. 1215-1229, 2002. 

 

O'CONNOR, M. F.; ALLEN, J. J. B.; KASZNIAK, A. W. Self-regulation and positive 

affect in bereavement. Psychophysiology, v. 39, p. 62-72, 2002. 

 

OLIVEIRA, L. A. et al. Autonomic Reactions to Mutilation Pictures: Positive Affect 

Facilitates Safety Signal Processing. Psychophysiology, v. 46, p. 870-873, 2009. 

 

OOSTERMAN, M.; SCHUENGEL, C. Physiological Effects of Separation and 

Reunion in Relation to Attachment and Temperament in Young Children. 

Developmental Psychology, v. 49, p. 119-128, 2007. 

 

OVEIS, C. et al. Resting Respiratory Sinus Arrhythmia Is Associated With Tonic 

Positive Emotionality. Emotion, v. 9, p. 265-270, 2009. 

 

OVER, H.; CARPENTER, M. Eighteen-month-old infants show increased helping 

following priming with affiliation. Psychological Science, v. 20, n. 10, p. 1189-1193, 

2009. 

 

PAPOUSEK, I. et al. Trait and state positive affect and cardiovascular recovery from 

experimental academic stress. Biological Psychology, v. 83, p. 108-115, 2010. 

 

PARK, C. L.; FOLKMAN, S. Stability and change in psychosocial resources during 

caregiving and bereavement in partners of men with AIDS. Journal of Personality, v. 

65, n. 2, p. 421-447, 1997. 

 



73 
 

PARKHURST, J. T.; ASHER, S. R. Peer rejection in middle school: Subgroup 

differences in behavior, loneliness, and interpersonal concerns. Developmental 

Psychology, v. 28, p. 231-241, 1992. 

 

PASO, R. G. A. et al. The utility of low frequency heart rate variability as an index of 

sympathetic cardiac tone: a review with emphasis on a reanalysis of previous studies. 

Psychophysiology, v. 50, p. 477-487, 2013.       

         

PELUSO, M. A. Alterações de humor associadas à atividade física intensa. Tese de 

Doutorado - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 

 

PENG, C. K. et al. Non-equilibrium dynamics as an indispensable characteristic of a 

healthy biological system. Integration of Physiological Behavior Science, v. 29, n. 3, 

p. 283-293, 2004. 

 

POLK, D. et al. State and trait affect as predictors of salivary cortisol in healthy adults. 

Psychoneuroendocrinology, v. 30, p. 261-272, 2005. 

 

PORGES, S. W. Vagal tone: An autonomic mediator of affect. In: GARBER, J.; 

DODGE, K. A. The development of emotion regulation and dysregulation. New 

York: Cambridge University Press, 1991. p. 111-128.  

 

PORGES, S. W. Cardiac vagal tone: Stability and relation to difficultness in infants and 

three-year-olds. Developmental Psychobiology, v. 27, p. 289-300, 1994. 

 

PORGES, S. W. Orienting in a defensive world: mammalian modifications of our 

evolutionary heritage. A Polyvagal Theory. Psychophysiology, v. 32, n. 4, p. 301-318, 

1995a. 

 

PORGES, S. W. Cardiac vagal tone: a physiological index of stress. Neuroscience 

Biobehavior Review, v. 19, n. 2, p. 225-233, 1995b. 

 

PORGES, S. W. The polyvagal perspective. Biological Psychology, v. 74, p. 116-143, 

2007. 

 

PRICEPUTU, M. Attachment style - from theory to the integrative intervention in 

anxious and depressive symptomathology. Social and Behavioral Sciences, v. 33, p. 

934-938, 2012. 

 

PUMPRLA, J. et al. Functional assessment of heart rate variability: physiological basis 

and practical applications. International Journal of Cardiology, v. 84, n. 1, p. 1-14, 

2002. 

 

QUIRIN, M.; PRUESSNER, J. C.; KUHL, J. HPA system regulation and adult 

attachment anxiety: individual differences in reactive and awakening cortisol. Science, 

v. 35, p. 581-190, 2008. 

 



74 
 

RAHMAN, F. et al. Low frequency power of heart rate variability reflects baroreflex 

function, not cardiac sympathetic innervation. Clinical Autonomic Research, v. 2, p. 

