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RESUMO 

 

Objetivo: No estudo da ansiedade, distinguem-se ansiedade-estado (reativa) de 
ansiedade-traço (perfil de personalidade) e acredita-se que quanto maior for a 
ansiedade-traço, maior será a ansiedade-estado nas mais diversas situações de 
ameaça. Com isso, o objetivo do presente estudo foi avaliar a correlação entre 
ansiedade-traço e ansiedade-estado em voluntários expostos a duas situações 
ansiogênicas distintas, sendo uma de ameaça interpessoal (Teste de Stroop 
Monitorado por Vídeo – TSMV; n = 30) e a outra de ameaça física (Exodontia de 
Terceiro Molar – ETM; n = 20). Método: Foram avaliados parâmetros fisiológicos 
(frequência cardíaca – FC; e eletromiografia do músculo gastrocnêmio - EMG); e 
parâmetros psicológicos (Inventário de Ansiedade-Traço – IDATE; Escala Analógica 
de Tensão – EAT; Inventário de Fobia Social – SPIN; Escala Hospitalar de 
Ansiedade e Depressão – HAD; Escala de Ansiedade Dental de Corah) de 
indivíduos saudáveis do sexo masculino nas situações Antes, Durante e Depois do 
TSMV ou da ETM. O estudo correlacional foi realizado através do Teste de 
Correlação de Pearson, em que os dados de IDATE-T, Corah, HAD e SPIN foram 
confrontados com IDATE-E, EAT, FC e EMG em cada uma das situações 
experimentais (Antes, Durante e Depois). Foi considerado o nível de significância de 
5%. Resultados: No TSMV, IDATE-T, HAD e SPIN correlacionaram-se com o 
IDATE-E, em todas as situações do teste, e com a EAT, na maioria das situações. 
Já na ETM, IDATE-T e HAD não se correlacionaram nem com o IDATE-E, nem com 
a EAT em quaisquer das situações experimentais. A escala de Corah correlacionou-
se com o IDATE-E e a EAT nas fases Antes e Durante do teste. Tanto no TSMV 
quanto na ETM, não foi observada correlação dos parâmetros psicológicos com as 
medidas fisiológicas (FC e EMG) em quaisquer das situações experimentais. 
Conclusão: O nível das alterações fisiológicas podem não refletir o nível de 
ansiedade e a multidimensionalidade do traço ansioso deve ser considerado, já que 
este modulou a resposta ansiosa em situações de ameaça interpessoal, mas não de 
ameaça física. 

Descritores: ansiedade; personalidade; cirurgia bucal; teste de Stroop. 
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ABSTRACT 

 

Objective: In studying anxiety, the concepts of state anxiety (reactive) and trait 
anxiety (personality trait) are distinguished, while it is believed that the higher the trait 
anxiety, the higher the state anxiety in different situations of threat. Thus, the aim of 
this study was to investigate the correlation between trait anxiety and state anxiety in 
volunteers exposed to two distinct anxiogenic situations: an interpersonal threat 
(Video-Monitored Stroop Test – VMST; n=30) and a physical threat (Third Molar 
extraction – TME; n=20). Method: Healthy male subjects had their physiological 
(heart rate – HR; gastrocnemius electromyography - GEM) and psychological 
parameters (Trait-State Anxiety Inventory – STAI; Self-evaluation of tension level - 
STL; Social Phobia Inventory - SPIN, Hospital Anxiety and Depression Scale - HAD; 
Dental Anxiety Scale - DAS) evaluated in three different situations: Before, During 
and After the VMST or the TME. A correlational study was conducted. Scores of 
STAI-T, DAS, HAD and SPIN were confronted with scores of STAI-E, STL, HR and 
GEM in each experimental situation (Before, During and After). A level of significance 
of 5% was considered. Results: In the VMST, STAI-T, HAD and SPIN correlated 
with STAI-S in all test situations and of STL in most situations. In relation to the TME, 
STAI-T and HAD were not correlated neither with the STAI-E nor with the STL in any 
experimental situation. DAS correlated with STAI-E and the STL before and during 
the test. In both VMST and TME, correlations of psychological with physiological 
measures were not found in any of the experimental situations. Conclusion: The 
level of physiological alterations may not reflect the level of anxiety and the anxious 
trait should be considered as a multidimensional concept, once trait anxiety 
modulated anxious responses to interpersonal threat, but not to physical threat. 

Key-words: anxiety; personality; surgery, oral; Stroop test.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As emoções motivam o comportamento e exercem impacto significativo sobre 

a saúde e o bem-estar psicológico. Geralmente, as emoções interagem para impelir 

o organismo a alguma ação que visa à satisfação de objetivos ou diminuição de um 

conflito. No entanto, quando certas emoções, como a ansiedade, persistem para 

além de sua utilidade, estas se tornam patológicas (SPIELBERGER & REHEISER, 

2009). 

 A ansiedade pode ser definida como uma resposta orgânica de apreensão e 

aumento da vigilância que ocorre diante de situações em que existam perigos 

incertos, em que haja ameaças potenciais à integridade do organismo (GRAEFF, 

2007; GRILLON, 2008).  

 A busca por explicações acerca da ansiedade remontam da idade média, 

entretanto, pesquisas sobre a ansiedade tornaram-se expressivas apenas a partir do 

século XX, devido principalmente às rápidas mudanças tecnológicas, ao processo 

de urbanização e as consequentes alterações no estilo de vida, fatores estes 

considerados desencadeantes do processo de ansiedade (AZAMBUJA, 2000; 

KHEIRBEK et al., 2012). 

 No estudo da ansiedade, existem duas vertentes complementares: os estados 

psicofisiológicos (ansiedade-estado) e os traços de personalidade (ansiedade-traço). 

Sendo que a ansiedade-estado reflete uma reação (psicológica e fisiológica) 

transitória diretamente relacionada a uma situação de adversidade que ocorre num 

dado momento. Já o termo ansiedade-traço denota a ansiedade como traço de 

personalidade e tem sido usado para descrever diferenças individuais relacionadas à 

tendência à ansiedade, ou seja, o termo refere-se a um aspecto mais estável que 

está relacionado com a propensão de o indivíduo apresentar maior ou menor 

ansiedade ao longo da vida (VAGG et al., 1980).  

 De acordo com Spielberger et al. (1970), a ansiedade é um constructo 

unidimensional e que aqueles indivíduos que apresentam os mais altos níveis de 

ansiedade-traço apresentam também, em média, os mais altos níveis de ansiedade-

estado em diversas situações de perigo. Contudo, alguns pesquisadores contestam 

esta teoria da unidimensionalidade, pois acreditam que a ansiedade seja um 
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constructo multidimensional com quatro facetas (avaliação social, perigo físico, 

ambiguidade e rotina diária) e para que haja aumento da ansiedade estado, a 

situação ameaçadora deve ser congruente com a faceta do traço a ser investigado 

(ENDLER & KOCOVSKI, 2001). 

 No caso da unidimensionalidade do traço ansioso, uma correlação positiva 

entre ansiedade-traço e ansiedade-estado deveria sempre existir, 

independentemente do tipo de situação de ameaça, contudo isto não foi observado 

em modelos animais. Em um estudo de Goes et al. (2009), não foi demonstrada a 

correlação entre os dados obtidos no Paradigma de Exploração Livre, modelo animal 

validado por Griebel et al. (1993) para avaliação da ansiedade-traço; e os dados 

obtidos no Labirinto em Cruz Elevado, modelo animal utilizado para avaliar 

ansiedade-estado, validado por Pellow et al. (1985).  Apesar de os dois modelos 

acima serem validados fisiológica e farmacologicamente, pode-se argumentar que a 

correlação não foi obtida devido ao fato de a ansiedade só poder ser modelada e 

não reproduzida em animais, tendo em vista que a ansiedade é uma emoção 

exclusivamente humana (MARTIN, 1998).  

 Diante do que foi exposto, uma maneira fidedigna de estudar a relação entre 

traço e estado ansioso seria por meio de modelos experimentais humanos em 

diferentes situações ansiogênicas. Assim sendo, o presente estudo verificou a 

correlação entre ansiedade-traço e ansiedade-estado em humanos saudáveis que 

foram expostos a duas situações ansiogênicas diversas, sendo uma de ameaça 

interpessoal (Teste de Stroop Monitorado por Vídeo) e a outra de ameaça física 

(Exodontia de Terceiro Molar). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 – Ansiedade  

 Na literatura psicológica, a ansiedade apresenta tantas definições quanto as 

causas de sua manifestação. Mas, de maneira geral, a ansiedade pode ser definida 

como um estado subjetivo de apreensão ou tensão, frequentemente, acompanhada 

por sensações físicas induzidas pela expectativa de perigo, dor, ou necessidade de 

um esforço especial (BRANDÃO, 2004).  

 A palavra ansiedade, etimologicamente, provém do termo grego Anshein, que 

significa "estrangular, sufocar, oprimir". Seu termo correlato, angústia, origina-se do 

latim angor que significa “opressão” ou “falta de ar”, e angere que significa “causar 

pânico”. Alguns autores tentam fazer uma distinção entre ansiedade e angústia, 

porém não há consenso a respeito do assunto. Tais palavras referem-se, 

metaforicamente, à experiência subjetiva característica da ansiedade (GRAEFF, 

1999). 

 A ansiedade apresenta um importante significado adaptativo e evolutivo assim 

como o medo, uma vez que levam o indivíduo a evitar danos físicos ao organismo 

ou possíveis prejuízos psicológicos. A ansiedade difere-se do medo na medida em 

que este é uma resposta a uma ameaça conhecida, externa, definida; e a 

ansiedade, ao contrário, é observada em circunstâncias onde o perigo é apenas 

potencial, ou seja, em situações onde há um componente de incerteza (BRANDÃO, 

2004; SYLVERS et al., 2011).  

  As manifestações da ansiedade podem ser divididas em duas categorias: a) 

manifestações subjetivas ou psíquicas; e b) manifestações objetivas, que são 

passíveis de observação direta.  

No campo das manifestações subjetivas ou psíquicas, a sensação mais 

característica é a de “estrangulamento ou constrição”, sentido figurado da palavra 

angústia, além de um estado de desprazer acompanhado por pensamentos de que 

alguma coisa ruim poderá acontecer (EDELMANN, 1992; GRAEFF, 1999; 

LANDEIRA-FERNANDEZ, 2011).    

Já em relação às manifestações objetivas, estas são alterações fisiológicas, 

autonômicas e hormonais. As alterações autonômicas são aquelas mediadas pela 
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ativação do sistema nervoso autônomo, o que produz aumento da frequência 

cardíaca e da força de contração do coração, aumento da pressão arterial, sudorese 

emocional, hiperventilação, tensão da musculatura esquelética, piloereção, 

hipersecreção gástrica, aumento da motilidade intestinal e urgência para micção e 

defecação. Já as alterações hormonais envolvem a mobilização do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal com aumento dos níveis do hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) 

no sangue, o que resulta na liberação de corticoides adrenais. Tanto o ACTH como 

os corticoides atuam sobre o sistema nervoso central, modulando o comportamento 

emocional. Também são liberados pela hipófise, durante a reação de alarme, a 

prolactina e o hormônio do crescimento (GRAEFF, 1999; GRAEFF & ZANGROSSI, 

2010). 

 Assim sendo, a ansiedade é uma resposta a um estímulo ou situação de 

ameaça, cuja interpretação depende de operações de natureza cognitiva. Uma 

situação considerada tensa pode ou não desencadear uma reação de ansiedade. 

Isto depende da forma pela qual a pessoa avalie ou interprete essa situação. Por 

isso, algumas pessoas reagem a trabalho árduo e responsabilidade com 

preocupação e ansiedade, ao passo que para outros esta mesma situação é 

considerada estimulante e compensadora (NOVAES, 1996; SPIELBERGER, 1981 

apud OLIVEIRA 2003).  

 Por esta razão, no estudo da ansiedade, existem duas vertentes 

complementares: os estados psicofisiológicos (ansiedade-estado) e os traços de 

personalidade (ansiedade-traço). Sendo que o termo ansiedade-estado é definido 

como uma condição cognitivo-afetiva transitória, referindo-se às reações emocionais 

desagradáveis, de caráter psicológico e fisiológico, diante de uma situação de 

ameaça. Já o termo ansiedade-traço denota a ansiedade como traço de 

personalidade e tem sido usado para descrever diferenças individuais relacionadas à 

tendência à ansiedade ou propensão de ver o mundo como sendo mais perigoso 

(SPIELBERGER et al., 1970). 

 De acordo com Spielberger e colaboradores (1984 apud EDELMANN, 1992), 

a ansiedade é um constructo unidimensional e que indivíduos com mais alto traço 

ansioso são mais vulneráveis ao estresse e respondem a uma larga faixa de 

situações como perigosas ou ameaçadoras, experimentando reações de ansiedade-
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estado mais frequentemente, e muitas vezes, com maior intensidade que aqueles 

com baixo traço ansioso.  Assim sendo, indivíduos com os mais altos níveis de 

ansiedade-traço, apresentam também, em média, os mais altos níveis de ansiedade-

estado numa dada situação de perigo.  

 A ansiedade é também considerada um impulso motivacional de grande 

importância para muitas formas de comportamento. No início do século passado, 

foram realizados estudos clássicos que mostraram a relação direta entre nível de 

ansiedade e eficiência do desempenho de tarefas intelectuais. Até certa intensidade, 

a ansiedade contribuía para uma melhora cognitiva. Entretanto, a partir de 

determinado nível, a ansiedade não melhorava o desempenho, pelo contrário, 

prejudicava. Esta função ficou conhecida como curva de Yerkes- Dodson, e é muito 

útil para ilustrar os aspectos adaptativos ou mal adaptativos da ansiedade. E é neste 

último sentido que certos estados de ansiedade são considerados transtornos 

psiquiátricos e, como tais, tornam-se objeto de tratamento psicológico e/ou 

farmacológico (GRAEFF, 1999; PRATT, 1992; YERKES & DODSON, 1908). 

 No início do século XX, as rápidas mudanças tecnológicas e seus reflexos no 

mercado de trabalho, bem como as consequentes mudanças no estilo de vida 

contribuíram para evidenciar as manifestações de ansiedade, bem como de outros 

distúrbios psicológicos. Os transtornos de ansiedade apresentam uma prevalência 

de mais de 25%, o que os torna o grupo mais comum de transtornos psiquiátricos 

(AZAMBUJA, 2000; KHEIRBEK et al., 2012).  

 

2.2 - Transtornos de ansiedade 

 

 Os transtornos de ansiedade começaram a ser considerados entidade clínica 

em 1869, quando o psiquiatra norte-americano G.M. Beard determinou o termo 

neurastenia para descrever pacientes com graus menores de ansiedade e 

transtornos depressivos leves. Porém o termo era usado de maneira ampla para 

incluir pacientes que apresentavam histeria, obsessões, hipocondria e ansiedade 

(FIGUEIREDO, 2004). 

 Em 1895, o estudo da ansiedade adquiriu grande proeminência na Psiquiatria 

com Sigmund Freud, o qual, em sua última classificação, separou a “neurose de 
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ansiedade” da “neurastenia” e distinguiu a ansiedade crônica dos ataques de pânico 

(GRAEFF, 1999). 

 As primeiras tentativas para classificar os transtornos de ansiedade utilizaram 

a apresentação clínica dos transtornos, assim como sua provável etiologia, como 

critérios para diferenciação dos quadros. No entanto, os critérios de classificação 

inicialmente empregados eram muito subjetivos, o que levava a acentuadas 

discordâncias entre diferentes observadores e dificultava o uso de classificações 

psiquiátricas em estudos controlados (GRAEFF, 1999; NASCIMENTO, 2010).  

 A busca por critérios de classificação mais úteis, com o uso de nomenclaturas 

padronizadas fez com que fossem desenvolvidos manuais com critérios mais 

operacionais para se diagnosticar os transtornos mentais. Dentre estes manuais, 

podemos citar o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), 

que foi elaborado pela Associação Psiquiátrica Americana, e a Classificação 

Internacional de Doenças (CID), que foi elaborada pela Organização Mundial de 

Saúde (FIGUEIREDO, 2004). 

