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RESUMO 
 



Resumo 

 

 

GUAPO, V. G. Investigação de fatores implicados na diferença entre os 
sexos no reconhecimento de expressões faciais: emoção despertada e 
fases do ciclo menstrual. 2013. 115f. Tese (Doutorado). Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 
As diferenças entre os sexos e o impacto dos hormônios sexuais no 
processamento emocional normal e patológico destacam-se na investigação do 
dimorfismo sexual na frequência, diagnóstico e terapêutica de patologias 
psiquiátricas. Transtornos depressivos e ansiosos não apenas são mais 
comuns em mulheres, quando comparadas aos homens, como parecem ser 
influenciados pelas concentrações hormonais séricas das mulheres em 
diferentes fases do ciclo reprodutivo. Ao mesmo tempo, o sexo e as 
concentrações dos hormônios sexuais, mostram influência na função do 
cérebro em uma diversidade de tarefas cognitivas e emocionais. O 
reconhecimento de expressões faciais de emoções básicas tem sido visto 
como função de extrema importância na adaptação social do indivíduo e 
existem evidências de que esteja relacionado com o desenvolvimento de 
transtornos psiquiátricos. Já foi demonstrado que esta tarefa é influenciada 
pelo sexo do indivíduo e seu ambiente hormonal, no entanto, a literatura carece 
de resposta sobre os mecanismos pelos quais estas diferenças acontecem. Em 
dois experimentos buscamos maior entendimento de como se dão as 
diferenças entre os sexos no reconhecimento de expressões faciais de 
emoções básicas (raiva, asco, medo, tristeza, surpresa e alegria). No 
experimento 1, 33 voluntários saudáveis do sexo masculino e 30 do sexo 
feminino foram testados quanto à acurácia no reconhecimento de expressões 
faciais, ao tipo de erro ao realizar esta tarefa e à emoção despertada durante 
este reconhecimento. No experimento 2, 24 voluntárias saudáveis foram 
testadas quanto à acurácia no reconhecimento de expressões faciais em três 
diferentes fases do ciclo menstrual: fase folicular precoce (primeiro ao quinto 
dia do ciclo), periovulatória (décimo segundo ao décimo quarto dia do ciclo), e 
lútea (vigésimo primeiro ao vigésimo terceiro dia do ciclo), em delineamento 
cruzado. Foi realizada dosagem sanguínea de estradiol, progesterona e 
testosterona ao final de cada sessão experimental, com o intuito de confirmar a 
fase do ciclo das voluntárias e buscar possíveis correlações entre esses 
hormônios e o processamento de expressões faciais. Utilizou-se análise de 
contraste na avaliação do desempenho no reconhecimento de todas as 
emoções básicas com o desempenho no reconhecimento da emoção alegria. 
No experimento 1, raiva e medo em faces femininas foram reconhecidos com 
maior acurácia por mulheres, quando comparadas aos homens. Não foram 
encontradas diferenças significativas entre os sexos quanto à emoção 
despertada durante a visualização de expressões faciais. O experimento 2 
mostrou que o reconhecimento das emoções asco e tristeza em faces 
masculinas variou de maneira significativa durante as fases do ciclo menstrual. 
As mulheres na fase lútea obtiveram maior acurácia no reconhecimento de 
expressões de asco em comparação com a fase folicular precoce, enquanto o 
desempenho no reconhecimento de tristeza foi maior na fase periovulatória do 
que na fase lútea. Os resultados sugerem que as diferenças entre homens e 
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mulheres na capacidade de reconhecer emoções não estejam relacionadas à 
valência da emoção despertada nos indivíduos durante o processamento 
emocional. A modulação do reconhecimento de expressões faciais pelas fases 
do ciclo menstrual aponta que este seja um dos fatores implicados nas 
diferenças entre os sexos nesta tarefa.  
 
 
Palavras-chave: Reconhecimento de expressões Faciais, Diferenças entre 
sexos, Emoção, Ciclo menstrual, Hormônios sexuais. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 



Abstract 

 

GUAPO, V. G. Investigation of factors implicated in sex difference in the 
recognition of facial expressions: aroused emotionand phases of the 
menstrual cycle. 2013. 115f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 

The impact of sex and sexual hormones in the normal and pathological emotional 
processing has reached unique importance in the investigation of sexual 
dimorphism in prevalence, diagnostic features and therapeutics of psychiatric 
disorders. Depressive and anxiety disorders are not only more common in women 
compared to men, but they also seem to be influenced by the hormonal status of 
women at different stages of the reproductive cycle. At the same time, the sex of 
the subject and the level of sex hormones have been suggested to play a role in 
brain function in a variety of emotional and cognitive tasks. The recognition of facial 
expressions of basic emotions has been recognized not only as of extreme 
importance in social adjustment as there is also evidence of its relation to the 
development of psychiatric disorders. It has been shown that this task is influenced 
by the sex and hormonal status of subjects, however, the literature shows a gap in 
explanations about how these differences occur. In two experiments we sought a 
better understanding of how sex differences in facial expressions recognition of 
basic emotion (anger, disgust, fear, sadness, surprise, happiness and neutral) 
happens. In experiment 1, 33 male and 30 female healthy volunteers were tested 
for accuracy in the recognition of facial expressions, the type of error when 
performing this task as well as the emotion aroused during this recognition. In 
experiment 2, 24 healthy female volunteers were tested for accuracy in the 
recognition of facial expressions in 3 different phases of menstrual cycle, early 
follicular (days 1 to 5), periovulatory phase (days 12 to 14) and luteal phase (days 
21 to 23), in a crossover study design. Volunteers were tested for blood levels of 
estrogen, progesterone and testosterone at the end of each experimental session 
in order to confirm cycle phase and look for possible correlations between 
hormones and processing of facial expressions. We used contrast analysis in the 
recognition of each basic emotion against the recognition of happiness. In 
experiment 1, anger and fear, in feminine faces, were more accurately recognized 
by women in comparison to men. No significant differences among sexes were 
found on the emotion aroused while viewing facial expressions. Experiment 2 
showed that the recognition of the emotions disgust and sadness, in male faces, 
varied significantly during the menstrual cycle phases. Women in luteal phase 
showed greater accuracy in recognizing expressions of disgust than when in early 
follicular phase whereas the recognition of sadness were more accurate during 
periovulatory phase than during luteal phase. These results suggest that 
differences between men and women in the ability to recognize emotions are not 
related to the valence of the emotions aroused in the subjects during emotional 
processing. This study also showed that the role played by the menstrual cycle in 
the ability to recognize facial expressions points to this feature as an important 
factor implicated in sex differences in this task.  
 
Keywords: Facial expressions recognition, Sex differences, Emotion, 
Menstrual cycle, Sex hormones. 
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As especificidades da fisiologia e patofisiologia no sexo feminino 

acumulam um longo histórico de negligência em diversas áreas da pesquisa 

em biomedicina. Nas ciências básicas, o uso de animais machos é 

amplamente mais comum do que o uso de animais fêmeas, e este viés 

masculino é mais pronunciado em disciplinas como neurociência (5.5 machos 

para 1 fêmea) e farmacologia (5 machos para 1 fêmea) (Beery; Zucker, 2011). 

Na pesquisa em humanos, a inclusão de mulheres em ensaios clínicos para o 

desenvolvimento de novas medicações era expressamente desencorajada até 

1993. Desde a aprovação, naquele ano, pelo congresso americano, do 

National Institute of Health (NIH) Revitalization Act, o número de mulheres 

incluídas em ensaios clínicos aumentou significativamente (Holden, 2008), 

embora continuem pouco representadas em áreas importantes do 

conhecimento médico (Kim et al., 2010). 

A pesquisa em neurociência e psiquiatria não é, de maneira alguma, 

diferente. Um levantamento no banco de dados Thomson Reuters Web of 

Science mostrou que apesar de as mulheres contabilizarem mais de 60% dos 

diagnósticos de transtornos depressivos e ansiosos na população, apenas 

45% dos estudos animais sobre estes transtornos utilizaram fêmeas (Zucker; 

Beery, 2010). Apesar do acúmulo de evidências quanto a diferenças entre 

homens e mulheres no processamento cognitivo e emocional, assim como na 

anatomia e funções do sistema nervoso central (SNC), a inclusão de 

mulheres em estudos investigando o funcionamento cerebral ocorre com uma 

baixa freqüência, e, quando isto é feito, o cuidado metodológico em relação 

ao ambiente hormonal destas mulheres no momento da testagem é precário. 

Sobre os seguidos questionamentos no meio científico quanto à qualidade da 

pesquisa das diferenças entre os sexos na neurociência, Cahill (2006) 

argumenta que os resultados na áreas das diferenças entre os sexos em 

estudos de funções cerebrais são tão robustos quanto em outros domínios da 

neurociência e aponta concepções errôneas e preconceitos quanto à 

importância destas diferenças no meio científico que prejudicam seu maior 

desenvolvimento. “Parece não haver fim no debate sobre as diferenças entre 
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os sexos no cérebro” escreveu Thomas R Insel, diretor do NIH (Becker et al., 

2008). 

 

1.1 Desenvolvimento e evolução das diferenças entre os sexos 
 

Os genes dos cromossomos sexuais determinam o dimorfismo sexual 

no cérebro, ao menos, de duas maneiras: indiretamente, através de ação nas 

gônadas, induzindo diferenças entre os sexos na secreção de hormônios 

sexuais com efeitos específicos na diferenciação sexual, e uma ação direta no 

cérebro, ao diferenciar células cerebrais XX e XY e, portanto, diferentes 

independentemente do efeito dos hormônios gonadais (Arnold, 2004). 

Quanto ao papel dos hormônios sexuais, seu efeito pode ser dividido 

em dois momentos da vida: os efeitos dos hormônios gonadais na 

organização cerebral durante o período pré-natal, portanto permanentes 

(Collaer; Hines, 1995), e os efeitos ativadores dos hormônios gonadais no 

período pós-natal, principalmente na vida adulta, que são por natureza, 

flutuantes e transitórios (Arnold; Breedlove, 1985) e que expressam a 

modulação exercida pelos hormônios sexuais em um SNC já desenvolvido. É 

importante notar que já que os cérebros masculino e feminino foram 

estruturados de maneira diferente durante o período organizacional, eles 

podem responder de maneiras distintas aos mesmos hormônios sexuais na 

vida adulta. 

Do ponto de vista evolutivo, o conceito de seleção sexual proposto por 

Charles Darwin parece esclarecedor. Seleção sexual refere-se à competição 

entre indivíduos do mesmo sexo por parceiros. Evidências vindas de outras 

espécies demonstram que machos e fêmeas evoluíram de maneiras distintas 

e desenvolveram comportamentos diferentes com o intuito de aumentar suas 

chances de encontrar um parceiro. As fêmeas tendem a competir com outras 

fêmeas de maneira mais sutil, comparada com a maneira com que os machos 

competem entre si, e por isto elas dependem em maior grau do 

processamento de detalhes mais finos de sua vivência para aumentarem suas 
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chances de sucesso reprodutivo. Por isto, provavelmente, elas apresentam 

maior capacidade de relembrar informações mais detalhadas que os homens 

em estudos de memória, ou apresentam maior habilidade na percepção de 

expressões faciais. 

 

1.2 Dimorfismo sexual e hormônios gonadais em transtornos 
psiquiátricos 
 

Como em diversas áreas da medicina, o conhecimento sobre o papel 

do sexo e dos hormônios sexuais no processamento de emoções parte da 

observação clínica para, então, se desenvolver na pesquisa. Diferenças na 

epidemiologia, evolução, sintomatologia e resposta ao tratamento de 

transtornos psiquiátricos em homens e mulheres têm sido observadas e 

motivado pesquisas que expliquem os mecanismos para tais achados. 

A depressão, transtorno de epidemiologia e impacto importantíssimo na 

população, tem incidência duas vezes maior em mulheres do que em homens 

(Kessler et al., 1993). Além disso, mulheres parecem diferir de homens 

quanto a características mais específicas do transtorno depressivo, 

apresentam com maior frequência que homens sintomas atípicos de 

depressão, como aumento, ao invés de diminuição, de sono e apetite 

(Rapaport et al., 1995), também estão mais propensas a sofrerem de 

transtornos afetivos sazonais e apresentam uma diferença de grande 

importância clínica quanto ao suicídio: mulheres estão mais propensas a 

tentativas de suicídio, enquanto os homens têm maior êxito no suicídio 

(Hirschfeld; Russell, 1997). Estudos apoiam a ideia, vinda da prática clínica, 

de que existem diferenças entre homens e mulheres na resposta a 

antidepressivos (Kornstein et al., 2000; Gorman, 2006), apesar de estudos 

com resultados negativos (Hildebrandt et al., 2003). 

Os transtornos ansiosos, de maneira geral, também afetam mais 

mulheres do que homens (Kessler et al., 1994). McLean et al. (2011) sugerem 

que a ocorrência de transtorno de ansiedade generalizada (TAG), durante a 

vida, seja de 4,1% em homens e 7,7% em mulheres e de transtorno de pânico 
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(TP) de 4,0% em homens e 7,1% em mulheres. O transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT) também é mais prevalente em mulheres do que em 

homens e a estimativa de chance de mulheres expostas a um evento 

traumático desenvolverem TEPT é maior que a de homens (Breslau et al., 

1997). Além disso, as variações de humor e ansiedade decorrentes do 

período pré-menstrual influem significativamente na evolução desses 

transtornos (Seeman, 1997).  

Dentre os possíveis fatores que expliquem as diferenças entre os 

sexos nos transtornos mentais, os hormônios sexuais têm sido foco de 

atenção especial. Há diversas evidências que apontam para um importante 

papel dos hormônios sexuais na saúde mental das mulheres durante o ciclo 

vital. Meninas antes da puberdade e, portanto, ainda sem flutuaçoes de 

hormônios sexuais, apresentam taxas de depressão similares a de meninos. 

Esta similaridade desaparece com o início da vida reprodutiva feminina, com 

maior prevalência de depressão em mulheres, quando comparadas aos 

homens (Kessler et al., 1993). Além disso, é nesse período que as mulheres 

podem sofrer com o transtorno disfórico pré-mentrual (TDPM), quando 

sintomas depressivos, ansiedade e irritabilidade ocorrem em um período em 

que as concentrações plasmáticas de estradiol e progesterona começam a 

declinar ao final do ciclo menstrual, ou ainda, com a depressão pós-parto, 

quando a súbita mudança no status hormonal das mulheres parece 

relacionar-se com alto risco de depressão e psicoses. A prevalência de 

depressão em mulheres chega ao seu auge durante a perimenopausa, 

período de oscilação intensa e imprevisível dos hormônios gonadais, e 

provavelmente diminui após a menopausa, quando esta oscilação cessa 

(Deecher et al., 2008). Esses dados, considerados em conjunto, sugerem que 

a flutuação dos hormônios ovarianos, e não apenas suas concentrações, altas 

ou baixas, predispõem as mulheres a transtornos afetivos durante a vida. 
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1.3. Diferenças entre os sexos e a modulação dos hormônios sexuais na 
função cognitiva e emocional normal 

 

Um passo importante na compreensão das diferenças entre os sexos 

nos transtornos psiquiátricos é o estudo das diferenças entre homens e 

mulheres na anatomia e função cerebral e nas funções cognitivas e 

emocionais mais simples relacionadas com essas patologias.  

Existem fortes evidências de um dimorfismo sexual na estrutura e função 

cerebral. Em média, o volume cerebral de mulheres é menor que de homens 

(Allen et al., 2003). Além disto, têm sido encontradas diferenças entre os sexos 

em várias regiões do cérebro consideradas de grande importância para 

habilidades cognitivas e processamento de emoções, tais como o hipocampo e a 

amígdala (Goldstein et al., 2001). Estudos comportamentais têm demonstrado 

que homens e mulheres diferem no desempenho em diversas tarefas cognitivas. 

Mulheres parecem apresentar melhor desempenho em tarefas de fluência 

verbal, memória, percepção e habilidades motoras finas, enquanto os homens 

parecem desempenhar melhor tarefas de memória visual, habilidades espaciais 

e matemáticas (Halpern; Tan, 2001). O dimorfismo sexual no processamento 

cognitivo tem sido confirmado por estudos com novas tecnologias que 

demonstram diferenças entre os sexos no funcionamento cerebral, como no 

fluxo sanguíneo cerebral (Gur et al., 1982), síntese de serotonina (Nishizawa et 

al., 1997) e no processamento da memória afetiva (Cahill et al., 2004). 