133-141, 2011. 

 

RECHLIN, T.; WEIS, M.; KASCHKA, W. P. Is diurnal variation of mood associated 

with parasympathetic activity? Journal of Affective Disorders, v. 34, p. 249-255, 

1995. 

 

REED, M. B; ASPINWALLl, L. G. Self-affirmation reduced biased processing of 

health-risk information. Motivation and Emotion, v. 22, p. 99-132, 1988. 

 

RIDKER, P.M. et al. Elevation of tumor necrosis factor-alpha and increased risk of 

recurrent coronary events after myocardial infarction. Circulation, v. 101, p. 2149-

2153, 2000.   

 

RIGBY, K.; SLEE, P. T.Dimensions of interpersonal relation among Australian 

children and implications for psychological wellbeing. Journal of Social Psychology, 

v. 133, p. 33-42, 1993. 

 

ROMIG, C.; BAKKEN, L. Intimacy development in middle adolescence: Its 

relationship to gender and family cohesion and adaptability. Journal of Youth and 

Adolescence, v. 21, p. 325-338, 1992. 

 

ROTTENBERG, J. Cardiac vagal control in depression: A critical analysis. Biological 

Psychology, v. 74, p. 200-211, 2007. 

 

RYAN, R. L.; DECI, E. L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic 

motivation, social development, and well-being. American Psychologist, v. 55, p. 68-

78, 2000. 

 

SALOVEY, P. et al. Coping intelligently: Emotional intelligence and the coping 

process. In: SNYDER, C. R. Coping: The psychology of what works. New York: 

Oxford, 1999. 

 

SCHIMMACK, U. et al. Personality and life satisfaction: A facet-level analysis. 

Personality and Social Psychology Bulletin, v. 30, p. 1062-1075, 2004. 

 

SCHONERT-REICHL, K. A. Relations of peer acceptance, friendship adjustment, and 

social behavior to moral reasoning during early adolescence. Journal of Early 

Adolescence, v. 19, p. 249-279, 1999.   

 

SGOIFO, A. et al. Cardiac autonomic reactivity and salivary cortisol in men and women 

exposed to social stressors: relationship with individual ethological profile. 

Neuroscience and Biobehavioral Reviews, v. 27, p. 179-188, 2003. 

 

SLOAN, R. P. et al. Cardiac autonomic control and hostility in healthy subjects. 

American Journal of Cardiology, v. 74, p. 298-300, 1994. 



75 
 

SMEETS, T. Autonomic and hypothalamic-pituitary-adrenal stress resilience: Impact of 

cardiac vagal tone. Biological Psychology, v. 84, p. 290-295, 2010. 

SNIDMAN, N. Behavioral inhibition and sympathetic influence on the cardiovascular 

system. In: REZNICK, J. S. Perspectives on behavioral inhibition. Chicago: 

University of Chicago Press, 1989. p. 51-70. 

 

SOUZA, G. G. L. et al. Resilience and vagal tone predict cardiac recovery from acute 

social stress. Stress, v. 10, n. 4, p. 368-374, 2007.   

 

SOUZA, G. G. L. et al. Resting vagal control and resilience as predictors of 

cardiovascular allostasis in peacekeepers. Stress, v. 22, p. 282-297, 2013. 

 

SIMEON, D.; et al. Factors associated with resilience in healthy adults. 

Psychoneuroendocrinology, v. 12, p. 321-331, 2007.   

 

SNOW-TUREK, A. L.; NORRIS, M. P.; TAN, G. Active and passive coping strategies 

in chronic pain patients. Pain, v. 64, p. 455-462, 1996.   

 

STEEL, P.; SCHMIDT, J.; SHULTZ, J. Refining the relationship between personality 

and subjective well-being. Psychological Bulletin, v. 134, p. 138-161, 2008. 

 

STEPTOE, A. et al. Delayed blood pressure recovery after psychological stress is 

associated with carotid intima media thickness: Whitehall psychobiology study. 

Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, v. 26, p. 2547-2551, 2006. 

 

STEPTOE, A. et al. Neuroendocrine and cardiovascular correlates of positive affect 

measured by ecological momentary assessment and by questionnaire. 

Psychoneuroendocrinology, v. 32, p. 56-64, 2007. 