 De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 

DSM-IV-TR – (2002), classificam-se como transtornos de ansiedade todas aquelas 

categorias diagnósticas, nas quais a ansiedade é a principal manifestação 

psicopatológica. Com isso, os transtornos de ansiedade são categorizados em: 

         a) Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG): perturbação crônica 

caracterizada por ansiedade e preocupação excessiva sem causa aparente, na 

maioria dos dias, por um período de seis meses ou mais. Os seguintes sintomas 

podem ser observados – tensão motora (fadiga fácil e tremores), hiperatividade 

autonômica (vertigem, suor nas mãos e palpitações) e aumento da atenção e 

vigilância (inquietude, dificuldade de concentração e irritabilidade). Estes sintomas 

não ocorrem em resposta à estímulos específicos e nem em períodos determinados; 

 b) Agorafobia sem história de Transtorno de Pânico: ansiedade acerca de 

estar em locais públicos ou condições de onde possa ser difícil (ou embaraçoso) 

escapar ou onde o auxílio pode não estar disponível, na eventualidade de ter 

sintomas do tipo pânico, mas sem nunca ter apresentado quadro que preenchesse 

os critérios para Transtorno de Pânico. As situações são evitadas ou toleradas com 

sofrimento muito acentuado ou com ansiedade acerca de ter sintomas tipo pânico; 
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 c) Transtorno de Pânico: caracteriza-se pela ocorrência de episódios 

espontâneos e ocasionais de ansiedade intensa, geralmente durando menos de uma 

hora. Os sintomas principais são desconforto extremo e uma sensação de morte 

iminente, em geral, acompanhada de respostas cardiovasculares, tremores e 

tonturas bastante acentuados. Estes sintomas podem desaparecer rápida ou 

gradualmente e os pacientes podem desenvolver ansiedade antecipatória em 

relação a um novo ataque. Devido a isso, preferem andar acompanhados e evitando 

espaços fechados ou lugares públicos, o que pode desencadear Agorafobia. 

 d) Fobia Social: Medo acentuado e persistente de uma ou mais situações 

sociais ou de desempenho, em que o indivíduo é exposto a pessoas estranhas ou à 

possível avaliação por outras pessoas. O indivíduo teme agir (ou mostrar sintomas 

de ansiedade) de modo que lhe seja humilhante e embaraçoso. 

 e) Fobias Específicas: são caracterizadas por um medo acentuado e 

persistente, excessivo ou irracional, revelado pela presença ou antecipação de um 

objeto ou situação fóbica. São apresentados cinco subtipos de Fobia Específica, 

indicando o foco do medo e/ou esquiva: Situacional, Ambiente Natural, Sangue-

Injeção-Ferimentos, Animal e Outro Tipo. O paciente tem consciência de que seu 

medo e comportamento não se justificam, mas não consegue evitá-los. 

 f) Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC): caracterizado pela ocorrência de 

uma ideia ou impulso persistente (obsessão) que compele o indivíduo a um 

comportamento não usual, estereotipado e recorrente (compulsão). As obsessões e 

compulsões recorrentes são suficientemente severas para causar angústia 

acentuada que interfere significativamente no cotidiano dos indivíduos, seja na 

atividade profissional ou social. As obsessões mais comuns são pensamentos 

repetitivos de violência, contaminação e dúvida. As compulsões mais comuns 

implicam lavagem das mãos, contagens, verificações e tocar desnecessariamente 

em pessoas ou objetos. Quando o individuo tenta resistir a uma compulsão, sente 

uma angústia constante, que pode ser imediatamente aliviada cedendo à 

compulsão. 

 g) Transtorno de Estresse pós-traumático (TEPT): caracteriza-se pelo 

desenvolvimento de sintomas característicos, após a exposição a estressor 

traumático extremo (experiência pessoal direta de evento real ou ameaçador que 
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envolva morte, ferimento grave ou outra ameaça à própria integridade física). Entre 

os principais sintomas incluem-se reviver os traumas através de sonhos e 

pensamentos, apatia emocional a outras experiências da vida, depressão e 

distúrbios cognitivos. 

 h) Transtorno de Ansiedade induzido por droga: caracteriza-se por sintomas 

proeminentes de ansiedade considerados como decorrentes dos efeitos fisiológicos 

diretos de uma substância - droga de abuso, medicamento ou exposição à toxina. 

 

 2.3 - Neurobiologia da Ansiedade  

 

 O estudo da neurobiologia da ansiedade e do medo se iniciou a partir dos 

relatos de Charles Darwin sobre o caráter evolutivo do comportamento emocional no 

homem. Em sua obra The Expression of Emotion in Man and Animals, publicada em 

1872, Charles Darwin indicava que o estudo do comportamento de outros animais 

era o caminho para a compreensão das emoções no homem (BRANDÃO, 2004; 

DALGLEISH, 2004; GRAEFF & HETEM, 2004). 

 Embora os modelos animais não tenham como contribuir para o entendimento 

dos componentes subjetivos da ansiedade, eles permitem identificar estruturas e 

vias envolvidas nos componentes avaliativos e expressivos da emoção, o que 

contribui para o entendimento das bases neurais (PRATT, 1992). 

 A partir de uma perspectiva evolutiva, as bases neurais da ansiedade e do 

medo teriam relação com os mecanismos reguladores do comportamento de defesa 

dos animais diante de estímulos ameaçadores ou em situações de perigo. E este 

conceito pode ser ilustrado pelo trabalho desenvolvido por Robert e Caroline 

Blanchard, que analisaram o comportamento de ratos e camundongos frente a 

predadores, classificando o tipo de estratégia de defesa adotada de acordo com o 

nível de ameaça (potencial, distal e proximal) em que os animais se encontravam 

(GRAEFF & HETEM, 2004; MONTAG et al., 2013). 

 De acordo com Blanchard e Blanchard (1988), se o nível de ameaça fosse 

distal ou proximal, os animais apresentavam comportamentos de congelamento, luta 

ou fuga, o que caracterizaria um comportamento de medo. E se o nível de ameaça 

fosse potencial, seja porque a situação era nova para o animal ou porque o mesmo 
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já tinha se defrontado anteriormente com um perigo real naquele local, os animais 

exibiam comportamento exploratório cauteloso permitindo uma avaliação do risco. E 

este comportamento caracterizaria a ansiedade. 

 A partir do momento em que se determina o comportamento de defesa de 

uma dada espécie, o substrato neural subjacente à modalidade de defesa pode ser 

explorado pelos métodos clássicos da Neurofisiologia – ablação, estimulação 

elétrica, estimulação química – ou pelos modernos métodos de análise de imagens 

funcionais do cérebro. E a partir destas evidências experimentais são apontados 

circuitos neurais específicos que respondem de acordo com a natureza do estímulo 

a que o indivíduo é exposto (BRANDÃO et al., 2005; GRAEFF, 1999; 

MCNAUGHTON E CORR, 2004). 

 Situações de perigo real desencadeiam estímulos incondicionados de medo 

que acionam o sistema neural constituído pelo hipotálamo medial, substância 

cinzenta periaquedutal dorsal e amígdala. Este sistema ficou conhecido como 

Sistema Cerebral Aversivo (SCA) e a estimulação elétrica deste sistema produz um 

padrão típico de respostas caracterizado por uma atividade motora intensa 

acompanhada por reações neurovegetativas como aumento de pressão arterial e da 

frequência respiratória, piloereção, micção, defecação e exoftalmia (BRANDÃO, 

2004; GRAY & McNAUGHTON, 2000). 

 Situações de perigo potencial e estímulos associados à incerteza, novidade, 

frustação e punição são responsáveis por ativar um sistema neural relacionado à 

ansiedade – o Sistema de Inibição Comportamental (SIC). Este sistema é 

representado pela amígdala, pelo sistema septo-hipocampal, substância cinzenta 

periaquedutal ventral, núcleo mediano da rafe e locus ceruleus (BRANDÃO, 2004; 

GRAY & McNAUGHTON, 2000). 

 O Sistema de Inibição Comportamental (SIC), juntamente com outras 

estruturas encefálicas como o córtex cingulado e pré-frontal, tálamo antero-ventral e 

corpos mamilares, age comparando o estímulo atual com o estímulo esperado. Se 

aquele é compatível com este, então o sistema permanece no modo “checagem” e o 

controle comportamental não é exercido pelo SIC, ou seja, as atividades 

comportamentais seguem seu curso normal. Por outro lado, se o estímulo atual não 

é compatível com o estímulo esperado, então o SIC passa a atuar no modo 
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“controle”, gerando inibição do comportamento que estava sendo realizado com 

aumento da atenção e da vigilância, sendo esta última voltada, sobretudo, para 

possíveis ameaças (BRANDÃO, 2004; EDELMANN, 1992; GRAEFF & HETEM, 

2004). 

 O neurologista português, Antônio Damásio, tem chamado a atenção para a 

relação do córtex orbitofrontal com a ansiedade antecipatória e com o processo de 

aprendizagem das consequências punitivas das respostas. De acordo com este 

autor, comportamentos de risco provocam alterações neurovegetativas que podem 

reprimir comportamentos planejados. Por isso, indivíduos com lesões no córtex 

orbitofrontal apresentam comportamento impulsivo, de natureza antissocial 

(KOENINGS et al., 2007). 

 Durante a última década do século XX, neurocientistas como Michael Davis e 

Joseph LeDoux  deram importante contribuição para o esclarecimento do papel da 

amígdala nas emoções do tipo ansiedade e medo. Na amígdala, é avaliado o nível 

de ameaça representado pelos sinais de perigo e é onde esses sinais ganham 

colorido afetivo ou significado emocional, o que resulta na facilitação dos processos 

de armazenamento de informações, ou seja, no desenvolvimento da memória 

emocional (BRANDÃO, 2004; FANSELOW & GALE, 2003). 

 Partes distintas da amígdala estendida, a qual inclui o núcleo intersticial da 

estria terminal, os núcleos central, medial e basolateral da amígdala, podem estar 

envolvidas na resposta de medo e ansiedade. O núcleo central da amígdala e o 

núcleo intersticial da estria terminal possuem alvos semelhantes no hipotálamo e no 

tronco encefálico, os quais estão diretamente relacionados a sinais e sintomas 

específicos da resposta de estresse. Porém estudos em roedores sugerem que 

sinais explícitos de ameaça ativem o núcleo central da amígdala enquanto que 

sinais abstratos ativem o núcleo instersticial da estria terminal, ou seja, o núcleo 

central da amígdala estaria relacionado ao medo e o núcleo intersticial da estria 

terminal, com a ansiedade (DAVIS et al., 2010; RAVINDER et al., 2013). 

 O núcleo central da amígdala e o núcleo intersticial da estria terminal enviam 

projeções descendentes para diferentes regiões hipotalâmicas (lateral e 

paraventricular), produzindo uma série de respostas fisiológicas (autonômicas e 

hormonais). Neurônios que formam o hipotálamo lateral regulam a atividade do 
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sistema nervoso autônomo simpático. Este sistema quando ativado produz aumento 

da frequência cardíaca e da força de contração do coração, aumento da pressão 

arterial, sudorese emocional, hiperventilação, tensão da musculatura esquelética, 

piloereção, hipersecreção gástrica, aumento da motilidade intestinal e urgência para 

micção e defecação (LANDEIRA-FERNANDEZ, 2011).  

 O hipotálamo paraventricular é responsável pelas reações hormonais, pois 

quando este é ativado, secreta o hormônio liberador de corticotrofina (CRH), que 

estimula a glândula hipófise anterior a secretar o hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) que chega até a porção cortical da glândula adrenal e estimula-a a liberar 

glicocorticoides (GUYTON & HALL, 2011).  

 Com o término da situação de perigo, os níveis dos hormônios no sangue 

tendem a voltar aos patamares básicos. Essa regulação ocorre por meio de um 

sistema de retroalimentação negativa. Quando o hipocampo detecta a presença de 

altos níveis de glicocorticoides e outros hormônios esteroides no sangue, envia 

sinais inibitórios para o hipotálamo paraventricular. Com isso, a hipófise tende a 

restringir a liberação de ACTH e assim reduzir a atividade desse sistema (GUYTON 

& HALL, 2011; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2011).  

 O contato contínuo com estímulos de perigo pode levar a uma falha nesse 

sistema de retroalimentação negativa da atividade hormonal. Nesse caso, embora já 

não exista mais uma situação de perigo, as reações hormonais em cascata não 

cessam. Esse quadro caracteriza o aspecto crônico de vários transtornos de 

ansiedade, agravando uma série de doenças (psicossomáticas) como úlceras 

gástricas, transtornos alimentares, psoríases, hipertensão arterial e distúrbios 

cardíacos (LANDEIRA-FERNANDEZ, 2011).  

 

2.4 – Neurotransmissores  

 

 O funcionamento integrado dos sistemas cerebrais responsáveis por 

diferentes estratégias de defesa é mediado por vários neurotransmissores. O 

conhecimento desta regulação é importante na elucidação da fisiopatologia e, 

consequentemente, na terapêutica dos transtornos de ansiedade. Aqui, será dado 

destaque ao ácido gama-aminobutírico (GABA) e a serotonina (5-HT), cujo papel 



12 

 

nos transtornos de ansiedade e na ação dos medicamentos ansiolíticos tem sido 

mais pesquisado. 

 

2.4.1 – Ácido gama – aminobutírico (GABA) 

 

 O GABA é um neurotransmissor inibitório amplamente distribuído pelo 

sistema nervoso central. É sintetizado a partir do ácido glutâmico em reação 

catalisada pela enzima ácido glutâmico descarboxilase, encontrada apenas em 

neurônios gabaérgicos. Existem três tipos de receptores de GABA nas membranas 

pós-sinápticas: GABAA, GABAB e GABAC. Os receptores GABAA e GABAC estão 

diretamente ligados a canal de cloreto sendo, portanto, ionotrópicos. Já o receptor 

GABAB está acoplado, via proteína G, a canal de potássio, sendo, portanto, 

metabotrópico. Quando estes canais são estimulados, aumentam a condutância 

desses íons hiperpolarizando a célula pós-sináptica (COSTANZO, 2011; TASAN et 

al., 2011). 

 A participação do GABA nos transtornos de ansiedade foi proposta em 

consequência do estudo do mecanismo de ação dos benzodiazepínicos (BZD), 

ansiolíticos introduzidos na prática médica no início dos anos 60. O subtipo de 

receptor gabaérgico envolvido na ansiedade é o ionotrópico GABAA (GRAEFF, 1999; 

MILLAN, 2003). 

 Estruturalmente, o receptor GABAA é uma proteína heteropentamérica que 

pode ser composta pela combinação múltipla de oito subunidades: α1–6, β1–4, γ1–3, δ, 

ε, π,  θ e  ρ1-3. Assim, as múltiplas combinações podem originar diferentes subtipos 

de receptor GABAA e esta diversidade pode ser interpretada como um meio de 

prover grande número de vias de inibição rápida, funcionalmente distintas no 

sistema nervoso central (JACOB et al., 2012; SHEN et al., 2012). 

 Acredita-se que a maioria dos receptores GABAA sejam compostos das 

subunidades α, β e γ na proporção de 2 : 2 : 1, respectivamente. A combinação 

destas subunidades determina as propriedades fisiológicas e farmacológicas dos 

subtipos de receptores. A interface entre as subunidades α e β é o sítio de ligação 

do GABA, enquanto que a interface entre as subunidades α e γ têm sido implicada 

na mediação dos efeitos ansiolíticos dos benzodiazepínicos (TASAN et al., 2011). 
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 As cinco subunidades dos receptores GABAA circundam um poro iônico 

central seletivo para o cloreto, que se abre na presença de GABA. Esse influxo de 

cloreto hiperpolariza ou estabiliza a célula pós-sináptica próximo a seu potencial de 

membrana em repouso reduzindo a probabilidade de que estímulos excitatórios 

possam iniciar potenciais de ação. Esse processo fornece a explicação molecular 

para os efeitos inibitórios da sinalização do GABA através dos receptores GABAA. 

Os benzodiazepínicos são moduladores dos receptores GABAA, uma vez que 

aumentam a neurotransmissão gabaérgica através do aumento da frequência de 

abertura dos canais de cloreto (FORMAN et al., 2009).  

 As estruturas cerebrais pertencentes ao SIC apresentam elevada densidade 

de receptores GABAA. Devido a isso, os benzodiazepínicos exercem efeito 

ansiolítico, uma vez que inibem a ocorrência de sinapses neste sistema (FORMAN 

et al., 2009). 

 

2.4.2 – Serotonina (5-HT) 

  

 O sistema serotonérgico é considerado um sistema bastante complexo e 

ainda pouco entendido. A serotonina ou 5-hidroxitriptamina (5-HT) é sintetizada a 

partir do aminoácido triptofano pela enzima triptofano hidroxilase. Neurônios 

contendo serotonina situam-se no mesencéfalo, ponte e bulbo nos chamados 

núcleos da rafe. As vias serotonérgicas ascendentes, ventral e dorsal, originam-se 

nesses núcleos e distribuem fibras para estruturas mesencefálicas (substância 

cinzenta periaquedutal), para o diencéfalo, o hipotálamo, septo-hipocampo, tálamo, 

amígdala e todo o neocórtex. Atualmente, são conhecidos sete tipos de receptores 

para a serotonina: 5-HT1-7. E cada tipo de receptor possui vários subtipos (GRAEFF 

& HETEM, 2004; NADAL – VICENS et al., 2009).  

 A participação da serotonina nos estados de ansiedade tem sido 

extensivamente estudada nas últimas décadas devido ao fato de se saber que 

alterações no sistema serotonérgico desencadeiam transtornos de ansiedade, mas o 

mecanismo desse neurotransmissor na etiologia desses transtornos ainda continua 

bastante controverso (GRAEFF & HETEM, 2004; LANDEIRA-FERNANDEZ, 2011). 
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 Considerando-se as complexidades do sistema serotonérgico descritas 

acima, múltiplas vias e diferentes tipos de receptores, é pouco provável que se 

possa atribuir à 5-HT um papel unitário na ansiedade. Assim, Deakin e Graeff 

propuseram que a serotonina desempenha duplo papel na regulação da ansiedade. 

Por um lado, aumentaria a ansiedade atuando na amígdala. Por outro, inibiria o 

pânico atuando na substância cinzenta periaquedutal (GRAEFF & HETEM, 2004).  