O estrogênio tem sido relacionado com alterações significativas na 

cognição, memória e inclusive no aparecimento de patologias como a Doença 

de Alzheimer (Sherwin, 2003). A literatura sugere que pelo menos em 

algumas tarefas cognitivas as mulheres adultas apresentam desempenho que 

flutua juntamente com a flutuação de seus hormônios sexuais durante o ciclo 

menstrual normal. Halpern e Tan (2001) propõem que as tarefas que 

apresentam maior diferença no desempenho entre homens e mulheres são 

aquelas com maior probabilidade de flutuação no seu desempenho 

dependente dos hormônios sexuais. Mulheres apresentaram melhor 

desempenho em testes de habilidade visuo-espacial, tarefa eminentemente 

“masculina”, durante fase de seu ciclo com baixas concentrações de estradiol, 
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enquanto apresentaram melhor performance em tarefas de habilidade verbal 

e motora fina, tarefas eminentemente “femininas” durante fase de seu ciclo 

com altas concentrações de estradiol (Hampson; Kimura, 1988; Hampson, 

1990). Esses resultados sugerem que o efeito dos hormônios sexuais nas 

funções cognitivas não se restringe à maior ou menor atividade do SNC e 

deve-se sim a um efeito complexo, provavelmente mediado por outros 

sistemas neurotransmissores.  

O 17β-estradiol é o mais potente dos hormônios sexuais conhecidos 

como estrogênios. Os dois únicos receptores de estrogênios, com 

especificidade para o 17β-estradiol, conhecidos no cérebro são os receptores 

de estrogênio α (RE α) e estrogênio β (RE β). Estudos em ratos têm 

relacionado altos níveis de expressão do RE α com áreas do cérebro ligadas 

a funções reprodutivas, como o hipótálamo (Shughrue et al., 1997), enquanto 

áreas do cérebro ligadas a funções não reprodutivas, como córtex, 

hipocampo, núcleo olfatório anterior, cerebelo, rafe dorsal, substância nigra, 

área tegmental ventral do mesencéfalo e vários núcleos da base apresentam 

maior expressão de RE β (Shughrue; Merchenthaler, 2000; 2001; Creutz; 

Kritzer, 2004). A amígdala, estrutura envolvida com o processamento de 

emoções e memória, tem demonstrado, em estudos animais, ser uma das 

regiões do cérebro com maior densidade de RE (RE α e RE β) (Merchenthaler 

et al., 2004). Outros estudos em animais também mostram que os prováveis 

efeitos ansiolíticos do estrogênio em fêmeas devem-se à ativação de RE β e 

não RE α, sugerindo, inclusive, um efeito ansiogênico com a ativação de RE α 

(Lund et al., 2005). 

Um ponto fundamental do entendimento da função do estrogênio no 

humor e comportamento é a interação proposta em vários estudos entre este 

hormônio e o sistema serotonérgico. Estudos em animais têm demonstrado a 

coexpressão de receptores de estrogênio e de serotonina no núcleo da rafe 

(Mitra et al., 2003) e rafe dorsal (Lu et al., 2001), principalmente de receptores 

RE β, reforçando a ideia de que os RE β estão associados de maneira mais 

consistente com a regulação da serotonina e efeitos ansiolíticos do que os RE 
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α. De maneira geral, os estudos sugerem que a administração de estrogênio 

em ratas e primatas oovarectomizadas aumenta a disponibilidade de 

serotonina e a produção de seu metabólito 5-HIAA em várias áreas do 

cérebro, incluindo a rafe dorsal, o estriado, núcleo pré-óptico medial e os 

núcleos amidaloides ventro-medial e cortical (Di Paolo et al., 1983; Johnson; 

Crowley, 1983; Morissette et al., 1990). Apesar de alguns resultados 

conflitantes e dúvidas quanto às maneiras como se dá a interação entre 

estrogênio e serotonina, os dados da literatura sugerem um efeito estimulante 

do estrogênio sobre a transmissão serotonérgica. 

A progesterona também tem mostrado modular o humor e o 

processamento cognitivo e emocional de mulheres. A administração de 

progesterona e os altas concentrações deste hormônio durante a gravidez 

têm sido relacionados com ação anticonvulsivante, sedativa e ansiolítica 

(Landgren et al., 1987; Brot et al., 1997; Zhu et al., 2004). Ainda, parte das 

mulheres em reposição hormonal com estrogênio, que a princípio 

demonstraram melhora nos sintomas depressivos, apresentaram 

reaparecimento de sintomas de humor quando a reposição de progesterona 

foi iniciada (Björn et al., 2000), mostrando interação complexa entre os papeis 

desses dois hormônios no humor. Apesar de os receptores de progesterona 

apresentarem grande distribuição no tecido cerebral, os seus principais 

efeitos no humor parecem depender da ação de um de seus metabólitos, a 

alopregnanolona, que, por sua vez, não exerce efeito nos receptores de 

progesterona, mas atua como modulador positivo de receptores GABAA, de 

maneira bastante similar aos benzodiazepínicos (Birzniece et al., 2006). 

 

1.4 Processamento de emoções e reconhecimento de expressões faciais 
 

Diversas tarefas psicológicas têm sido utilizadas em pesquisas que 

pretendem elucidar o processamento de emoções em humanos, tais como 

tarefas de fluência verbal, memória afetiva, falar em público, inibição de 

impulsos, e reconhecimento de expressões faciais, entre outras. Cada uma 
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das tarefas pretende avaliar uma pequena parte do que é genericamente 

chamado de processamento de emoções.  

Conforme proposto inicialmente por Darwin (1872), a expressão facial 

de emoções tem valor adaptativo na comunicação social, já que revela algo 

sobre o estado interno do indivíduo, que é observável por outros. A natureza 

das expressões faciais pode ser considerada sob dois aspectos 

complementares: são respostas fisiológicas a estímulos emocionais 

significantes e cumprem importante função na comunicação social. “Minha 

mulher está raivosa ou alegre? Meu chefe está triste ou surpreso? Meu filho 

está com dor ou com fome?” As respostas a estas perguntas dependem, 

entre outros fatores, da habilidade de cada um em reconhecer emoções em 

faces. 

Adolphs (2002) propõe que o reconhecimento de expressões faciais 

depende de pelo menos três mecanismos, provavelmente complementares: 1) 

percepção da expressão facial, 2) conhecimento associado à expressão facial 

e 3) mímica da expressão facial. A capacidade de perceber expressões 

faciais pode ser considerada como uma característica inata da espécie 

humana. Talvez, não seja necessário aprender nada sobre o mundo para 

estar apto a discriminar e categorizar emoções em faces. Apesar desse 

mecanismo inato provavelmente ser essencial no reconhecimento de 

expressões faciais, ele dificilmente responderia por toda a complexidade do 

processamento desses estímulos. 

Um momento complementar do reconhecimento de expressões em 

faces é o de associar conhecimento à percepção de determinada expressão. 

Ao perceber uma face de raiva, é possível supor que a pessoa observada 

esteja descontente com o comportamento do observador, interromper tal 

comportamento ou mesmo preparar-se para um provável ataque são 

hipóteses a serem consideradas. Ao perceber uma expressão de medo pode-

se supor que a pessoa observada está prestes a gritar ou correr, por estar 

diante de algo amedrontador, que pode ser o próprio observador, ou algo no 

ambiente. Perceber uma face de tristeza pode remeter à hipótese de estar 
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diante de alguém que precisa de ajuda, ou que deve ser ignorado por estar 

demonstrando fraqueza, a depender de características individuais, como 

empatia e altruísmo do observador. Esses são exemplos de como 

associamos conhecimentos à percepção de um estímulo para dar significado 

a esta percepção, conhecimento este que não está presente no estímulo, mas 

que se possui a partir de experiência passada com o estímulo, ou mesmo de 

maneira inata. 

Um terceiro mecanismo no reconhecimento de expressões faciais é o 

da mímica. A importância da mímica no reconhecimento de expressões 

faciais está apoiada por estudos que têm demonstrado que perceber um 

estímulo emocional, sentir emoção e resgatar uma memória de conteúdo 

emocional envolvem processos mentais coincidentes. Uma hipótese é a de 

que o reconhecimento de determinado estímulo dependa, pelo menos em 

parte, da resposta fisiológica do observador ao estímulo. No caso específico 

do reconhecimento de expressões faciais tem sido demonstrado que a 

mímica por parte do observador da expressão facial, e a emoção despertada 

neste, é parte importante no processamento deste estímulo (Niedenthal, 

2007). Diferenças entre os sexos nesta etapa do processamento de emoções 

em faces poderiam estar relacionadas às diferenças na acurácia ao 

reconhecer expressões faciais encontradas entre homens e mulheres. 

É aceito que existem ao menos seis categorias básicas de emoções 

passíveis de reconhecimento por meio das expressões faciais, como: raiva, 

asco, alegria, medo, tristeza e surpresa. Ekman e Friesen (1976) sugerem 

que a identificação de expressões faciais nas categorias citadas é universal, 

já que diferentes culturas letradas e pré-letradas categorizam essas 

expressões de forma parecida.  

Expressões faciais de emoções básicas têm sido largamente 

empregadas em estudos voltados para o entendimento da fisiopatogenia dos 

transtornos mentais. Entre os pacientes com o diagnóstico estabelecido de 

transtornos de ansiedade existem evidências de comprometimento do 

processamento de expressões faciais. Pacientes com fobia social 
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apresentaram maior resposta de condutância da pele do que voluntários 

saudáveis a faces de medo apresentadas de maneira subliminar (Tsunoda et 

al., 2008). Estudos de neuroimagem funcional demonstraram que fóbicos 

sociais não medicados apresentaram ativações mais pronunciadas de 

amígdala a faces aversivas (raiva, medo, asco), em comparação com faces 

de alegria, do que voluntários saudáveis, sendo que a intensidade da 

resposta hemodinâmica correlacionou-se com a gravidade dos sintomas 

fóbicos (Phan et al., 2006). 

Com relação ao transtorno do pânico, verificou-se que pacientes sem 

agorafobia ou outras comorbidades, emparelhados com controles saudáveis 

tiveram um prejuízo na identificação das expressões faciais, particularmente 

nas emoções de tristeza e raiva. Os pacientes também demonstraram 

tendência em identificar erroneamente como raiva as expressões de outras 

emoções (Kessler et al., 2007). Alterações na ativação de áreas cerebrais do 

circuito da ansiedade como córtex cingulado anterior e amígdala, durante o 

reconhecimento de expressões faciais em pacientes com pânico reforçam 

estes achados (Pillay et al., 2006)(Pillay et al., 2007). 

Em relação à depressão, teorias cognitivas sugerem que haja uma 

tendência a interpretações negativas na psicopatologia de quadros 

depressivos. Indivíduos deprimidos, ou com predisposição ao 

desenvolvimento de depressão, tendem em avaliar a si mesmos, aos outros, 

e eventos da vida cotidiana de maneira mais negativa do que controles 

saudáveis. Pacientes com diagnóstico de depressão maior parecem perceber 

com maior frequência ou acurácia estímulos emocionais negativos, como 

faces de tristeza, do que controles saudáveis, assim como tendem a prestar 

menos atenção a estímulos positivos, como faces de alegria. Algumas dessas 

anormalidades persistem após a remissão dos sintomas e também são 

encontradas em indivíduos não deprimidos, mas em alto risco de desenvolver 

depressão (Leppänen, 2006). 

Indivíduos deprimidos apresentam um viés negativo no julgamento de 

expressões faciais (Gur et al., 1992), particularmente para a emoção de 



Introdução 

 

 

31 

tristeza, com forte correlação com a gravidade dos sintomas depressivos. 

Além disso, o viés para o julgamento das expressões faciais ambíguas, como 

sendo de tristeza, parece ser fator preditivo da persistência dos sintomas 

depressivos (Hale, 1998), particularmente em mulheres (Bouhuys et al., 

1999). 

Tomados em conjunto, os estudos com pacientes portadores de 

transtornos ansiosos e depressivos apontam para comprometimento no 

processamento de expressões faciais de emoções básicas. Entre os 

transtornos de ansiedade, o que se observa é uma tendência ao maior 

reconhecimento de expressões negativas, particularmente medo e raiva, 

enquanto que nos transtornos depressivos há prejuízo de reconhecimento de 

expressões de alegria e aumento do reconhecimento de expressões 

negativas, com ênfase em faces de tristeza.  

 

1.5 Diferenças entre os sexos no reconhecimento de expressões 
faciais 

 

O melhor desempenho das mulheres quando comparadas aos homens 

quanto ao reconhecimento de emoções em faces é amplamente aceito entre 

especialistas na área das diferenças entre os sexos. Ainda assim, uma 

avaliação mais apurada da literatura levanta questionamentos. Apesar de 

grande parte dos estudos que mostraram alguma diferença no 

reconhecimento de emoções em faces apontar para vantagem das mulheres 

nesta habilidade (Ladavas et al., 1980; Terracciano et al., 2003; Rahman et 

al., 2004), uma parcela significativa de estudos não detectou diferença entre 

os sexos (Killgore, 2000). No caso do emprego de medida mais objetiva, 

como é o caso da ressonância magnética funcional (fMRI), em detrimento da 

resposta subjetiva de voluntários, grande parte dos estudos mostrou 

diferenças significativas entre homens e mulheres na ativação do SNC 

durante o processamento de expressões faciais (Hall et al., 2004). No 

entanto, a direção e localização destas diferenças mostraram-se tão diversas 
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que neste momento é impossível propor um atlas funcional da diferença entre 

os sexos no reconhecimento de expressões faciais. 

Os motivos para as divergências nos resultados são muitos, porém a 

falta de controle do ciclo menstrual e do ambiente hormonal das mulheres 

testadas na maioria desses estudos parece ser um ponto central nessa 

discussão. Os  estudos que investigaram o efeito do ciclo menstrual e do 

estado hormonal das mulheres no reconhecimento de expressões faciais 

mostraram que o reconhecimento de expressões faciais de medo parece ser 

modulado pelas fases do ciclo menstrual. Mulheres durante a fase pré-

ovulatória do ciclo menstrual reconheceram com maior acurácia as faces de 

medo do que as mulheres na fase chamada pelos autores de menstrual 

(Pearson; Lewis, 2005), e os autores propõem que concentrações elevadas 

de estrogênio na fase pré-ovulatória seja responsável por esse achado. Outro 

estudo (Rubinow et al., 2007), mostrou que mulheres com TDPM, durante a 

fase lútea, apresentaram aumento na avaliação negativa de expressões 

faciais, enquanto que as que não apresentavam o diagnóstico de TDPM não 

demonstraram esta alteração na percepção de emoções com o ciclo 

menstrual. Conway et al. (2007) relacionaram as concentrações de 

progesterona de mulheres com a sensibilidade a possíveis focos de 

contaminação (faces de asco com olhar desviado) ameaça física (faces de 

medo com olhar desviado) no ambiente, detectando que as concentrações de 

progesterona das mulheres estavam positivamente relacionados com a 

intensidade da emoção vivenciada com esses estímulos, sugerindo que 

mulheres em fases da vida com altas concentrações de progesterona, como 

na gestação, estão mais sensíveis, e provavelmente mais protegidas de focos 

de contágio e ameaça física. Outro estudo (Dernt et al., 2008) demonstrou 

maior acurácia no reconhecimento de expressões faciais em mulheres na 

fase folicular do ciclo menstrual e correlacionou negativamente as 

concentrações de progesterona com o reconhecimento de emoções em faces. 

Estudo subsequente do mesmo grupo (Derntl et al., 2008) associou o 

resultado comportamental descrito à maior ativação da amígdala medida por 
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fMRI, encontrando correlação negativa entre as concentrações plasmáticas 

de progesterona e a resposta da amígdala a faces neutras, de medo e 

tristeza. 

Em estudo prévio de nosso grupo (Guapo et al. 2009) comparamos o 

desempenho de mulheres em três fases distintas do ciclo menstrual com o de 

homens no reconhecimento de emoções em faces. Mulheres durante a fase 

folicular, portanto com baixas concentrações de estradiol e progesterona, 

reconheceram com maior acurácia faces mostrando a emoção raiva do que 

mulheres em outras fases do ciclo menstrual e homens. Uma correlação 

negativa entre as concentrações de estradiol e o reconhecimento de 

expressões faciais de raiva nas mulheres sugere papel preponderante desse 

hormônio na modulação do processamento emocional durante o ciclo 

reprodutivo da mulher. O mesmo grupo de mulheres em fase do ciclo 

menstrual com baixas concentrações de estradiol e progesterona mostrou-se 

mais sensível no reconhecimento da emoção tristeza do que mulheres em 

fase do ciclo menstrual com altas concentrações de estradiol e progesterona. 

 
1.6 Considerações metodológicas sobre a pesquisa do processamento 

de emoções em mulheres 
 
Apesar de os estudos descritos trazerem dados importantes no 

entendimento do impacto das diferenças entre os sexos e dos hormônios 

sexuais no processamento emocional, a variabilidade nas metodologias 

utilizadas dificulta a comparação entre estes resultados. Em estudo prévio de 

nosso grupo, (Guapo et al. 2009) não encontramos diferenças no 

reconhecimento de expressões faciais ao comparar homens e mulheres, 

quando desconsiderada a fase do ciclo menstrual dessas mulheres. Esse 

achado sugere que o grande número de estudos com resultados 

contraditórios na literatura esteja relacionado a problema metodológico e falta 

do controle do ambiente hormonal das mulheres. Diversos estudos aqui 

mostrados elencam o estado hormonal, principalmente as concentrações de 

estradiol e progesterona, como fator indissociável aos achados de diferenças 

entre os sexos no processamento emocional. Todo cientista interessado no 
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dimorfismo sexual no desempenho cognitivo e emocional deve considerar o 

controle desses hormônios em estudos com mulheres em idade reprodutiva 

ou durante a perimenopausa, períodos de flutuação dos hormônios sexuais. 