 

STEPTOE, A. et al. Positive affect and psychosocial process related to health. British 

Journal of Psychology, v. 99, p. 211-217, 2008. 

 

SVED, A. F. Cardiovascular System. Fundamental Neuroscience, v. 10, p. 1051-1062, 

1999. 

 

TASK FORCE OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY SOCIETY OF 

CARDIOLOGY AND THE NORTH AMERICAN SOCIETY OF PACING 

ELECTROPHYSIOLOGY. Heart rate variability: standards of measurement, 

pysiological interpretation, and clinical use. Circulation, v. 93, p. 1043-1065, 1996. 

 

THAYER, J. F.; FRIEDMAN, B. H.; BORKOVEC, T. D. Autonomic characteristics of 

generalized anxiety disorder and worry. Biological Psychiatry, v. 39, p. 255–266, 

1996. 

 

THAYER, J. F.; LANE, R. D. A model of neurovisceral integration in emotion 

regulation and dysregulation. Journal Affect of Disorders, v. 61, p. 201-216, 2000. 



76 
 

 

THAYER, J. F. et al. Alcohol use, urinary cortisol, and heart rate variability in 

apparently healthy men: evidence for impaired inhibitory control of the HPA axis in 

heavy drinkers. International Journal of Psychophysiology, v. 59, p. 244-250, 2006. 

 

THAYER, J. F.; LANE, R. D. The role of vagal function in the risk for cardiovascular 

disease and mortality. Biological Psychology, v. 74, p. 224-242, 2007. 

 

THAYER, J. F.; STERNBERG, E. Beyond heart rate variability: vagal regulation of 

allostatic systems. Annals of New the York Academy of Sciences, v. 36, p. 361-372, 

2006.   

 

THOITS, P. A.; HEWITT, L. N. Volunteer work and well-being. Journal of Health 

and Social Behavior, v. 42, p. 115-131, 2001. 

 

TOMAKA, J. et al. Cognitive and physiological antecedents of threat and challenge 

appraisal. Journal of Personality and Social Psychology, v. 73, p. 63-72, 1997. 

 

TOMKINS, S. S. Affect, imagery, consciousness. The positive affect. New York: 

Springer, 1962. 

 

TROPE, Y.; POMERANTZ, E. M. Resolving conflicts among self-evaluative motives: 

Positive experiences as a resource for overcoming defensiveness. Motivation and 

Emotion, v. 22, p. 53-72, 1994.   

 

TSUJUI, H. et al. Impact of reduced heart rate variability on risk for cardiac events. The 

Framingham Heart Study. Circulation, v. 94, p. 2850-2855, 1996. 

 

TUGADE, M. M.; FREDRICKSON, B. L. Positive emotions and emotional 

intelligence. In: BARRETT, L.; SALOVEY, P. The Wisdom of Feelings. New York: 

Guilford. 2002. p. 319-340. 

 

TUGADE, M. M.; FREDRICKSON, B. L. Resilient individuals use positive emotions 

to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and 

Social Psychology, v. 86, n. 2, p. 320-333, 2004. 

 

TWENGE, J. M. et al. Social Exclusion Decrease Prosocial Behavior. Journal of 

Personality and Social Psychology, v. 92, p. 56-66, 2007. 

 

VEENHOVEN, R. World database of happiness: Correlates of happiness: 7837 

findings from 603 studies in 69 nations 1911–1994. The Netherlands: Erasmus 

University, 1994.   

 

VRTICKA, P.; VUILLEUMIER, P. Neuroscience of human social interactions and 

adult attachment style. Human Neuroscience, v.6, p. 124-132, 2012. 

 



77 
 

XHYERI, B. et al. Heart rate variability today. Progress Cardiovascular Diseases, v. 

55, p. 321-331, 2012. 

 

WANG, Z.; LU, W.; QIN, R. Respiratory sinus arrhythmia is associated with trait 

positive affect and positive emotional expressivity. Biological Psychology, v. 93, p. 

190-196, 2013. 

 

WATSON, D.; CLARK, L. A.; TELLEGEN, A. Development and Validation of Brief 

Measures of Positive and Negative Affect - the Panas Scales. Journal of Personality 

and Social Psychology, v. 54, n. 6, p. 1063-1070, 1988. 