 

2.5 – Modelos experimentais de ansiedade 

 

 Os modelos animais de ansiedade, embora muito úteis como método de 

investigação, não dispensam a necessidade de estudos em seres humanos. Pelo 

fato de a ansiedade ser um conceito que descreve um estado subjetivo, tem sido 

considerada uma emoção exclusivamente humana, não podendo ser replicada, mas 

apenas modelada em animais (GRAEFF & HETEM, 2004; RIBAS, 2007). 

 Existem, basicamente, duas maneiras de induzir ansiedade experimental em 

humanos saudáveis: pelo modelo químico, no qual a ansiedade é induzida por meio 

de droga; e pelo modelo psicológico, no qual estímulos ou situações externas ao 

indivíduo são empregados para provocar ansiedade. A ideia básica é submeter os 

voluntários a situações controladas que geram ansiedade. Esta pode ser avaliada 

por métodos psicométricos, como por exemplo, através de escalas de avaliação, ou 

medida por métodos fisiológicos, como registros da frequência cardíaca, respiração 

ou condutância elétrica da pele (GRAEFF, 2007). 

 No modelo químico, as drogas mais utilizadas para indução farmacológica da 

ansiedade são: cafeína, iombina, pentilenotetrazol, β - carbolinas, lactato de sódio, 

colecistocinina (CCK) e gás carbônico (CO2). No modelo psicológico, a ansiedade 

pode ser avaliada em situações de estresse experimental como, por exemplo, na 

execução de tarefas cognitivas, simulação de falar em público ou em entrevistas. 

Além disso, pode-se avaliar a ansiedade em situações de estresse da vida real 

como, por exemplo, intervenções cirúrgicas, exames acadêmicos, competições 

esportivas, salto com paraquedas, dentre outros (BIONDI & PICARDI, 1999; 

GRAEFF, 2007; NUT, 1990). 
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 De acordo com Griez (1984), para que um modelo experimental possa ser 

considerado um modelo válido, é necessário que tenha algumas características 

como: a) apresentar sintomas similares aos da condição natural, incluindo os 

subjetivos; b) apresentar fatores causais conhecidos e similares aos naturais; c) 

apresentar os mesmos mecanismos neurobiológicos mediadores da condição 

natural; d) induzir um estado reversível, o qual é também sensível ao tratamento 

clínico e; e) ser simples, quantificável e reproduzível. 

 Dentre os modelos psicológicos que atendem a estas características e que 

não violam os princípios éticos de pesquisa com seres humanos, destacam-se a 

Simulação de Falar em Público (SFP), o Stroop Color-Word Test (SCWT), onde a 

ansiedade é avaliada em situações de estresse experimental; e o modelo de 

Extração de Terceiro Molar (ETM), onde se avalia a ansiedade em situação de 

estresse da vida real (ANDREATINI, 1999; GUIMARÃES et al., 1989; LEITE et al., 

1999; YUSA et al., 2004). Os modelos psicológicos Stroop Color-Word Test (SCWT) 

e Extração de Terceiro Molar (ETM) foram os de escolha para a realização deste 

trabalho e, portanto, serão mais detalhados. 

 O SCWT foi desenvolvido por John Ridley Stroop, em 1935, com o propósito 

de se estudar os aspectos básicos do funcionamento cognitivo como a percepção e 

o processamento de duas formas distintas de estímulos visuais: a palavra escrita e a 

cor. Stroop observou que o tempo para nomear a cor da tinta na qual a palavra era 

pintada seria maior se a palavra designasse uma cor conflitante, por exemplo, 

vermelho impresso em verde. Por outro lado, quando a cor e a palavra que a 

designa são as mesmas, a tarefa é desempenhada com mais rapidez. Estes 

fenômenos são conhecidos como efeito de interferência e efeito de congruência de 

Stroop, respectivamente (GRAEFF & HETEM, 2004).  

 A versão original do SCWT não foi padronizada, ficando assim o teste sujeito 

a adaptações dos investigadores segundo os objetivos de cada pesquisa. No 

entanto, em um típico experimento de Stroop, indivíduos identificam ou nomeiam 

cores tão rápido quanto possível em três diferentes cartões. O cartão “palavra” (W) 

consiste de uma matriz 10 X 10 de palavras designativas de cores impressas em 

preto com fundo branco ou vice-versa. A ordem de cada palavra aparece 

randomicamente ao longo da matriz. O cartão “cor” (C) consiste de uma matriz 
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similar, mas as palavras são pintadas nas cores que elas designam. E, finalmente, o 

cartão “cor-palavra” (CW), para o qual o tempo de resposta é maior, consiste de 

outra matriz 10 X 10 de palavras pintadas com cores incongruentes (ex.: palavra 

“vermelho” com letras pintadas em amarelo) (GRAEFF & HETEM, 2004; SEABRA, 

1987). 

 Apesar da fonte do fenômeno Stroop ainda permanecer indefinida, o SCWT 

continua a ser utilizado em uma série de estudos com diferentes propósitos, sendo 

um deles a indução de ansiedade. O uso do SCWT para esse fim decorreu de 

observações do comportamento dos indivíduos submetidos ao teste durante a 

execução do cartão CW. Notou-se que os sujeitos tornavam-se tensos, inquietos, 

com ênfase vocal acentuada, não disfarçando seu desprazer em refazer o teste ou 

seu alívio em terminá-lo (JENSEN & ROHWER, 1966). 

 A partir disso, Nakano e colaboradores (1978) propuseram o uso do SCWT 

para a avaliação de drogas ansiolíticas, utilizando o desempenho dos sujeitos como 

medida indireta de ansiedade. No entanto, não foram encontradas diferenças entre o 

desempenho dos indivíduos sob efeito de placebo ou diazepam, sugerindo que a 

avaliação do desempenho na tarefa não se constituía num método adequado para 

medir ansiedade. 

 Subsequentemente, Seabra, em 1987, avaliou o SCWT como modelo de 

ansiedade experimentalmente induzida, empregando como medida do grau de 

ansiedade dos sujeitos, ao invés da avaliação do desempenho, o Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado de Spielberger. A autora observou que os indivíduos com 

alta ansiedade-traço apresentavam um aumento significativo da ansiedade-estado 

quando o tempo de realização da tarefa do cartão CW era limitado em dois minutos, 

e os erros eram sinalizados pelo toque de uma campainha. Esse aumento de 

ansiedade poderia ser prevenido pela administração de 5 mg de diazepam. Por 

outro lado, apenas a administração do diazepam per se já induz uma diminuição do 

estado ansioso de indivíduos com alto nível de ansiedade-traço, não sendo 

necessária nesses sujeitos a indução experimental de ansiedade (NAKANO et al 

1978; SEABRA, 1987). 

 Com base nisso, Andreatini (1999), a fim de eliciar ansiedade em indivíduos 

com médio traço ansioso, acrescentou ao SCWT com sinalização de erros e 
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limitação de tempo, a gravação da situação do teste em vídeo, com apresentação 

simultânea da imagem em um aparelho de TV. Essa nova versão foi batizada de 

Teste de Stroop Filmado e foi capaz de induzir aumento significativo da ansiedade 

nos sujeitos experimentais. Um experimento subsequente mostrou a prevenção 

desse aumento pela administração de 5 mg de diazepam. O autor concluiu, então, 

que o Teste de Stroop Filmado seria um efetivo eliciador de ansiedade, podendo ser 

útil na detecção de drogas potencialmente ansiolíticas.  

 Além disso, os estudos de Silva e Leite (2000) e de Teixeira-Silva e 

colaboradores (2004) demonstraram que tal padronização promovia também 

alterações fisiológicas indicativas de ansiedade, como aumentos da tensão do 

músculo gastrocnêmio e da frequência cardíaca.  

 Outras versões do Teste de Stroop como situação ansiogênica foram 

desenvolvidas em diferentes laboratórios mostrando resultados controversos. Em 

1989, Tulen e colaboradores observaram aumentos da ansiedade-estado, dos níveis 

de adrenalina no plasma e na urina, das frequências cardíaca e respiratória e da 

tensão muscular. Já Palma e colaboradores (1994) não encontraram aumento 

significativo do nível de ansiedade-estado. Tais controvérsias podem estar 

relacionadas ao poder ansiogênico de cada versão. Na versão filmada com exibição 

simultânea, limite de tempo para a execução e sinalização de erros, o forte efeito 

ansiogênico seria decorrente da percepção pelo sujeito de seu desempenho no teste 

como uma ameaça ao seu autoconceito, à imagem que ele teria de si e a que 

imaginaria que outras pessoas fizessem dele (SEABRA, 1987).  

 Isto provavelmente estaria relacionado a manifestações do transtorno de 

ansiedade social (ou fobia social), que se caracteriza por um medo acentuado e 

persistente de situações sociais ou de desempenho, nas quais o indivíduo poderia 

sentir vergonha. A exposição a essas situações provoca quase que invariavelmente, 

uma resposta imediata de ansiedade (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2002).  

 No processo de investigação da fobia social são utilizadas escalas de 

auto-avaliação, como por exemplo, o Inventário de Fobia Social (SPIN), 

desenvolvido em 2000 por Connor e colaboradores. O SPIN (Social Phobia 

Inventory) aborda três importantes critérios que definem a fobia social: o medo, a 
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esquiva das situações e os sintomas de desconforto físico. Os autores do 

instrumento identificaram bons indicadores de fidedignidade e de consistência 

interna, além de boa confiabilidade no teste-reteste. Identificaram também a 

sensibilidade do inventário em detectar a redução da sintomatologia após 

tratamento, atestando assim, a sua boa adequação para o uso na população clínica 

e não clínica. Desde então, o SPIN vem sendo utilizado em diversos estudos, como 

na investigação e identificação do transtorno de ansiedade social em adolescentes e 

na avaliação do uso de fármacos para o tratamento da fobia social (RANTA et al., 

2007; STEIN et al., 2001). 

 A ansiedade, em seu sentido mais amplo, pode ser investigada através de 

outros questionários, mas sem dúvida, o Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE), de Spielberger e colaboradores (1970), é o mais utilizado. Ele permite a 

abordagem de dois conceitos distintos: a ansiedade-estado, uma emoção que um 

indivíduo experimenta quando confrontado com um estímulo ameaçador, e a 

ansiedade-traço uma disposição pessoal a ver o mundo como mais perigoso 

(ANDREATINI & SEABRA, 1993; SPIELBERGER et al., 1970).  

 Inúmeros trabalhos têm sido publicados utilizando esse inventário desde 

1970, ano da sua publicação. Para o período de 1º de Janeiro de 2012 a 1º de 

Junho de 2013, realizou-se um levantamento utilizando-se a expressão “State-Trait 

Anxiety Inventory” no Pubmed e foram encontrados 369 artigos. Dentre eles 

podemos citar o de Telles e colaboradores (2013), que utilizaram a parte relacionada 

à ansiedade-estado do IDATE para avaliar o efeito da yoga na saúde mental; o de 

Walker e colaboradores (2013), que utilizaram o IDATE, como um instrumento de 

mensuração de ansiedade em gestantes cuja gravidez era considerada de risco; e o 

de López-Jornet e colaboradores (2013) que utilizaram o IDATE para avaliar a 

ansiedade relacionada ao procedimento de extração de dente. 

 Outra escala que tem sido utilizada tanto para diagnóstico como para avaliar a 

gravidade dos transtornos ansiosos e depressivos é a Escala Hospitalar de 

Ansiedade e Depressão (HAD). Inicialmente ela foi desenvolvida para ser aplicada 

em pacientes não psiquiátricos, hospitalizados. No entanto, tem sido também 

utilizada em pacientes não internados e indivíduos da população geral (ANDREWS 
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et al., 2006; BONJARDIM et al., 2005; BOTEGA et al.,1995; ZIGMOND & SNAITH, 

1983). 

 A ansiedade é considerada um dos maiores agentes estressores dos 

pacientes no consultório odontológico. Quando a ansiedade ocorre diante da 

perspectiva do tratamento odontológico, tem sido denominada de ansiedade 

odontológica, cuja intensidade varia de um paciente para outro ou até no mesmo 

paciente em função do tipo de procedimento (CORAH et al., 1978 apud PINHEIRO, 

2003).  

 A ansiedade odontológica pode ser classificada em três subcategorias: 1) 

ansiedade de associação, na qual certos estímulos servem de gatilho para a 

excitação, como a visão da agulha, seringa ou outro instrumento odontológico; 2) 

ansiedade de atribuição, na qual a causa está relacionada a uma situação ou 

procedimento, como acontece na cadeira odontológica; e 3) ansiedade de avaliação, 

que ocorre pela rememoração de experiências negativas associadas ao tratamento 

dental (WEINER & SHEEHAN, 1988). 

 O procedimento de extração do terceiro molar é considerado um modelo 

ansiogênico bem documentado e que tem sido, extensivamente, utilizado em 

ensaios clínicos para avaliação dos efeitos de medicamentos ansiolíticos, sedativos 

e analgésicos devido ao fato de a ansiedade odontológica ser considerada uma 

ansiedade situacional e antecipatória (JERJES et al., 2005; KAAKO & MURTOMAA, 

1998; KLAGES et al., 2006; LAGO-MENDEZ et al., 2009; OKAWA et al., 2005; 

PAULESINI et al., 2008; PEREIRA-SANTOS, 2012;  YUSA et al., 2004).  

 A análise dessa ansiedade propiciou o desenvolvimento de uma variedade de 

medidas, sendo algumas destas por meio de questionários, em que os próprios 

indivíduos dimensionam sua ansiedade (HUMPHRIS et al., 2000). Em 1969, Corah 

propôs um simples questionário contendo quatro perguntas, que procuram avaliar os 

sentimentos, sinais e reações dos pacientes relacionados ao tratamento 

odontológico (PINHEIRO, 2003). A Escala de Ansiedade Dental (Dental Anxiety 

Scale) ou simplesmente, Escala de Corah, como ficou conhecida, é até hoje 

bastante empregada por clínicos e pesquisadores. Esta escala foi traduzida e 

validada para o português por Hu et al., 2007 (FUENTES et al., 2009).
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL: 

Avaliar a correlação entre os níveis de ansiedade-traço e de 

ansiedade-estado (parâmetros psicológicos e fisiológicos) de voluntários 

subjetivamente saudáveis, em duas diferentes situações ansiogênicas: 1) Teste de 

Stroop Monitorado por Vídeo (TSMV; ameaça interpessoal); e 2) Exodontia de 

Terceiro Molar (ETM; ameaça física). 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

3.2.1. Avaliar níveis de ansiedade-estado, antes, durante e depois do TSMV e 

da ETM, por meio de parâmetros psicológicos e fisiológicos; 

3.2.2. Analisar a existência de correlação entre a resposta ansiosa 

(parâmetros psicológicos e fisiológicos), induzida em cada situação, 

(TSMV e ETM) e o perfil ansioso dos voluntários. 
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4. SUJEITOS, MATERIAL E MÉTODOS 

 A fim de atender os objetivos propostos, o estudo foi dividido em dois 

experimentos, sendo que os sujeitos do Experimento I foram submetidos ao Teste 

de Stroop Monitorado por vídeo (TSMV) e, do Experimento II, foram submetidos à 

Exodontia de Terceiro Molar (ETM). 

 

4.1 – Sujeitos 

4.1.1 – Recrutamento 

 Os sujeitos do Experimento I (TSMV) foram convidados a participar da 

pesquisa por meio de cartazes distribuídos pela Universidade Federal de Sergipe, e 

por convites feitos nas salas de aula e por e-mail. 

 Já os sujeitos do Experimento II (ETM) foram convidados a participar do 

estudo após terem recebido indicação para exodontia de terceiro molar, em consulta 

com o cirurgião-dentista. 

 Os convites foram restritos a indivíduos do sexo masculino, entre 18 e 30 

anos de idade com, pelo menos, o 2º grau completo. 

 

4.1.2 - Seleção 

Foram avaliados 45 voluntários para o Experimento I e 30, para o 

Experimento II, através de um Questionário de Avaliação Geral e Psiquiátrica (Anexo 

A), estruturado de acordo com os critérios diagnósticos do DSM-IV-TR. Dessa forma, 

foram excluídos os voluntários, possivelmente, apresentando: (1) quadros 

patológicos que pudessem interferir nos resultados, como por exemplo, distúrbios 

neurológicos, psiquiátricos, metabólicos, e hormonais; e (2) uso crônico de qualquer 

medicamento. 

Assim, foram selecionados 39 voluntários subjetivamente saudáveis para o 

Experimento I, dos quais 32 compareceram ao laboratório para a realização do 

estudo, tendo sido 2 excluídos do estudo: 1 por ter passado por forte estresse antes 

do experimento, e outro por não ter compreendido as instruções do teste. Já para o 

Experimento II, foram selecionados todos os voluntários avaliados, mas só 20 deles 

participaram do estudo, uma vez que 08 não compareceram no dia agendado para a 
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cirurgia e 02 compareceram à clínica, mas desistiram de realizar o procedimento por 

estarem muito nervosos. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Sergipe (Anexo B). 

 

4.2 – Material e Métodos 

 

4.2.1 - TESTE DE STROOP MONITORADO POR VÍDEO (TSMV) 

 

 Este teste foi utilizado como modelo psicológico de indução de ansiedade em 

laboratório, conforme padronização efetuada por Teixeira-Silva e colaboradores 

(2004).  