O controle do ambiente hormonal no ciclo menstrual merece atenção 

especial na literatura científica. Apesar de métodos de contagem a partir da 

data de menstruação prévia ou posterior na estimativa da fase do ciclo 

menstrual serem usados em vários estudos, eles estão relacionados com 

taxas de erro de até 46% (Gordon et al., 1986). A confirmação das 

concentrações hormonais esperadas por medição direta é crítica na validação 

da fase menstrual. 

Mesmo quando as fases do ciclo menstrual são controladas e as 

concentrações de hormônios sexuais mensurados de maneira adequada, as 

dificuldades não terminam. A diversidade na nomenclatura e principalmente 

na delimitação dos dias do ciclo menstrual a ser estudado dificulta e, muitas 

vezes, impossibilita, a comparação de estudos sobre o processamento 

emocional das mulheres em diferentes ambientes hormonais. A Figura 1 

representa graficamente o período de dias escolhido para avaliação das 

mulheres e a nomenclatura utilizada para descrever tal período em estudos 

que avaliaram a modulação exercida pelo ciclo menstrual com o uso de 

imagem por fMRI. 



 

 

Referência 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Reiman et al     Folicular média          Lútea média       
Nordstrom et al Somente mensuração dos hormônios                      
Smith et al  Folicular         Lútea      
Buchpiguel et al Mensuração de sintomas                      
Dietrich et al Menstruação          Lútea     
Kaufman et al   Folicular                     
Rasgon et al          Sem sintomas de TDPM         Com sintomas deTDPM     
Epperson et al   Folicular         Lútea média  Lútea tardia 
Ances and Detre      Folicular média                 Lútea tardia 
Fernandez et al  Menstruação                   Lútea média     
Best et al     Folicular precoce           Lútea média      
Epperson et al   Folicular            Lútea média     
Goldstein et al    Folicular precoce     Folicular tardia                 
Protopopescu et al        Folicular            Lútea 
Amin et al Folicular precoce              Lútea média     
Choi et al  Folicular   Lútea   
Eriksson et al        Folicular              Lútea 
Gizewski et al Menstrual            Lútea média             
Jovanovic et al    Folicular         Lútea tardia  
Leeuw    Baixo estrogênio      Alto estrogênio             
Cosgrove et al    Folicular precoce        Lútea média    
Dreher et al    Folicular média            Lútea     
Schoning et al Folicular precoce                 Lútea média     
Batra et al      Folicular            Lútea 
Derntl et al Folicular Lútea 
Konrad et al Folicular precoce                 Lútea média     
Protopopescu et al          Folicular tardia            Lútea tardia 
Protopopescu et al        Pós-menstrual            Pré-menstrual 
Roberts et al          Folicular       Lútea     
Weis et al Menstrual      Folicular                  
Jovanovic et al    Folicular     Lútea     
Rupp et al          Folicular       Lútea      
Rupp et al          Folicular       Lútea      
Tu et al Menstrual         Ovulatório             
Derntl et al Folicular Lútea 
Goldstein et al  Folicular precoce     Meio do ciclo               
Ossewarde et al        Folicular tardia            Lútea tardia 
Zhu et al    Menstrual             Ovulatório    Outro período     

 
 

Figura 1: Delimitação dos dias do ciclo menstrual em estudos com ressonância magnética funcional. Os dias do ciclo menstrual na tabela 
foram adaptados a um ciclo menstrual padrão com 28 dias. As cores utilizadas são meramente ilustrativas para facilitar a 
visualização. 
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Nos estudos em que há delimitação de um período longo de dias sob a 

mesma denominação para determinada fase do ciclo menstrual corre-se o risco 

de agrupar mulheres em ambientes hormonais muito distintos, o que, além da 

possibilidade de resultados negativos, pode reduzir a relevância dos resultados  

encontrados. Ainda assim, esses estudos têm seu valor ao demonstrarem que, 

mesmo com esta restrição metodológica, o efeito do ciclo menstrual no 

processamento de emoções pode se apresentar em diferentes tarefas 

psicológicas. A delimitação mais restrita dos dias do ciclo menstrual a serem 

testados permite o reconhecimento preciso do ambiente hormonal estudado e 

torna possível a elaboração de hipóteses mais claras sobre o efeito de cada um 

dos hormônios sexuais no processamento emocional de mulheres. 

 

1.7. Justificativa 
 

Conforme discutido anteriormente, o estudo da capacidade dos seres 

humanos em reconhecer expressões faciais tem se demonstrado útil no 

entendimento do processamento emocional em indivíduos saudáveis assim 

como em indivíduos com transtornos mentais. Considerando que vários 

transtornos mentais parecem apresentar um dimorfismo sexual em sua 

apresentação clínica, espera-se que a capacidade de reconhecer emoções 

também possa ser diferente entre homens e mulheres. Os dados da literatura 

tendem a confirmar esta hipótese, no entanto muitos resultados são 

conflitantes, de modo a dificultar explicações das possíveis causas para tal 

achado. 

A fase do ciclo menstrual e o ambiente hormonal das mulheres durante o 

ciclo reprodutivo também têm impacto na capacidade de reconhecer emoções, 

e parecem, ainda, influenciar o aparecimento e apresentação de transtornos 

psiquiátricos. A investigação deste fator no reconhecimento de expressões 

faciais não apenas colabora com o estudo do dimorfismo sexual no 

processamento emocional como pode trazer conhecimento específico sobre o 
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impacto de hormônios sexuais como estradiol, progesterona e testosterona na 

modulação de nossas emoções. 

Em dois experimentos pretendemos abordar dois fatores potencialmente 

implicados nas diferenças entre os sexos no processamento emocional: a 

resposta emocional de homens e mulheres quando expostos a expressões 

faciais e o impacto do ciclo menstrual na acurácia do reconhecimento de  

emoções. Sobre este último fator, estudos mostram que quanto maior o 

cuidado metodológico empregado na delimitação das fases do ciclo menstrual 

e na confirmação destas fases por dosagens hormonais, mais confiáveis e 

específicos são os resultados encontrados, diferentemente de outros estudos, 

o presente estudo foi bastante estrito na delimitação das fases do ciclo 

menstrual e confirmou através de dosagem sanguínea as concentrações de 

hormônios sexuais esperados para cada fase. Além disso, eventuais 

influências de variabilidades individuais na resposta a flutuações hormonais 

normais podem não terem sido contempladas em estudos de grupos 

independentes, por este motivo o presente estudo usou de um delineamento 

cruzado para esta avaliação. 
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Para testar a hipótese de que o sexo interfere no reconhecimento de 

emoções, os objetivos foram: 

 

- Verificar o desempenho de voluntários saudáveis de ambos os 

sexos na identificação de seis emoções básicas (alegria, 

surpresa, tristeza, nojo, medo e raiva) em fotos de expressões 

faciais masculinas e femininas.  

- Identificar a emoção mais provavelmente despertada pela 

apresentação de cada uma destas expressões faciais. 

 - Verificar o impacto do sexo do indivíduo no processamento 

emocional. 

 

 Para investigar a hipótese de que haveria diferenças entre as fases do 

ciclo menstrual no reconhecimento de emoções em faces, e que estas 

diferenças seriam correlacionadas às concentrações dos hormônios sexuais 

das mulheres no momento da avaliação, o objetivo foi: 

 

- Avaliar o desempenho de voluntárias sadias na tarefa de 

identificação de expressões faciais, levando em consideração as 

diferentes fases do ciclo menstrual e o status de seus hormônios 

sexuais, em delineamento de estudo cruzado. 
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3.1 Experimento 1 
 
3.1.1 Casuística 

Os voluntários foram convidados a participar do estudo por meio de 

cartazes e divulgação oral entre os alunos de graduação do campus da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FMRP-USP). Os interessados foram submetidos a um questionário de triagem 

e foram excluídos aqueles com transtornos psiquiátricos, condições médicas 

gerais com conhecida repercussão no sistema nervoso central, uso abusivo de 

álcool e de substâncias psicotrópicas nos últimos três meses (Anexo A). O 

estudo contou com a participação de 63 voluntários, sendo 33 (52,4%) do sexo 

masculino e 30 (47,6%) do sexo feminino. 

 

3.1.2 Métodos 

 

3.1.2.1 Medidas subjetivas 
A ocorrência de sintomas depressivos foi avaliada por meio do 

Inventário de Depressão de Beck (IDB) (Beck et al., 1961), traduzido e 

adaptado para o português (Gorenstein; Andrade, 1996). O IDB é um 

instrumento com 21 itens, incluindo sintomas e atitudes comumente 

observados em quadros depressivos, com pontuação variando de 0 a 3 (de 

menor para maior intensidade). Os itens referem-se a: tristeza, pessimismo, 

sensação de fracasso, falta de satisfação, sensação de culpa e punição, 

autodepreciação, autoacusações, ideias suicidas, crises de choro, irritabilidade, 

retração social, indecisão, distorção da imagem corporal, inibição para o 

trabalho, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite e peso, preocupação 

somática, diminuição de libido. Foi solicitado aos voluntários que marcassem a 

alternativa que melhor descrevesse a maneira como eles estavam se sentindo 

na semana que antecedeu a sessão experimental, incluindo o dia de realização 

da mesma (Anexo B). 
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Durante as sessões experimentais, a ansiedade subjetiva foi avaliada 

por meio de instrumento autoaplicável: a Escala Analógica Visual do Humor 

(VAMS). A VAMS (Anexo C) (Norris, 1971) traduzida e adaptada para o 

português (Zuardi; Karniol, 1981) é constituída por 16 itens compostos por dois 

adjetivos antônimos separados entre si por uma linha de 100 mm. O 

participante deve marcar com um traço vertical o ponto que melhor descreve 

como ele está se sentindo naquele momento em comparação com seu estado 

habitual, que corresponde ao ponto central da linha. A escala é dividida em 

quatro fatores determinados por análise fatorial (Zuardi et al., 1993): ansiedade; 

sedação mental; prejuízo cognitivo e desconforto (Parente et al., 2005).  

 

3.1.2.2 Paradigmas experimentais 
Foram utilizadas duas tarefas relacionadas à percepção de emoções 

básicas em expressões faciais, desenvolvidas especificamente para este 

estudo, denominadas “Reconhecimento explícito de expressões faciais de 

emoções básicas” (tarefa I) e “Emoção despertada pela exposição a 

expressões faciais de emoções básicas” (tarefa II). As tarefas foram 

desenvolvidas implementando-se rotinas no MatLab versão 7 

(http://www.mathworks.com), utilizando funções da toolbox Cogent 2000 versão 

1.25 (http://www.vislab.ucl.ac.uk/Cogent2000/index.html). A toolbox Cogent 

2000 é caracterizada por apresentar estímulos (visuais e sonoros) e gravar as 

respostas com precisão por meio da manipulação do teclado, mouse, joystick, 

entre outras formas de entrada de dados no computador. Também foi 

desenvolvida uma interface gráfica com a ferramenta GUIDE do MatLab no 

intuito de tornar a aplicação das tarefas mais simples (amigável ao usuário) e 

segura na gravação e manipulação dos resultados. 

A tarefa I buscou avaliar a identificação de emoções básicas em 

expressões faciais. Esta tarefa consistiu na apresentação de fotos de atores e 

atrizes do banco de fotos Pictures of Facial Affect (Ekman; Friesen, 1976), para 

que os voluntários discriminassem a expressão emocional representada para 

cada foto apresentada sucessivamente na tela do computador. Tão logo fosse 
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feita a identificação ele deveria pressionar uma das teclas do teclado do 

computador previamente identificadas com as emoções básicas. As fotos foram 

modificadas digitalmente, de maneira que a proporção da emoção fosse 

apresentada em diferentes gradações (30, 50, 70 e 100%). Foram mostradas 

quatro faces, duas do sexo masculino e duas do sexo feminino, para cada 

emoção, em quatro níveis de gradação, e ainda 4 faces neutras, também 2 do 

sexo masculino e 2 do sexo feminio, num total de 100 estímulos. Cada estímulo 

foi apresentado durante 0,5 segundo na tela do computador e o voluntário teve 

4,5 segundos para responder a cada estímulo. As emoções foram 

apresentadas de maneira aleatória. A resposta (emoção escolhida) e a sua 

exatidão (correta ou incorreta) para cada foto foram registrados em planilha do 

Excel. 

A tarefa II visou identificar e registrar o estado subjetivo provocado no 

voluntário pela exposição a expressões faciais de emoções básicas (raiva, 

nojo, medo, tristeza, surpresa, alegria) e expressões faciais neutras. Foram 

incluídos onze estados subjetivos possíveis para as emoções despertadas. 

Cada estado subjetivo foi definido previamente e avaliado por três profissionais 

de saúde mental, familiarizados com o desenvolvimento de instrumentos de 

avaliação. A partir das sugestões desses avaliadores foram realizadas algumas 

modificações e as definições finais de cada estado subjetivo estão descritas na 

Tabela 1. Imediatamente antes de realizar a tarefa o voluntário recebeu a lista 

com a definição por escrito de cada estado subjetivo e foi orientado a ler 

detalhadamente cada definição antes de iniciar a tarefa. A lista permaneceu 

acessível a ele, ao lado do computador, durante toda a execução da tarefa  

Novamente, fotos de atores e atrizes, extraídas do Pictures of Facial 

Affect (Ekman; Friesen, 1976), foram mostradas sucessivamente e de maneira 

aleatória na tela do computador, sendo solicitado ao voluntário que indicasse 

qual o estado subjetivo que lhes era despertado no momento que viam cada 

uma das faces. Foram apresentadas quatro faces, duas do sexo masculino e 

duas do sexo feminino, para cada emoção, num total de 28 estímulos. Cada 

estímulo foi exposto por seis segundos na tela do computador e, em seguida, o 
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voluntário foi solicitado a pressionar uma das teclas previamente identificadas 

no teclado do computador com diferentes estados subjetivos. A seguir, o 

voluntário quantificou a intensidade do estado subjetivo provocado pela 

expressão facial, em uma escala de 1 a 5, ancorado em 1 = mínimo e 5 = 

máximo, pressionando os próprios números do teclado do computador. O 

voluntário teve cinco segundos para discriminar o estado subjetivo provocado 

pela expressão facial e mais cinco segundos para determinar a sua 

intensidade, havendo um intervalo de um segundo para o início da exposição 

da próxima face. 

O estado subjetivo escolhido e a intensidade da valência emocional com 

os respectivos tempos de respostas para cada face exibida ao voluntário foram 

registrados em planilha do Excel. 
 
Tabela 1: Listagem dos estados subjetivos e suas definições. 
 

Estado Subjetivo Definição 

Neutralidade Indefinido, indistinto, indeterminado 

Alegria Contentamento, satisfação, felicidade, prazer 

Surpresa Acontecimento imprevisto, inesperado. Sobressalto 

Curiosidade Desejo de ver, de saber, de descobrir. Interesse 

Ansiedade Apreensão, preocupação, expectativa de perigo ou 
acontecimento desagradável 

Medo Temor; percepção de perigo real ou aparente 

Pânico Pavor; terror súbito e violento em situação de perigo iminente 
Raiva Ódio, ira, rancor, fúria 

Nojo Repulsa, repugnância, asco 

Tristeza Mágoa, melancolia, infelicidade, abatimento 

Compaixão Piedade, pena, dó, pesar 
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3.1.3 Procedimentos  
 

Metade dos voluntários realizou a tarefa I inicialmente, seguida da tarefa 

II, enquanto a outra metade fez o inverso. O IDB foi respondido antes do início 

dos procedimentos. A VAMS e ESS foram aplicadas antes da realização da 

primeira tarefa (medidas iniciais), entre as tarefas (medidas intermediárias) e 

no final do procedimento (medidas finais). 

 

3.1.4 Análise estatística 
 

Os dados foram analisados no pacote estatístico SPSS versão 16.0. A 

acurácia na tarefa de reconhecimento explícito de expressões faciais foi 

calculada por meio da divisão do número de respostas corretas de cada 

emoção em cada nível de intensidade pelo número total de estímulos 

apresentados para a dada emoção e intensidade e representada em 

porcentagem. Respostas relativas às emoções despertadas foram 

condensadas em grupos, tendo-se em vista a baixa frequência de algumas 

respostas, os grupos foram os seguintes: 1) raiva, 2) nojo, 3) 

medo/ansiedade/pânico, 4) tristeza/compaixão, 5) surpresa/curiosidade, 6) 

alegria e 7) neutra/sem resposta. As proporções de acertos, erros e de 

emoções despertadas para cada emoção foram avaliadas por meio do teste 

não paramétrico qui-quadrado. 

