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RESUMO 

 
Os profissionais da área da saúde enfrentam altas demandas psíquicas o que pode 
implicar em um aumento da vulnerabilidade ao desenvolvimento de estresse, 
transtornos de ansiedade e depressão, bem como um afastamento empático do 
usuário. A presente pesquisa teve como objetivo avaliar a existência de relações 
entre as capacidades empáticas, depressão, ansiedade, estresse e a Variabilidade 
da Frequência Cardíaca - VFC em profissionais de saúde. Participaram desta 
pesquisa 200 profissionais que atuavam na rede pública de saúde (SUS) no 
município de Petrolina (PE), com idades variando entre 22 e 67 anos, que 
responderam instrumentos para avaliar a empatia, estresse, depressão e ansiedade, 
respectivamente. Destes, 15 sujeitos realizaram ainda uma medida fisiológica da 
Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC). Os resultados indicam uma relação 
entre depressão, ansiedade e estresse, bem como uma relação positiva entre 
ansiedade e depressão com as capacidades empáticas, angustia pessoal e fantasia. 
Depressão e ansiedade também foram preditas de forma inversa pela tomada de 
perspectiva, e a depressão predisse positivamente a consideração empática.  Em 
relação à VFC houve uma relação com pNN50, indicador da modulação 
parassimpática, o que indica que quanto mais empático o sujeito maior seria a 
ativação no seu sistema simpático. Neste sentido, os resultados desta pesquisa 
apontam para a necessidade de cuidados com os profissionais de saúde, com o 
desenvolvimento de estratégias de cuidado de sua saúde mental, bem como de 
táticas para lidar com as demandas emocionais que o cuidado com o outro exige. 
 

 

Palavras-chave: Ansiedade, Depressão, Estresse, Empatia, Saúde. 

 



ABSTRACT 

 

Healthcare workers have been facing high psychological demands which can result 

in increased vulnerability to the development of stress, anxiety disorders, depression, 

and an empathic withdrawing from the patient. The purpose of this study was to 

evaluate the existence of relationships between empathic capacities, depression, 

anxiety, stress and Heart Rate Variability – HRV, in healthcare workers. The study 

gathered 200 professionals working in the Brazilian public health system (SUS), in 

the city of Petrolina (PE), aged between 22 and 67. They were submitted to 

questionnaires that assess empathy, stress, depression and anxiety.  Furthermore, 

15 subjects also performed a physiological measure of Heart Rate Variability (HRV). 

Results show relationships among depression, anxiety and stress, as well as a 

positive correlation between anxiety and depression with the empathic capacities, 

personal distress and fantasy.  Depression and anxiety were inversed predicted 

measures of perspective taking, and depression positively predicted the empathic 

concern. HRV was related to pNN50, a parasympathetic modulation indicator, which 

indicates that the more emphatic the subject the greater would be his/ her 

sympathetic nervous system activation. In this sense, the results of this study point to 

the need for care with healthcare workers, with the development of care strategies for 

their mental health, as well as to deal with the emotional demands in their 

workplaces. 

 

 

Keywords: Anxiety, Depression, Stress, Empathy, Health. 
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1. INTRODUÇÃO  

Durante muito tempo, a saúde era definida como “ausência de doença”, mas a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) trouxe uma nova definição para esse 

conceito, apresentando-a como “um estado completo de bem-estar físico, mental e 

social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade” (WHO, 1946). 

Apesar do conceito não ser novo, a discussão sobre o que é saúde ainda é. A OMS 

defende ainda que “para todas as pessoas, a saúde mental, a saúde física e a social 

constituem fios de vida estreitamente entrelaçados e complexos, profundamente 

interdependentes, estando sempre interligados. À medida que cresce a 

compreensão desse relacionamento, torna-se cada vez mais evidente que a saúde 

mental é indispensável para o bem-estar geral dos indivíduos, sociedades e países”. 

Assim, conhecer como os processos da saúde, especialmente da mental, podem 

estar relacionados com outros aspectos da vida dos sujeitos ganha mais relevância 

e importância social para a promoção do bem estar das populações mundiais. No 

presente trabalho, procura-se investigar a relação entre empatia, ansiedade, 

estresse e depressão em profissionais de saúde, partindo da perspectiva de que a 

empatia é um dos mais importantes componentes da vida em sociedade, por permitir 

o compartilhar de experiências afetivas e a tomada de perspectiva das pessoas à 

nossa volta, influenciando fortemente a maneira como nos relacionamos uns com os 

outros e com o ambiente à nossa volta. 

O termo Empatia deriva da palavra grega empatheia, cujo significado seria 

equivalente ao de “paixão”, ou de um processo por meio do qual o indivíduo é “muito 

afetado” emocionalmente (ENZ; ZOLL; XU, 2006). Pesquisadores cognitivo-

desenvolvimentistas (STRAYER & EISENBERG, 1987; HOFFMAN, 1991; DAVIS, 

1983) concebem a empatia como um construto multidimensional, composto por 

componentes afetivos e cognitivos que se desenvolvem ao longo do tempo. Nesta 

direção, a empatia é compreendida como uma experiência vicária por meio da qual o 

indivíduo é capaz de ter consciência dos pensamentos e sentimentos de outras 

pessoas, ao mesmo tempo em que experiencia estados afetivos que seriam mais 

congruentes com a situação dos outros, do que com a sua própria situação 

(Sampaio, Guimarães, Camino, Formiga & Menezes, 2011: p.68). 
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Segundo Hoffman (2007) os princípios morais de cuidado e de justiça são 

construídos através do afeto moral empático e a qualidade desse afeto moral se 

modifica juntamente com a evolução do desenvolvimento cognitivo. Para o autor, o 

comportamento empático pode ter custos afetivos para o sujeito que o experiencia, 

ou seja, pode levar o sujeito a sentir angústia e ansiedade diante da situação de 

outrem. Esses sentimentos podem ou não motivar o comportamento pró-social ou 

esquiva, pois quando a ansiedade despertada no self é muito forte, o sujeito pode 

fugir da situação, protegendo-se de uma possível sobrecarga emocional. Para que 

uma resposta empática ocorra é preciso que o sujeito não confunda o sofrimento do 

outro como sendo seu, ou seja, é necessário que exista sempre certo grau de 

distanciamento afetivo e cognitivo do outro (ALVES, 2012). 