O TSMV consiste em apresentar ao sujeito uma prancha contendo 100 

palavras designativas de cores (azul, amarelo, vermelho, verde e violeta), dispostas 

em uma matriz 10x10. Cada palavra é pintada de uma cor diferente de seu 

significado e apresentada em ordem aleatória. O sujeito deve mencionar, na 

sequência apresentada, a cor visualizada sem se importar com a palavra escrita. A 

tarefa deve ser realizada dentro de um intervalo de dois minutos e cada erro 

cometido é sinalizado com o toque de uma campainha. Toda situação do teste é 

monitorada por uma vídeo-câmera e apresentada simultaneamente ao sujeito, em 

um monitor de TV, enquanto ele realiza a tarefa. As instruções são reproduzidas em 

CD e enfatizam o fato de que o desempenho do sujeito estará sendo avaliado por 

profissionais, através do vídeo. As imagens não são gravadas. 

 

4.2.2 – EXODONTIA DO TERCEIRO MOLAR (ETM) 

 Esta intervenção cirúrgica foi utilizada como uma situação de estresse de vida 

real. O procedimento de exodontia de terceiro molar é um modelo ansiogênico que 

tem sido, extensivamente, utilizado em ensaios clínicos para avaliação dos efeitos 

de medicamentos ansiolíticos, sedativos e analgésicos devido ao fato de a 

ansiedade odontológica ser considerada uma ansiedade situacional e antecipatória 

(JERJES et al., 2005; KAAKO & MURTOMAA, 1998; KLAGES et al., 2006; LAGO-
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MENDEZ et al., 2009; OKAWA et al., 2005; PAULESINI et al., 2008; PEREIRA-

SANTOS, 2012;  YUSA et al., 2004). 

 

4.2.3 – MEDIDAS PSICOLÓGICAS 

  

 A avaliação dos parâmetros psicológicos dos voluntários (sumarizados no 

Quadro 1) foi realizada por meio dos seguintes questionários de auto-avaliação: 

 

4.2.3.1- Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE)  

Para a avaliação subjetiva dos graus de ansiedade traço e estado dos 

voluntários foi utilizado o IDATE (SPIELBERGER et al., 1970) (Anexo C). Este 

inventário é constituído de 40 afirmações a respeito dos sentimentos do sujeito 

distribuídas em duas partes.  As primeiras 20 afirmações (parte I) avaliam o grau de 

ansiedade que o sujeito apresenta no momento (ansiedade estado), através de uma 

escala que varia de 1 a 4 pontos, ou seja, os sujeitos graduam em relação à 

intensidade com que estão ocorrendo os sentimentos pessoais naquele momento. 

Já as outras 20 afirmações (parte II) avaliam a tendência do sujeito a responder de 

forma ansiosa às situações de vida (traço ansioso), ou seja, os voluntários graduam 

em uma escala que varia de 1 a 4 pontos, em relação à frequência com que os 

sentimentos geralmente ocorrem. O escore total de cada parte varia entre 20 e 80 

pontos, sendo que os valores mais altos indicam maiores níveis de ansiedade. O 

IDATE foi traduzido e validado para o nosso meio por Biaggio & Natalício (1979). 

 

4.2.3.2. Escala Analógica de Tensão (EAT) 

 A avaliação do nível subjetivo de tensão dos voluntários foi feita através de 

uma escala analógica, a qual nada mais é que um valor, variando entre zero e dez, 

que o próprio sujeito atribui ao seu nível de tensão num dado momento. Sendo 0 

(zero) o valor representativo da completa ausência de tensão, e 10 (dez) o valor 

representativo do máximo de tensão possível. 

 

4.2.3.3. Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD) 
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 A HAD (Anexo D) possui 14 itens, dos quais 07 são voltados para a avaliação 

da ansiedade (HAD-A) e 07 para depressão (HAD-D), com pontuação variando de 0 

(zero) a 3 (três) cada. O voluntário é instruído a responder de acordo como se sentiu 

na última semana. A amplitude de variação possível para soma das pontuações é de 

0 (zero) a 21 (vinte e um) pontos. Os valores de corte propostos para cada sub-

escala são: 0-7 = normal; 8-10 = moderado; 15-21 = severo. A versão em português 

foi validada por Botega e colaboradores em 1995. No presente estudo, a fim de 

avaliar a ansiedade como traço e não como um estado duradouro, as orientações 

para o preenchimento da escala foram modificadas para que o indivíduo 

respondesse as questões levando em consideração “como se sente geralmente” em 

vez de “na última semana”. 

 

4.2.3.4. Escala de Ansiedade Dental de Corah 

Esta escala de Corah (Anexo E) consiste de um questionário com 4 

perguntas, cada uma com 5 alternativas de resposta, que procura avaliar os 

sentimentos, sinais e reações dos pacientes relacionadas ao tratamento 

odontológico. Cada alternativa de resposta recebe uma determinada pontuação (de 

1 a 5), sendo que, ao final, os pacientes serão classificados quanto ao seu grau de 

ansiedade com base na somatória destes pontos. Escores menores que 12 são 

indicativos de baixa ansiedade odontológica; entre 12 e 14 são indicativos de 

moderada ansiedade e escores maiores que 14 são indicativos de elevada 

ansiedade (FUENTES et al., 2009). A escala de ansiedade dentária de Corah foi 

traduzida e validada para o nosso meio por HU e colaboradores em 2007. 

 

4.2.3.5. Inventário de Fobia Social (SPIN)  

 O SPIN (Social Phobia Inventory – CONNOR et al., 2000) consiste de 17 itens 

que englobam tanto situações de desempenho quanto de interação social (Anexo F). 

Para cada item do questionário os sujeitos graduam, de 0 a 4, em relação à 

intensidade com que as situações ou sintomas descritos o incomodaram na última 

semana. A pontuação total varia de 0 a 68. Escores superiores a 19 pontos no 

referido inventário, indicam a presença de sintomas compatíveis com fobia social. O 

SPIN foi traduzido e validado para o nosso meio por Vilete e colaboradores (2004). 
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Quadro 1. Escalas para avaliação dos parâmetros psicológicos  

ESCALAS DE AUTO-AVALIAÇÃO 

TRAÇO GERAL DE 

ANSIEDADE 

TRAÇO ESPECÍFICO DE 

ANSIEDADE 

ESTADO 

ANSIOSO 

IDATE-T SPIN IDATE-E 

HAD-A CORAH EAT 

 

 

4.2.4. MEDIDAS FISIOLÓGICAS  

 

Os registros dos seguintes parâmetros fisiológicos foram efetuados utilizando-

se um sistema computadorizado de monitoramento de respostas fisiológicas (I-330-

C2+ Physiological Monitoring System, J&J Engineering, USA): 

 

4.2.4.1. Eletromiografia do músculo gastrocnêmio: derivada de dois eletrodos 

Ag/AgCl colocados sobre o músculo gastrocnêmio da perna não dominante. 

 

4.2.4.2. Frequência Cardíaca: registrada através de três eletrodos Ag/AgCl, sendo 

dois ativos colocados um de cada lado do tórax, e um terra colocado no abdômen. 

 

4.2.5. LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

 Este estudo é constituído por dois experimentos. O experimento I (TSMV) foi 

realizado no Laboratório de Fisiologia do Comportamento da Universidade Federal 

de Sergipe – UFS. E o experimento II (ETM) foi desenvolvido na Clínica de Cirurgia 

II do Departamento de Odontologia da Universidade Federal de Sergipe – UFS.  

 

4.2.6. PROCEDIMENTO 

 

EXPERIMENTO I – Teste de Stroop Monitorado por Vídeo (TSMV) – Fig.1  
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 Trinta voluntários compareceram ao Laboratório de Fisiologia do 

Comportamento em dois dias consecutivos, sendo o primeiro designado a uma 

“Adaptação” e o segundo, ao teste propriamente dito. 

 No primeiro dia, os voluntários foram levados à sala de experimento, já 

organizada e equipada com todos os instrumentos necessários para a realização do 

teste e com a temperatura mantida entre 22º e 25º C. Após assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), os voluntários foram submetidos 

às avaliações psicológicas por meio dos questionários de auto-avaliação (IDATE-

T/E, SPIN, HAD-A/D, e EAT) e a 05 (cinco) minutos de avaliações fisiológicas. Estes 

registros foram efetuados com os voluntários sentados confortavelmente e de olhos 

abertos. 

 No segundo dia, antes de receberem as instruções para realizarem o Teste 

de Stroop Monitorado por Vídeo (TSMV), os voluntários tiveram seus parâmetros 

psicológicos (somente IDATE-E e EAT) e fisiológicos (30 segundos) avaliados. A 

este grupo de dados foi dada a denominação de situação experimental “Antes”. Em 

seguida, após ouvirem as instruções para realização do teste (vide pag.22), eles 

iniciaram a tarefa e suas medidas fisiológicas foram registradas, até que 

mencionassem a 50ª cor, ponto em que o teste era interrompido para as avaliações 

psicológicas (somente IDATE-E e EAT). Estes dados corresponderam à situação 

experimental “Durante”. Em seguida, os voluntários retomaram a tarefa, e após o 

término, descansaram por cinco minutos. Passado este período, as avaliações 

psicológicas (somente IDATE-E e EAT) e fisiológicas (30 segundos) foram repetidas 

e este grupo de dados correspondeu à situação experimental “Depois”.  
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   Figura 1 – Fluxograma do Experimento I – Teste de Stroop Monitorado por Vídeo (TSMV). 

EXPERIMENTO I – TSMV     

30 VOLUNTÁRIOS 

TCLE 

IDATE T/E 

SPIN 

HAD 

EAT 

05 min 
avaliação 
fisiológica 

 

Situação experimental 

“ANTES” 

IDATE-E 

EAT 

30 seg. avaliação 
fisiológica 

 

Situação experimental 

“DURANTE” 

- Na 50ª cor o teste é 
interrompido para 
preenchimento de 
IDATE-E e EAT 

- Avaliação fisiológica até 
a 50ª cor. 

 

1º DIA - ADAPTAÇÃO 2º DIA – TESTE TSMV 

Situação experimental 

“DEPOIS” 

(Após 05 min. repouso) 

IDATE-E e EAT  

30 seg. avaliação 
fisiológica 
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EXPERIMENTO II – Exodontia de Terceiro Molar (ETM) – Fig.2 

 

Imediatamente após a consulta inicial com o cirurgião-dentista, vinte 

pacientes com indicação para exodontia de terceiro molar, foram convidados a 

participar de uma pesquisa para avaliar características de personalidade e reações 

emocionais ao procedimento cirúrgico. Através do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice B) foram explicados aos participantes os objetivos do 

estudo, destacando-se que a participação era de livre escolha e que a recusa não 

implicaria em qualquer prejuízo ao seu tratamento.  

Após a assinatura do TCLE, a aplicação das escalas de auto-avaliação 

(IDATE-T/E, CORAH, HAD-A/D, e EAT) foi feita individualmente para cada paciente, 

não havendo qualquer limite de tempo para o preenchimento das mesmas. 

No dia marcado para a cirurgia, os sujeitos foram levados a uma sala anexa 

ao consultório, cuja temperatura foi mantida entre 22º e 25º C, e foram submetidos 

às avaliações psicológicas (somente IDATE–E e EAT) e a 05 minutos de avaliações 

fisiológicas. Esses registros foram efetuados com os voluntários sentados 

confortavelmente e de olhos abertos, constituindo os dados da situação 

experimental “Adaptação”.   

Subsequentemente, os pacientes foram levados à cadeira odontológica do 

equipo. Imediatamente antes do início dos procedimentos cirúrgicos, os voluntários 

tiveram seus parâmetros psicológicos (somente IDATE–E e EAT) e fisiológicos (30 

segundos) avaliados. Estes dados corresponderam à situação experimental “Antes”.  

Em seguida, a cirurgia foi iniciada e, durante todo o procedimento, as medidas 

fisiológicas foram registradas até o término da sutura, ponto em que foram 

realizadas as avaliações psicológicas (somente IDATE–E e EAT). Este conjunto de 

dados correspondeu à situação experimental “Durante”.  

Ao final dos procedimentos cirúrgicos, os voluntários foram liberados do 

equipo e retornaram à sala anexa ao consultório, onde descansaram por 05 minutos. 

Passado este período, as avaliações psicológicas (somente IDATE – E e EAT) e 

fisiológicas (30 segundos) foram repetidas correspondendo à situação experimental 

“Depois”. 
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   Figura 2 – Fluxograma do Experimento II – Exodontia de Terceiro Molar (ETM). 

EXPERIMENTO II – ETM     

20 VOLUNTÁRIOS 

1º DIA - CONSULTA 2º DIA – CIRURGIA 

TCLE 

IDATE T/E 

CORAH 

HAD 

EAT 

 

 

“ADAPTAÇÃO” 

 

IDATE-E 

EAT 

05 min. avaliação 
fisiológica 

 

Situação experimental 

“ANTES” 

IDATE-E 

EAT 

30 seg. avaliação 
fisiológica 

 

Situação experimental 

“DURANTE” 

- No final da sutura: 
IDATE–E e EAT. 

- Avaliação fisiológica até 
a sutura. 

 

Situação experimental 

“DEPOIS” 

05 min repouso 

IDATE-E e EAT  

30 seg. avaliação 
fisiológica 
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4.2.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Para a verificação do caráter ansiogênico do TSMV e da ETM, os resultados 

foram analisados por ANOVA de uma via para medidas repetidas seguida por teste 

a posteriori de Tukey.  

 A avaliação da possível influência da pré-exposição à ETM foi analisada por 

ANOVA de duas vias (fator 1: situação; fator 2: exposição). 

 O estudo correlacional de ambos os experimentos foi realizado através do 

Teste de Correlação de Pearson. Os dados do IDATE-T foram confrontados com: 

IDATE-E, EAT, FC e EMG em cada uma das situações experimentais (Antes, 

Durante e Depois). O mesmo foi feito como os dados da escala de Corah, HAD e do 

SPIN. A correlação foi classificada de acordo com Spitzer e Endicott (1980) em 

baixa (r < 0,50), moderada (0,50 ≤ r ≤ 0,75) e alta (r >0,75). 

 Todos os parâmetros avaliados foram analisados pelo Teste de Kolmogorov-

Smirnov para distribuição normal e pelo Teste de Mauchley para esfericidade e/ou 

Teste de Bartlet para homocedasticidade, quando apropriado. Não houve 

impedimento ao uso de testes paramétricos, cujo nível de significância foi de 5%.  
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5 – RESULTADOS 

 

 Para facilitar a visualização dos resultados, os gráficos aqui apresentados 

mostram o perfil das respostas dos voluntários ao TSMV e à ETM, com a situação 

experimental Antes sendo considerada o “ponto zero” para as alterações induzidas 

pelos testes. Como as análises envolveram medidas repetidas dos mesmos 

indivíduos, a representação da dispersão dos dados proporciona pouca informação 

e, portanto, as barras de erro foram omitidas dos gráficos. No entanto, as médias e 

os desvios-padrão dos valores absolutos dos resultados para cada um dos 

parâmetros fisiológicos e psicológicos estão apresentados nas Tabelas 1 e 3. 

   

Experimento I – Teste de Stroop Monitorado por Vídeo (TSMV) 

 

5.1 - Caráter ansiogênico do TSMV 

5.1.1- IDATE-E (Fig. 3) 

 O efeito da situação foi significativo (F2, 58 = 20,055; p < 0,0001), sendo que o 

nível de ansiedade-estado foi maior na situação Durante em relação às situações 

Antes (p = 0,0001) e Depois (p = 0,0001).  

 

5.1.2- EAT (Fig. 3) 

 O efeito da situação foi significativo (F2, 58 = 17,496; p < 0,0001), sendo que os 

escores de tensão subjetiva foram maiores na situação Durante em relação às 

situações Antes (p = 0,0001) e Depois (p = 0,0001).  

 

 Fig. 3 - Perfis dos níveis de ansiedade–estado (IDATE-E) e de tensão subjetiva (EAT) em resposta ao TSMV.    

***Diferença significativa em relação às situações Antes e Depois (p = 0,0001). 
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5.1.3- FC (Fig. 4) 

 O efeito da situação foi significativo (F2, 56 = 21,413; p < 0,0001), sendo que a 

frequência cardíaca foi maior na situação Durante em relação às situações Antes (p 

= 0,0001) e Depois (p = 0,0001). 

  

5.1.4- EMG (Fig.4) 

 O efeito da situação foi significativo (F2, 56 = 11,534; p < 0,0001), sendo que a 

tensão do músculo gastrocnêmio foi maior na situação Durante em relação às 

situações Antes (p = 0,0003) e Depois (p = 0,0003). 

 

 

Fig. 4 - Perfis da Frequência cardíaca (FC) e da tensão do músculo gastrocnêmio (EMG) em resposta ao 

TSMV.***Diferença significativa em relação à situação Antes (p = 0,0003). 