 

WATSON, D. et al. Affect, personality, and social activity. Journal of Personality and 

Social Psychology, v. 63, p. 1011-1025, 1992. 

 

WEBER, C. S. et al. Salt sensitive males show reduced heart hate variability, lower 

norepinpehrine and enhaced cortisol during mental stress. Journal of Hypertension, v. 

22, p. 423-431, 2008. 

 

WEISS, H. M.; NICHOLAS, J. P.; DAUS, C. S. An examination of the joint effects of 

affective experiences and job beliefs on job satisfaction and variations in affective 

experiences over time. Organizational Behavior and Human Decision Processes, v. 

78, p. 1-24, 1999. 

 

WERNER, E.; SMITH, R. S. Overcoming the odds: high risk children from birth to 

adulthood. New York: Cornell University Press, 1992. 

 

WEST, M. L.; SHELDON-KELLOR, A. E. Patterns of Relating: An Adult 

Attachment Perspective. New York: Guilford Press, 1994. 

 

WILLIAMS, P. G. et al. Openness to Experience and stress regulation. Journal of 

Research in Personality, v. 43, p. 777-784, 2009. 

 

WILLIAMS, S.; SHIAW, W. T. Mood and organizational citizenship behavior: The 

effects of positive affect on employee organizational citizenship behavior intentions. 

Journal of Psychology, v. 133, p. 656-668, 1999. 

 

WRIGHT, C.; HYMAN, H. Voluntary association membership of American adults: 

Evidence from national sample surveys. American Sociological Review, v. 26, p. 284–

294, 1958. 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ANEXO 1: 

 

SRQ 

Responda às perguntas abaixo, com SIM ou NÃO, em relação a como você se sentiu, a 

maior parte do tempo, no último mês. 

 

     SIM               NÃO 

1. Tem dores de cabeça frequentes? 
 

  

2. Tem falta de apetite? 
 

  

3. Dorme mal? 
 

  

4. Assusta-se com facilidade? 
 

  

5. Tem tremores na mão? 
 

  

6. Sente-se nervoso(a),tenso(a) ou preocupado(a)? 
 

  

7. Tem má digestão? 
 

  

8. Tem dificuldade de pensar com clareza? 
 

  

9. Tem se sentido triste ultimamente? 
 

  

10. Tem chorado mais do que de costume? 
 

  

11. Encontra dificuldades para realizar c/ satisfação suas atividades 
diárias? 

 

  

12. Tem dificuldades para tomar decisões? 
 

  

13. Tem dificuldades no serviço (seu trabalho é penoso, lhe causa 
sofrimento)? 

 

  

14. É incapaz de desempenhar um papel útil em sua vida? 
 

  

15. Tem perdido o interesse pelas coisas? 
 

  

15. Você se sente uma pessoa inútil, sem préstimo? 
 

  

17. Tem tido a idéia de acabar com a vida? 
 

  

16. Sente-se cansado(a) o tempo todo? 
 

  

19. Tem sensações desagradáveis no estômago? 
 

  

20. Você se cansa com facilidade? 
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ANEXO 2: 

 

Carta de Aceite 

 

 

 

 



80 
 

ANEXO 3: 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Convidamos você a participar como voluntário de um estudo que irá investigar a 

influência dos índices da variabilidade da frequência cardíaca como indicadores de 

predisposições e comportamentos pró-sociais. Este estudo será realizado no consultório 

nº 05, localizado nas dependências do prédio antigo do Centro de Saúde, no Campus 

Morro do Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) sob a coordenação da 

Profª Drª Gabriela Guerra Leal de Souza.  

O teste será realizado em uma sala especialmente preparada (isolamento de som 

relativo, e temperatura controlada). Ao longo do teste você deverá preencher alguns 

questionários e serão aferidas as seguintes medidas fisiológicas: batimentos cardíacos, 

pulso periférico, suor da ponta dos dedos e respiração. O objetivo do estudo é avaliar a 

relação entre o funcionamento do seu corpo e a forma como você se relaciona com os 

outros (medida pelos questionários). A duração total do experimento é de 

aproximadamente 1 hora. 