Estudos empíricos demonstram que a empatia tem importância fundamental 

para o desenvolvimento sócio-moral, por conta de suas características motivacionais 

e de suas relações com o comportamento pró-social, o altruísmo e os julgamentos 

interpessoais (BATSON et al., 1995; CAMINO; CAMINO & LEYENS, 1996; 

EISENBERG et al., 2002; ESCRIVÁ, NAVARRO & GARCIA, 2002). Outras 

pesquisas sugerem que a empatia também pode estar associada a aspectos da 

saúde mental, estando comprometida, por exemplo, em pacientes com diagnóstico 

de Transtorno de Personalidade Borderline (HARARI et al., 2010) e Transtorno 

Afetivo Bipolar (CUSI et al., 2010). Na mesma direção, o estudo recente de Alves 

(2012) demonstrou que componentes cognitivos e afetivos da empatia estavam 

relacionados à depressão e ansiedade em uma amostra de adolescentes e jovens 

adultos. 

Apesar de os resultados obtidos por Alves (2012) apontarem para uma 

importante relação entre depressão, ansiedade e habilidades sociocognitivas como a 

empatia, é importante destacar que, de maneira geral, os níveis de ansiedade e 

depressão dos participantes daquele estudo estavam dentro do espectro de 

normalidade mensurada pelas escalas utilizadas. Por isso, pode-se questionar se os 

resultados observados na pesquisa de Alves se repetiriam em outras amostras nas 

quais seria esperado maior prevalência ou possibilidade de ocorrência de ansiedade 

e depressão como, por exemplo, entre pessoas que trabalham com segurança, 

risco, professores ou profissionais da área de saúde.  
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A ansiedade e a depressão estão elencadas como as grandes síndromes 

psiquiátricas, fazem parte dos maiores sofrimentos mentais que acometem a 

população brasileira (ANDRADE et al., 1997; COUTINHO, ALMEIDA FILHO & MARI, 

1999; DALGALARRONDO, 2008). Elas são caracterizadas por um conjunto de 

sinais e sintomas que se agrupam e acontecem de forma recorrente. 

A ansiedade é um estado emocional normal de expectativa diante da 

possibilidade de algo ruim (ALVES, 2012) e essa pode ser dividida em dois grandes 

grupos: ansiedade constante/ permanente e crises de ansiedade abruptas, mais ou 

menos intensas (DALGALARRONDO, 2008). São classificados como processos 

ansiogênicos as síndromes e transtornos de pânico, fobias (sociais ou especificas), 

agorafobia, reação aguda de estresse, transtorno de estresse pós-traumático, 

transtornos de ajustamento e transtorno misto (CID-10, 1993; DALGALARRONDO, 

2008).  

A depressão é um distúrbio afetivo que tem como elementos mais salientes o 

humor triste, o desânimo e a baixa autoestima, sendo tratada nos dias atuais como 

problema prioritário de saúde pública, pois é a primeira causa de incapacidade de 

saúde, segundo a OMS (DALGALARRONDO, 2008). A depressão pode ser do tipo 

episódico ou de transtorno, sendo a segunda a manifestação recorrente da primeira. 

É importante salientar que os sintomas ansiogênicos e depressivos podem ocorrer 

juntos, quando o transtorno passa a ser considerado misto. Nesse caso nenhuma 

das duas síndromes é grave o suficiente para constituir um diagnostico fechado 

(CID-10, 1993; DALGALARRONDO, 2008). 

No cenário das pesquisas sobre ansiedade e depressão outro fator tem sido 

levantado como possível processo biológico envolvido nessas patologias, isso 

porque há indícios que as doenças cardiovasculares fatais aconteçam em 

decorrência de fatores ligados a transtornos de ansiedade, havendo fortes 

evidências de que o Sistema Nervoso Autônomo (SNA) desregulado pode aumentar 

em três vezes os riscos de Doenças Cardiovasculares (ROQUE, 2009;VANDERLEI 

et al., 2009).  

No que se refere especificamente aos profissionais da saúde, estudos 

apontam para necessidade de maior cuidado com a sua saúde mental destas 
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pessoas, porque há evidências que indicam a prevalência de transtornos do sono, 

alta frequência de distúrbios relacionados à ansiedade e depressão (NETO et al., 

2004) e presença de níveis elevados de estresse (SANTOS & CARDOSO, 2010) 

entre médicos, enfermeiros e outros profissionais da área. 

A pesquisa realizada por Neto (2010) nos anos de 1996 e 2002 mostra que 

médicos residentes no primeiro ano de formação, principalmente as mulheres, 

tendem a apresentar sintomas de depressão e distúrbios de ansiedade, havendo a 

necessidade de se implantar sistemas formais de cuidado a saúde mental desse tipo 

de profissional desde o período de sua formação acadêmica. 

Outros estudos indicam que o engajamento social do sujeito é refletido na 

diminuição da regulação da função do Sistema Nervoso Autônomo (SNA) ou 

Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) reduzida. Assim, o índice de VFC pode 

estar associado ao medo social, ansiedade, evitação social (ALVARES et al., 2013) e 

depressão (LICHT et al., 2009), o que indica a necessidade de novos estudos que 

produzam evidências empíricas mais específicas a respeito dessa questão. Além 

disso, que permitam avaliar a relação entre transtorno de ansiedade e outros 

construtos psicológicos como a depressão e os processos empáticos que atuam nos 

processos de interação social.  

Experiências afetivas relacionadas à depressão, ansiedade, estresse e 

empatia são constituídas a partir de uma complexidade de fatores, mas o 

conhecimento das relações entre eles e outras variáveis pode contribuir para criação 

de estratégias de enfrentamento desses problemas. Neste sentido, a presente 

pesquisa buscou investigar os níveis e a possível relação entre a ansiedade, 

estresse, depressão e empatia, além de avaliar se VFC também estaria relacionada, 

em alguma medida, com essas variáveis.  