 

Tabela 1. Descrição dos valores absolutos dos diferentes parâmetros avaliados ao longo do 

TSMV 

Parâmetros 
Situação 

Antes Durante Depois 

IDATE - E 31,8 ± 6,3 38,2 ± 8,8 32,9 ± 6,7 

EAT 2,5 ±1,5 3,7± 2,1 2,4 ± 1,6 

FC 72,8 ± 11,0 103,0 ± 37,2 73,8 ±10,6 

EMG 1,8 ± 2,5 2,7 ± 3,1 1,8 ± 2,4 

Dados representados por média ± desvio-padrão 
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5.2- Estudo Correlacional 

 O estudo correlacional, sumarizado na Tabela 2, foi realizado através do 

Teste de Correlação de Pearson. Os dados do IDATE-T foram confrontados com: 

IDATE-E, EAT, FC e EMG em cada uma das situações experimentais (Antes, 

Durante e Depois). O mesmo foi feito como os dados do HAD e do SPIN. A 

correlação foi classificada de acordo com Spitzer e Endicott (1980) em baixa 

(r < 0,50), moderada (0,50 ≤ r ≤ 0,75) e alta (r > 0,75).  

 

5.2.1- IDATE-T (Tabela 2) 

 Correlacionou-se significativamente com o IDATE-E nas situações 

experimentais Antes (r = 0,56; p = 0,001), Durante (r = 0,66; p < 0,001) e Depois 

(r = 0,50; p = 0,005). Já em relação à EAT, correlacionou-se significativamente nas 

situações experimentais Durante (r = 0,63; p < 0,001) e Depois (r = 0,37; p = 0,043). 

Não foi observada correlação significativa com as medidas fisiológicas (FC e EMG) 

em quaisquer das situações experimentais. 

  

5.2.2 - HAD-A (Tabela 2) 

 Correlacionou-se significativamente com o IDATE-E nas situações 

experimentais Antes (r = 0,63; p < 0,001), Durante (r = 0,67; p < 0,001) e Depois 

(r = 0,52; p = 0,003). Com a EAT, correlacionou-se significativamente nas situações 

experimentais Antes (r = 0,43; p = 0,001) e Durante (r = 0,55; p = 0,001). Não se 

correlacionou com quaisquer das medidas fisiológicas (FC e EMG) em quaisquer 

das situações experimentais. 

  

5.2.3 - HAD-D (Tabela 2) 

 Correlacionou-se significativamente com o IDATE-E nas situações 

experimentais Antes (r = 0,48; p = 0,007), Durante (r = 0,55; p = 0,002) e Depois 

(r = 0,48; p = 0,007). Também, correlacionou-se significativamente com a EAT nas 

situações experimentais Antes (r = 0,50; p = 0,005), Durante (r = 0,52; p = 0,004) e 

Depois (r = 0,39; p = 0,033). Não se observou correlação significativa desta escala 

com quaisquer das medidas fisiológicas (FC e EMG) em quaisquer das situações 

experimentais. 
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5.2.4 – SPIN (Tabela 2) 

 Correlacionou-se significativamente com o IDATE-E nas situações 

experimentais Antes (r = 0,42; p = 0,022), Durante (r = 0,74; p < 0,001) e Depois 

(r = 0,63; p < 0,001). Já em relação à EAT, correlacionou-se significativamente nas 

situações experimentais Durante (r = 0,57; p = 0,001) e Depois (r = 0,41; p = 0,023). 

Não se correlacionou com quaisquer das medidas fisiológicas (FC e EMG) em 

quaisquer das situações experimentais. 

 

Tabela 2 – Coeficientes de Correlação de Pearson entre as várias medidas de 

ansiedade-traço e ansiedade-estado apresentada ao longo do TSMV.   

                                       IDATE - T SPIN HAD-A HAD-D 

IDATE-E     

Antes 
 

0,56** m 0,42* b 0,63** m 0,48* b 

Durante 
 

0,66** m 0,74** m 0,67** m 0,55** m 

Depois 
 

0,50** m 0,63** m 0,52** m 0,48* b 

EAT     

Antes 
 

0,35 0,39 0,43** b 0,50** m 

Durante 
 

0,63** m 0,57** m 0,55** m 0,52** m 

Depois 
 

0,37* b 0,41* b 0,32 0,39* b 

FC 
   

 

Antes 
 

0,15 0,17 0,14 0,08 

Durante 
 

0,12 0,16 0,01 -0,17 

Depois 
 

0,14 0,14 0,08 0,11 

EMG 
    

Antes 
 

-0,15 -0,12 -0,09 -0,27 

Durante 
 

- 0,12 -0,15 -0,12 -0,28 

Depois 
 

-0,14 -0,14 -0,05 -0,25 

 Correlação significativa, * p < 0,05; ** p < 0,005. 

De acordo com Spitzer e Endicott (1980): a Correlação alta; m correlação moderada; b correlação baixa 
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Experimento II – Exodontia de Terceiro Molar (ETM) 

  

5.4 - Caráter ansiogênico da ETM 

5.4.1- IDATE-E (Fig.5) 

 O efeito da situação foi significativo (F2, 38 = 7,2676; p = 0,002), sendo que o 

nível de ansiedade-estado foi menor na situação Depois em relação às situações 

Antes (p = 0,002) e Durante (p = 0,002). Não se observou diferença significativa 

entre as situações Antes e Durante. 

 

5.4.2- EAT (Fig.5) 

 O efeito da situação foi significativo (F2, 38 = 23,324; p < 0,0001), sendo que os 

escores de tensão subjetiva foram maiores na situação Durante em relação à 

situação Antes (p = 0,005) e em relação à situação Depois (p = 0,0001).  

Fig. 5 - Perfis dos níveis de ansiedade–estado (IDATE-E) e de tensão subjetiva (EAT) em resposta a ETM. 

**Diferença significativa em relação à situação Antes (p < 0,005).  

 

5.4.3- FC (Fig.6) 

 O efeito da situação foi significativo (F2, 38 = 14,922; p < 0,001), sendo que a 

frequência cardíaca foi maior na situação Durante em relação à situação Depois 

(p < 0,001). Não se observou diferença significativa entre a situação Antes e 

Durante. 
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5.4.4- EMG  

 O efeito da situação não foi significativo (F2, 38= 0,825; p = 0,445). 

 

Tabela 3. Descrição dos valores absolutos dos diferentes parâmetros avaliados ao longo da 

ETM 

Dados representados por média ± desvio-padrão 

 

5.4.5- Influência da pré-exposição à ETM (Tabela 4) 

 No experimento II, participaram voluntários que foram expostos pela primeira 

vez a ETM (n = 11) assim como voluntários que foram expostos pela segunda vez 

ao procedimento (n = 9). A avaliação da possível influência da pré-exposição à ETM 

no nível de ansiedade foi analisada por ANOVA de duas vias (fator 1: situação; fator 

2: exposição).  

Parâmetros 
Situação 

Antes Durante Depois 

IDATE - E 43,5 ± 11,9 45,2 ± 12,7 37,9 ± 8,1 

EAT 5,0 ± 2,9 6,4 ± 2,5 3,5 ± 2,9 

FC 77,0 ± 12,3 80,1 ± 11,5 71,8 ± 9,7 

EMG 5,4 ± 5,3 6,7 ± 3,6 5,7 ± 4,0 

Fig.6 - Perfil da frequência cardíaca (FC) em resposta a 

ETM. ***Diferença significativa em relação à situação 

Durante (p < 0,001). 
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 A ANOVA de duas vias mostrou não haver interação significativa entre os 

fatores exposição e situação nos parâmetros avaliados: IDATE-E (F2,36 = 0,183; 

p = 0,834), EAT (F2,36 = 1,682; p = 0,200), FC (F2,36 = 0,759; p = 0,475) e EMG 

(F2,36 = 0,414; p = 0,664). O fator exposição também não apresentou diferenças 

significativas entre os grupos nos diferentes parâmetros: IDATE-E (F1,18 = 0,224; 

p = 0,642), EAT (F1,18 = 0,003; p = 0,951), FC (F1,18 = 0,006; p = 0,938) e EMG 

(F1,18 = 0,112; p = 0,741). Já o fator situação apresentou as diferenças descritas no 

item 5.4.    

 

Tabela 4. Descrição dos valores absolutos dos diferentes parâmetros avaliados conforme a 

exposição à ETM. 

Dados representados por média ± desvio-padrão 

 

 
PRIMEIRA EXPOSIÇÃO A 

ETM (n = 11) 

SEGUNDA EXPOSIÇÃO A 

ETM (n = 9) 

IDATE-E   

Antes 45,3 ± 9,3 42,0 ± 13,9 

Durante 45,7 ± 11,6 44,8 ± 14,1 

Depois 39,1 ± 10,1 36,9 ± 6,4 

EAT   

Antes 5,3 ± 2,5 4,7 ± 3,3 

Durante 6,4 ± 2,1 6,4 ± 2,8 

Depois 3,0 ± 2,7 3,9 ± 3,2 

FC   

Antes 78,0 ± 13,4 76,2 ± 11,9 

Durante 79,4 ± 11,6 80,6 ± 11,9 

Depois 70,8 ± 11,7 72,5 ± 8,3 

EMG   

Antes 4,5 ± 2,9 6,2 ± 6,7 

Durante 6,7 ± 3,7 6,7 ± 3,7 

Depois 5,8 ± 4,3 5,7 ± 4,0 
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5.5 – Estudo Correlacional 

 O estudo correlacional, sumarizado na Tabela 5, foi realizado através do 

Teste de Correlação de Pearson. Os dados do IDATE-T foram confrontados com: 

IDATE-E, EAT, FC e EMG em cada uma das situações experimentais (Antes, 

Durante e Depois). O mesmo foi feito como os dados do HAD e do CORAH. A 

correlação foi classificada de acordo com Spitzer e Endicott (1980) em baixa 

(r < 0,50), moderada (0,50 ≤ r ≤ 0,75) e alta (r > 0,75).  

 

5.5.1- IDATE-T 

 Não se correlacionou com os parâmetros avaliados em quaisquer das 

situações experimentais (Tabela 5).   

5.5.2- HAD-A 

 Não se correlacionou com os parâmetros avaliados em quaisquer das 

situações experimentais (Tabela 5).   

5.5.3- HAD-D 

 Não se correlacionou com os parâmetros avaliados em quaisquer das 

situações experimentais (Tabela 5).   

5.5.4- CORAH 

 Correlacionou-se significativamente com o IDATE-E nas situações 

experimentais Antes (r = 0,62; p = 0,003) e Durante (r = 0,50; p = 0,02). Também, 

correlacionou-se significativamente com a EAT nas situações experimentais Antes 

(r = 0,65; p = 0,001) e Durante (r = 0,59; p = 0,006). Não se correlacionou com 

quaisquer das medidas fisiológicas (FC e EMG) em quaisquer das situações 

experimentais (Tabela 5).   
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Tabela 5 - Coeficientes de Correlação de Pearson entre as várias medidas de 

ansiedade-traço e ansiedade-estado apresentada ao longo da ETM. 

                                       IDATE - T CORAH HAD-A HAD-D 

IDATE-E     

Antes 
 

0,30 0,62** m 0,23 0,25 

Durante 
 

0,05 0,50* m - 0,02 0,07 

Depois 
 

0,08 0,14 - 0,02 0,17 

EAT     

Antes 
 

0,29 0,65** m 0,26 0,35 

Durante 
 

0,39 0,59* m 0,41 0,34 

Depois 
 

0,04 0,38 0,22 - 0,05 

FC 
   

 

Antes 
 

- 0,08 - 0,17 - 0,21 0,07 

Durante 
 

- 0,31 - 0,33 - 0,22 - 0,11 

Depois 
 

- 0,21 - 0,22 - 0,18 - 0,21 

EMG 
    

Antes 
 

- 0,32 - 0,17 - 0,18 - 0,28 

Durante 
 

0,21 - 0,15 0,30 0,39 

Depois 
 

- 0,05 - 0,13 0,08 0,13 

    Correlação significativa, * p < 0,05; ** p < 0,005.  

De acordo com Spitzer e Endicott (1980): a correlação alta; m correlação moderada; b correlação baixa. 
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6- DISCUSSÃO 

 

 Em 1961, Cattell e Scheier distinguiram a ansiedade em duas vertentes 

complementares: ansiedade-traço, que denota a ansiedade como um traço ou 

disposição de personalidade relativamente estável, e ansiedade-estado, que é uma 

condição emocional transitória. Para se compreender melhor estas vertentes da 

ansiedade, em 1970, Spielberger e colaboradores desenvolveram o Inventário de 

Ansiedade Traço-Estado (VAGG et al., 1980). 

 A partir de algumas investigações utilizando o Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado, Spielberger e colaboradores (1970) observaram que os indivíduos 

que apresentavam o mais alto traço ansioso eram mais susceptíveis ao estresse, 

respondendo a diversas situações como perigosas ou ameaçadoras, 

experimentando reações de ansiedade-estado mais frequentemente, e muitas 

vezes, com maior intensidade que aqueles com baixo traço ansioso.  Assim sendo, a 

ansiedade seria um constructo unidimensional e aqueles indivíduos com os mais 

altos níveis de ansiedade-traço, apresentariam também, em média, os mais altos 

níveis de ansiedade-estado em diversas situações de perigo. 

 Para melhor entendimento de tal premissa, o presente estudo avaliou a 

existência de correlação entre os níveis de ansiedade-estado e ansiedade-traço 

apresentados por voluntários saudáveis, que foram expostos a uma de duas 

situações ansiogênicas: Teste de Stroop Monitorado por Vídeo (TSMV), considerado 

uma situação de avaliação social (Experimento I); e Exodontia de Terceiro Molar 

(ETM), considerada uma situação de ameaça física (Experimento II). 

 Em primeira análise, os resultados do experimento I confirmaram o caráter 

ansiogênico do TSMV, uma vez que se observou um aumento reversível dos 

parâmetros psicológicos (ansiedade-estado e tensão subjetiva) e fisiológicos 

(frequência cardíaca e tensão do músculo gastrocnêmio) avaliados, em 

concordância com estudos previamente publicados (CALIL & MARCONDES, 2006; 

LEITE et al., 1999; SARTORI et al., 1993; TEIXEIRA-SILVA et al., 2004). 

 Neste ponto, vale esclarecer que a ansiedade observada na situação Antes 

do TSMV é considerada uma ansiedade antecipatória desencadeada pela 

preocupação que o indivíduo apresenta perante uma situação nova. Já a ansiedade 
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apresentada na situação Durante, deve-se ao caráter ansiogênico do TSMV, uma 

vez que o indivíduo considera o seu desempenho no teste uma ameaça ao seu 

autoconceito e à opinião alheia. Por fim, a ansiedade apresentada na situação 

Depois seria uma ansiedade residual, remanescente da involução da resposta ao 

teste (TEIXEIRA-SILVA et al., 2004). 

 A partir daí, através de estudo correlacional, testou-se a hipótese de que a 

ansiedade-traço modularia a reposta ansiosa (ansiedade-estado) antes, durante e 

depois do TSMV. Aqui vale destacar que dados estatísticos não podem ser 

desconectados das limitações metodológicas, as quais podem restringir a 

interpretação do que foi observado. Desta forma, embora um estudo correlacional 

per se não esclareça a relação de causalidade, as variáveis aqui avaliadas só 

permitem um sentido nesta relação – do traço ansioso (característica de 

personalidade) para o estado ansioso (reação momentânea). Consequentemente, a 

existência de correlação pode ser interpretada como uma influência da 

ansiedade-traço na ansiedade-estado.  

 Os resultados mostraram que o traço ansioso, avaliado tanto pelo IDATE-T 

quanto pela HAD-A, apresentou uma correlação positiva e moderada com o estado 

ansioso, avaliado pelo IDATE-E, em todas as situações de teste, sendo que o 

coeficiente de correlação foi maior durante o teste. Isto significa que a 

ansiedade-traço modula a ansiedade-estado antecipatória, residual e, 

principalmente, reativa na situação do TSMV. 

 A influência do traço ansioso na ansiedade reativa, também, ficou evidenciada 

pela correlação positiva e moderada encontrada tanto entre o IDATE-T e a EAT, 

como entre a HAD-A e a EAT. Com isso, estes achados apoiam a premissa de 

Spielberger e colaboradores (1970).  

 Por outro lado, a correlação observada não foi perfeita, o que nos leva a 

entender que o perfil ansioso, avaliado tanto pelo IDATE-T quanto pela HAD-A, não 

pode ser considerado o único determinante da resposta ansiosa. Além disto, o maior 

de todos os índices correlacionais (r = 0,74) foi obtido entre o SPIN e o IDATE-E 

durante o TSMV, o que revela a importância do tipo de estímulo ansiogênico na 

gênese da resposta ansiosa. 
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 Diante disto é razoável questionar se o traço ansioso, como uma entidade 

unidimensional, conforme definido por Spielberger, seria capaz de predispor a um 

aumento da ansiedade-estado em uma variedade de situações ameaçadoras, ou se 

a ansiedade-traço é multifatorial e dependente do tipo de estímulo ameaçador. 

Neste último caso, a correlação positiva teria sido encontrada devido ao fato de o 

IDATE-T medir, primariamente, a ansiedade relacionada à ameaça à auto-estima 

(ENDLER & PARKER, 1991), que é exatamente o tipo de ansiedade induzida pelo 

TSMV. 

Com a finalidade de esclarecer este questionamento foi realizado o 

experimento II, no qual a ansiedade foi avaliada em uma situação de ameaça física, 

não interpessoal, relacionada ao procedimento odontológico de exodontia de terceiro 

molar (ETM). 