Os escores dos quatro fatores da VAMS e o escore total da ESS foram 

avaliados por MANOVA de medidas repetidas. Comparações post-hoc foram 

realizadas com os valores corrigidos pelo teste de Bonferroni. Os escores do 

IDB foram avaliados por ANOVA de uma via.  

Foram considerados significativos valores de p<0,05. 
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3.1.5 Aspectos Éticos 
 

A presente investigação foi aprovada pela Comissão de Normas Éticas 

Regulamentares do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Proc. nº 7616/2007 (Anexo H). 

Os sujeitos que preencheram os critérios necessários para constituir a 

amostra foram convidados a participar da pesquisa voluntariamente. Foi 

assegurado ao voluntário no momento do convite, que caso ele não quisesse 

participar, tal decisão não traria nenhum tipo de prejuízo para ele, bem como 

seria assegurada a total liberdade para que ele retirasse seu consentimento a 

qualquer momento no transcorrer da pesquisa e deixasse de participar do 

estudo.  

Para todos os voluntários foi lido o termo de consentimento informado 

(Anexo I), fornecendo-lhes informações sobre a justificativa, objetivos, 

procedimentos, riscos e benefícios do estudo ao qual foram convidados a 

participar. Somente foram aceitos no estudo os voluntários que assinaram o 

termo de consentimento informado.  

A todos os eles foi garantido o direito de receber informações e 

esclarecimentos sobre qualquer dúvida que surgisse no transcorrer do 

procedimento bem como atualizações sobre o estudo, ainda que isso afetasse 

sua vontade de continuar participando. Foi também preservado o sigilo e a 

confidencialidade das informações fornecidas. 

 
 
3.2 Experimento 2 
 

3.2.1 Casuística 
 

3.2.1.1 Critérios de inclusão e exclusão 
Foram incluídas mulheres com idade entre 18 e 40 anos, que não 

preencheram critérios diagnósticos para transtornos mentais atuais, conforme 
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descrito abaixo, incluindo dependência de substâncias, não apresentavam 

doença clínica e não estavam em uso de qualquer medicação com ação 

psicotrópica nos últimos três meses. Só foram incluídas voluntárias que não 

usassem anticoncepcional hormonal e que apresentassem ciclos menstruais 

regulares com duração entre 26 e 31 dias, nos últimos três meses. 

 

3.2.1.2 Triagem telefônica 

As voluntárias foram convidadas a participar do estudo por meio de 

anúncios afixados em locais públicos e enviados via correio eletrônico para a 

comunidade universitária local. As que responderam aos anúncios foram 

submetidas, inicialmente, à avaliação por telefone para verificação de alguns 

critérios mínimos de inclusão e exclusão, a saber: idade, uso de pílula 

anticoncepcional, regularidade e duração do ciclo menstrual, histórico pessoal 

e familiar de transtornos psiquiátricos, de patologias médicas, uso de 

medicações, bebida alcoólica, tabaco ou drogas ilícitas e participação em 

outras pesquisas (Anexo D). 

 

3.2.1.3 Entrevista Diagnóstica 
As voluntárias foram submetidas à Entrevista Clínica Estruturada para 

DSM-IV traduzida e adaptada para o português (Del-Ben et al., 2001), para a 

exclusão de transtornos psiquiátricos do eixo I, atuais. Além disso, 

responderam a um questionário desenvolvido localmente para avaliar a 

presença de condições médicas gerais atuais ou uso de medicações com 

alguma ação psicotrópica.  

 

3.2.1.4 Caracterização do ciclo menstrual 
As voluntárias foram questionadas sobre duração e regularidade do seu 

ciclo menstrual, data da última menstruação e uso de anticoncepcional 

hormonal. A caracterização do ciclo menstrual teve como objetivo delimitar com 

a maior precisão possível a fase do ciclo menstrual e o estado hormonal das 

voluntárias no momento da sessão experimental. 
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3.2.1.5 Caracterização dos grupos 
Cada participante foi avaliada em três ocasiões correspondentes a três 

momentos do ciclo menstrual que apresentam concentrações de hormônios 

sexuais diferentes entre si (Alliende, 2002): 1) fase menstrual e folicular 

precoce (primeiro ao quinto dia do ciclo), 2) fase periovulatória (décimo 

segundo ao décimo quarto dia do ciclo) e 3) fase lútea (vigésimo primeiro ao 

vigésimo terceiro dia do ciclo). Com este desenho experimental inferiu-se que 

as voluntárias na fase folicular precoce apresentariam baixas dosagens de 

estradiol e progesterona; na fase periovulatória, altas dosagens de estradiol e 

baixas dosagens de progesterona e na fase lútea, altas dosagens de estradiol 

e progesterona. Para controle de possível efeito de ordem, a amostra foi 

dividida em três grupos, de maneira que cada um realizasse a primeira sessão 

experimental em uma fase do ciclo menstrual diferente, conforme representado 

na Tabela 2. 

 

 
Tabela 2: Distribuição da ordem das sessões experimentais para a coleta de dados 

em delineamento cruzado. 
 

Ciclo menstrual atual Ciclo menstrual seguinte  

Folicular precoce Peri-ovulatória Lútea Folicular precoce Peri-ovulatória 

Grupo 1 1ª 2ª 3ª   

Grupo 2  1ª 2ª 3ª  

Grupo 3   1ª 2ª 3ª 

 

 

3.2.2 Métodos 
 

3.2.2.1 Medidas subjetivas 
A ocorrência de sintomas depressivos foi avaliada por meio do IDB. 

A tendência do indivíduo em reagir a situações percebidas como 

ameaçadoras com maior ou menor ansiedade foi avaliada pela versão em 

português (Gorenstein; Andrade, 1996) do Inventário de Ansiedade Traço-
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Estado - formulário traço (IDATE-T) (ANEXO C). Este instrumento é composto 

por 20 itens, com quatro níveis de resposta possíveis (quase nunca, às vezes, 

frequentemente e quase sempre). 

Estados subjetivos percebidos durante a sessão experimental foram 

avaliados pela VAMS. 

 

3.2.2.2 Paradigma experimental 
As voluntárias foram submetidas à tarefa de reconhecimento explícito de 

expressões faciais desenvolvida na Unidade de Neurociências e Psiquiatria da 

Universidade de Manchester, do Reino Unido. Esta tarefa consiste na 

apresentação de fotos de atores e atrizes do Pictures of Facial Affect (Ekman; 

Friesen, 1976), sendo solicitado a elas que discriminassem a expressão 

emocional representada para cada foto apresentada sucessivamente na tela do 

computador. A voluntária foi instruída a pressionar uma das teclas previamente 

identificadas no teclado do computador, com sete emoções: neutralidade, 

alegria, tristeza, medo, raiva, asco e surpresa. Nesta tarefa, as expressões 

faciais foram digitalmente modificadas de maneira que a intensidade da 

emoção para cada expressão variasse de 10 a 100%, em intervalos de 10%. 

As emoções foram apresentadas de maneira aleatória e para cada emoção 

quatro fotografias foram apresentadas em cada nível de intensidade, duas de 

atores e duas de atrizes, totalizando 40 estímulos para cada emoção. As 

fotografias foram apresentadas por 0.5 segundos, com intervalo de 4.5 

segundos entre cada estímulo. Em planilha específica do próprio programa de 

apresentação da tarefa registrou-se a ocorrência de erro ou acerto para cada 

resposta. 

 

3.2.2.3 Dosagem dos hormônios sexuais 
 A coleta de material para a dosagem das concentrações séricas de 

hormônios sexuais foi realizada imediatamente após as sessões experimentais. 

A amostra de 5 ml de sangue foi colhida em tubo com gel de tampa amarela, 
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centrifugada a 2500 RPM por 10 minutos, separada em duas alíquotas de soro 

e armazenadas em tubo para congelamento a -70°c.  

As dosagens de estradiol e progesterona foram realizadas no 

Laboratório de Ginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), usando a 

técnica de imunoensaio por quimiluminescência em equipamento Immulite 

2000 da empresa DPC MedLab. O erro intraensaio do estradiol foi de 11% 

(média 27.34 pg/ml; desvio padrão 0.72 pg/ml) e a sensibilidade de 15 pg/ml. O 

erro intraensaio da progesterona foi de 6.99% (média 0.72ng/ml; desvio padrão 

5.0 ng/ml) e a sensibilidade de 0.1 ng/ml.  

A dosagem da testosterona foi realizada no Laboratório de 

Endocrinologia do HCFMRP-USP, usando a técnica de radioimunoensaio. O 

erro intraensaio foi 4.1%, inter-ensaio, 7.5% e a sensibilidade <10ng/dl. 

 

3.2.2.4 Procedimentos 
As voluntárias foram previamente orientadas a evitar bebidas alcoólicas 

e grandes quantidades de cafeína, e a manter horário de sono regular e rotina 

habitual nas 24 horas anteriores à sessão experimental. 

 Ao chegarem ao laboratório, receberam instruções gerais sobre os 

procedimentos a serem realizados durante a sessão e foram, então, orientadas 

a responder quatro instrumentos nos próximos 10 minutos: a VAMS, IDATE-T e 

IDB. 

 Logo após o preenchimento das escalas, as voluntárias tiveram 10 

minutos de repouso, quando foram oferecidas revistas para leitura. Terminado 

o repouso, responderam novamente a VAMS (medida pré-tarefa) e iniciaram a 

tarefa de percepção de expressões faciais. Terminada a tarefa, responderam 

pela última vez a VAMS, e foi realizada a coleta de amostra de sangue. A 

Tabela 3 demonstra os procedimentos realizados e o tempo estimado para 

cada procedimento. 
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Tabela 3: Procedimentos realizados durante a sessão experimental com o tempo em 
minutos esperado para cada procedimento.  

 

Procedimentos Duração (minutos) 

Admissão / Instruções gerais 5 

IDB / IDATE-T / VAMS 10 

Repouso 10 

VAMS 5 

Tarefa de reconhecimento de expressões faciais 30 

VAMS 5 

Coleta de sangue 5 

VAMS = Escala Analógica Visual do Humor; IDB = Inventário de Depressão de 
Beck; IDATE-T = Inventário de Ansiedade Traço-Estado - formulário traço. 

 

 

3.2.3 Análise estatística 
 

Os dados foram analisados no pacote estatístico SPSS versão 17.0. 

Assim como no experimento anterior, a acurácia na tarefa de percepção de 

expressões faciais foi calculada por meio da divisão do número de respostas 

corretas de cada emoção em cada nível de intensidade pelo número total de 

estímulos apresentados para a dada emoção e intensidade e representada em 

porcentagem. 

 Foi realizada análise preliminar, por meio de uma MANOVA de medidas 

repetidas, considerando-se o fator grupo ou ordem da realização da tarefa 

(Grupos 1, 2 e 3), com a finalidade de confirmar se o desenho experimental de 

fato atendeu ao intuito de controlar um possível efeito da ordem da execução 

da tarefa. 

A acurácia no reconhecimento de emoções básicas foi analisada por 

meio de MANOVA de medidas repetidas com correção de Huynh-Feldt, 

considerando-se os fatores emoção da face (raiva, asco, medo, alegria, tristeza 

e surpresa), sexo da face (masculino, feminino) e fase do ciclo menstrual 

(folicular precoce, periovulatória e lútea). Interações significativas foram 
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examinadas por meio de análises de contraste (emoções negativas versus 

alegria). 

Os escores totais nas escalas de medidas subjetivas (IDB e IDATE-T) e 

as concentrações sanguíneas hormonais (estrógeno, progesterona e 

testosterona) foram analisados por MANOVA de medidas repetidas, levando-se 

em consideração o fator fase do ciclo menstrual (Folicular precoce, 

Periovulatório e Lútea). Os quatro fatores da VAMS e o escore total da ESS 

foram analisados por meio de MANOVA de medidas repetidas com correção de 

Huynh-Feldt, sendo considerados os fatores tempo da sessão experimental 

(inicial, pré e pós-tarefa) e fase do ciclo menstrual (Folicular precoce, 

Periovulatório e Lútea). Análises post-hoc foram feitas após correção dos 

valores pelo teste de Bonferroni.  

Teste de correlação de Pearson foi aplicado para investigar a ocorrência 

de associações entre hormônios sexuais e desempenho na tarefa de 

percepção de expressões faciais, assim como medidas de estado subjetivo das 

voluntárias durante uma fase do ciclo menstrual. 

Foram considerados significativos os valores de p<0.05. 

 

3.2.4 Aspectos éticos 
 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP-USP, Processo no 15308/2005 (ANEXO F). 

As mulheres que preencheram os critérios para participação no estudo 

foram, então, convidadas, sendo a participação voluntária. Foi assegurado, no 

momento do convite, que caso não quisessem participar, tal decisão não traria 

nenhum tipo de prejuízo para elas, bem como lhes foi assegurada total 

liberdade para retirarem seu consentimento a qualquer momento no transcorrer 

da pesquisa e deixar de participarem do estudo. 

Para todas as voluntárias foi lido o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (ANEXO G) fornecendo-lhes informações sobre a justificativa, 
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objetivos, procedimentos, riscos e benefícios do estudo. Somente foram 

incluídas na pesquisa as que assinaram o termo de consentimento informado. 

A todas as voluntárias foi garantido o direito de receber informações e 

esclarecimentos sobre qualquer dúvida que surgisse no transcorrer do 

procedimento e atualizações sobre o estudo, ainda que isto pudesse afetar sua 

vontade de continuar participando. Elas também foram instruídas sobre as 

possíveis complicações de uma punção venosa periférica para coleta de 

sangue. Finalmente, foi garantido o sigilo e confidencialidade das informações. 
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4.1 Experimento 1 
 
4.1.1 Características da amostra 
 

A amostra foi composta por 63 alunos de graduação (33 homens, 

52.4%) com idade entre 19 e 28 anos (média = 23.0, DP = 1.9), sem diferença 

significativa quanto ao sexo quanto à idade [F (1,61) = 2.42; p = 0.126]. 

Homens e mulheres não mostraram diferença quanto a queixas depressivas 

[pontuação no IDB F(1,61) = 0.05; p = 0.833] e traços de propensão à 

ansiedade [pontuação na IDATE-T F(1,61) = 0.18; p = 0.673]. A pontuação 

média no IDB foi 4.8 (DP = 4.5) e no IDATE-T 35.4 (DP = 7.4). Os dados deste 

experimento foram colhidos por duas alunas de iniciação científica, Isabela 

Panzeri Carlotti e Marina Peres Verdi. 

 

4.1.2 Reconhecimento explícito de emoções básicas 
 

A Tabela 4 demonstra o desempenho de homens e mulheres no 

reconhecimento de emoções em faces masculinas e femininas, além de 

descrever a qualidade dos erros cometidos na identificação de expressões 

faciais.  

 

4.1.3 Diferenças entre os sexos 
 

Conforme pode ser observado na Tabela 4, homens e mulheres 

diferiram na precisão de identificação de raiva e medo.  

Mulheres identificaram a raiva em faces femininas com maior precisão 

(X2 = 6,049; gl = 1; p = 0,018) (72,1%) do que os  homens (61,7%), não sendo 

observadas diferenças entre os sexos, para o reconhecimento de raiva em 

faces masculinas  (mulheres = 60,0%, homens = 60,6%; X2 = 0,019; gl = 1; p = 

0,927).  
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As mulheres (55,4%) reconheceram medo em faces femininas com 

maior precisão do que os homens (46,2%; X2 = 4,261; gl = 1; p = 0,041), não 

sendo observada diferença entre os sexos na identificação de medo em faces 

masculinas (mulheres = 58,3%; homens = 53,4%; X2 = 1,236; gl = 1; p = 

0,282). 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre 

homens e mulheres na identificação das demais emoções avaliadas [nojo em 

faces femininas (X2 = 2,291; gl = 1; p = 0,156); nojo em faces masculinas (X2 = 

0,994; gl = 1; p = 0,354); tristeza em faces femininas (X2 = 0,005; gl = 1 p = 

0,999); tristeza em faces masculinas (X2 = 3,109; gl = 1; p = 0,082); surpresa 

em faces femininas (X2 = 0,141; gl = 1; p = 0,736); surpresa em faces 

masculinas (X2 = 0,076; gl = 1; p = 0,787); alegria em faces femininas (X2 = 

0,111; gl = 1; p = 0,744); alegria em faces masculinas (X2 = 2,406; gl = 1; p = 

0,148); neutra em faces femininas (X2 = 2,612; gl = 1; p = 0,124); neutra em 

faces masculinas (X2 = 0,014; gl = 1; p = 0,999)]. 

 

4.1.4 Tipos de erro 
 

Apesar de nossos dados não permitirem análise pormenorizada do tipo 

de erro cometido pelos voluntários durante o processamento equivocado de 

uma emoção, alguns apontamentos sobre os resultados descritos na Tabela 4 

são importantes. 