Para alcançar os objetivos inicialmente propostos no projeto de pesquisa, 

essa dissertação está estruturada da seguinte maneira: no capítulo 1 é a Introdução, 

no capítulo 2 será apresentada a revisão de literatura, que abordou os conceitos de 

empatia, ansiedade, estresse e depressão, a partir de uma análise teórica e 

empírica, destacando-se ainda estudos nos quais se analisou a relação entre esses 

construtos e seu papel para a saúde mental. No capítulo 3 serão apresentados os 
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principais objetivos que norteiam esta pesquisa. O capítulo 4 será dedicado à 

demonstração do método adotado para realização da pesquisa. Os Capítulo 5 e 6 

trazem os principais resultados encontrados e a discussão dos mesmos, 

respectivamente, frente à revisão de literatura desenvolvida no primeiro capítulo. Por 

fim, o capítulo 7 apresenta as considerações finais do estudo, elencando e 

discutindo as principais contribuições do trabalho para o campo de estudos da saúde 

mental, além de algumas limitações e sugestões para pesquisas futuras. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. EMPATIA 

2.1.1. Histórico e Conceitos 

 

Conhecer como o conceito de empatia foi construído ao longo do tempo não é 

uma tarefa nada fácil, pois várias redefinições e reinterpretações desse termo foram 

realizadas na Psicologia Moderna (WISPÉ, 1987). Entretanto, apreciar o 

desenvolvimento desse campo e suas relações com outros construtos é importante 

para construção de um olhar mais amplo e claro dos fenômenos empáticos. 

Filósofos como Leibniz e Rosseau já traziam no século XVIII a ideia das 

pessoas se colocarem no lugar do outro para serem bons cidadãos. Adam Smith, na 

sua obra Teoria dos Sentimentos Morais de 1757, fala da capacidade do homem em 

sentir compaixão e a dor do outro pela capacidade da imaginação. Esses 

pensadores iniciaram as primeiras reflexões sobre a importância do se colocar no 

lugar do outro para a vida em sociedade (ALVES, 2012; FERNÁNDEZ-PINTO, 

LÓPEZ-PÉREZ, & MÁRQUEZ, 2008; WISPÉ, 1987). 

No campo da Psicologia, esse termo também não é recente, tendo surgido no 

área da estética alemã no final do século XIX, com os trabalhos de Vicher, que 

buscava entender o processo psicológico envolvido na percepção das formas e na 

apreciação de obras de arte, identificando que as qualidades percebidas (beleza, 

prazer, tristeza) dependiam dos aspectos do self nelas projetados (ALVES, 2012). 

Esse processo interno de imitação foi chamado de Einfühlung, e a partir dele 

propriedades subjetivas como nobreza, elegância e poder podiam ser sentidas como 

se pertencessem às próprias obras de arte, tal como se estas fossem seres com 

vida (SAMPAIO, CAMINO & ROAZZI, 2009). 

O primeiro autor a traduzir o termo Einfühlung para a palavra em inglês 

empathy foi Titchener, em 1909. Este autor estruturalista norte-americano defendia 

que a empatia era a capacidade de conhecer a consciência de outra pessoa e de 

raciocinar de maneira análoga a ela por um processo de mimetização interna, e isso 

permitia que pessoas com mesmo nível intelectual e moral pudessem compreender 

umas às outras (WISPÉ, 1986 apud SAMPAIO, CAMINO & ROAZZI, 2009). 
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Segundo Wispé (1987), Titchener enfatizava a importância da imaginação 

para o conhecimento da realidade subjetiva, pois para ele as percepções sensoriais 

seriam “atuadas” mentalmente, através de imagens cinestésicas, que permitiriam a 

um observador sentir-se como o outro. Portanto, para Titchener a empatia seria um 

tipo de “empatia motora”, devido à importância atribuída por ele às cinestesias 

imaginárias no processo de imitação interna (ALVES, 2012). 

No século XIX a ideia de que a empatia seria um mecanismo pelo qual 

alguém identifica o que está na consciência do outro já era difundida e os campos 

que mais a estudavam eram as ciências sociais e a psicologia. No caso dessa 

última, com um enfoque muito maior para psicologia da personalidade (SAMPAIO, 

CAMINO & ROAZZI, 2009). 

Foi com Prandtl em 1910 a primeira explicação do processo empático como 

um tipo de processamento cognitivo, que ocorria através da associação direta de 

estímulos. Esse autor defendia que as pessoas podiam compreender umas as 

outras de duas formas: através da empatia empírica, por meio da qual o individuo 

usa das experiências passadas para inferir algo sobre o sentimento doutrem 

(associação direta de estímulos) ou da empatia através de sentimentos, na qual a 

associação é feita a partir de uma base mais afetiva, baseada na projeção de 

aspectos do self (WISPÉ, 1987). 

No século XX, até por volta da década de 40, o estudo no campo da empatia 

sofreu fortes influencias de autores como Freud, Alport e Reik, entretanto nesse 

momento eram poucas as investigações empíricas sobre esse construto (SAMPAIO, 

CAMINO & ROAZZI, 2009). Freud usa em seus textos o termo Einfühlung no início 

do século XX, considerando-a como central no processo analítico, por possibilitar ao 

terapeuta adentrar o psiquismo de um estranho com o qual ele se identifica 

(GALVÃO, 2010). 

A partir da década de 1950 a empatia ganhou mais visibilidade na ciência 

psicológica e passou a ser investigada mais profundamente, assim como aplicada na 

prática psicoterapêutica por profissionais da área. O precursor dessa aplicação foi 

Carl Rogers, pois com suas descobertas ele desenvolveu uma modalidade 

psicoterapêutica conhecida como Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Nesta 

perspectiva o terapeuta procura desenvolver sentimentos empáticos pelo cliente 
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para garantir um ambiente de aceitação total e incondicional das demandas do 

cliente (SAMPAIO, CAMINO & ROAZZI, 2009; ALVES, 2012). Para Rogers a 

empatia não seria apenas uma resposta reflexa diante do comportamento do outro, 

mas também uma habilidade aprendida, com vínculos afetivos e cognitivos entre 

duas ou mais pessoas. Assim, por meio da empatia o sujeito permite-se, 

deliberadamente, envolver-se pela vida privada do outro (ROGERS, 1985/2001b 

apud GALVÃO, 2010). 

Importante diferenciação que gera muitas discussões e dúvidas, são os 

conceitos de simpatia e empatia, pois geralmente eles são identificados como a 

mesma coisa, sendo importante essa diferenciação terminológica, apesar de não 

existir consenso sobre uso dessa terminologia. A partir de ampla revisão de 

literatura, Wispé (1986) faz uma compilação de estudos teóricos e empíricos e 

chega à conclusão de que a simpatia seria a conscientização do sofrimento de outra 

pessoa que precisa ser aliviado, gerando motivação para ajudar o outro. Já a 

empatia envolveria o autoconhecimento para tentar entender as experiências 

positivas e negativas da outra pessoa, sem que ocorra, necessariamente uma 

mobilização em direção a outrem. Na simpatia existe um sofrimento por entender o 

sofrimento do outro como sendo o seu próprio sofrimento, já na empatia se entende 

o sofrimento do outro, tentando colocar-se no seu lugar deste, mas fazendo uma 

clara distinção entre o self e o outro.  