Numa análise inicial, foi comprovado o caráter ansiogênico da ETM, uma vez 

que os níveis de ansiedade-estado caíram significativamente após o procedimento 

cirúrgico. No entanto, como é comum nos estudos de estresse de vida real, houve 

dificuldade na obtenção de medidas de linha de base adequadas, uma vez que os 

indivíduos já iniciam os procedimentos conscientes do estresse ao qual vão se 

submeter, apresentando, portanto, altos níveis de ansiedade antecipatória 

(GOLDSTEIN et al., 1982). Assim, não foi possível verificar diferença entre o estado 

ansioso apresentado nas situações Antes e Durante da ETM.  

O mesmo perfil de resposta foi apresentado pela FC, mas não pelo EMG, que 

não se alterou significativamente ao longo do experimento. Este resultado 

inesperado referente à tensão muscular pode ser explicado pela posição em que os 

pacientes se encontravam na cadeira do dentista e o constante movimento 

voluntário das pernas durante o processo de exodontia, o que pode ter interferido na 

captação dos sinais eletromiográficos. 

Numa segunda análise, através de teste correlacional, avaliou-se a hipótese 

de que a ansiedade-traço modularia a reposta ansiosa (ansiedade-estado) ao longo 

da ETM.  

Ao contrário do que ocorreu no experimento I, o traço ansioso, avaliado tanto 

pelo IDATE-T quanto pela HAD-A, não apresentou correlação com o estado de 

ansiedade, ou com o nível de tensão subjetiva, em nenhuma das situações de teste.  
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Já a escala de Corah, que mede um “traço” ansioso relacionado aos 

procedimentos odontológicos, correlacionou-se positiva e moderadamente com a 

ansiedade-estado e com a tensão subjetiva apresentadas antes e durante o 

procedimento cirúrgico. Estes resultados estão de acordo com o estudo de Yusa e 

colaboradores (2004), em que pacientes com maiores escores na escala de Corah, 

também apresentaram maiores escores de IDATE-E, antes do processo de 

exodontia.  

Tanto no Experimento I (TSMV) quanto no Experimento II (ETM), não foram 

observadas correlações entre as escalas de traço ansioso e os parâmetros 

fisiológicos em qualquer momento avaliado. Embora estes resultados pudessem ser 

esperados para a ETM, já que o perfil ansioso mostrou não influenciar o estado 

ansioso, o mesmo não pode ser dito a respeito do TSMV. A explicação pode estar 

relacionada aos diferentes níveis de condicionamento físico dos voluntários, os quais 

geram diferentes adaptações cardiorrespiratórias e musculares, interferindo no nível 

de resposta fisiológica ao estresse. Já foi demonstrado em outros estudos, que o 

nível das alterações fisiológicas podem não refletir o nível de ansiedade subjetiva 

(TEIXEIRA-SILVA et al., 2004; WOLF et al., 2003). 

Em relação à discrepância entre os resultados do estudo correlacional dos 

dois experimentos, há três possíveis explicações: 1) viés na execução do 

Experimento II, uma vez que foram avaliados indivíduos tanto em primeira quanto 

em segunda exposição à ETM; 2) viés na construção do IDATE- T, que tenderia a 

avaliar somente a ansiedade relacionada a situações de ameaça interpessoal; e 3) 

viés no conceito de ansiedade-traço, como um constructo unidimensional. 

A primeira possível explicação não é provável, uma vez que a comparação 

entre os indivíduos expostos pela primeira vez com indivíduos expostos pela 

segunda vez à ETM não mostrou diferenças significativas na resposta ansiosa ao 

procedimento. Esta ausência de diferenças também já foi demonstrada em estudos 

anteriores (HAFNER, 2011; YUSA et al., 2004,).  

Já a segunda possível explicação, requer um pouco mais de consideração. 

Para Spielberger e colaboradores (1970), o inventário traz questões que descrevem 

sintomas de ansiedade como, por exemplo – “Preocupo-me demais com coisas sem 

importância” – da mesma forma que traz itens que mostram ausência de ansiedade 
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como, por exemplo – “Sinto-me seguro” (VAGG et al., 1980). No entanto, alguns 

autores questionam o fato de a escala de ansiedade-traço apresentar itens que ao 

tentarem representar a dimensão de ansiedade ausente, acabam avaliando níveis 

de humor disfórico, que estão mais associados à depressão que à ansiedade como, 

por exemplo – “Gostaria de ser tão feliz quanto os outros parecem ser” (BADOS et 

al., 2010; BIELING et al.,1980; LIM & KWON, 2007; VITASARI et al., 2011). Esta 

característica do IDATE poderia estar sendo responsável pela correlação entre 

IDATE-T e IDATE-E somente na situação de avaliação social, já que a ansiedade 

social e a depressão apresentam características comuns como, por exemplo, a 

vergonha (HEDMAN et al., 2013). De fato, existe a hipótese de que os quadros 

clínicos de ansiedade social e depressão sejam variantes de uma mesma doença 

(NARDI, 2001). Corroborando esta ideia, no presente estudo observou-se, 

correlação moderada entre HAD-D e IDATE-E e EAT na fase Durante do TSMV, 

levando à interpretação de que indivíduos que apresentaram mais sentimentos e 

atitudes relacionados à depressão sentiram-se mais ansiosos e mais tensos frente 

ao teste.  

Em suma, é possível que a escala traço do inventário de Spielberger não 

esteja avaliando um traço ansioso, mas sim um traço depressivo ou de humor 

negativo (BADOS et al., 2011) e por isto não se correlacione com o estado ansioso 

eliciado por uma ameaça não interpessoal. Neste caso, o mesmo teria que ser dito 

em relação à HAD-A. 

Finalmente, a terceira possível explicação também merece um pouco mais de 

atenção. Segundo Vagg e colaboradores (1980), o inventário de Spielberger traz 

uma abordagem unidimensional tanto da ansiedade-estado quanto da ansiedade-

traço, assumindo que há um traço de ansiedade geral, e que há uma predisposição 

para o aumento da ansiedade-estado através de uma variedade de situações 

ameaçadoras. No entanto, Endler & Kocovski (2001) discordam desta teoria, uma 

vez que, para estes autores a ansiedade é um constructo multidimensional, sendo 

que a ansiedade-traço apresenta quatro facetas: avaliação social, perigo físico, 

ambiguidade e rotina diária. E para que haja aumento da ansiedade estado, a 

situação ameaçadora deve ser congruente com a faceta do traço a ser investigado. 
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Os resultados deste estudo apoiam a proposição de Endler & Parker (1991) e 

Endler & Kocovski (2001), pois, quando a ansiedade foi avaliada numa situação de 

ameaça social, houve correlação entre o traço ansioso e a resposta ansiosa, o que 

não foi observado numa situação de ameaça física. E isto leva à interpretação de 

que a escala IDATE-T apresenta sensibilidade para avaliar apenas um traço de 

ansiedade (ameaça interpessoal) e que o aumento da resposta ansiosa só foi 

observado devido à situação ameaçadora ser coerente com o traço em avaliação. 

 De fato, o presente estudo revisita uma questão levantada nas décadas de 60 

e 70, quando pesquisadores discutiram a possibilidade de diferentes escalas de 

traço ansioso relacionarem-se apenas a situações de avaliação social (AUERBACH, 

1973; ENDLER & SHEDLETSKY, 1973; HODGES, 1968). 

Apesar daquele debate, até hoje o IDATE continua sendo utilizado conforme 

inicialmente proposto, ou seja, para avaliar uma emoção específica, unidimensional, 

onde cada escala corresponderia exclusivamente a um único fator – o traço ou o 

estado de ansiedade. E com esta proposta, passou a ser o padrão ouro para 

avaliação de ansiedade, sendo usado nos mais diversos tipos de pesquisa 

(KAIPPER et al., 2010). 

Diante do exposto, fica clara a importância de se ressignificar o conceito de 

traço ansioso. Embora ainda não se possa descartar a ideia de que exista mesmo 

um traço geral de ansiedade, aceitar esta possibilidade implicaria em dizer que 

diferentes escalas, a exemplo do IDATE-T, não estariam avaliando adequadamente 

este traço de personalidade, já que não se correlacionam com a resposta ansiosa 

em situações de perigo físico, conforme demonstram os dados apresentados aqui, 

corroborando estudos anteriores (FUENTES et al., 2009; WOLF et al., 2003).  

Ainda que outras situações eliciadoras de ansiedade, além de ameaça 

interpessoal ou física, precisem ser analisadas, a fim de descartar a hipótese de que 

as escalas de traço ansioso sejam apenas insensíveis a situações específicas de 

perigo físico, os resultados apresentados aqui já apontam para uma impossibilidade 

de se medir um traço ansioso geral, o qual predisporia indivíduos a responder de 

forma mais ansiosa a diferentes situações de ameaça. Então, parece mais provável 

que a ansiedade-traço seja multifacetada, como proposto por Endler & Parker (1991) 

e Endler & Kocovski (2001). Consequentemente, é importante ter cautela tanto na 
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interpretação da premissa de Spielberger, quanto no emprego do IDATE-T como um 

método de classificar indivíduos como de natureza mais ou menos ansiosa.    
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7- CONCLUSÃO 

 

 A partir dos resultados deste estudo, conclui-se que o traço ansioso, 

mensurado através do IDATE-T:  

1) correlaciona-se positivamente com a resposta ansiosa subjetiva, 

predizendo o estado ansioso em situações de ameaça interpessoal, mas não de 

ameaça física, indicando que a ansiedade-traço seja multifacetada e que esta escala 

avalie ansiedade social; 

2) não se correlaciona com a as alterações de frequência cardíaca e tensão 

muscular que acompanham o estado ansioso, independentemente do tipo de 

ameaça, sugerindo que o nível da resposta fisiológica de estresse não reflita o perfil 

ansioso.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TSMV 

 

 Este termo segue a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde. Caso 

você não compreenda uma palavra, expressão ou mesmo o sentido geral de alguma 

parte do texto, por favor, informe-nos para que possamos esclarecer-lhe o máximo 

possível.  

O objetivo do nosso convite. Gostaríamos de contar com a sua participação 

voluntária numa pesquisa que visa estudar alterações psicológicas e fisiológicas que 

possam ocorrer em pessoas saudáveis submetidas a um teste de identificação e 

nomeação de cores.  

Procedimentos. Você deverá comparecer ao Centro de Pesquisa para os testes em 

dois dias consecutivos: Primeiro dia. Você será conduzido a uma sala confortável, 

onde serão realizadas suas avaliações psicológicas e fisiológicas, através de 

questionários e registros de freqüência cardíaca e tensão muscular. Segundo dia. 

Você será submetido ao teste de identificação e nomeação de cores, sendo que as 

avaliações psicológicas e fisiológicas serão repetidas antes, durante e depois do 

teste. Os registros fisiológicos serão realizados de maneira não invasiva, através de 

eletrodos adesivos colocados na superfície da pele. Esse procedimento não deverá 

gerar nenhuma dor ou desconforto a você. Estimamos que o teste dure cerca de 30 

minutos. Desde já solicitamos, caso você venha a ser um voluntário de nossa 

pesquisa, que não compare seus resultados com o de outros participantes, já que 

isso não terá nenhuma efetividade. Os dados obtidos só farão sentido quando 

analisados em conjunto.  

Garantias. Sempre estaremos disponíveis para esclarecer dúvidas, qualquer que 

seja o momento da pesquisa. Também em qualquer momento você poderá desistir 

da colaboração. Todos os dados que você fornecer à pesquisa serão sigilosos, 

ficarão guardados em segurança e só serão utilizados para fim de pesquisa. A 

pesquisa cumprirá os requisitos da Resolução CNS 196/96 e suas complementares 

e os resultados serão publicados, sem serem identificados individualmente, sejam 

eles favoráveis ou não às nossas expectativas. A responsabilidade por esta 

pesquisa é da Profa. Dra. Flavia Teixeira Silva e, em eventuais necessidades, a 

mesma poderá ser contatada pelo telefone: (79) 21056645 ou no Departamento de 
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Fisiologia, CCBS, UFS – Campus Universitário “Prof. José Aloísio de Campos”, ou 

ainda por e-mail: prof-flavia@ufs.br.  

Riscos e Benefícios. O único risco que pode decorrer de sua participação na 

pesquisa é um sugestionamento a respeito de seu desempenho. Ressaltamos que o 

resultado não serve para nenhum diagnóstico e que ele pode variar normalmente. 

Sendo assim, se você compreender bem essa ressalva, o risco é praticamente 

inexistente. Também não há benefício direto para o participante. Lembramos que a 

participação é voluntária e que não haverá pagamento de nenhuma natureza.  

 

Eu, _______________________________________________, declaro estar ciente 

e informado (a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, conforme 

explicitados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma.  

 

São Cristóvão, _______ de ______________________ de ________. 

________________________________________________________ 

(Assinatura) 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – ETM 

 

 Este termo segue a Resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde.  Caso 

você não compreenda uma palavra, expressão ou mesmo o sentido geral de alguma 

parte do texto, por favor, informe-nos para que possamos esclarecer-lhe o máximo 

possível. 

O objetivo do nosso convite: Gostaríamos de contar com a sua participação 

voluntária numa pesquisa que visa estudar alterações emocionais e fisiológicas 

(batimentos cardíacos e tensão muscular) que possam ocorrer em pessoas 

submetidas à extração do terceiro molar. 

Procedimentos: No dia e na hora marcados para sua cirurgia, você será conduzido 

a uma sala confortável, onde serão realizadas suas avaliações psicológicas e 

fisiológicas, através de questionários e registros de freqüência cardíaca e tensão 

muscular. Estes registros serão realizados de maneira não invasiva, através de 

eletrodos adesivos colocados na superfície da pele.  Esse procedimento não deverá 

gerar nenhuma dor ou desconforto a você.  Em seguida, você será levado à sala de 

cirurgia, onde suas avaliações psicológicas e fisiológicas serão repetidas mais três 

vezes: antes, durante e depois da cirurgia. Após estes procedimentos, você será 

dispensado, não havendo necessidade de comparecer a consultas extras por causa 

desta pesquisa. 

Garantias: Sempre estaremos disponíveis para esclarecer dúvidas, qualquer que 

seja o momento da pesquisa. Também em qualquer momento você poderá desistir 

da colaboração, sem qualquer prejuízo à realização de extrações que ainda não 

tenha realizado, ou de qualquer atendimento futuro neste Ambulatório. Todos os 

dados que você fornecer à pesquisa serão sigilosos, ficarão guardados em 

segurança e só serão utilizados para fim de pesquisa. A pesquisa cumprirá os 

requisitos da Resolução CNS 196/96 e suas complementares e os resultados serão 

publicados, sem serem identificados individualmente, sejam eles favoráveis ou não 

às nossas expectativas. A responsabilidade por esta pesquisa é da Profa. Dra. 

Flavia Teixeira Silva e Prof. Dr. Luiz Carlos Silva e, em eventuais necessidades, os 
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mesmos poderão ser contatados pelo telefone: (79) 21056645 ou ainda por email: 

prof_flavia@ufs.br ou lcsilva@infonet.com.br. 

Riscos e Benefícios.  Não há riscos relacionados a esta pesquisa.  Também não há 

benefício direto para o participante. Lembramos que a participação é voluntária e 

que não haverá pagamento de nenhuma natureza. 

 

Eu, _______________________________________________________, declaro 

estar ciente e informado (a) sobre os procedimentos de realização da pesquisa, 

conforme explicitados acima, e aceito participar voluntariamente da mesma. 

 

Aracaju, _______ de ______________________ de ________. 