Os voluntários apresentaram poucos erros quando expostos a emoção 

alegria, tanto em faces masculinas (acurácia de homens: 84,5%, acurácia de 

mulheres: 89,2%) quanto femininas (acurácia de homens: 79,5%, acurácia de 

mulheres: 78,3%), além de raramente ser confundida com uma das emoções 

de valência negativa (raiva, asco, medo e tristeza). O erro mais comum ocorreu 

quando os voluntários reconheceram alegria como sendo faces neutras, tanto 

em faces femininas (homens: 13,6%, mulheres: 18,3%) como em faces 

masculinas (homens: 5,3%, mulheres: 6,3%). 
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As faces neutras também estavam entre as que foram identificadas com 

grande acurácia, tanto em faces masculinas (homens: 75,8%, mulheres: 

76,7%) quanto femininas (homens: 81,8%, mulheres: 91,7%). No entanto, 

diferem dos resultados para alegria, pois as faces neutras masculinas foram, 

em cerca de 20% dos estímulos apresentados, confundidas com uma emoção 

de valência negativa, a raiva, tanto por homens (21,2%) como por mulheres 

(20,0%). 

Os erros relativos à emoção de raiva parecem decorrer, principalmente, 

da ausência de percepção de qualquer emoção, tanto para homens quanto 

para mulheres, e em faces de ambos os sexos (faces femininas, homens: 

18,6%, mulheres: 17,9%; faces masculinas, homens: 22,7%, mulheres: 24,2%).   

Embora uma parte dos erros relativos à emoção de asco também tenha 

sido decorrente da ausência de identificação de qualquer emoção, uma parcela 

significativa dos voluntários identificou erroneamente expressões de asco como 

expressões de raiva, principalmente em faces masculinas (homens: 33,3%; 

mulheres: 28,8%), em comparação às faces femininas (homens: 13,3%; 

mulheres: 8,8%).  

Expressões de medo também foram confundidas com outras emoções, 

particularmente com expressões de surpresa, mas, aparentemente, esse erro 

foi mais comum em faces femininas (homens: 34,5%; mulheres: 29,2%) do que 

em faces masculinas (homens: 23,1%; mulheres: 17,1%). 

Os erros relativos a expressões de tristeza foram devido à ausência de 

identificação de emoção, mais frequentemente em faces femininas (homens: 

30,7%; mulheres: 30,0%), do que em faces masculinas (homens: 20,8%; 

mulheres: 17,5%). É interessante notar que tanto homens (22,3%) quanto 

mulheres (23,8%) confundiram tristeza com medo em faces masculinas. 

Surpresa foi uma emoção facilmente reconhecida em faces femininas 

por ambos os sexos (homens: 79,9%; mulheres: 81,3%) e os erros ocorridos 

para faces masculinas foram devido a não identificação de emoções (homens: 

22,0%; mulheres: 23,8%). 
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4.1.5 Emoções despertadas por expressões faciais 
 

Os dados referentes aos estados subjetivos provocados pela 

apresentação de expressões faciais de emoções básicas estão apresentados 

na Tabela 5.  

Nenhuma diferença entre os sexos na caracterização da emoção 

despertada mostrou-se estatisticamente significativa, para qualquer emoção 

exposta, tanto em faces femininas quanto masculinas [raiva em faces femininas 

(X2 = 0,342; gl = 1; p = 0,581); raiva em faces masculinas (X2 = 1,308; gl = 1; p 

= 0,303); nojo em faces femininas (X2 = 0,127; gl = 1; p = 0,859); nojo em faces 

masculinas (X2 = 0,388; gl = 1; p = 0,588); medo em faces femininas (X2 = 

0,052; gl = 1; p = 0,855); medo em faces masculinas (X2 = 0,862; gl = 1; p = 

0,401); tristeza em faces femininas (X2 = 0,257; gl = 1 p = 0,684); tristeza em 

faces masculinas (X2 = 0,006; gl = 1; p = 0,999); surpresa em faces femininas 

(X2 = 0,989; gl = 1; p = 0,435); surpresa em faces masculinas (X2 = 2,916; gl = 

1; p = 0,102); alegria em faces femininas (X2 = 2,420; gl = 1; p = 0,145); alegria 

em faces masculinas (X2 = 0,002; gl = 1; p = 0,999); neutra em faces femininas 

(X2 = 2,406; gl = 1; p = 0,131); neutra em faces masculinas (X2 = 0,001; gl = 1; 

p = 0,999)]. 

De maneira geral, observa-se que as expressões de medo, tristeza, 

surpresa, alegria e neutralidade, tanto em faces femininas quanto masculinas, 

tenderam a despertar, em grande proporção dos voluntários, as emoções por 

elas expressas. 

A emoção de raiva, no entanto, parece apresentar um padrão distinto. 

Expressões femininas de raiva foram capazes de despertar emoções de raiva  

em aproximadamente 1/3 dos eventos (homens: 33,3%; mulheres: 38,3%), mas 

também se associaram a emoções de medo/ansiedade/pânico (homens: 

13,6%, mulheres: 23,3%) e surpresa ou curiosidade (homens: 24,2%; 

mulheres: 11,7%). Mas quando expressa em faces masculinas, a raiva 

provocou, mais frequentemente, emoções relacionadas a medo e ansiedade 

(homens: 43,9%; mulheres: 43,3%).   
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Emoções de asco expressas por faces femininas provocaram a mesma 

emoção em cerca de metade dos voluntários (homens: 51,5%; mulheres: 

48,3%), mas, em faces masculinas, além de asco (homens: 37,9%; mulheres: 

43,3%), despertaram emoções de raiva (homens: 22,7%; mulheres: 20,0%) e 

relacionadas a medo e ansiedade (homens: 15,2%; mulheres: 11,7%). 
 
 

 



 

 

Tabela 4: Porcentagem de acertos, de homens e mulheres, no reconhecimento explícito de expressões faciais femininas e 
masculinas.  
 

Faces Femininas 

Raiva Asco Medo Tristeza Surpresa Alegria Neutra  Resposta dos 

voluntários ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  

Raiva 61,7% 71,7%* 13,3% 8,8% 3,0% 2,9% 2,3% 0,8% 0,4% 0,0% 0,8% 0,4% 4,5% 1,7% 

Asco 4,5% 3,3% 63,6% 70,0% 3,0% 2,1% 0,8% 1,3% 0,8% 0,0% 2,3% 0,4% 3,0% 0,0% 

Medo 0,8% 1,3% 0,8% 0,0% 46,2% 55,4%* 4,9% 5,4% 7,6% 6,3% 0,4% 0,0% 1,5% 0,0% 

Tristeza 5,7% 1,7% 4,2% 1,7% 3,0% 1,7% 55,3% 55,0% 1,1% 0,0% 0,4% 0,0% 3,0% 1,7% 

Surpresa 2,3% 0,4% 0,4% 0,0% 34,5% 29,2% 2,3% 0,4% 79,9% 81,3% 0,0% 0,4% 1,5% 0,0% 

Alegria 0,8% 0,0% 0,4% 0,0% 1,9% 0,4% 0,8% 1,3% 0,0% 2,5% 79,5% 78,3% 1,5% 1,7% 

Neutra 18,6% 17,9% 14,4% 16,7% 3,4% 2,5% 30,7% 30,0% 5,7% 6,3% 13,6% 18,3% 81,8% 91,7% 

Sem Resposta 5,7% 3,8% 3,0% 2,9% 4,9% 5,8% 3,0% 5,8% 4,5% 3,8% 3,0% 2,1% 3,0% 3,3% 

Faces Masculinas 

Raiva Asco Medo Tristeza Surpresa Alegria Neutra 
 ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  ♂ ♀  

Raiva 60,6% 60,0% 33,3% 28,8% 3,8% 1,3% 4,5% 6,3% 1,1% 0,4% 1,5% 0,4% 21,2% 20,0% 

Asco 1,5% 1,3% 34,5% 36,5% 2,3% 0,0% 8,3% 3,8% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medo 3,8% 5,0% 0,8% 0,6% 53,4% 58,3% 22,3% 23,8% 11,4% 11,7% 0,8% 0,8% 1,5% 0,0% 

Tristeza 3,0% 3,3% 1,9% 1,6% 2,3% 2,1% 34,8% 42,5% 3,8% 2,9% 1,1% 0,0% 1,5% 1,7% 

Surpresa 3,8% 1,7% 1,1% 0,8% 23,1% 17,1% 1,5% 2,5% 58,7% 57,5% 1,1% 0,4% 0,0% 1,7% 

Alegria 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,4% 0,0% 84,5% 89,2% 0,0% 0,0% 

Neutra 22,7% 24,2% 22,7% 23,8% 11,0% 14,2% 20,8% 17,5% 22,0% 23,8% 5,3% 6,3% 75,8% 76,7% 

Sem Resposta 4,5% 4,6% 5,3% 5,2% 7,1% 7,1% 6,8% 3,8% 2,7% 3,8% 2,7% 2,9% 0,0% 0,0% 

*p<0.05. ♂ = homens, ♀ = mulheres. Dados em negrito mostram a acurácia do reconhecimento da emoção alvo. 
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Tabela 5: Freqüência, em porcentagem, das emoções despertadas em voluntários homens e mulheres ao serem expostos a 
expressões faciais femininas e masculinas de emoções básicas.  
 

Faces femininas 

Raiva Asco Medo Tristeza Surpresa Alegria Neutra 
 Emoção despertada ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Raiva 33,3% 38,3% 1,5% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Nojo 1,5% 1,7% 51,5% 48,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medo/Ansiedade/Pânico 13,6% 23,3% 4,5% 5,0% 63,6% 61,7% 6,1% 5,0% 9,1% 8,3% 3,0% 3,3% 4,5% 1,7% 

Tristeza/Compaixão 6,1% 3,3% 9,1% 6,7% 3,0% 5,0% 72,7% 76,7% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 6,1% 5,0% 

Surpresa/Curiosidade 24,2% 11,7% 15,2% 18,3% 25,8% 16,7% 15,2% 8,3% 89,4% 83,3% 7,6% 3,3% 18,2% 13,3% 

Alegria 3,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 1,7% 81,8% 70,0% 9,1% 3,3% 

Neutralidade/Sem resposta 18,2% 20,0% 18,2% 11,7% 6,1% 16,7% 6,1% 10,0% 0,0% 5,0% 6,1% 23,3% 62,1% 75,0% 

Faces masculinas 

Raiva Asco Medo Tristeza Surpresa Alegria Neutra 
 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

Raiva 28,8% 20,0% 22,7% 20,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 3,0% 3,3% 

Nojo 0,0% 0,0% 37,9% 43,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Medo/Ansiedade/Pânico 43,9% 43,3% 15,2% 11,7% 80,3% 73,3% 7,6% 11,7% 10,6% 18,3% 3,0% 3,3% 19,7% 18,3% 

Tristeza/Compaixão 0,0% 3,3% 3,0% 6,7% 0,0% 3,3% 72,7% 73,3% 9,1% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Surpresa/Curiosidade 13,6% 15,0% 7,6% 8,3% 12,1% 20,0% 9,1% 6,7% 68,2% 53,3% 6,1% 6,7% 4,5% 6,7% 

Alegria 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 1,5% 1,7% 86,4% 86,7% 3,0% 1,7% 

Neutralidade/Sem resposta 13,6% 18,3% 12,1% 10,0% 7,6% 3,3% 6,1% 8,3% 10,6% 21,7% 1,5% 3,3% 69,7% 70,0% 

♂ = homens, ♀ = mulheres. 
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4.2. Experimento 2 
 
4.2.1 Caracterização da amostra 
 

Vinte e quatro voluntárias concluíram o presente estudo, e suas  idades 

variaram entre 18 e 29 anos (média = 22.17; DP = 2.85). Os dados de medidas 

subjetivas de uma delas foram extraviados e, portanto, não foram incluídos na 

análise. 

 

4.2.2 Dosagem sanguínea dos hormônios sexuais 
 

A análise da variação dos hormônios sexuais das voluntárias nos três 

períodos distintos do ciclo menstrual confirmou as expectativas quanto ao 

ambiente hormonal para cada fase do ciclo menstrual durante a realização da 

tarefa de reconhecimento de expressões faciais com conteúdo emocional. 

A média das concentrações sanguíneas de estradiol variou de maneira 

significativa nas fases do ciclo menstrual [F(2;21) = 13.32 p<0.001]. A 

concentração média do estradiol foi de 46.33 pg/ml (DP = 34.79) na fase 

folicular precoce, 111.04 pg/ml (DP = 74.44) na fase ovulatória e 108.48 pg/ml 

(DP = 64.81) na fase lútea. Apenas na fase folicular precoce, a média das 

concentrações de estradiol diferenciou-se das médias das outras duas fases do 

ciclo menstrual (periovulatória p = 0.003; lútea p = 0.002). A Figura 2 ilustra os 

resultados das dosagens de estradiol em três momentos diferentes do ciclo 

menstrual. 
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Figura 2: Média das dosagens de estradiol (pg/ml) em três fases do ciclo menstrual. 

*= diferença significativa em relação às fases periovulatória (p=0.003) e 
lútea (p=0.002). 

 

 

A média das concentrações sanguíneas de progesterona também variou 

de maneira significativa nas fases do ciclo menstrual [F (2;21) = 31.87 

p<0.001]. A concentração média da progesterona foi de 0.47 ng/ml (DP = 0.24) 

na fase folicular precoce, 1.61 ng/ml (DP = 3.20) na fase ovulatória e 7.30 

ng/ml (DP = 4.00) na fase lútea. Na fase lútea, a média das concentrações de 

progesterona diferenciou-se das médias das outras duas fases do ciclo 

menstrual (folicular precoce p<0.001; periovulatória p<0.001). A Figura 3 ilustra 

os resultados das dosagens de progesterona das voluntárias em três 

momentos diferentes do ciclo menstrual. 



Resultados   64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Média das dosagens de progesterona (ng/ml) em três fases do ciclo 
menstrual. *= diferença significativa em relação às fases folicular precoce e 
periovulatória (p<0.001). 

 

 

As médias das concentrações de testosterona nas três fases do ciclo 

menstrual não se mostraram diferentes entre si [F (2;21) = 0.67 p = 0.525]. A 

média das concentrações de testosterona foi de 60.43 ng/dl (DP = 14.43) 

durante a fase folicular precoce, 64.78 ng/dl (DP = 20.02) durante a fase 

periovulatória e 60.65 ng/dl (DP = 20.72) na fase lútea. 

 

4.2.3 Inventário de Depressão de Beck (IDB) 
 

A pontuação média do IDB foi de 5.74 (DP = 3.87) na fase folicular 

precoce, 4,13 (DP = 3,26) na fase ovulatória e 4,87 (DP = 3,47) na fase lútea. 

Não houve diferença significativa nos escores médios do IDB nas três fases do 

ciclo menstrual [F (2;21) = 1.578 p = 0.230]. 

 

4.2.4 Inventário de ansiedade traço-estado - formulário traço (IDATE-T) 
 

Os valores médios da IDATE-T nas três fases do ciclo menstrual não 

mostraram diferença significativa [F (2;21) = 1.578 p = 0.230]. Na fase folicular 
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precoce, o valor médio da IDATE-T foi 38.61 (dp = 9.54), e 36,74 (DP = 7,98) e 

37,48 (DP = 7,33), respectivamente, nas fases ovulatória e lútea. 

 

4.2.5 Escala visual analógica de humor (VAMS) 
 

Não houve variação significativa dos fatores da VAMS entre as fases do 

ciclo menstrual [fator ansiedade F (2;21) = 1.444 p = 0.258; fator sedação 

F(2;21) = 0.641 p = 0.713; fator prejuízo cognitivo F (2;21) = 2.166 p = 0.140; 

fator desconforto F (2;21) = 2.601 p = 0.098]. Apenas o fator prejuízo cognitivo 

variou de maneira significativa com o tempo da sessão experimental [F (2;21) = 

3.565 p = 0.043], refletindo o aumento da medida entre os tempos pré e pós-

tarefa (p = 0.029). Os outros fatores da VAMS não mostraram variação 

significativamente com o tempo [fator ansiedade F (2;21) = 2,114 p = 0.258; 

fator sedação F (2;21) = 0.641 p = 0.537; fator desconforto F (2;21) = 1.785 p = 

0.192]. A Figura 4 demonstra a variação da medida de prejuízo cognitivo ao 

longo da realização da tarefa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Representação gráfica dos valores médios da VAMS - fator prejuízo 

cognitivo ao longo do tempo de execução da tarefa.  
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As Figuras 5, 6 e 7 demonstram as medidas médias dos fatores 

ansiedade, sedação e desconforto ao longo do tempo de execução da tarefa. 

 
 
 

Figura 5: Representação dos valores médios da VAMS - fator ansiedade ao longo do 
tempo de execução da tarefa. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Representação dos valores médios da VAMS - fator sedação ao longo do 

tempo de execução da tarefa 
 

 



Resultados   67 

 

 

 

Figura 7: Representação dos valores médios da VAMS - fator desconforto ao longo do 
tempo de execução da tarefa. 