Todos os seus questionários e dados fisiológicos não serão nominais e sim 

numerados para que seja garantido o anonimato e a confidencialidade. Os dados dos 

questionários serão armazenados em armários que ficarão trancados e os dados 

fisiológicos em computadores que possuem senhas inviabilizando assim, o acesso de 

terceiros aos seus dados. Todo o material estará sob a responsabilidade da professora e 

coordenadora do projeto. Será utilizada uma equipe treinada e capacitada visando 

minimizar possíveis constrangimentos durante o preenchimento dos questionários e 

desconforto durante a coleta dos sinais fisiológicos.  

A sua participação na pesquisa é voluntária e você estará livre para interrompê-

la a qualquer momento, sem que isto lhe prejudique. Em qualquer etapa do estudo você 

poderá terá acesso à professora e pesquisadora Gabriela Guerra Leal de Souza, por 

telefone (31) 3559-1282, e-mail: souzaggl@gmail.com ou ainda pessoalmente no ICEB 

I, sala 14. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética desta pesquisa, 

poderá entrar em contato pessoalmente com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 
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localizado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP), ICEB II, Campus 

Universitário – Morro do Cruzeiro, Universidade Federal de Ouro Preto, por telefone 

(31) 3559-1368 ou e-mail: cep@propp.ufop.br  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo acima citado. 

Ficaram claros para mim quais são os procedimentos a serem realizados e garantia de 

proteção e sigilo dos meus dados individuais. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e concedo para fins científicos, os direitos sobre os meus dados coletados 

através dos questionários e da fisiologia. Poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízos de qualquer 

espécie.  

Ouro Preto, ____ de _____________ de 20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntário Pesquisador 

 

Nome:_______________________

______________________ 

 

 

Nome:________________________

______________________ 

 

Assinatura:___________________

______________________ 

 

 

Assinatura:____________________

______________________ 
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ANEXO 4: 

 

Questionário sobre saúde e hábitos gerais 

 

                                              

 

NÃO HÁ QUALQUER IDENTIFICAÇÃO NOMINAL NOS QUESTIONÁRIOS QUE 

VOCÊ IRÁ RESPONDER AGORA E NEM NOS DADOS FISIOLÓGICOS QUE 

SERÃO COLETADOS A SEGUIR. A PARTIR DE AGORA, VOCÊ SERÁ 

IDENTIFICADO PELO NÚMERO QUE ESTÁ NA PARTE SUPERIOR DESTA 

FOLHA. PORTANTO, SEJA O MAIS SINCERO POSSÍVEL NA RESPOSTA ÀS 

PERGUNTAS ABAIXO. 

 

Por favor, preencha com letra de forma. 

 

Data: ____/____/__________                             Sexo:   Feminino   Masculino              

 

Idade:__________            Curso de graduação:____________________________ 

 

1) Há quanto tempo você mora em Ouro Preto/Mariana? 

___________________________ 

2) Em Ouro Preto/Mariana, você mora em que tipo de moradia? 

 República particular       República federal    Alojamento     

  Residência sozinho       Residência com colegas      Residência com seus 

pais/parentes 

3) Você se sente bem no local em que você mora? 

  sim. Por quê? ____________________________________________________________ 

  não. Por quê? ____________________________________________________________ 

 

4) Você divide o quarto com mais alguém? 

  sim, com ____ pessoas          não 

 

5) Caso você não more com os seus pais/parentes, com qual frequência você vai a casa deles? 

  1vez por semana     A cada 15 dias    1 vez por mês    somente nos feriados 

  somente nas férias 

 

6) A frequência com que você vai à casa dos seus pais/parentes está relacionada à: 

 distância                           mau relacionamento       disponibilidade de tempo  

  disponibilidade financeira    outro motivo.  

Especificar qual é o motivo:__________________________________________ 

 

7) Você tem ou teve alguma dessas doenças diagnosticadas por um médico? 