 Na primeira metade do século XX os estudos voltados à empatia caíram em 

desuso principalmente pela ascensão da Psicologia Behaviorista, o que justificaria a 

escassez de estudos empíricos nessa época (WISPÉ, 1987). Apenas a partir do 

início dos anos 70, a Psicologia Social retoma o interesse pelos construtos da 

empatia, simpatia e compaixão, buscando investigar a relação entre 

comportamentos de ajuda e a socialização moral. Neste sentido, buscava-se avaliar 

como a empatia atua como componente motivacional da vida social e em que 

circunstancias um sujeito se torna mais propenso a comportamentos de ajuda, bem 

como o por quê dele se engajar nesse tipo de ação (SAMPAIO, CAMINO & ROAZZI, 

2009). 

Já na psicologia do desenvolvimento, o estudo da empatia iniciou com o 

interesse sobre a relação entre este e a tomada de perspectiva em crianças, em 
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situações nas quais o sujeito é demandado a conferir corretamente qual o 

sentimento do outro, antes de tomar uma decisão. Para avaliar a empatia em 

crianças, Feshback e Roe (1968) desenvolveram o instrumento chamado de FASTE 

(Feshbach Affective Situation Test for Empathy) e constataram que entre os 6 e 7 

anos de idade elas reconhecem mais facilmente os sentimentos dos outros do que 

sentem emoções congruentes com as dos outros. 

 Após os anos 80, alguns pesquisadores passam a sugerir que a empatia é um 

construto multifacetado, envolvendo ideias comportamentalistas, de aprendizagem 

social, cognitiva e até evolutiva. Esta última perspectiva concebe a empatia como 

uma resposta afetiva com raízes biológicas e função adaptativa que se modifica ao 

longo da ontogênese por fatores cognitivos. Entre esses autores destaca-se Del 

Prette e Del Prette (2001), Preston & de Waal (2002) e o psicólogo estadunidense 

Martin L. Hoffman (Sampaio, Camino e Roazzi, 2009), que é um, dos teóricos que 

fundamentam a perspectiva desta dissertação.  

Batson (2009, apud Alves, 2012) faz uma revisão teórica sobre empatia e 

encontra pelo menos oito formas de conceituar empatia: 1) uma forma de se 

conhecer a subjetividade do outro (empatia cognitiva, tomada de perspectiva); 2) um 

processo de imitação interna, pautado na correspondência de respostas neurais com 

o outro (empatia motora); 3) um vir a sentir-se como o outro (experiência emocional 

vicária); 4) uma forma de intuição; 5) projeção do self na situação do outro; 6) 

capacidade de imaginar os estados internos do outro, ou ainda de imaginar como 

nos sentiríamos ou pensaríamos na situação do outro; 7) sentimento de ansiedade 

ao testemunhar o sofrimento do outro (angústia pessoal, angústia empática) e 8) 

compaixão (consideração empática, angústia simpática, simpatia). Apesar de estes 

construtos estarem relacionados, os mesmos não são idênticos e por isso tratam de 

fenômenos psíquicos distintos.  

Olhando a partir de uma perspectiva cognitivista, Del Prette e Del Prette 

(2001) afirmam que a empatia pode ser definida como a capacidade de apreender 

sentimentos e de identificar-se com a perspectiva do outro, manifestando reações 

que expressam essa compreensão e sentimento, durante uma situação de demanda 

afetiva. Essa definição parte do pressuposto que a empatia é um construto afetivo, 

cognitivo e comportamental, ou seja, de caráter multidimensional. 
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Nos estudos de Preston e de Waal (2002) o processo empático é entendido 

como um componente importante para a evolução, sendo uma forma de 

comunicação, o que faz com que estes autores salientem importantes contribuições 

dos componentes filogenéticos e ontogenéticos na compreensão da empatia. Nessa 

perspectiva, a empatia é vista como um mecanismo básico, pois atua em 

comportamentos como o de alarme (prontidão), vicariedade das emoções, facilitador 

da vida social e da relação mãe-bebê. Assim, desordens empáticas trariam grandes 

prejuízos para o equilíbrio da vida social, como a sociopatia e o autismo. 

Outro autor que parte de uma perspectiva multidimensional e destaca-se no 

cenário mais atual é Davis, pela elaboração de um instrumento psicométrico de 

avaliação da empatia amplamente usado por pesquisadores de diferentes países: o 

Interpersonal Reactivity Index (IRI) (DAVIS, 1983). Esta escala avalia a empatia a 

partir de quatro fatores, sendo dois de ordem cognitiva e dois afetiva: Tomada de 

Pesrpectiva, Fantasia, Angustia Pessoal e Consideração Empática. A Tomada de 

Perspectiva é a capacidade do sujeito colocar-se no lugar do outro, assumindo seu 

ponto de vista. A Fantasia envolve a capacidade imaginativa do sujeito colocar-se na 

situação de personagens fictícios presentes em filmes, livros e outros tipos de 

narrativas. Já a Angustia Pessoal envolve os sentimentos negativos experienciados 

no self, a partir de situações nas quais o individuo é mobilizado afetivamente, ao 

observar outra pessoa em situação de sofrimento, desvantagem ou injustiça. Por fim, 

a Consideração Empática diz respeito à motivação produzida em direção ao outro, 

que impulsiona o observador a querer ajudá-lo ou a fazer algo para aliviar o seu 

sofrimento, favorecendo o engajamento em comportamentos pró-sociais.  

Já a partir dos anos 1990, destacam-se as pesquisa na área das 

Neurociências, ampliando a perspectiva investigativa psicológica para outros 

campos do saber, como a Neurofisiologia. Estudos envolvendo o uso da 

Ressonância Magnética Funcional (fMRI), por exemplo, demonstram que regiões 

pré-frontais do cérebro estão envolvidas com o comportamento e os afetos 

empáticos (DAMÁSIO, 1996; MALLOY-DINIZ, L. F., FUENTES, D., MATTOS, P., & 

ABREU, 2010).  