 
 
4.2.6 Correlações hormônios sexuais e medidas subjetivas 
 

Foi observada correlação significativa entre as concentrações 

plasmáticas de hormônios sexuais e medidas subjetivas apenas nas avaliações 

realizadas durante a fase periovulatória do ciclo menstrual. As concentrações 

de estradiol, durante a fase periovulatória, correlacionaram-se negativamente 

com as medidas da VAMS - fator desconforto (r = -0.49, p = 0.015) e as 

concentrações de progesterona correlacionaram-se negativamente com o 

escore das voluntárias na IDATE-T (r = -0.42, p = 0.046). A tabela 6 descreve 

os valores da correlação de Pearson (r) entre as concentrações sanguíneas de 

hormônios sexuais e medidas subjetivas de humor durante a sessão 

experimental. 
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Tabela 6: Valor da correlação de Pearson (r) entre medidas subjetivas do estado de 
humor dos voluntários e a dosagem de hormônios sexuais em três fases do 
ciclo menstrual.  

 

Fase Hormônio Beck IDATE-T VAMS 
Ansiedade 

VAMS 
Sedação 

VAMS Prejuízo 
Cognitivo 

VAMS 
Desconforto 

Estradiol -0,1 -0,07 -0,18 -0,05 0,16 0,07 

Progesterona 0,08 -0,07 0,19 -0,1 0 0,16 Folicular Precoce 

Testosterona 0,13 0,12 0,34 -0,2 -0,26 -0,04 

Estradiol -0,04 -0,11 -0,36 -0,2 -0,47 -0,5* 

Progesterona 0,01 -0,42* -0,05 0,05 0,14 -0,03 Periovulatória 

Testosterona 0,05 0,17 0,18 0 -0,22 -0,01 

Estradiol -0,06 0,22 0,11 -0,18 -0,16 -0,04 

Progesterona 0,41 0,11 -0,38 -0,38 -0,19 -0,17 Luteal 

Testosterona -0,21 -0,13 0,18 0,08 0,26 0,26 

* = p<0.05 

 

 

4.3 Tarefa de reconhecimento de expressões faciais 
 

4.3.1 Emoção 
 

A acurácia no reconhecimento de expressões faciais variou dependendo 

da emoção avaliada [fator emoção F(5;19) = 13.23; p<0.001]. A Figura 8 

mostra que, independentemente do grupo, da fase do ciclo menstrual ou do 

sexo da face, a emoção alegria foi percebida com maior precisão do que todas 

as outras emoções (p ≤.001). Como a emoção alegria é a única com valência 

positiva inequívoca, e foi também a única a mostrar diferença significativa em 

relação às outras emoções quanto ao reconhecimento, optou-se por utilizar a 

emoção alegria como contraste na análise de todas as outras emoções.  
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Figura 8: Média dos acertos, em porcentagem, no reconhecimento de expressões 

faciais por emoção *= diferença significativa em relação à todas as outras 
emoções (p < 0.05). 

 

 

4.3.2 Sexo da face 
 

A acurácia no reconhecimento de expressões faciais variou, 

dependendo do sexo das faces [F(1;23) = 100.18; p < 0.001], houve, ainda, 

interação significativa entre emoção e sexo da face [F(5;19) = 24.76; p<0.001]. 

A MANOVA de medidas repetidas aplicada aos dados de cada emoção 

separadamente mostrou que as emoções de raiva [F(1;23) = 17.974; p<0.001], 

asco [F(1;23) = 113.458; p<0.001], tristeza [F(1;23) = 49.790; p<0 .001] e 

surpresa [F(1;23) = 93.839; p<0.001], em faces femininas foram reconhecidas 

com maior acurácia do que em faces masculinas, enquanto que a emoção de 

alegria em faces masculinas foi reconhecida com maior acurácia do que em 

faces femininas [F(1;23) = 8.375; p = 0.008]. A emoção de medo foi a única a 

não apresentar diferenças significativas em relação ao sexo da face [F(1;23) = 

1.494; p = 0.234]. A Figura 9 apresenta estes resultados. 
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Figura 9: Média dos acertos, em porcentagem, no reconhecimento de emoções 

básicas pelo sexo da face. * = p < 0.05. 
 

 

4.3.3 Grupo 
 

As voluntárias foram agrupadas em três diferentes grupos, de acordo 

com a ordem da coleta dos dados em relação à fase do ciclo menstrual. Não foi 

encontrada significância do fator grupo [F(2,21) = 0.98; p = 0.391] e por este 

motivo este fator foi retirado de análises posteriores. 

 

4.3.4 Fase do ciclo menstrual 
 

Não foi observado efeito isolado da fase do ciclo menstrual no 

reconhecimento de expressões faciais [fator fase do ciclo menstrual F(2;22) = 

0.09,  p = 0.916], no entanto, foram observadas significâncias estatísticas nas 

interações entre emoção e fase do ciclo menstrual [F(10;14) = 3.71, p = 0.013] 

e entre emoção, fase do ciclo menstrual e sexo da face [F(10;14) = 3.00, p = 

0.03]. 
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A análise do desempenho das voluntárias em reconhecer as emoções 

raiva, asco, medo, tristeza e surpresa em contraste à emoção alegria nas três 

diferentes fases do ciclo menstrual e sem levar-se em consideração o sexo da 

face mostrou que as voluntárias reconheceram com maior acurácia a emoção 

tristeza no período periovulatório quando comparada à acurácia no período 

luteal [F(1;23) = 4.95 = 0.036]. A Figura 10 representa graficamente este 

resultado. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Média dos acertos, em porcentagem, no reconhecimento de expressões 

faciais por emoção em três fases do ciclo menstrual. *= p<0.05. 
 
 

Para melhor entendimento da relevância do sexo da face nos resultados 

deste estudo seguiu-se com a análise do reconhecimento das emoções, em 

contraste à emoção alegria, separadamente para faces masculinas e 

femininas. 

Quanto ao reconhecimento de faces femininas foi encontrada apenas 

tendência à interação entre os fatores fase do ciclo menstrual e emoção 

[F(10;14) = 2.14 p = 0.094]. A análise posterior mostrou diferença significativa 
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no reconhecimento da emoção medo, sendo que este foi maior na fase folicular 

precoce do que na fase luteal (p=0.024) das voluntárias. A Figura 11 

demonstra o reconhecimento de expressões faciais em faces femininas nas 

três fases do ciclo menstrual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11: Média dos acertos, em porcentagem, no reconhecimento de expressões 

faciais femininas em três fases distintas do ciclo menstrual. *= p<0.050. 
 
 

A análise do reconhecimento de expressões faciais masculinas mostrou  

interação entre os fatores fase do ciclo menstrual e emoção [F(10;14) = 3.24 p 

= 0.022]. A análise de contraste mostrou implicação das emoções raiva, asco e 

tristeza neste resultado. A Figura 12 é a demonstração gráfica do 

reconhecimento de expressões faciais masculinas em três fases do ciclo 

menstrual. 
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Figura 12: Média dos acertos, em porcentagem, no reconhecimento de expressões 
faciais masculinas em três fases distintas do ciclo menstrual. *= p<0.05. **= 0.06 > 
p>0.05. 
 
 

No que se refere ao reconhecimento de raiva em faces masculinas, em 

contraste com alegria, observou-se tendência (p = 0.05) à maior acurácia das 

voluntárias na fase folicular precoce em comparação às mesmas voluntárias na 

fase luteal do ciclo menstrual. 

O reconhecimento de asco em faces masculinas, em contraste com a 

alegria, foi significantemente maior durante a fase luteal do ciclo menstrual 

comparado à fase folicular precoce (p = 0.015). 

As voluntárias, na fase periovulatória do ciclo menstrual, mostraram 

maior reconhecimento de tristeza em faces do sexo masculino, em contraste 

com a alegria, quando comparado ao reconhecimento desta mesma emoção 

durante a fase luteal do ciclo menstrual (p = 0.026), além disso, mostraram 

tendência (p = 0.055) à maior acurácia no reconhecimento desta emoção 
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quando comparadas ao desempenho durante a fase folicular precoce do ciclo 

menstrual. 

 

4.4 Correlações hormônios sexuais e reconhecimento de expressões 
faciais 

 

Como significância nos resultados foi alcançada apenas no 

reconhecimento de faces masculinas, optou-se pela análise de correlações 

entre o ambiente hormonal das voluntárias e o processamento de emoções 

nestas faces. 

 
Tabela 7: Correlações entre a acurácia no reconhecimento de expressões faciais dos 

voluntários e a dosagem de hormônios sexuais em três fases do ciclo 
menstrual expressos em valores de r (correlação de Pearson) e p 
(significância). 

 
Faces Masculinas 

 Fase do ciclo  Hormônio Raiva Asco Medo Tristeza Surpresa Alegria 

Estradiol -0,47* -0,48* -0,07 -0,16 -0,25 -0,20 

Progesterona 0,08 -0,22 0,21 0,45* -0,41** 0,04 Folicular Precoce 

Testosterona 0,00 -0,07 0,10 -0,04 -0,20 0,13 

Estradiol -0,41** 0,12 0,07 -0,07 0,16 0,27 

Progesterona 0,36 0,09 0,18 0,37 -0,03 0,19 Periovulatória 

Testosterona 0,21 0,04 0,10 -0,07 -0,04 -0,18 
Estradiol 0,38 0,23 0,24 -0,12 0,34 0,35 
Progesterona -0,09 0,28 0,02 -0,01 0,15 0,13 Luteal 
Testosterona 0,29 0,03 0,18 0,19 -0,36 0,11 

* p<0.05 ** p=0.05 

 

 

Durante a fase folicular precoce, a concentração sanguínea do estradiol 

mostrou correlacionar-se negativamente com a acurácia no reconhecimento de 

raiva (r = -0.47, p=0.02) e asco (r = -0.48, p = 0.02). Ainda nesta fase, as 

concentrações de progesterona das voluntárias correlacionaram-se 

positivamente com a acurácia no reconhecimento de tristeza (r = 0.45, p = 

0.03) e quase atingiu significância para correlação negativa com o 

reconhecimento de surpresa (r = -0.41, p = 0.05). 
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Já na fase periovulatória, foi encontrada apenas tendência da 

concentração sanguínea de estradiol em correlacionar-se com a acurácia no 

reconhecimento da emoção raiva (r = -0.41, p = 0.05). Na fase luteal, não foram 

encontradas correlações significativas. Estes resultados podem ser observados 

na Tabela 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DISCUSSÃO 
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Conduzimos dois experimentos com o intuito de investigar possíveis 

fatores implicados nas diferenças entre os sexos no reconhecimento de 

expressões faciais. No experimento 1, sessenta e três voluntários foram 

avaliados em duas tarefas com exposição a expressões faciais de emoções 

básicas, uma com o intuito de mensurar a capacidade em reconhecer emoções 

básicas em faces e outra para avaliar a qualidade das emoções despertadas 

durante a visualização de expressões faciais com conteúdo emocional. No 

experimento 2 , vinte e quatro voluntárias foram avaliadas em uma tarefa de 

reconhecimento explícito de expressões faciais em três fases distintas do ciclo 

menstrual com o intuito de avaliar o impacto da fase do ciclo menstrual assim 

como do estado dos hormônios sexuais na capacidade das mulheres 

identificarem de maneira correta emoções em faces. Os principais resultados 

foram os achados de que diferenças entre os sexos foram significativas apenas 

na capacidade em reconhecer as emoções raiva e medo e não foram 

encontradas diferenças entre os sexos na emoção despertada durante o 

reconhecimento das expressões faciais. Alem disto, nosso resultado corrobora 

resultados anteriores ao mostrar um impacto da fase do ciclo menstrual e do 

estado dos hormônios sexuais na capacidade das mulheres reconhecerem 

expressões faciais, especificamente expressões faciais de raiva, asco e tristeza 

em faces masculinas. Estes resultados serão discutidos com maiores detalhes 

a diante. 

 

5.1 Experimento 1 
 

No experimento 1 foi empregada metodologia mais simples, se 

comparado ao experimento 2, e teve como objetivo a busca de resultados 

ainda exploratórios, tanto na análise quantitativa quanto na qualitativa. Ele 

serviu, inclusive, para embasar algumas decisões na condução do experimento 

2. O uso de escalas de avaliação mais simples na montagem da amostra e a 

ausência de controle do ambiente hormonal, por dosagem sanguínea, do ciclo 

menstrual ou do uso de anticoncepcionais hormonais permitiu que o número de 
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voluntários fosse maior, porém com reconhecida perda da qualidade dos dados 

colhidos. 

A amostra do experimento 1 mostrou escores médios do IDB e no 

IDATE-T esperados para a população em avaliação e não encontramos 

diferenças entre os sexos nestas médias. Apesar de homogênea a amostra foi 

relativamente pequena e com possíveis vieses por tratar-se majoritariamente 

de alunos de graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

Os resultados do experimento 1 sobre as diferenças entre os sexos no 

reconhecimento de expressões faciais restringiram-se a maior freqüência de 

reconhecimento por parte das mulheres, em relação aos homens, das emoções 

raiva e medo, especificamente em faces femininas. Este resultado apoia a ideia 

predominante de que mulheres reconhecem e expressam emoções de maneira 

mais efetiva, em nosso estudo especificamente raiva e medo, do que homens, 

apesar dos já discutidos controversos resultados da literatura sobre o assunto. 

Vale aqui reafirmar a hipótese de que resultados incoerentes nesta área se 

devem, entre outros motivos, à falta de controle do ambiente hormonal dos 

voluntários na maioria dos estudos, inclusive na presente investigação. 

A análise dos tipos de erros cometidos pelos voluntários, das ocasiões 

em que  não foram capazes de identificar com acurácia a emoção exposta na 

expressão facial, aponta para qualidade única da emoção alegria entre as 

emocões básicas. É a única com valência positiva e ficou claro pelo resultado 

do deste estudo que foi uma emoção reconhecida com grande acurácia e 

raramente confundida com alguma outra de valência negativa (raiva, asco, 

medo e tristeza). A face neutra, apesar de também ter sido reconhecida com 

grande precisão, com alguma frequência foi confundida com raiva, 

especificamente para as faces masculinas, emoção reconhecidamente de 

valência negativa. Este achado embasa a escolha das expressões de alegria 

para contraste na análise do experimento 2. 

Tem-se argumentado que a emoção despertada no observador pode ser 

fator central na sua capacidade em reconhecer corretamente determinada 

emoção (Adolphs, 2002; Niedenthal, 2007). Apesar de existirem dados na 
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literatura que sugerem efeito do sexo na intensidade da emoção despertada e 

que as mulheres são mais sensíveis (Wild et al., 2001), o presente estudo não 

encontrou diferenças significativas na emoção despertada em homens e 

mulheres. 

 

5.2 Experimento 2 
 

A medida objetiva dos hormônios sexuais durante as sessões no 

experimento 2 e a delimitação específica dos dias do ciclo menstrual em que as 

voluntárias foram testadas proporcionou ao presente estudo a caracterização 

de três momentos do ciclo menstrual das mulheres com concentrações de 

hormônios sexuais bastante confiáveis e distintos entre si. Este fato, 

provavelmente, foi responsável pela detecção de importantes diferenças no 

reconhecimento de expressões faciais ao longo das fases do ciclo menstrual, e 

também nas correlações encontradas entre o reconhecimento de emoções em 

faces e a concentração de hormônios sexuais. Métodos de contagem a partir 

da data de menstruação anterior ou posterior à avaliação de funções cognitivas 

e emocionais foram utilizados em vários estudos na caracterização da fase do 

ciclo menstrual e do ambiente hormonal, no entanto, essas estratégias estão 

relacionadas com taxas de erro que chegam a 46% (Gordon et al., 1986). A 

confirmação das concentrações hormonais esperadas foi crítica na validação 

da fase menstrual, já que se consideramos a precisão, ou falta dela, na 

determinação da fase menstrual, um fator que contribuiu significativamente 

para resultados incongruentes em estudos prévios. 

As concentrações de estradiol, progesterona e testosterona medidas 

neste experimento confirmaram, na média, a expectativa quanto as 

concentrações destes hormônios para cada fase do ciclo menstrual. 

Consideramos relevante o fato de o experimento 2 ter avaliado as mulheres na 

fase folicular precoce, com baixas concentrações de estradiol e progesterona; 

na fase periovulatória, altas concentrações de estradiol e baixas concentrações 

de progesterona e na fase lútea, altas concentrações de estradiol e 
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progesterona, enquanto em alguns outros estudos (Rubinow et al., 2007; Derntl 

et al., 2008) optou-se por avaliar apenas as fases folicular e lútea. Vale 

ressaltar que a metodologia aqui utilizada permite vislumbrar a possibilidade de 

dissociação dos efeitos do estradiol e da progesterona no reconhecimento de 

expressões faciais. 