  Depressão. Quando?__________    

Código do Participante: _________ 
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 Ansiedade generalizada. Quando?__________ 

 Pânico. Quando?__________ 

 Transtorno Bipolar. Quando?__________ 

 Transtorno obsessivo compulsivo. Quando?__________ 

 Fobia (qual?_______________________). Quando?__________ 

 Outros transtornos (qual?_______________________). Quando?__________ 

 Nenhum 

 8) Você está fazendo uso de medicamentos? Especifique a via de administração de 

acordo com os códigos: via oral (o), injetável (i), tópico (t), spray (s).  Medicamentos: 

Anticoncepcional       Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Antigripal                   Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Antialérgico               Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Calmante                    Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Outros                         Sim      Não   Qual?_____________________  Via: (  ) 

Nenhum                        

9) No caso de ser do sexo feminino, favor escrever a data da última menstruação.  

____/____/_______.              

 

10) Pratica esportes regularmente?              sim    não 

Qual a frequência semanal? ___________________________ 

Qual a duração de cada uma das sessões? ______________ 

Há quanto tempo pratica?_____________________________  

 

11) Exercitou-se hoje?        sim    não 

Que exercício você fez? _____________________________________________ 

Por quanto tempo?_________________________________________________ 

 

12) Fez ingestão de cafeína hoje (café, cappuccino, mate, coca-cola e etc...)?   sim    

não 

 

13) Fez ingestão de álcool nas últimas 24 h?    sim    não 

 

14) Recentemente, você passou por alguma situação que considere extremamente 

estressante?   

  sim    não  

Qual foi a situação? _________________________________________________ 

Quando ela ocorreu?_________________________________________________ 

 

15) Você foi ou será avaliado recentemente? (provas, GDs, seminários, etc.)         

  sim    não  

Se sim, qual foi o tipo de avaliação?_________________________ 

Quando esta avaliação ocorreu ou vai ocorrer? ___/___/_______ 

Você ficou ou está muito estressado por causa dessa avaliação?   sim    não  
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17) Se você NUNCA fumou derivados de tabaco, pode passar para afolha seguinte. Se 

você fuma ou já fumou, responda as perguntas a, b e c. 

16) Durante os três 

últimos meses, com 

que freqüência você 

utilizou a(s) 

substância(s) abaixo?  

Nunca 1 ou 

2 

vezes 

Mensalmente Semanal-

mente 

Diaria- 

mente 

ou quase 

todo dia 

Derivados do tabaco 

(cigarros, charuto, 

cachimbo, fumo de 

corda...) 

     

Bebidas alcoólicas 

(cerveja, vinho, 

destilados como pinga, 

uísque, vodka, 

vermutes...) 

     

Maconha (baseado, 

erva, haxixe...) 

     

Cocaína, crack (pó, 

pedra, branquinha, 

nuvem...) 

     

Estimulantes como 

anfetaminas ou ecstasy 

(bolinhas, rebites...) 

     

 Inalantes (cola de 

sapateiro, cheirinho-da-

loló, tinta, gasolina, 

éter, lança-perfume, 

benzina...) 

     

Hipnóticos/sedativos 

(remédios para dormir: 

diazepam, lorazepan, 

lorax, dienpax, 

rohypnol) 

     

Drogas alucinógenas 

(como LSD, ácido, 

chá-de-lírio, 

cogumelos...) 

     

Opióides (heroína, 

morfina, metadona, 

codeína...) 

     

Outras, 

Especificar:_________

_________________ 
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a) Somando todos os cigarros (derivados de tabaco) que você fumou na vida 

inteira, o total chega a 5 maços ou 100 cigarros? 

                         Sim    Não 

b) Atualmente você fuma cigarros?  

                        Sim                 Não   

c) Quando foi a última vez que você fumou cigarros?_____________________ 
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ANEXO 5: 

 

ER-89 

 

Avalie as afirmativas abaixo quanto à gradação “não se aplica” até “aplica-se 

extremamente”. 

 

 Não se 

aplica Aplica-se 

ligeiramente 

Aplica-se 
Aplica-se 

extremamente 

1. Eu sou generoso(a) 

com meus amigos 

    

2. Eu supero e me 

recupero rápido de 

um susto 

    

3. Eu gosto de lidar 

com situações novas 

e inusitadas 

    

4. Eu geralmente 

deixo uma impressão 

favorável nas pessoas 

    

5. Eu gosto de provar 

pratos 

completamente 

novos 

    

6. Eu sou 

reconhecido(a) como 

uma pessoa de muita 

energia 

    

7. Eu gosto de variar 

o caminho para 

lugares conhecidos 

    