Segundo Pfeifer e Dapretto (2009), observar expressões emocionais em um 

monitor ativa os neurônios espelhos no córtex pré-motor, através da amígdala pela 
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via anterior da ínsula, e essa representação da ação se associa a uma 

representação da emoção observada, e de forma subliminar elicia no observador 

uma reação emocional que se assemelha a observada, sendo esse, portanto, o 

processo empático neuronal. Evidências produzidas em um estudo de 1957 

(GALVÃO, 2010) reforçam esta tese, indicando que pacientes com danos em partes 

do hemisfério direito, submetidos a ouvirem “obrigada” de várias formas – sarcástica, 

agradecida e furioso - entendiam a palavra como forma de agradecimento, mas 

eram incapazes de perceber o conteúdo emocional contido na fala. 

Preston e de Waal (2002) focam seus estudos a partir da premissa teórica 

conceituada como Modelo Percepção-Ação (PAM) e buscam estudar, desde o 

processo perceptivo até a ação empática, quais são os processos envolvidos nesse 

caminho, como eles interagem e como influenciam o comportamento dito empático. 

Partindo de uma concepção de que esse processo é multideterminado, desde 

fatores genéticos até a experiência individual de cada sujeito, estes estariam 

interagindo de forma conjunta, procurando entender assim os aspectos evolutivos, 

neuronais e psicológicos da empatia. Partindo de uma perspectiva evolutiva e 

psicogenética da empatia, destaca-se o autor americano Martin Hoffman 

(HOFFMAN, 1987; 2007), por sua visão eclética a respeito do construto e por trazer 

à discussão sobre empatia elementos comportamentais, cognitivos, afetivos, 

evolutivos e desenvolvimentistas (CAMINO, 2009).  

Para Hoffman, a empatia é necessária para sobrevivência e adaptação social 

dos indivíduos, pois as capacidades empáticas se desenvolvem à medida que 

conseguimos diferenciar o self dos selves outros (ALVES, 2012). Na sessão seguinte 

iremos tratar com mais profundidade sobre alguns aspectos da perspectiva teórica 

de Hoffman, que é o autor utilizado como principal fonte para as discussões 

propostas neste trabalho. 

2.1.2 Perspectiva de Martim Hoffman 

Hoffman define a empatia como uma “resposta afetiva mais apropriada a 

situação de outra pessoa do que à sua própria situação”, sendo este um construto 

multidimensional que envolve aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais 

(HOFFMAN, 2007: p. 04). O aspecto afetivo é o que caracteriza a capacidade de 
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experienciar sentimentos semelhantes ao do outro, sendo este o aspecto 

mobilizador ou motivador da empatia que tende a se diferenciar e complexificar, em 

paralelo ao desenvolvimento cognitivo. Os aspectos cognitivos correspondem ao 

desenvolvimento maturacional da cognição, envolvendo processos de percepção, 

raciocínio, memória e atenção, que favorecem a diferenciação eu-outro. Por sua vez, 

os comportamentais dizem respeito às ações propriamente ditas, por meio das quais 

o indivíduo intervém sobre a situação relacionada à mobilização dos sentimentos 

empáticos. 

Para Hoffman (2001), é o afeto moral empático que constitui as bases para os 

sentimentos de cuidado e justiça para com os outros. Isso acarreta em benefícios 

tanto para o outro como para aquele que se guiou por este princípio moral, pois 

aquele que age sente-se bem com seus princípios, gerando um bem estar 

psicológico.  

Ao analisar a transformação da empatia durante a infância, Hoffman (1990) 

fala sobre estágios de desenvolvimento empático, que evoluem conforme avançam 

as capacidades cognitivas, conforme descrito a seguir: 

 Empatia Global: ocorre em idades bem precoces nas quais a criança 

não consegue se distinguir do outro e por isso identifica o sofrimento 

do outro como sendo o seu próprio. 

 Empatia Egocêntrica: apesar de já conseguir se distinguir do outro, a 

criança ainda o faz de forma muito rudimentar, e por isso muitas vezes 

ainda entende o sofrimento do outro como sendo seu. 

 Angustia empática quase-egocêntrica: por volta dos cinco anos a 

criança já entende que o sofrimento é do outro, mas não tem bem 

definido quais são os sentimento do outro. Por isso, ao tentar ajudar 

outrem a aliviar o sofrimento ela procura coisas que ajudariam a si 

mesma. 

 Verdadeira angústia empática: nesta fase a criança já pode empatizar 

com os outros de maneira mais precisa, principalmente por ter 
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adquirido recursos metalinguísticos e uma compreensão mais clara 

sobre os sentimentos do outro. 

 Angústia empática além da situação imediata, ou empatia pela 

condição de vida dos outros: na adolescência o sujeito consegue 

entender que cada pessoa tem suas historias de vida e identidades 

particulares, e assim ele é capaz de empatizar não só com a dor ou 

desconforto atual do outro. 

Os estágios anteriormente citados estão ligados ao desenvolvimento cognitivo 

do sujeito e ao avanço do role-taking, que é a capacidade de colocar-se no lugar do 

outro. Todavia, o surgimento de uma resposta afetiva empática mais desenvolvida 

não significa que a mais primitiva (por exemplo, a imitação) desapareceu, pois a 

maioria das respostas empáticas precisa de níveis de processamento cognitivo 

baixo.  

Hoffman (1990) afirma que ao longo do desenvolvimento existiram dois 

sentimentos empáticos básicos: angústia empática e angústia simpática. O primeiro 

refere-se a sentimentos de incômodo, desconforto ou angustia vivenciados no self, 

que ocorrem quando o sujeito percebe um sofrimento no outro e então procura uma 

maneira de cessar esse sentimento. Por outro lado, a angústia simpática refere-se a 

uma motivação relacionada à compaixão, e que pode gerar o desejo de ajudar o 

outro a diminuir o seu sofrimento, levando ao engajamento em comportamentos do 

tipo pró-social. A transformação da angustia empática na angustia simpática 

depende do desenvolvimento do sentido cognitivo em relação ao outro e, apesar da 

angustia empática parecer puramente “egoísta” ela pode gerar o comportamento 

pró-social, pois na tentativa de aliviar o seu próprio sofrimento o indivíduo pode 

tentar ajudar o outro por quem empatiza (SAMPAIO, CAMINO & ROAZZI, 2009). 