_____________________________________________________ 

(Assinatura) 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO GERAL E PSIQUIÁTRICA 
 

 
PRONTUÁRIO NO: _______________ DATA: _____/_____/____ 
NOME:_____________________________________IDADE: __________   
SEXO: ______________________DATA DE NASCIMENTO:____/___/___   
LOCAL DE NASCIMENTO:______________________________________ 
END:________________________________________________________ 
BAIRRO:_______________CIDADE:_____________CEP:_____________   
TEL FIXO: _______________________ CEL:_______________________             
 e-mail:______________________________________________________ 
 
1. Qual é a sua escolaridade? 
[  ] .. 1º grau incompleto [  ] .. 1º grau completo 
[  ] .. 2º grau incompleto [  ] .. 2º grau completo 
[  ] .. superior incompleto [  ] .. superior completo 
[  ] .. pós-graduando 
 
2. Qual a sua religião? 
[  ] .. nenhuma [  ] .. católica 
[  ] .. protestante [  ] .. espírita 
[  ] .. afro-brasileira [  ] .. orientais                                                 
[  ] .. israelita 
 
3. Já participou de algum projeto de pesquisa como sujeito experimental? 
 
[  ] .. Sim.  
Onde?_________________________________________________________ 
                         
Quando?___________________________________________________________ 
 
Qual?_______________________________________________________________ 
 
[  ] .. Não 
 
4. Caso não seja selecionado para este projeto, teria interesse em participar de 
outros projetos do nosso laboratório de pesquisa? 
 [  ] .. Sim           [  ] .. Não 
 
5. Você atualmente tem algum problema médico, como por exemplo: 
 (MARQUE COM UM X AS RESPOSTAS AFIRMATIVAS)  
 
[  ] .. diabetes ( açúcar no sangue) 
[  ] .. problemas de fígado, hepatite 
[  ] .. queixas urinárias (ardência ou queimação quando urina) 
[  ] .. problema de estômago (azia, queimação, indigestão) 
[  ] .. problemas de intestino ( diarréia, prisão de ventre) 
[  ] .. úlcera 
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[  ] .. tuberculose 
[  ] .. doença cardíaca (angina, infarto do miocárdio, insuficiência) 
[  ] .. pressão alta 
[  ] .. artrite/artrose 
[  ] .. sinusite 
[  ] .. asma 
[  ] .. meningite 
[  ] .. doença de tireóide (caroço no pescoço ou papeira) 
[  ] .. anemia 
[  ] .. epilepsia (convulsões) 
[  ] .. dor de cabeça ou enxaqueca 
[  ] .. doença neurológica (parkinson, esclerose, etc.) 
[  ] .. dor na parte inferior das costas 
[  ] .. outro,  
Especifique:______________________________________________________ 
 
6. Alguma vez você já esteve internado em um hospital? 
[  ] .. SIM  
Por que motivo?___________________________________________________ 
[  ] .. NÃO 
 
7. Você usou alguma dessas medicações no último mês? 
[   ] .. aspirina 
[ ]..outras drogas anti-inflamatórias, analgésicas ou derivados de cortisona 
(celestone, decadron, meticorten, etc) 
[  ] .. calmantes, ou drogas para diminuir a tensão ou nervosismo, ou para dormir 
(diazepam, valium, lexotam, lorax, etc.) 
[  ] .. medicação para depressão (trofanil, anafranil, tryptanol, etc.) 
[  ] .. anticonvulsivante (para ataque epiléptico) 
[  ] .. anticoncepcional (“pílula”) 
[  ] .. medicação para baixar a pressão 
[  ] .. medicação para asma ou bronquite 
[  ] .. diuréticos (lasix, higroton, etc.) 
[  ] .. hormônios (puran, cynomel, levoid, etc.) 
[  ] .. medicação para diabetes 
[  ] .. medicação do tipo haldol , equilid, amplictil, neozine (antipsicótico) 
[  ] .. antibióticos 
[  ] .. pílulas para emagrecer ou diminuir o apetite 
[  ] .. outras (especifique: __________________________________) 
 
Número de dias em que tomou tais remédios:_______ 
 
8. Você fuma atualmente?            [  ] .. Sim        [  ] .. Não 
 
Caso afirmativo, quantos cigarros por dia? 
[  ] .. 1 - 10 cigarros                         [  ] .. 11 - 20 cigarros                  [  ] .. mais que 20 
 
com que idade você começou a fumar? ________ anos de idade. 
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você fuma logo após acordar pela manhã (30 minutos)?  [  ] .. Sim               [  ] .. Não 
 
9. Nos últimos 3 meses, quantos dias por semana tem consumido bebidas 
alcoólicas? 
[  ] .. 1 a 3 vezes por semana 
[  ] .. 4 a 6 vezes por semana 
[  ] .. todos os dias 
[  ] .. menos que uma vez por semana 
[  ] .. nenhuma (pule para a questão 14) 
 
10. Nos dias em que bebe, quantas doses você costuma beber em cada ocasião? 
______ doses. 
 

 
CERVEJA                             PINGA/WHISKY                                     VINHO      
1 copinho  = 01 dose               1 copo= 1 dose                            1 garrafa  = 2 doses 
½ garrafa  = 10 doses              1 garrafa  = 6 doses                        ½ garrafa = 1 dose      
1 litro        = 20 doses   

 
11. Você já teve algum dos problemas abaixo devido ao uso de álcool? 

 
[  ] .. perdeu a escola ou o horário no trabalho  
[  ] .. bebeu constantemente por 2 ou mais dias seguidos  
[  ] .. perdeu amigos  
[  ] .. divórcio ou separação   
[  ] .. foi despedido ou suspenso no emprego  
[  ] .. teve um acidente de carro em serviço  
[  ] .. teve que ir para o hospital (exclua acidente de carro)  
[  ] .. teve que ser internado   
[  ] .. tem tremores na mãos ou pernas   
[  ] .. não se lembra o que aconteceu enquanto bebia  
[  ] .. sentiu um forte desejo ou necessidade de beber que não pôde resistir  
[  ] .. já quis parar de beber ou diminuir o hábito e não conseguiu  
 
12. Você acha que tem algum problema com álcool atualmente?  [  ] .. Sim  [  ] .. Não 
 
13. Você teve algum destes problemas de saúde devido ao consumo de bebidas 
alcoólicas? 
[  ] .. doença do fígado (cirrose) 
[  ] .. doença do estômago 
[  ] .. adormecimento ou formigamento dos pés ou mãos 
[  ] .. alteração da memória mesmo sem estar bebendo 
[  ] .. outros  
(especifiqu__________________________________________________________) 
 
14. Nos últimos 3 meses, você consumiu (por diversão ou vício) alguma destas 
drogas? 
[  ] .. benzodiazepínicos (valium, lorax, lexotam, dormonid, etc) 
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[  ] .. anfetamina (bolinhas) 
[  ]  .. maconha 
[  ] .. cocaína 
[  ] .. ecstasy 
[  ] .. heroína 
[  ] .. outras  
(especifique:_________________________________________________________) 
 
Com qual freqüência? _________________________________________________ 
 
15. Em que período do dia você costuma dormir? 
[  ] .. Manhã                                [  ] .. Tarde                             [  ] Noite  
 
16. Suas atividades profissionais (trabalho ou escola) são: 
 [  ] .. Diurnas                              [  ] .. Noturnas  
 
17. Quantas horas por dia você costuma dormir? __________horas. 
 
18. Qual a qualidade de seu sono, nos últimos 2 meses? 
  [  ] .. Ruim                         [  ] .. Regular                       [  ] .. Boa               [  ] .. Ótima 
 
19. Você apresenta algum destes comportamentos durante o sono? 
[  ] .. fala durante o sono [  ] .. grita durante o sono 
[  ] .. range os dentes [  ] .. mexe-se em excesso 
[  ] .. pesadelos constantes [  ] .. transpira muito 
[  ] .. terror noturno                           [  ] .. incontinência urinária (urinar na cama) 
[  ] .. sonambulismo (caminhar dormindo)  
[  ] .. acorda várias vezes durante o sono 
[  ] .. outros: ____________________________ 
[  ] .. Não apresento nenhum destes problemas 
 
20. Você apresenta dificuldades para adormecer ou continuar dormindo, ou tem 
sempre a sensação que dormiu pouco, ficando cansado significativamente durante 
todo o dia, irritado, desatento, não conseguindo desempenhar suas atividades, há 
pelo menos 1 MÊS, pelo menos 3 VEZES POR SEMANA? 
[  ] Sim [  ] .. Não 
 
21. Durante os ÚLTIMOS 6 MESES,  você sentiu, DE REPENTE, um ataque de 
intenso temor ou desconforto, SEM UMA CAUSA APARENTE? Isto é, este ataque 
não ocorreu imediatamente antes ou durante a exposição a uma situação que quase 
sempre lhe causou ansiedade, e nem foi disparado por uma situação na qual você 
foi o foco de atenção dos outros. 
[  ] Sim [  ] .. Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO: 
Na ocasião do ataque, você apresentou por pelo menos 10 minutos: 
[  ] .. palpitação ou taquicardia (coração batendo mais rápido) 
[  ] .. sudorese (suor nas mãos, rosto) 
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[  ] .. tremores ou abalos 
[  ] .. sensações de falta de ar ou sufocamento 
[  ] .. sensações de asfixia 
[  ] .. dor ou desconforto no peito 
[  ] .. náuseas ou desconforto abdominal 
[  ] .. sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio 
[  ] .. sensação de irrealidade ou de estar distante de si mesmo. 
[  ] .. medo de perder o controle ou enlouquecer  
[  ] .. medo de morrer 
[  ] .. anestesia ou formigamento do corpo 
[  ] .. calafrios ou ondas de calor  
 
Você sentiu (ou sente) medo de apresentar novamente este ataque? 
[  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
Este medo inclui: 
[  ] .. preocupação persistente acerca de ter ataques adicionais  
[  ] .. preocupação acerca das implicações do ataque ou suas conseqüências (p. ex. 
ter um ataque cardíaco, enlouquecer) 
[  ] .. alteração significativa de seu comportamento  
 
22. Você já teve Medo de estar em lugares ou situações cuja saída seria difícil, ou 
nos quais a ajuda não poderia estar disponível no caso de súbito desenvolvimento 
de algum (ns) sintoma(s) que poderia(m) ser incapacitante(s)  ou embaraçante(s) 
para você, como vertigem ou queda, vômito, etc? 
[  ] .. Sim  [  ] .. Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO: (MARQUE COM UM X AS SITUAÇÕES QUE VOCÊ TEVE 
MEDO OU EVITOU) 
[  ] .. estar sozinho fora de casa [  ] .. estar numa multidão 
[  ] .. permanecer numa fila [  ] .. estar numa ponte 
[  ] .. viajar de ônibus, trem ou automóvel [  ] .. estar em um restaurante 
[  ] .. outros: _____________________________ 
 
Como resultado deste medo, você restringe a sua locomoção ou precisa de 
companhia quando sai de casa?      [  ] .. Sim  [  ] .. Não 
 
Ou ao contrário, você enfrenta a situação, mas com grande ansiedade? 
[  ] .. Sim  [  ] .. Não 
 
23. Você sente medo excessivo de situações onde está exposto a possível 
observação ou fiscalização pelos outros, com medo que algo lhe aconteça ou que 
seja humilhado, (p. ex. não conseguir falar para um grupo de pessoas, engasgar 
com o alimento quando está comendo na presença dos outros, não conseguir urinar 
em banheiro público ficar com as mãos tremendo quando escreve em presença de 
outros, etc.)? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
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EM CASO AFIRMATIVO: 
Especifique de que situação você tem medo?______________________________ 
 
Perante esta situação você quase invariavelmente sente-se ansioso, ou seja, 
apresenta grande nervosismo, dificuldade de respiração, coração batendo rápido? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
Você acha esse medo excessivo ou sem sentido? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
Na tentativa de evitar esta situação você muda sua rotina de vida, ou de trabalho, ou 
seu relacionamento com os outros? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
24.  Você sente medo persistente e intenso de alguma coisa, animal, situação ou 
qualquer outro estímulo (por exemplo: cachorros, cobras, insetos, sangue ou 
ferimentos, altura, espaços fechados, etc)? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO: 
Do que você tem medo? _______________________________________________ 
 
Na grande maioria das vezes que está diante deste estímulo, você sente-se ansioso, 
ou seja, apresenta grande nervosismo, dificuldade de respiração, suor, coração 
batendo rápido? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
Você acha esse medo excessivo ou sem sentido? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
Na tentativa de evitar estes estímulos você muda sua rotina de vida ou de trabalho 
ou seu relacionamento com os outros? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
25. Alguma vez na sua vida, você teve idéias, pensamentos ou imagens recorrentes, 
que invadiram sua mente, SEM MOTIVO APARENTE, e que lhe causaram 
acentuada ansiedade ou sofrimento (p. ex. pensamentos acerca de contaminação, 
de organização, de atos agressivos, ou de conteúdo pornográfico)? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO: 
Qual era o pensamento persistente? ______________________________________ 
 
Quando lhe ocorreu pela última vez? ______________________________________ 
 
Você acha que esses pensamentos, idéias ou imagens são produto da sua própria 
mente, ou seja, não são impostos por ninguém? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
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Você tentou evitar ou neutralizar esses pensamentos com alguma ação? Ou seja, 
por causa desses pensamentos, você apresentou algum gesto ou ato que tivesse 
que fazer repetidamente, mesmo considerando como sem sentido e irracional, e que 
você tentava resistir em fazê-lo, como por exemplo: lavar as mãos a todo momento, 
mesmo elas estando limpas; contar os mesmos objetos inúmeras vezes ou conferir 
de maneira excessiva a realização de um ato? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO: 
Qual comportamento você repetia excessivamente? _________________________ 
 
Este comportamento lhe causou sofrimento, consumiu seu tempo (mais de 1 hora 
por dia) ou interferiu significativamente na sua vida diária?           
[  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
O que você temia que pudesse acontecer se não fizesse isto? _________________ 
 
Como você se sentia caso não conseguisse realizar o ato desejado? ____________ 
 
Este comportamento ainda persiste?      [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
Quando lhe ocorreu pela última vez? _____________________________________ 
 
26. Você já vivenciou um acontecimento que lhe foi muito doloroso e traumatizante? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO: 
Qual foi o acontecimento? _____________________________________________ 
 
Após este trauma, por MAIS DE UM MÊS: 
O acontecimento traumático foi persistentemente revivido das seguintes maneiras: 
[  ] .. lembranças recorrentes e intrusivas do acontecimento 
[  ] .. sonhos pertubadores recorrentes com o acontecimento 
[  ] .. sensação de reviver a experiência tendo alucinações, ilusões (isto é, visões) 
[  ] .. sofrimento psicológico  intenso   ao  se  expor  a  acontecimentos  que  
simbolizam  ou  se assemelham ao trauma 
 
Você manifestou: 
[  ] .. esforços em evitar pensamentos ou sentimentos associados ao trauma 
[  ] .. esforços em evitar atividades, locais ou pessoas que despertem lembranças do 
trauma 
[  ] .. incapacidade de recordar um aspecto importante do trauma 
[  ] .. interesse acentuadamente diminuído em atividades significativas 
[  ] .. sentimentos de desligamento ou estranheza em relação aos outros 
[  ] .. faixa de afeto restrita,  por exemplo,  incapacidade de apresentar  sentimentos 
amorosos 
[  ] .. sensação  de  futuro encurtado,  por exemplo, não esperar ter uma carreira, 
casamento, ou crianças, ou uma vida longa 
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Você apresentou sintomas (não existentes antes do trauma) tais como: 
[  ] .. dificuldade de dormir ou permanecer dormindo 
[  ] .. irritabilidade ou explosões de raiva 
[  ] .. dificuldade de concentração 
[  ] .. hipervigilância, isto é, exageradamente atento a tudo 
[  ] .. resposta de sobressalto exagerada a qualquer barulho 
 
Esses sintomas e manifestações lhe causaram prejuízo social ou profissional? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
27. Você tem se mostrado EXCESSIVAMENTE ansioso e preocupado com diversos 
eventos ou atividades (como desempenho escolar ou profissional), NA MAIORIA 
DOS DIAS DOS ÚLTIMOS 6 MESES? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO: 
Durante este período você freqüentemente apresentou: 
[  ] .. inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele 
[  ] .. fadiga 
[  ] .. dificuldade em concentrar-se ou sensações de “branco” na mente 
[  ] .. irritabilidade 
[  ] .. tensão muscular 
[ ].. perturbação do sono (dificuldade em iniciar ou manter o sono, ou sono 
insatisfatório e inquieto) 
 
A ansiedade/preocupação ou os sintomas físicos têm lhe causado prejuízo social ou 
profissional? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
28. Você já apresentou, DE REPENTE, um período de humor exaltado (alegria ou 
euforia exagerada) ou irritável (bravo por qualquer coisa), diferente do seu normal, 
SEM MOTIVO APARENTE, por pelo menos 1 SEMANA? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO: 
E neste período você sentiu: 
[  ] .. sua auto-estima (gostar de como você é) aumentada, ou sentia-se mais capaz, 
mais auto-confiante que o habitual 
[  ] .. necessidade de sono diminuída, isto é, dormia menos mas acordava disposto 
[  ] .. mais falante do que o habitual ou falava mais rapidamente que o habitual 
[ ] .. idéias embaralhadas ou os pensamentos passavam rapidamente pela sua 
cabeça 
[ ] .. muito distraído em relação a  coisas ou fatos importantes ou muito atento a 
detalhes sem importância 
[ ] .. agitado, movimentando-se excessivamente, fazendo muitas coisas ao mesmo 
tempo 
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[ ]..envolvido em atividades prazerosas que posteriormente tiveram conseqüências 
desagradáveis  (por exemplo: comprou coisas desnecessariamente,ou praticou 
indiscrições sexuais) 
 
Esses sentimentos lhe causaram grande sofrimento ou prejuízo social ou 
profissional? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
Quantas vezes você já se sentiu assim? ___________________________________ 
 
Quando lhe ocorreu pela última vez? _____________________________________ 
   
Por quanto tempo duraram estes sentimentos? _____________________________ 
 
29. Já lhe ocorreu um período de pelo menos 2 SEMANAS,  em que SEM UMA 
CAUSA CONCRETA, aproximadamente TODOS OS DIAS, você se sentiu: 
[  ] .. deprimido, triste ou irritado a maior parte do tempo 
[  ] .. sem interesse em todas ou quase todas atividades do dia a dia na maior parte 
do tempo 
[ ] .. com diminuição (ou aumento) excessivo  do seu  apetite  com conseqüente 
diminuição (ou aumento) de peso? 
[  ] .. com insônia ou muita sonolência 
[ ] .. muito quieto (ou o inverso, muito agitado, inquieto) de forma a ser percebido 
pelos outros 
[  ] .. facilmente cansado ou sem energia 
[  ] .. culpado por tudo ou que você não valia nada, era incapaz 
[  ] .. sem concentração, esquecido ou indeciso em relação à maioria das situações 
[ ] .. como se não valesse a pena de continuar vivendo ou pensava na idéia de 
cometer suicídio 
 
EM CASO AFIRMATIVO:  
Esses sentimentos lhe causaram grande sofrimento ou prejuízo social ou 
profissional? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
Quando lhe ocorreu pela última vez? ______________________________________ 
 
O que você acha que causou isto? _______________________________________ 
 
Quantas vezes já se sentiu assim? _______________________________________ 
 
30. Você acha que tem algum problema sexual?  
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO: 
Qual problema sexual você acha que tem? _________________________________ 
 
Já procurou algum tipo de ajuda (psicólogica ou médica) para seu problema sexual? 
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 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
O que o médico ou o psicólogo disse? ____________________________________ 
 
31. Já lhe ocorreu um período de pelo menos 1 MÊS,  em que você: 
[ ].. teve a impressão de que as pessoas estavam falando sobre você ou dando 
atenção especial a você. 
[ ].. teve a impressão de que as mensagens da TV, do rádio, jornal, etc. eram 
dirigidas especialmente a você, ou que a maneira que as coisas estavam arranjadas 
ao seu redor tinham um significado especial para você. 
[ ].. teve a sensação  de que alguém estava tentando dificultar-lhe a vida, prejudicá-
lo ou ferí-lo. 
[ ].. sentiu-se especialmente importante de algum modo, ou que tinha poderes para 
fazer coisas que as outras pessoas não conseguiriam fazer. 
[ ].. teve a sensação de que parte de seu corpo tinha mudado ou parado de 
funcionar. 
[  ].. sentiu que alguém ou algo fora de seu corpo controlava seus pensamentos ou 
ações contra sua vontade. 
[  ].. teve a sensação que certos pensamentos que não eram seus eram colocados 
em sua mente, ou ao contrário, que seus pensamentos eram tirados de sua mente. 
[  ].. sentiu como se seus pensamentos fossem irradiados para fora de sua cabeça 
tão alto que as outras pessoas podiam realmente ouvir o que estava pensando. 
[  ].. ouviu coisas que as outras pessoas não podiam ouvir, tais como barulhos ou 
vozes de pessoas sussurrando, falando, ou ainda comentando o que você estava 
pensando ou fazendo. 
[  ].. viu coisas que outras pessoas não podiam ver, estando acordado. 
[  ].. sentiu-se sem idéias, sem motivação ou com uma diminuição do afeto. 
[  ].. sentiu certa rigidez muscular (dificuldade de realizar movimentos). 
 