A opção por um delineamento cruzado foi uma evolução da metodologia 

utilizada pelos autores deste estudo em relação ao que foi feito em pesquisas 

prévias. Ao avaliar a mesma voluntária em momentos diversos do ciclo 

menstrual foi possível realizar uma comparação de cada uma das voluntárias 

ao reconhecer expressões faciais em diferentes fases do ciclo menstrual e não 

apenas entre grupos distintos em diferentes fases do ciclo menstrual, ou seja, 

uma comparação intra-grupo ao invés de entre-grupo. Uma critica comum à 

comparação entre-grupo na avaliação de medidas de processamento 

emocional é que cada indivíduo, e mais especificamente cada cérebro, pode 

responder de maneira diferente à intervenção proposta. Um potencial problema 

da abordagem intra-grupo é o risco de que um efeito de aprendizagem na 

tarefa de reconhecimento emocional prejudique a qualidade dos dados 

colhidos. Para minimizar este risco foram formados grupos distintos no que se 

refere à ordem de realização da tarefa, como descrito anteriormente, e 

realizado tratamento estatístico inicial para descartar qualquer efeito de ordem. 

Quanto às medidas subjetivas avaliadas, a identificação das expressões 

faciais de emoções foi detectada com mínima interferência dos estados 

subjetivos de humor e ansiedade. Isoladamente, o fator prejuízo cognitivo da 

VAMS variou com o tempo da sessão experimental, refletindo provavelmtne 

cansaço das voluntárias, não se relacionando com a fase do ciclo menstrual e 

portanto não interferem nos resultados principais deste estudo. Apenas duas 

correlações entre medidas de estado subjetivo e dosagem hormonal foram 

significativas: durante a fase periovulatória, uma correlação negativa das 

concentrações de estradiol e o fator desconforto da VAMS e também uma 

correlação negativa entre as concentrações de progesterona e a medida da 

IDATE-T. Ambos os resultados devem ser vistos com ressalvas, já que se 
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referem a apenas uma das fases do ciclo menstrual, mas podem ser explicados 

por alegados efeitos ansiolíticos da progesterona e do estradiol (Deecher et al., 

2008; Bäckström et al., 2011). 

O presente estudo demonstrou que independentemente da fase do ciclo 

menstrual, a emoção alegria foi a única significativamente reconhecida com 

maior acurácia. Estes dados corroboram a ideia de que o reconhecimento de 

expressões faciais de diferentes emoções, apesar de compartilhar alguns 

mecanismos psicológicos e estruturas neurais, pode apresentar etapas 

distintas no seu processamento e, portanto apresentar desempenhos diferentes 

para cada emoção (Adolphs, 2002). Esse achado reforça, ainda, a opção em 

utilizar a acurácia no reconhecimento de alegria como contraste para análise 

do desempenho dos voluntários no reconhecimento de outras emoções no 

presente estudo. 

Tomados em conjunto, os resultados aqui apresentados sobre a 

variação no reconhecimento de expressões faciais de acordo com a variação 

dos hormônios sexuais durante o ciclo menstrual podem ser visto em três 

padrões principais. Em um primeiro padrão, a capacidade de reconhecimento 

das emoções negativas (raiva, medo e tristeza) é mais intensa nas fases 

iniciais do ciclo menstrual e diminui conforme as cocentrações de estradiol e 

progesterona vão aumentando ao longo do ciclo. Um segundo padrão, válido 

apenas para o reconhecimento de asco, a acurácia no reconhecimento 

emocional é menor nas fases iniciais do ciclo e aumenta conforme as 

concentrações de estradiol e progesterona também se elevam. E ainda, o 

padrão de variação do reconhecimento de surpresa e alegria, em que não 

houve oscilação significativa conforme as fases do ciclo menstrual. 

As voluntárias em fase do ciclo menstrual com baixas concentrações de 

estrógeno e progesterona reconheceram com maior acurácia as expressões de 

raiva em faces masculinas do que durante fase do ciclo menstrual com altas 

concentrações de estradiol e progesterona. Este resultado, apesar de 

estatisticamente ser apenas de tendência, é reforçado pelo achado de 

correlação negativa entre o reconhecimento de raiva e as concentrações de 
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estradiol na fase folicular precoce. Além disso, é reprodução dos resultados de 

estudo prévio de nosso grupo (Guapo et al 2009). O reconhecimento de 

expressões faciais de raiva tem alto valor no desempenho social do indivíduo. 

No contato social, tem se argumentado que as expressões de raiva servem 

como um sinal de que o comportamento atual deve ser interrompido, ou seja, o 

indivíduo deve colocar em uso os mecanismos de inibição comportamental 

disponíveis (Blair, 2003). Não traz surpresa, portanto, o achado de que 

pacientes com “sociopatia adquirida”, um termo introduzido por Damasio et al. 

(1990) para caracterizar indivíduos que após lesões cerebrais, principalmente 

no córtex frontal, passam a preencher critérios diagnósticos para transtorno de 

personalidade antissocial, apresentando déficit global no reconhecimento de 

expressões faciais, especialmente de raiva (Hornak et al., 1996; Blair; Cipolotti, 

2000). Pacientes com sociopatia adquirida têm grandes dificuldades em 

socializar-se e forte tendência a reagir de forma agressiva a estímulos 

ameaçadores ou frustrantes do meio, entre outros sintomas. Davidson et al. 

(2000) propõem que a propensão à agressão impulsiva esteja associada a dois 

fatores dissociáveis, apesar de claramente interconectados: baixo limiar para a 

ativação de afetos negativos e falha em responder adequadamente à 

antecipação dos resultados negativos da atitude agressiva. Pode  se supor que 

a propensão, exposta neste estudo, de mulheres na fase folicular precoce de 

seu ciclo menstrual detectarem com maior facilidade raiva em expressões 

faciais possa estar relacionada com esse primeiro momento da agressão 

impulsiva, ou seja, à predisposição em detectar estímulos ameaçadores no 

ambiente. Esta consideração é valida diante do achado de Hall (2006), de que 

os voluntários com maior pontuação em escala que mede a propensão em 

reagir com agressividade apresentaram maior reconhecimento de raiva em 

faces que não expressavam essa emoção. 

Estudos em animais têm demonstrado relação negativa entre serotonina 

e agressividade, particularmente agressividade impulsiva (Higley; Linnoila, 

1997). Em humanos, estudos com depleção de triptofano mostraram que 

baixos níveis de serotonina estão relacionados a propensão a comportamento 
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agressivo (Pihl et al., 1995; Dougherty et al., 1999), principalmente, mas não 

exclusivamente, em indivíduos com traços de agressividade em sua 

personalidade. Por outro lado, o aumento da disponibilidade de serotonina, por 

meio de suplementação de triptofano (Moskowitz et al., 2001) ou administração 

de D-fenfluramina (Cherek; Lane, 2001) diminuiu a probabilidade de indivíduos 

reagirem com agressividade. Ainda, a administração de 20mg/dia de citalopram 

por sete dias em voluntários saudáveis prejudicou o reconhecimento de faces 

de raiva e medo (Harmer et al., 2004), além de diminuir a hostilidade subjetiva 

(Harmer et al., 2006).  

O presente estudo mostrou que mulheres em fase do ciclo menstrual 

com baixo estradiol e, conforme discutido anteriormente, com provável redução 

da função serotonérgica, reconheceram com mais facilidade expressões faciais 

de raiva do que mulheres em fases do ciclo menstrual com altas concentrações 

de estradiol e, provavelmente, melhor função serotonérgica. Na prática clínica, 

o tratamento continuado com inibidores seletivos da recaptação de serotonina 

(ISRS) tem demonstrado certa eficácia em patologias que cursam com altos 

níveis de agressividade e impulsividade, como os transtornos de personalidade 

borderline (TPB) e antissocial (TPA) (Herpertz et al., 2007) e o transtorno 

explosivo intermitente (TEI) (Reist et al., 2003). 

Ainda a respeito do reconhecimento de expressões de raiva, Kessler e 

colaboradores (2007) encontraram em pacientes com TP tendência em 

interpretar erroneamente a existência de raiva em faces, que na verdade não 

expressavam  esta emoção. Apesar de estatisticamente o achado ser apenas 

uma tendência e da amostra apresentar muitos sintomas depressivos, abre-se 

aí um caminho para novas investigações. Baixos níveis de serotonina foram 

relacionados com a fisiopatologia do TP (Graeff, 2004), e pacientes com TP 

apresentam boa resposta ao tratamento crônico com ISRS (Otto et al., 2001). É 

pertinente, ainda, o dado de que mulheres com TP apresentam aumento no 

número de ataques de pânico na pré-menstruação (Seeman, 1997), período 

em que as concentrações de estradiol e progesterona já estão em queda. 
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O presente estudo mostrou que as concentrações de estradiol 

modularam a percepção de expressões faciais de raiva masculinas e não 

femininas. Este dado está de acordo com os achados de que faces de raiva 

masculinas são identificadas mais rapidamente do que faces de medo, tanto 

para homens como para mulheres (Williams; Mattingley, 2006). Já que os 

homens são fisicamente mais robustos e mais agressivos que as mulheres, é 

esperado que eles representem ameaça maior do que elas (Nelson; 

Chiavegatto, 2001). 

É possível que a progesterona também tenha papel na modulação 

negativa do reconhecimento de raiva. Conforme já discutido, a progesterona, 

por meio de seu principal metabólito ativo, a alopregnanolona, tem efeito 

modulatório positivo em receptores GABAA e consequente efeito ansiolítico. Os 

efeitos do ciclo menstrual no reconhecimento de raiva podem se dever a uma 

complexa interação entre os efeitos do estradiol e da progesterona e não ao 

efeito de apenas um deles. 

O processamento de expressões faciais de medo comportou-se de 

maneira parecida com o de raiva, com maior reconhecimento em fase do ciclo 

com baixas concentrações de estadiol e progesterona, porém isto se deu em 

faces femininas e não masculinas. Novamente, o efeito positivo do estradiol 

sobre a função serotoninérgica e o efeito positivo da progesterona sobre a 

função gabaérgica podem estar relacionados aos resultados deste estudo. 

Como citado anteriormente, a administração de 20mg/dia de citalopram por 

sete dias, um modulador positivo da função serotoninérgica, em voluntários 

saudáveis, diminuiu o reconhecimento de faces de medo (Harmer et al., 2004). 

No estudo de Del-Ben e colaboradores (2012), verificou-se que o diazepam, 

droga reconhecidamente agonista de receptores GABAA, diminuiu a ansiedade 

dos voluntários e o reconhecimento de medo, também em faces femininas, e 

ainda modulou negativamente a função de áreas cerebrais relacionadas ao 

processamento de estímulos aversivos, medida por fMRI,. 

Estudos relacionam o reconhecimento de expressões de medo e 

transtornos de ansiedade em vários aspectos. A predisposição para reagir com 
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mais ansiedade foi associada à maior precisão na identificação de expressões 

faciais de medo (Surcinelli et al., 2006). Medidas fisiológicas (Rossignol et al., 

2005) e de fMRI (Stein et al., 2007) associaram a propensão à ansiedade em 

indivíduos saudáveis com alterações no processamento emocional de medo. 

Por fim, entre os pacientes com o diagnóstico estabelecido de transtornos de 

ansiedade também existem evidências de comprometimento do processamento 

de expressões faciais de medo (Tsunoda et al., 2008). Os resultados do 

presente estudo podem sugerir que mulheres em períodos do ciclo menstrual 

ou reprodutivo submetidas a baixas dosagens de estradiol e progesterona 

podem compartilhar o mesmo substrato neurofuncional e comportamental de 

pacientes ansiosos, ou com alta propensão à ansiedade, e por esse motivo 

estariam em maior risco de desenvolver transtornos ansiosos. 

Apesar da diferença significativa no reconhecimento de tristeza em 

expressões faciais de maneira geral, a análise pormenorizada dos dados 

mostrou que este resultado deveu-se ao reconhecimento de faces masculinas 

e não femininas. Mulheres avaliadas durante a fase periovulatória do ciclo 

menstrual, caracterizada por concentrações crescentes de estradiol e 

concentrações ainda reduzidos de progesterona, fizeram reconhecimento maior 

de tristeza, em comparação à avaliação durante a fase lútea de seus ciclos, 

caracterizada por altas concentrações de estradiol e progesterona. A 

correlação positiva encontrada entre as concentrações de progesterona e o 

reconhecimento de expressões faciais de tristeza não conflitam com este 

resultado, já que se referem apenas à dosagem desse hormônio na fase 

periovulatória. Este resultado não deve ser relacionado às concentrações de 

estradiol e à modulação de serotonina, mas sim às concentrações de 

progesterona que se diferem significativamente entre as fases do ciclo em 

questão. Uma possível  explicação para este achado é que na fase lútea os 

efeito ansiolítico das altas concentrações de progesterona, via modulação 

positiva de receptores GABAA, promova a diminuição da percepção de 

estímulos negativos e, portanto, reduza a percepção de tristeza. Porém, 

estudos clínicos têm demonstrado que apesar de a reposição de estrogênio ter 
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efeito positivo no humor, ela possui  efeitos negativos no humor  quando em 

associação com progesterona, pelo menos em parte das mulheres 

menopausadas (Birzniece et al., 2006). Essa peculiaridade sugere relação 

entre o efeito da progesterona com sintomas depressivos quando em 

associação com o estrogênio. Os resultados aqui apresentados não permitem 

resolver esta dúvida, mas demonstram a necessidade de estudos que 

consigam investigar esta complexa relação entre estrogênio e progesterona no 

humor e no processamento de emoções. Pacientes com diagnóstico de 

depressão maior tendem a perceber com mais frequência ou acurácia 

estímulos emocionais negativos, como faces de tristeza, do que controles 

saudáveis, assim como tendem a prestar menos atenção a estímulos positivos, 

como faces de alegria. Algumas dessas anormalidades persistem após a 

remissão dos sintomas e também são encontradas em indivíduos não 

deprimidos, mas em alto risco de desenvolver depressão (Leppänen, 2006). Os 

resultados deste estudo sugerem que mulheres em períodos de queda das 

concentrações de progesterona podem estar em maior risco de desenvolverem 

quadros depressivos por apresentarem propensão ao reconhecimento de 

tristeza no ambiente. 

A capacidade em identificar expressões faciais de asco ao longo do ciclo 

menstrual mostrou um padrão de alterações diferente para esta emoção em 

comparação ao demonstrado em outras emoções básicas de valência negativa.  

Ao relatarem que mulheres em fases do ciclo menstrual com altas 

concentrações de progesterona mostraram-se mais sensíveis a faces 

ameaçadoras com conteúdo de nojo, Conway et al. (2007) propõem que esta 

característica proteja as mulheres de situações de risco de contaminação, 

principalmente durante períodos do ciclo vital com altas concentrações de 

progesterona e necessidade real de diminuição de riscos, como é o caso da 

gestação. No entanto, pode expor as mulheres a emoções negativas em 

períodos menos arriscados da vida, como no caso do período pré-menstrual. 

Os achados deste estudo reforçam esta ideia. 
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Os achados aqui descritos somam-se aos dados da literatura que 

apontam para a importância das diferenças entre os sexos no processamento 

emocional. Esta investigação não encontrou diferenças na emoção despertada 

no indivíduo como fator implicado em tal dimorfismo sexual, no entanto sugere 

um papel do ciclo menstrual e dos hormônios sexuais no processamento de 

expressões faciais.  

A extrapolação de achados da neurociência básica para o 

comportamento humano fora dos laboratórios deve ser feita com extrema 

cautela e conhecimento de todas as limitações desse processo. Ainda assim, 

algumas considerações sobre os dados aqui mostrados das diferenças entre 

homens e mulheres e a importância dos hormônios sexuais no processamento 

de emoções podem ser úteis para melhor entendimento das peculiaridades 

clínicas no manejo de mulheres com transtornos psiquiátricos. 

Apesar de estudos futuros serem necessários para esclarecerem os 

efeitos que cada um desses hormônios no funcionamento cerebral de 

humanos, tanto normais quanto patológicos, o presente estudo reafirma que as 

diferenças entre os sexos e o papel dos hormônios sexuais na investigação do 

processamento de emoções devem ser levadas em consideração. 

Apesar das inovações e dos cuidados metodológicos os resultados 

deste estudo bom como sua discussão devem ser considerados com a devida 

cautela pelo tamanho da amostra. Novos estudos serão necessários para a 

confirmação ou não do que aqui foi proposto.  
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ANEXO A 
 
 

QUESTIONÁRIO DE TRIAGEM 
Modificado de SCID-NP (2004) Revisão Geral 

 
 

Código de identificação 
 

 Data da avaliação _____/ ____/ ____ 

Contato 
 

 Avaliador: 

Dados Demográficos Sexo: 
1 Masculino 
2 Feminino 

Raça: 
1 Branca 
2 Negra 
3 Oriental 
4 Parda 
5 Outras 

Qual a data do seu nascimento?  
 