Para Hoffman esses sentimentos empáticos tendem a se diferenciar em 

outros tipos de sentimentos, podendo se agrupar, a depender do grau de 

sensibilização empática envolvida e da atribuição causal feita pelo observador, no 

momento em que o sentimento é gerado (GALVÃO, 2010). 

Alves (2012) desenvolveu um estudo que procurava identificar a existência da 

relação entre processos empáticos, ansiedade e depressão em jovens, e ficou 
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demonstrado que empatia elevada leva os jovens a experimentar sentimentos de 

ansiedade e depressão, sendo necessária uma regulação dos custos emocionais da 

empatia. Assim, surge o interesse em procurar entender processos empáticos e a 

sua relação com populações que trabalhem com áreas tidas como mais 

desgastantes emocionalmente, como é o caso dos profissionais de saúde. 

A seguir serão apresentados alguns aspectos das condições emocionais da 

ansiedade, estresse e depressão, assim como sua relação com os processos 

empáticos.  

2.2. Ansiedade, Estresse e Depressão 

 

2.2.1 Ansiedade 

 

 A ansiedade pode ser definida como um estado afetivo normal, geralmente 

caracterizado como um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, 

tensão, antecipação de perigo ou de algo desconhecido. Nesse estado há sinais 

psicológicos e fisiológicos, que podem passar para a ordem patológica quando se 

tornam desproporcional em relação ao evento ansiogênico, ou quando esses 

sintomas aparecem sem a presença de um perigo real e de forma constante. A 

ansiedade é um dos transtornos mais comuns na população geral, trazendo 

prejuízos à vida social e ocupacional (ALVES, 2012; SCHMIDT, DANTAS & 

MARZIALE, 2011). Diversos fatores podem desencadear a ansiedade, desde 

desequilíbrios químicos cerebrais, características de personalidade, vulnerabilidade 

genética, além de eventos situacionais. Na literatura é destacado que em 

profissionais de enfermagem os fatores desencadeantes podem estar associados ao 

contexto do trabalho (setor de atuação, turno, sobrecarga de serviço), mas também 

a fatores como sexo, idade, carga de trabalho doméstico, suporte e renda familiar, 

além de outras características individuais (SCHMIDT, DANTAS & MARZIALE, 2011). 

Segundo os manuais de classificação de doenças mentais e de 

comportamento (DSM-5, 2013; CID 10, 1993) há várias doenças ligadas aos 

Transtornos de Ansiedade, como transtorno obsessivo compulsivo (TOC), 

agorafobia, fobias sociais, transtornos fóbico-ansiosos, transtorno de pânico, 

transtorno misto ansioso e depressivo e transtorno de ansiedade generalizada 
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(TAG). As possibilidades são várias e por isso nesta dissertação voltaremos nosso 

foco para o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). 

A característica essencial do TAG é uma preocupação excessiva sobre 

diversos eventos ou atividades da vida. Essa preocupação deve se manifestar na 

maioria dos dias por um período de pelo menos 6 meses, e deve acompanhar pelo 

menos três dos seguintes sintomas: inquietação ou sensação de estar com os 

nervos à flor da pele, fadiga; dificuldade de concentração ou sensação de ”branco” 

na mente; irritabilidade, tensão muscular e perturbações do sono (DSM-5, 2013). 

A TAG também acontece associada a outros transtornos de humor, como 

Transtorno Depressivo Maior e Transtorno Distímico, transtornos de ansiedade 

(pânico, fobia social, fobia especifica, etc.), dependência de uso e abuso de álcool, 

sedativos ou hipnóticos, e por fim também pode vir associada a doenças físicas 

como cefaleias, dores de estômago, gastrites e síndrome do colón irritável (DSM-5, 

2013). 

 Na ansiedade generalizada os pensamentos negativos giram em torno de 

medos e perigos físicos ou psicológicos, parecendo existir esquemas disfuncionais 

relacionados com segurança e autoestima, sendo essa a base para processos 

ansiosos e depressivos, numa perspectiva cognitivista (KNAPP & BECK, 2008). 

O estilo atribucional das pessoas é apontado como o principal fator que 

predispõe ao adoecimento, pois os eventos negativos da vida são interpretados 

como estando sob seu controle e responsabilização, bem como há uma 

supervalorização desses. Além disso, eventos negativos ganham um caráter de 

durabilidade e persistência na consciência das pessoas acometidas pela depressão, 

levando-as a um estado de onipotência (FRIDMAN, THASE & WRITH, 2008 apud 

ALVES, 2012). Dentro da perspectiva cognitivista, vários instrumentos foram 

desenvolvidos para mensurar a ansiedade, destacando-se o Inventário de Ansiedade 

de Beck – BAI, que é um dos mais usados para investigações clínicas e de 

pesquisa, por ser um instrumento de fácil aplicação e parcimonioso. É um 

instrumento objetivo com 21 itens (sintomas) os quais o respondente deve avaliar a 

presença e prevalência em si mesmo. Em um estudo clínico, A BAI, foi usada para 

avaliar a ansiedade de 308 estudantes de enfermagem em uma universidade 

pública. Dos participantes investigados, 30% apresentou grau mínimo de ansiedade, 

34% ansiedade leve, 24% moderada e 12% ansiedade considerada grave. A rotina 
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de estudos e as novas experiências na área da clínica e o confronto com a morte 

são apontados pelos autores como possíveis explicações para os níveis de 

ansiedade moderada à grave (MARCHI et al., 2013). Em outro estudo usando a BAI 

com 211 enfermeiros, constatou-se a prevalência de sintomas da ansiedade em 

31,3% da amostra, o que sugere ser esta umas das áreas profissionais que merece 

atenção no desenvolvimento de políticas e estratégias de promoção à saúde mental 

(SCHMIDT, DANTAS & MARZIALE, 2011). 

   

2.2.2 Estresse 

 

O conceito de estresse foi descrito pela primeira vez na área da saúde em 

1936, por Hans Selye, um médico endocrinologista, a partir do estudo do equilíbrio 

interno do corpo, e desde então foi ganhando destaque e tornando-se cada vez mais 

utilizado por diferentes meios de comunicação. Geralmente é identificado como 

sinônimo de cansaço, desamparo, desmotivação, frustração, dificuldades e 

ansiedade. É amplamente utilizado como forma de justificar vários sentimentos 

negativos, principalmente ligados ao estilo de vida urbano (MUROFUSE, 

ABRANCHES & NAPOLEÃO, 2005; FERREIRA & MARTINO, 2006). 