32. Você já procurou alguma ajuda profissional devido a problemas psicológicos 
(psicólogo ou psiquiatra)? 
 [  ] .. Sim [  ] .. Não 
 
Qual foi o motivo? 
(CASO O MOTIVO ESTEJA INCLUÍDO EM ALGUMA QUESTÃO ANTERIOR 
ESCREVA O Nº DA QUESTÃO) __ 
 
Os problemas foram resolvidos?     [  ] .. Sim                     [  ] .. Não 
 
Caso você deseje acrescentar algo importante que não tenha sido perguntado ou 
fazer algum comentário sobre seu problema, utilize as linhas abaixo. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
“MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO” 
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ANEXO B – PARECER DO CÔMITE DE ÉTICA 

 

 

Plataforma Brasil - Ministério da Saúde 
 

Hospital Universitário de Aracajú / Universidade Federal de Sergipe - HU / UFS 
 

PROJETO DE PESQUISA 
 

Título: AVALIAÇÃO DA POSSÍVEL CORRELAÇÃO ENTRE ANSIEDADE-TRAÇO E ANSIEDADE- 

Área Temática: 
ESTADO EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À EXODONTIA DO TERCEIRO MOLAR

 

 
Pesquisador: Pollyana Caldeira Leal 

 

Instituição: Hospital Universitário de Aracajú/ Universidade 

Federal de Sergipe/ HU-UFS 

Versão: 

CAAE: 

1 
 

00740812.0.0000.0058 

 
 
 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 
 

Número do Parecer: 39794 

Data da Relatoria: 15/06/2012 

 
Apresentação do Projeto: 

A ansiedade pode ser dividida como ansiedade-traço, relacionada ao traço de personalidade do indivíduo, e 
ansiedade-estado, que é definida como uma condição cognitiva-afetiva transitória, desencadeada por situações 
de tensão. Dentre estas, os procedimentos odontológicos, em especial os cirúrgicos, são situação que 
fortemente geram ansiedade nos pacientes. Entretanto, pouco se sabe sobre uma possível correlação entre 
ansiedade-traço 
e ansiedade-estado. Assim, o objetivo deste trabalho (Mestrado em Ciências Fisiológicas)será avaliar a possível 
correlação entre os níveis de ansiedade-traço e ansiedade-estado em pacientes submetidos à exodontia de 
terceiro molar. Serão selecionados 80 indivíduos do sexo masculino, entre 18 e 35 anos de idade, com ensino 
fundamental completo, que serão submetidos à cirurgia de exodontia de terceiro molar numa clínica 
odontológica particular. os pacientes terão o seu nível de ansiedade avaliado através de escala de 
autoavaliação nos períodos pré-, trans- e pós-operatório. Respostas fisiológicas de estresse associadas à 
ansiedade também serão avaliados e um possível correlação avaliada. 

 

 
Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 
Avaliar a possível correlação entre os níveis de ansiedade-traço e ansiedade-estado em pacientes submetidos à 
exodontia de terceiro molar. 
Objetivo Secundário: 
- Avaliar os níveis de ansiedade-estado, medidos através de escala de auto-avaliação nos períodos pré-, trans- e 
pós-operatório da exodontia de terceiro molar; - Avaliar as respostas fisiológicas de estresse associadas à 
ansiedade (freqüência cardíaca e tensão do músculo gastrocnêmio) nos períodos pré-, trans- e pós-operatório da 
exodontia de terceiro molar; - Analisar a possível existência de correlação entre as respostas psicológica e 
fisiológica de ansiedade e o perfil ansioso dos voluntários. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Não há riscos relacionados especificamente à pesquisa nem há benefícios diretos pela participação. 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Projeto bem fundamentado teoricamente, porém sem clareza quanto aos critérios para composição da amostra. 
Traz detalhamento de todas as etapas e procedimentos de pesquisa. 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Folha de rosto completa, incluindo termo de compromisso do pesquisador e do responsável pela instituição 

(Chefe do Depto de Odontologia da UFS. 
TCLE contempla os principais procedimentos por ocasião da cirurgia, porém não faz referência ao primeiro 
instrumento, com 11 páginas, que provavelmente cansará os sujeitos de pesquisa, ainda que não haja limite de 
tempo para seu preenchimento. 

Recomendações: 

Consta que a amostra será composta sem distinção quanto ao gênero, raça, sexo ou condição 
socioeconômica. Recomenda-se justificar a seleção ser apenas de indivíduos do sexo masculino com ensino 
fundamental completo. 
TCLE deveria valorizar a participação dos sujeitos de pesquisa, referindo-se aos benefícios ainda que indireto 
 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não está assinada a liberação do Centro de Odontologia Especializado, embora conste no projeto que será 
assinada pelo próprio pesquisador, co-orientador da pesquisa. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 
 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

 

ARACAJU, 20 de Junho de 2012 
 
 
 

: 

Anita Hermínia Oliveira Souza 
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ANEXO C - INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO (IDATE) 

IDATE-I 

NOME:_________________________________________________________ 

Instruções: a seguir são dadas algumas informações que tem sido usadas para 
descrever sentimentos pessoais. Leia cada uma e marque o número á direita da 
afirmação, que melhor indicar como você se sente agora, neste momento. 

1- Absolutamente não                            3- Bastante 

2- Um pouco                                          4- Muitíssimo 

1) Sinto me calmo.................................................. 1 2 3 4 

2)Sinto me seguro.................................................  1 2 3 4 

3)Estou tenso........................................................ 1 2 3 4 

4) Estou arrependido............................................ 1 2 3 4 

5) Sinto me á vontade........................................... 1 2 3 4 

6) Sinto-me perturbado......................................... 1 2 3 4 

7) Estou preocupado com possíveis infortúnios... 1 2 3 4 

8) Sinto me descansado...................................... 1 2 3 4 

9) Sinto me ansioso............................................. 1 2 3 4 

10) Sinto me em “casa”....................................... 1 2 3 4 

11) Sinto me confiante......................................... 1 2 3 4 

12) Sinto me nervoso.......................................... 1 2 3 4 

13) Estou agitado................................................ 1 2 3 4 

14) Sinto me uma pilha de nervos....................... 1 2 3 4 

15) Estou descontraído........................................ 1 2 3 4 

16) Sinto me satisfeito......................................... 1 2 3 4 

17) Estou preocupado......................................... 1 2 3 4 

18) Sinto me super excitado e confuso................ 1 2 3 4 

19) Sinto me alegre............................................. 1 2 3 4 



79 

 

20) Sinto me bem............................................... 1 2 3 4 

 

IDATE II 

Instruções: a seguir são dadas algumas informações que tem sido usadas para 
descrever sentimentos pessoais. Leia cada uma e faça um círculo ao redor do 
número á direita da afirmação, que melhor indicar como você geralmente se sente. 

1- Quase nunca                                       3- Frequentemente 

2- Ás vezes                                            4- Quase sempre 

1) Sinto me bem.................................................................... 1 2 3 4 

2) Canso me facilmente......................................................... 1 2 3 4 

3) Tenho vontade de chorar................................................... 1 2 3 4 

4) Gostaria de ser tão feliz quanto os outros parecem ser....... 1 2 3 4 

5) Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões 
rapidamente.......................................................................... 

1 2 3 4 

6) Sinto-me descansado........................................................ 1 2 3 4 

7) Sou calmo.......................................................................... 1 2 3 4 

8) Sinto que as dificuldades estão se acumulando que não 
consigo resolver.................................................................... 

1 2 3 4 

9) Preocupo - me demais com coisas sem importância........... 1 2 3 4 

10) Sou feliz.......................................................................... 1 2 3 4 

11) Deixo me afetar muito pelas coisas................................... 1 2 3 4 

12) Não tenho muita confiança em mim mesmo...................... 1 2 3 4 

13) Sinto me seguro.............................................................. 1 2 3 4 

14) Evito ter que enfrentar crises ou problemas...................... 1 2 3 4 

15) Sinto me deprimido.......................................................... 1 2 3 4 

16) Estou satisfeito................................................................ 1 2 3 4 

17) Ás vezes, ideias sem importância me entram na cabeça e 
ficam me preocupando.......................................................... 

1 2 3 4 
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18) Levo os desapontamentos tão a serio que não consigo 
tirá-los da cabeça................................................................... 1 2 3 4 

19) Sou uma pessoa estável.................................................. 1 2 3 4 

20) Fico tenso e perturbado quando penso em meus 

 problemas no momento........................................................ 1 2 3 4 
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ANEXO D - ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO (HAD) 

Nome:_________________________________________________________ 

Data:______________________ Prontuário:___________________________ 

Instruções: Marque com um “X” a resposta que melhor corresponder a como você 
tem GERALMENTE se sentido. Não é preciso ficar pensando muito em cada 
questão. Neste questionário as respostas espontâneas têm mais valor do que 
aquelas em que se pensa muito. Marque apenas uma resposta para cada pergunta. 
 
A 1) Eu me sinto tenso ou contraído: 
       3 (  ) A maior parte do tempo 
       2 (  ) Boa parte do tempo 
       1 (  ) De vez em quando 
       0 (  ) Nunca 
 
D 2) Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes: 
       0 (  ) Sim, do mesmo jeito que antes 
       1 (  ) Não tanto quanto antes 
       2 (  ) Só um pouco 
       3 (  ) Já não sinto mais prazer em nada 
 
A 3) Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer: 
       3 (  ) Sim, e de um jeito muito forte 
       2 (  ) Sim, mas não tão forte 
       1 (  ) Um pouco, mas isso não me preocupa 
       0 (  ) Não sinto nada disso 
 
D 4) Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas: 
       0 (  ) Do mesmo jeito que antes 
       1 (  ) Atualmente um pouco menos 
       2 (  ) Atualmente bem menos 
       3 (  ) Não consigo mais 
 
A 5) Estou com a cabeça cheia de preocupações: 
       3 (  ) A maior parte do tempo 
       2 (  ) Boa parte do tempo 
       1 (  ) De vez em quando 
       0 (  ) Raramente 
 
D 6) Eu me sinto alegre: 
      3 (  ) Nunca 
      2 (  ) Poucas vezes 
      1 (  ) Muitas vezes 
      0 (  ) A maior parte do tempo 
 
A 7) Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado: 
      0 (  ) Sim, quase sempre 



82 

 

      1 (  ) Muitas vezes 
      2 (  ) Poucas vezes 
      3 (  ) Nunca 
 
D 8) Eu estou lento para pensar e fazer as coisas: 
     3 (  ) Quase sempre 
     2 (  ) Muitas vezes 
     1 (  ) De vez em quando 
     0 (  ) Nunca 
 
A 9) Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto 
no estômago: 
     0 (  ) Nunca 
     1 (  ) De vez em quando 
     2 (  ) Muitas vezes 
     3 (  ) Quase sempre 
 
D 10) Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência: 
     3 (  ) Completamente 
     2 (  ) Não estou mais me cuidando como deveria 
     1 (  ) Talvez não tanto quanto antes 
     0 (  ) Me cuido do mesmo jeito que antes 
 
A 11) Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum: 
     3 (  ) Sim, demais 
     2 (  ) Bastante 
     1 (  ) Um pouco 
     0 (  ) Não me sinto assim 
 
D 12) Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir: 
     0 (  ) Do mesmo jeito que antes 
     1 (  ) Um pouco menos do que antes 
     2 (  ) Bem menos do que antes 
     3 (  ) Quase nunca 
 
A 13) De repente, tenho a sensação de entrar em pânico: 
     3 (  ) A quase todo momento 
     2 (  ) Várias vezes 
     1 (  ) De vez em quando 
     0 (  ) Não sinto isso 
 
D 14) Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, de 
rádio ou quando leio alguma coisa: 
     0 (  ) Quase sempre 
     1 (  ) Várias vezes 
     2 (  ) Poucas vezes 
     3 (  ) Quase nunca 
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ANEXO E - ESCALA DE ANSIEDADE DENTAL DE CORAH 

NOME:_________________________________________________________ 

DATA:_____________________________PRONTUÁRIO:________________ 

A. Se você tiver que se submeter a uma cirurgia bucal amanhã, como se 
sentiria? 

1 – tudo bem, não me importaria 

2 – ficaria ligeiramente preocupado 

3 – sentiria um maior desconforto 

4 – estaria com medo do que poderá acontecer 

5 – ficaria muito apreensivo, não iria nem dormir direito 

B. Quando você se encontra na sala de espera, aguardando para ser chamado 
pelo dentista, como se sente? 

1 – tranqüilo, relaxado 

2 – um pouco desconfortável 

3 – tenso 

4 – ansioso ou com medo 

5 – tão ansioso ou com medo que começo a suar e me sentir mal 

C. Quando você já se encontra na cadeira do dentista, aguardando que ele 
comece a fazer a anestesia local, como você se sente? 

1 – tranqüilo, relaxado 

2 – um pouco desconfortável 

3 – tenso 

4 – ansioso ou com medo 

5 – tão ansioso ou com medo que começo a suar e me sentir mal 

D. Você já se encontra anestesiado. Enquanto aguarda o dentista pegar os 
instrumentos para começar a cirurgia, como se sente ? 

1 – tranqüilo, relaxado 

2 – um pouco desconfortável 

3 – tenso 
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4 – ansioso ou com medo 

5 – tão ansioso ou com medo que começo a suar e me sentir mal.



85 

 

ANEXO F – INVENTÁRIO DE FOBIA SOCIAL - SPIN 

 

Prontuário: _____________  Data:___/____/___ 

Por favor, verifique quanto os problemas seguintes incomodaram você durante a 

última semana. Marque apenas um retângulo para cada problema e esteja certo de 

que respondeu todos os itens. 

 Nada Um 
pouquinho 

Alguma 
coisa 

Muito Extremamente 

1. Tenho medo de autoridades      

2. Incomodo-me por ficar 
vermelho na frente das 
pessoas. 

     

3. Festas e eventos sociais 
me assustam. 

     

4. Evito falar com pessoas que 
não conheço. 

     

5. Fico muito assustado ao ser 
criticado. 

     

6. Evito fazer coisas ou falar 
com certas pessoas por medo 
de ficar envergonhado. 

     

7. Transpirar na frente das 
pessoas me incomoda. 

     

8. Evito ir à festas.      

9. Evito atividades nas quais 
sou o centro das atenções. 

     

10. Conversar com estranhos 
me assusta. 

     

11. Evito falar para uma 
plateia ou dar discursos (ex. 
apresentações em sala de 
aula). 
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Nada Um 

pouquinho 
Alguma 
coisa 

Muito Extremamente 

12. Faço qualquer coisa para 
não ser criticado. 

     

13. Sentir palpitações 
cardíacas me incomoda 
quando estou no meio de 
outras pessoas. 

     

14. Tenho receio de fazer 
coisas quando posso estar 
sendo observado. 

     

15. Ficar envergonhado ou 
parecer bobo são meus 
maiores temores. 

     

16. Evito falar com qualquer 
autoridade  

     

17. Tremer ou estremecer na 
frente das outras pessoas me 
angustia. 

 
 

     

 

 

 