_____/ ____/ ____ Idade:   

Você é casado (a)? 
 
 

1 Solteiro 
2 Casado 
3 Amasiado 

4 Divorciado 
5 Viúvo 

EDUCAÇÃO E TRABALHO 
Até que ano você estudou? 
 
 
 
 
 

Número de anos de 
estudo: _________ 
 
 

1 1o grau incompleto 
2 1o grau completo 
3 2o grau incompleto 
4 2o grau completo 
5 3o grau incompleto 
6 3o grau completo 

Se não conseguiu completar o que pretendia, 
descreva o motivo 

  

Está trabalhando? 
O quê você faz? 
Há quanto tempo está nesse emprego? 
(se menos de 6 meses, porque deixou seu 
último emprego?) 

Se não está trabalhando, como você se sustenta? 

  

PRESENÇA DE PSICOPATOLOGIA PRÉVIA 
Você já procurou tratamento para algum tipo de problema 
psiquiátrico ou emocional? 

 
⇒ SE SIM: Para qual problema? Qual tratamento você 

recebeu? Usou medicações?) 
 

⇒ SE NÃO: Já houve algum período em que você, ou 
outra pessoa, achou que deveria procurar ajuda 
devido ao modo como você estava agindo?  

1 Sim 
2 Não 

 

E tratamento para drogas ilícitas ou álcool?  
Em toda sua vida, qual foi o período em que você se sentiu 
mais chateado? (Por qual motivo? Como você se sentia?) 
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E o período em que você se sentiu melhor? 
 

 

Existe alguém na sua família com problemas psiquiátricos? 
⇒ SE SIM: Especificar 

1 Sim 
2 Não 

 
 
PSICOPATOLOGIA DURANTE O ÚLTIMO MÊS 
Como você passou este último mês? 
 

 

Aconteceu algo que você considerou particularmente 
difícil? 
Problemas no trabalho ou com a família? 

 

Como esteve seu humor?  
Você fuma? 
⇒ SE SIM: Quantos cigarros por dia? 

 

Quanto você tem bebido ultimamente? ( último mês)  
Usou drogas ilícitas durante os últimos 3 meses? 
(maconha, cocaína, ecstasy, crack, solventes) 

 

AVALIAÇÃO MÉDICA GERAL 
Como está sua saúde física?  
Você tem algum outro problema de saúde? 

 

Já necessitou ficar internado ou ter feito algum tratamento 
prolongado? 
Para quê? 

 

Você está tomando alguma medicação? 
⇒ SE SIM: Com que freqüência? A quantidade tem 
aumentado ultimamente? 

 

  
 
Você já teve ou tem… 
 Alergias    Problemas de Tireoide ou outra endocrinopatia 

 Cefaleias frequentes ou intensas   Doenças de pele 

 Tonturas    Transtornos Gastrointestinais 

 Desmaios   Problemas cardiovasculares (HAS, arritmias) 

 Oftalmopatias   Problemas respiratórios (asma, DPOC) 

 Otorrinopatias   Doenças neurológicas (convulsões, TCE) 

 Infecções recorrentes   Problemas genitourinários (dispareunia, disfunção sexual) 

 
Você já participou de alguma outra pesquisa? ם sim 

 não ם
Especificar 

Você gostaria de receber algumas informações 
sobre este projeto por email? 

 sim ם
 não ם

Email: 

 ________ sim Data: ____/____/____ hora ם
 

Agendado para sessão experimental 

 :não Justificar ם
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ANEXO B 
 
 

TRIAGEM TELEFÔNICA 
 
 

Contato: 
 
 
Qual a sua idade? 
 
Você usa pílula anticoncepcional? ם sim 

 não ם

Seu ciclo menstrual é regular? 
Qual a duração do seu ciclo? 

 sim ם
 não ם

Especificar:  

 sim Especificar:  Você tem algum problema ם
psiquiátrico? ם não   

 sim Especificar:  Você já teve algum problema ם
psiquiátrico? ם não   

 sim Especificar:  Existe alguém na sua família com ם
problemas psiquiátricos? ם não   

 sim Especificar:  Você tem algum outro problema ם
médico? ם não   

  cirurgias na cabeça ם trauma craniano ם
 epilepsia ם enxaqueca ם

Você já teve… 

 alergias ם problemas cardíacos ם
 sim Especificar:  Você está tomando alguma ם

medicação? ם não   
 sim Especificar:  Você tem usado algum tipo de ם

droga? ם não   
 ?sim Você usa bebida alcoólica ם
 não ם

Especificar tipo e quantidade: 

Você fuma?  ם sim 
 não ם

Especificar quantidade: 

Você já participou de alguma outra 
pesquisa? 

 sim ם
 não ם

Especificar: 

Você gostaria de receber algumas 
informações sobre este projeto por 
email? 

 sim ם
 não ם

Email: 

 sim Data: ____/____/____ hora ________ Agendado para entrevista ם
 :não Justificar ם
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ANEXO C  
 
 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 
 
 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente 
cada grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) diante da afirmação, em cada 
grupo, que descreve melhor a maneira como você tem se sentido nesta semana, incluindo 
hoje. Se várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo 
em cada uma. Tome o cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer a 
sua escolha. 
 
1. 0 Não me sinto triste. 

1 Eu me sinto triste. 
2 Estou sempre triste e não consigo sair disso. 
3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar.  

 
2. 0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro. 

1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro. 
2 Acho que nada tenho a esperar. 
3 Acho o futuro sem esperança e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar. 

 
3. 0 Não me sinto um fracasso. 

1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum. 
2 Quando olho para trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos. 
3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso. 

 
4. 0 Tenho tanto prazer em tudo como antes. 

1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes. 
2 Não encontro um prazer real em mais nada. 
3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo.  

 
5. 0 Não me sinto especialmente culpado. 

1 Eu me sinto culpado às vezes. 
2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo. 
3 Eu me sinto sempre culpado. 

 
6. 0 Não acho que esteja sendo punido. 

1 Acho que posso ser punido. 
2 Creio que vou ser punido.  
3 Acho que estou sendo punido. 

 
7. 0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo. 

1 Estou decepcionado comigo mesmo. 
2 Estou enojado de mim. 
3 Eu me odeio. 

 
8. 0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

1 Sou crítico em relação a mim devido a minhas fraquezas ou meus erros. 
2 Eu me culpo sempre por minhas falhas. 
3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece. 

 
9. 0 Não tenho quaisquer ideias de me matar. 

1 Tenho ideias de me matar, mas não as executaria. 
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2 Gostaria de me matar. 
3 Eu me mataria se tivesse oportunidade. 

 
10. 0 Não choro mais que o habitual. 

1 Choro mais agora do que costumava. 
2 Agora, choro o tempo todo. 
3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo mesmo que o queira.  

 
11. 0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 

1 Fico molestado ou irritado mais facilmente do que costumava. 
2 Atualmente me sinto irritado o tempo todo. 
3 Absolutamente não me irrito com as coisas que costumavam irritar-me. 

 
12. 0 Não perdi o interesse nas outras pessoas. 

1 Interesso-me menos do que costumava pelas outras pessoas. 
2 Perdi a maior parte do meu interesse nas outras pessoas. 
3 Perdi todo o meu interesse nas outras pessoas.  

 
13. 0 Tomo decisões mais ou menos tão bem como em outra época. 

1 Adio minhas decisões mais do que costumava.  
2 Tenho maior dificuldade em tomar decisões do que antes. 
3 Não consigo mais tomar decisões. 

 
14. 0 Não sinto que minha aparência seja pior do que costumava ser.  

1 Preocupo-me por estar parecendo velho ou sem atrativos.  
2 Sinto que há mudanças permanentes em minha aparência que me fazem parecer sem 
atrativos. 
3 Considero-me feio.  

 
15. 0 Posso trabalhar mais ou menos tão bem quanto antes. 

1 Preciso de um esforço extra para começar qualquer coisa. 
2 Tenho de me esforçar muito até fazer qualquer coisa. 
3 Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 
16. 0 Durmo tão bem quanto de hábito. 

1 Não durmo tão bem quanto costumava. 
2 Acordo uma ou duas horas mais cedo do que de hábito e tenho dificuldade para voltar a 
dormir. 
3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e tenho dificuldade para voltar a 
dormir. 

 
17. 0 Não fico mais cansado que de hábito. 

1 Fico cansado com mais facilidade do que costumava. 
2 Sinto-me cansado ao fazer quase qualquer coisa. 
3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

 
18. 0 Meu apetite não está pior do que de hábito.  

1 Meu apetite não é tão bom quanto costumava ser.  
2 Meu apetite está muito pior agora.  
3 Não tenho mais nenhum apetite. 

 
19. 0 Não perdi muito peso, se é que perdi algum ultimamente.  

1 Perdi mais de 2,5 Kg. 
2 Perdi mais de 5,0 Kg. 
3 Perdi mais de 7,5 Kg.  
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Estou deliberadamente tentando perder peso, comendo menos: SIM ( ) NÃO ( ) 
 
20. 0 Não me preocupo mais que o de hábito com minha saúde. 

1 Preocupo-me com problemas físicos como dores e aflições ou perturbações no estômago 
ou prisão de ventre. 
2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa que não 
isso. 
3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em outra 
coisa. 

 
21. 0 Não tenho observado qualquer mudança recente em meu interesse sexual.  

1 Estou menos interessado por sexo que costumava. 
2 Estou bem menos interessado em sexo atualmente.  
3 Perdi completamente o interesse por sexo 
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ANEXO D  
 
 

INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO - IDATE-T 
 
 

State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger et al., 1970) - versão traduzida e validada por Biaggio e Natalício (1979) 
 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita que melhor indicar como 
você geralmente se sente. Não gaste muito tempo em uma única afirmação, mas tente dar a 
resposta que mais se aproximar de como você se sente geralmente. 
 

Avaliação 

Quase nunca ....... 1 Às vezes ..... 2 Frequentemente .....3 Quase sempre .... 4 
 

Item Descrição 1     2     3     4 

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 por que não consigo tomar decisões rápidas 1     2     3     4 

6 Sinto-me descansado(a) 1     2     3     4 

7 Sinto-me calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo(a) 1     2     3     4 

8 Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal forma que não as consigo 

resolver 

1     2     3     4 

9 Preocupo-me demais com as coisas sem importância 1     2     3     4 

10 Sou feliz 1     2     3     4 

11 Deixo-me afetar muito pelas coisas 1     2     3     4 

12 Não tenho confiança em mim mesmo(a) 1     2     3     4 

13 Sinto-me seguro(a) 1     2     3     4 

14 Evito ter de enfrentar crises e problemas 1     2     3     4 

15 Sinto-me deprimido(a) 1     2     3     4 

16 Estou satisfeito(a) 1     2     3     4 

17 Às vezes, ideias sem importância entram em minha cabeça e ficam me 

preocupando 

1     2     3     4 

18 Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da cabeça 1     2     3     4 

19 Sou uma pessoa estável 1     2     3     4 

20 Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus problemas do momento 1     2     3     4 
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ANEXO E  
 
 
 

ESCALA ANALÓGICA VISUAL DO HUMOR V A M S 
 
 
 
INSTRUÇÕES: Avalie como você se sente agora em relação aos itens abaixo e marque cada 
linha com um traço vertical no ponto que melhor descreve seus sentimentos. O centro de cada 
linha indica como você habitualmente se encontra e as extremidades indicam o máximo de 
cada condição. 
 
 
Alerta  Sonolento
  
Calmo  Agitado
  
Forte  Fraco
  
Confuso  Com ideias 

claras
  
Ágil  Desajeitado
  
Apático  Dinâmico
  
Satisfeito  Insatisfeito
  
Preocupado  Tranquilo
  
Raciocínio difícil  Perspicaz
  
Tenso  Relaxado
  
Atento  Distraído
  
Incapaz  Capaz
  
Alegre  Triste
  
Hostil  Amistoso
  
Interessado  Desinteressado
  
Retraído  Sociável
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ANEXO F  
 
 

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO G  
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TÍTULO DA PESQUISA: Papel dos hormônios sexuais no reconhecimento de expressões 
faciais: diferenças entre os sexos e fases do ciclo menstrual 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Vinícius Guandalini Guapo CREMESP: 110.460 
 
1. A justificativa e objetivo da pesquisa. 
 

Alguns estudos apontam para diferenças entre homens e mulheres no desempenho de 
funções psíquicas, como memória, atenção, habilidade verbal e percepção espacial. Parece 
também que as mulheres diferem entre si, dependendo da fase do ciclo menstrual em que se 
encontram. Nesse estudo, pretendemos avaliar as diferenças entre homens e mulheres, assim 
como diferenças entre mulheres em diferentes fases do ciclo menstrual com relação à 
capacidade em identificar algumas emoções básicas. 
 
2. Os procedimentos que serão utilizados e seu propósito, bem como a identificação dos 

procedimentos que são experimentais. 
 

Existe uma diferença nos procedimentos a serem realizados em homens e mulheres. 
Portanto se você é do sexo masculino, nós precisaremos ver você em duas ocasiões. Na 
primeira vez, nós confirmaremos se você pode participar do estudo, fazendo algumas questões 
sobre a sua saúde, aplicando duas escalas de avaliação de sintomas psiquiátricos, realizando 
um exame físico e, se necessário, exame de sangue para alguns testes laboratoriais como 
hemograma, glicemia, sódio, potássio, ureia, creatinina, função tireoidiana (TSH e T4 livre), 
VDRL e HIV além de dosagem de metabólitos da maconha e cocaína. O tempo estimado para 
a realização desta avaliação é de quarenta e cinco minutos.  

A segunda visita será agendada de acordo com sua disponibilidade. Nessa ocasião, 
você deverá preencher uma escala para nos dizer como você está se sentindo naquele 
momento, marcando um ponto numa linha de 10 cm. Esta escala é bastante simples e você 
deverá preenchê-la em momentos diferentes, mas nós faremos um treinamento antes de 
iniciarmos os procedimentos. Você responderá também a algumas perguntas sobre o seu 
estado de humor. Você deverá ainda realizar uma tarefa simples, que dura cerca de 25 
minutos. Fotos de atores representando algumas emoções básicas serão sucessivamente 
apresentadas na tela de um computador. Algumas teclas do computador estarão marcadas 
com etiquetas definindo 7 emoções (neutra, alegria, medo, raiva, asco, surpresa e tristeza) e 
você deverá apenas escolher entre as 7 opções aquela que melhor define a emoção 
apresentada. Estas escalas e tarefas são bastante simples, mas nós faremos um treinamento 
antes de iniciarmos os procedimentos. Nesta ocasião, também será colhido sangue para 
dosagens de alguns hormônios como estrógeno, progesterona e testosterona. O tempo 
estimado para a realização da sessão experimental é de sessenta e cinco minutos. 

No caso de voluntárias do sexo feminino, teremos que agendar duas outras sessões 
experimentais como a que foi descrita, totalizando 4 encontros. Vale lembrar ainda que você 
será questionada sobre seu ciclo menstrual, e que as sessões experimentais serão agendadas 
de acordo com seu ciclo menstrual e / ou sua disponibilidade.  
 
3. Os desconfortos e riscos esperados. 

 
Os procedimentos adotados nesse estudo não apresentam riscos potenciais, exceto o 

desconforto causado pela punção para coleta de amostras de sangue e pela necessidade de 
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adaptarmos as datas de realização dos procedimentos de acordo com as fases do seu ciclo 
menstrual. 
 
4. Os benefícios que se pode obter. 
 

Este estudo nos ajudará a compreender melhor como o nosso cérebro funciona 
desenvolvendo algumas tarefas específicas. Estas informações permitirão o aprofundamento 
do conhecimento a respeito tanto do funcionamento normal do cérebro, como das alterações 
que ocorrem em determinados transtornos mentais, o que poderá ser útil para o tratamento 
destes transtornos. 
 
Eu _________________________________________, R.G.__________________, abaixo 
assinado, tendo recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos abaixo 
relacionados, concordo em participar. 
 
 
1. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida 

a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a 
pesquisa e o tratamento a que serei submetido. 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer 
momento, sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu tratamento. 

3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial da 
informação relacionada a minha privacidade. 

4. O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda 
que esta possa afetar a minha vontade de continuar dele participando. 

5. O compromisso de que serei devidamente acompanhado e assistido durante todo o período 
de minha participação no projeto, bem como de que será garantida a continuidade do meu 
tratamento, após a conclusão dos trabalhos de pesquisa. 

6. O ressarcimento de eventuais despesas decorrentes da minha participação no projeto, a ser 
promovido pelo orçamento da pesquisa, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) por sessão 
experimental realizada. 

 
 
Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 
que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido projeto. 
 
 
Ribeirão Preto, _____ de _________________________ de __________  
 
 

 
___________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO PARTICIPANTE NO ESTUDO 
 
 

_________________________________________________________________ 
ASSINATURA DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

Vinícius Guandalini Guapo CREMESP: 110.460 
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ANEXO H  
 
 
 
 

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO I 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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