8. Eu sou mais 

curioso(a) que a 

maioria das pessoas 

    

9. A maior parte das 

pessoas que encontro 

são agradáveis 

    

10. Habitualmente 

penso com muito 

cuidado antes de agir 
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11. Eu gosto de fazer 

coisas novas e 

diferentes 

    

12. Minha vida 

cotidiana é repleta de 

coisas que me 

mantém 

interessado(a) 

    

13. Eu seria 

inclinado(a) a me 

descrever como 

bastante "forte" 

    

14. Eu supero minha 

raiva contra alguém 

razoavelmente rápido 
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ANEXO 6: 

 

PANAS 

 

A escala abaixo 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 

Moderada-

mente 

 

Muito 

 

Excessivamente 

Interessado(a) 
     

Aflito(a)      

Empolgado(a)      

Chateado (a)      

Forte(a)      

Culpado(a)      

Com medo      

Agressivo(a)      

Entusiasmado(a)      

Orgulhoso(a) de 

algo  

     

Irritável       

Alerto(a)      

Envergonhado(a)      

Inspirado(a)      

Nervoso(a)      

Determinado(a)      

Atento(a)      

Agitado(a)      

Ativo(a)      

Apavorado(a)      
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ANEXO 7: 

 

RSQ 

 

Leia cada uma das afirmativas seguintes e diga como você se sente em relação ao seu 

relacionamento com as pessoas mais próximas a você. 

 

  

Não tem 

nada a ver 

comigo 

 Tem um 

pouco a ver 

comigo 

  

Tem muito a 

ver comigo 

Eu acho difícil 

depender de 

outras pessoas  

     

É muito 

importante para 

mim, me sentir 

independente 

     

Eu acho fácil me 

relacionar 

emocionalmente 

com os outros 

     

Eu quero ficar 

completamente 

ligado (a) a outra 

pessoa 

     

Eu me preocupo 

de me machucar 

se eu me 

aproximar muito 

dos outros 

     

Eu me sinto 

confortável sem 

estar 

emocionalmente 

próximo (a) dos 

outros  

     

Eu não tenho 

certeza de que eu 

possa contar com 
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as pessoas quando 

eu precisar delas 

Eu quero estar 

completamente 

envolvido (a) 

emocionalmente 

com os outros 

     

Eu me preocupo 

de ficar sozinho 

(a) 

     

Eu me sinto 

confortável de 

depender de 

outras pessoas 

     

Eu 

frequentemente 

me preocupo que 

os parceiros 

românticos não 

me amem 

realmente 

     

Eu acho difícil 

confiar 

completamente 

nos outros 

     

Eu me preocupo 

dos outros 

ficarem muito 

próximos de mim 

     

Eu quero 

relacionamentos 

emocionalmente 

próximos 

     

Eu me sinto 

confortável tendo 

outras pessoas 

dependentes de 

mim 

     

Eu me preocupo 

que os outros não 

me valorizem 

tanto quanto eu os 

valorizo 

     

As pessoas nunca 

estão lá quando 

você precisa delas  
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Meu desejo de me 

aproximar 

completamente 

das pessoas, às 

vezes as assustam 

     

É muito 

importante pra 

mim me sentir 

autossuficiente 

     

Eu me sinto 

nervoso (a) 

quando alguém 

tenta ficar muito 

perto de mim 

     

Eu muitas vezes 

me preocupo que 

os parceiros 

românticos não 

queiram continuar 

comigo 

     

Eu prefiro não ter 

outras pessoas 

dependentes de 

mim 

     

Eu me preocupo 

de ser 

abandonado (a) 

     

Eu fico um pouco 

desconfortável 

estando próximo 

(a) dos outros  

     

Eu percebo que os 

outros têm receio 

de ficarem tão 

próximos de mim 

quanto eu gostaria 

     

Eu prefiro não 

depender dos 

outros  

                    

Eu sei que os 

outros estarão lá 

quando eu 

precisar deles 
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Eu me preocupo 

que os outros não 

me aceitem 

     

Parceiros 

românticos muitas 

vezes me querem 

mais próximo do 

que me sentiria 

confortável 

     

Eu acho 

relativamente 

fácil ficar 

próximo dos 

outros 

     