Uma das razões para a incidência do estresse é o aumento do setor de 

serviços na economia, crescendo a instabilidade econômica, precarização das 

relações de produção, desemprego crescente, mudanças nos hábitos e estilos de 

vida dos trabalhadores (MUROFUSE, ABRANCHES & NAPOLEÃO, 2005). 

Tradicionalmente o estresse estava ligado com o setor produtivo/industrial, mas, 

atualmente, outras áreas profissionais tem sido alvo de estudos como a educação, 

saúde, esporte, profissionais liberais entre outros (MUROFUSE, ABRANCHES & 

NAPOLEÃO, 2005). 

Com a diminuição do índice de estresse nos profissionais, cai também o 

número de atestados médicos, queda no nível de absenteísmo ou aposentadoria por 

doenças (MUROFUSE, ABRANCHES & NAPOLEÃO, 2005). 

Segundo Lipp (1996) o processo de estresse inicia-se de forma semelhante 

nas pessoas, diferenciando-se em fases mais avançadas de acordo com os hábitos 

pessoais e heranças genéticas. Os estressores podem ser classificados como 

externos e internos: os internos estão ligados a características de personalidade, à 
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maneira como o individuo pensa e ao modo como ele reage aos acontecimentos 

cotidianos, de acordo com suas crenças. Já os externos podem ser identificados 

com mais facilidade, por que geralmente são acontecimentos do dia-dia, os quais as 

pessoas, em geral, possuem pouco ou nenhum controle sobre o evento. Para ambos 

casos de estressores, o organismo buscará sempre o equilíbrio entre os ambientes 

interno e externo (MASCARENHAS et al., 2012). Neste sentido, a relação entre as 

características pessoais e as demandas do meio é o resultante de uma possível 

resposta de estresse.  

Essa resposta ao estressor tem componentes cognitivos, comportamentais e 

fisiológicos, pois possibilita uma melhor percepção da situação e de suas demandas, 

buscando uma melhor solução, para o reestabelecimento do equilíbrio. Uma vez que 

a interação entre os componentes fisiológico, cognitivo e comportamental fique muito 

desproporcional, pode-se desencadear um efeito desestruturante no sujeito 

(MARGIS et al., 2003).  

O nível cognitivo diz respeito à capacidade de processamento, avaliação da 

situação e identificação dos estímulos como agradáveis, aterrorizantes, relevantes, 

etc. No nível comportamental estão englobados os tipos de reação diante do evento 

estressor, como a evitação, fuga ou a passividade; já no fisiológico, estão as 

respostas biológicas mais primarias da evolução humana, como o medo, 

diretamente relacionado a alterações cardiovasculares, taquicardia, elevação da 

pressão arterial, vasoconstrição da pele e nas vísceras, além de hiperventilação 

(MARGIS et al., 2003).Em geral, os sintomas do estresse são divididos em físicos e 

psicológicos, sendo os físicos mais comuns o aumento da sudorese, fadiga, dores 

de cabeça, insônia, dores no corpo, palpitações, ranger de dentes, alterações 

intestinais, náusea, tremores, extremidades frias e resfriados constantes. Entre os 

sintomas psíquicos, destacam-se a diminuição da concentração e memória, 

indecisão, confusão, perda do senso de humor, ansiedade, dificuldade de relaxar, 

nervosismo, depressão, raiva, frustração, preocupação, medo, irritabilidade e 

impaciência (MUROFUSE, ABRANCHES & NAPOLEÃO, 2005; FERREIRA & 

MARTINO, 2006). 

A evolução do quadro patológico de estresse foi dividida em três fases: fase 

de alarme ou alerta, que seria o momento inicial no qual o organismo já manifesta 

uma resposta orgânica diante do causador. Caso o sujeito não consiga retornar ao 
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estado de homeostase inicial, haverá evolução para segunda fase, que é chamada 

de Resistência. Durante essa fase, desaparecem os sinais da fase do alarme, 

independente da permanência ou não do estressor, pois o organismo está tentando 

voltar ao equilíbrio. Na terceira, a fase de exaustão, o agente causador permanece e 

o sujeito não pode eliminá-lo, e então os sintomas da fase de alarme podem voltar 

de forma mais acentuada, levando ao desencadeamento de doenças como úlceras, 

enfartes, depressão entre outras (FERREIRA & MARTINO, 2006). Após 15 anos de 

pesquisas, Lipp (2000) ainda identificou uma outra fase do estresse que ela chamou 

de Quase-exaustão. Nessa fase o sujeito já não consegue resistir ao estressor, 

podendo então surgir problemas leves de saúde. 

No ambiente profissional os sintomas do estresse podem gerar atitudes 

desfavoráveis em relação ao trabalho, como mudança de comportamento com os 

colegas, ignorar novas informações, insubordinação e fugir da resolução de 

problemas. Assim como estão mais susceptíveis ao desenvolvimento de doenças e 

de acidentes ocupacionais (FERREIRA & MARTINO, 2006). 

Uma das categorias profissionais mais citadas na literatura como estressante 

tem sido a área de enfermagem, sendo discutido que uma série de fatores podem 

ser considerados desencadeadores do estresse, como excesso de atividades 

laborais, dificuldade em delimitar as tarefas entre enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem, reconhecimento pelo trabalho, salários achatados, número elevado 

de vínculos empregatícios, que resulta numa carga horária longa e desgastante de 

trabalho. Em relação ao enfermeiro assistencial (uma das categorias objeto de 

estudo dessa dissertação), há fatores estressantes adicionais, como as relações 

interpessoais e o atendimento ao paciente, principalmente os graves, e o trabalho 

em diferentes turnos (MUROFUSE, ABRANCHES & NAPOLEÃO, 2005; FERREIRA 

& MARTINO, 2006). 

Ferreira e Martino (2006), em uma revisão teórica sobre estresse em 

enfermeiros, mostrou que a maioria apresentava sinais e sintomas de estresse, 

pincipalmente na fase de resistência e exaustão, com a predominância de sintomas 

psicológicos, como angustia, ansiedade e vontade de fugir de tudo, sendo a insônia 

o sintoma físico mais relatado. 

O desgaste causado pelo estresse pode levar também à Síndrome de 

Burnout, que descreve uma realidade de estresse crônico, geralmente em 
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profissionais que tem alto contato com outras pessoas. Os sintomas dessa síndrome 

são exaustão física, psíquica e emocional, que levam a uma redução da realização 

pessoal no trabalho e à despersonalização, que geralmente estão ligados a carga 

horária excessiva e ao ambiente potencialmente estressante (LIPP, 1996). 

 

Mas não só os eventos profissionais podem ser considerados estressores, 

eventos cotidianos da vida como perder coisas, esperar em filas, o som do 

despertador, barulho excessivo, todos podem atuar como estressores. Para algumas 

pessoas, estes eventos podem não ser quase nada, mas para outros podem ser 

responsáveis por desencadear grandes respostas estressoras (MARGIS et al., 

2003). Há que se destacar ainda a relação entre eventos estressores e o surgimento 

de sintomas e transtornos mentais, como por exemplo, a depressão. Estudos 

evidenciam que mulheres depressivas, antes deste quadro patológico, 

apresentavam-se expostas a eventos de vida estressores, com o mesmo 

acontecendo em relação a transtornos de ansiedade, que estiveram positivamente 

correlacionados com sintomas de estresse. Sinteticamente, eventos estressores 

podem ser entendidos como preditores de ansiedade e depressão e a frequência de 

exposição aos eventos estressores, parece modular o desenvolvimento de 

transtornos de ansiedade e depressão. Contudo, estudos que examinem esta 

relação ainda são escassos (MARGIS et al., 2003). 

Dentre os instrumentos utilizados no Brasil para avaliação do estresse, 

destacam-se o Inventário de Sintomas de Estresse de Lipp (ISSL), a Escala 

Analógica Visual, a Escala de Faces e o Inventário sobre o Traço de Estresse 

(FERREIRA & MARTINO, 2006). Pela disponibilidade e confiabilidade nesta 

pesquisa foi utilizado o ISSL- Lipp, que será descrito em maiores detalhes na seção 

de métodos. 

 

2.1.3. Depressão 

Do ponto de vista psicopatológico as síndromes depressivas têm o humor 

triste e o desânimo como sintomas mais salientes, mas elas caracterizam uma 

multiplicidade de sintomas afetivos, instintivos e neurovegetativos (relativos a 

psicomotricidade), ideativos e cognitivos (relativos à autovaloração). Além disto, 
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podem estar presentes, nas formas mais graves, sintomas psicóticos, alterações 

psicomotoras e fenômenos biológicos associados (DALGALARRONDO, 2008). 

Segundo a CID – 10 (Classificação Internacional de Doenças, em sua décima 

edição) classifica a depressão não como uma doença, mas como um transtorno, ou 

seja, não há um conhecimento exato sobre seu mecanismo e suas causas. No 

estado depressivo há alteração do humor, da forma como o individuo encara o 

mundo e a realidade, entende as coisas e sente prazer (MASCARENHAS et al., 

2012). 

  Os principais sintomas do episódio depressivo são: humor triste, anedonia, 

fatigabilidade, diminuição da concentração e da auto-estima, ideias de culpa e de 

inutilidade, distúrbios do sono e do apetite. Estes sintomas devem se apresentar por 

pelo menos duas semanas, e há vários subtipos de transtornos depressivos: 

Transtorno Depressivo Maior, distimia, depressão atípica, depressão tipo 

melancólica ou endógena, depressão psicótica, estupor depressivo, depressão 

agitada ou ansiosa e depressão secundária ou orgânica (DALGALARRONDO, 

2008). 

 A depressão pode estar presente em forma de episódios em outros 

transtornos mentais, como os transtornos ansiosos em geral (exemplo, o Transtorno 

Obsessivo Compulsivo e a Fobia Social), bem como nos transtornos do 

pensamento, como a esquizofrenia e os delírios. Os episódios depressivos podem 

ser classificados como leves, moderados e graves, de natureza unipolar ou bipolar. 

O unipolar é quando ocorre apenas episódios depressivos, enquanto no bipolar há 

uma combinação entre episódios depressivos e maníacos (ALVES, 2012). A 

classificação em leve, moderada ou grave, segundo a CID-10, está relacionada ao 

número, intensidade e importância clínica dos sintomas. 

O DSM-5 (2013) descreve que as preocupações cotidianas e rotineiras, como 

responsabilidades no trabalho, finanças, atrasos nos compromissos, tarefas 

domesticas e a saúde de familiares, são as que mais afetam os sujeitos com 

tendência à depressão. Para diagnosticar a depressão é necessário descartar sua 

ligação com outras doenças associadas à ansiedades especificas, como fobia social, 

anorexia, hipocondria e transtorno de pânico. 
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Um importante teórico que busca explicar os processos depressivos e 

ansiosos a partir de uma perspectiva cognitivista é Aron Beck. Para este autor, os 

sintomas depressivos se centram nas distorções cognitivas que levam o sujeito a 

interpretar o mundo à sua volta de forma tendenciosa, geralmente com 

representações negativas de si mesmo, do mundo e do futuro. A junção dessas três 

característcias do pensamento foi denominada por Beck de tríade cognitiva da 

depressão, carcaterizada por pensamentos negativos automáticos, ou seja, sem 

reflexão e consideração sobre a realidade, e que apesar de muitas vezes não serem 

conscientes, podem ser treinado e monitorados, durante um processo terapêutico de 

modificação de pensamentos (ALVES, 2012). 

Conforme mencionado anteriormente, um dos grandes responsáveis pelo 

desenvolvimento de transtornos mentais, incluindo a depressão, é o estilo de vida 

atribulado (ARAÚJO et al., 2003; MUROFUSE, ABRANCHES & NAPOLEÃO, 2005; 

ALVES, 2012), pois as pessoas interpretam os eventos negativos da vida como algo 

que está sob seu controle e responsabilidade, o que as leva a se culparem 

constantemente pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Esse processo é chamado 

de internalização e procede a globalização, que é a supervalorização dos eventos 

negativos, fazendo com que os eventos negativos ganhem força e durabilidade no 

pensamento, levando ao indivíduo uma sensação de impotência; é o ponto chamado 

de estabilidade.  

Com o avanço das teorias cognitivas sobre a depressão, surgiu um dos 

instrumentos mais utilizados para medir transtornos psíquicos (ALVES, 2012), as 

escalas de Beck: o BDI (Beck Depression Inventory) – Inventário de Depressão de 

Beck, a BAI (Beck Anxiety Inventory) – Inventário de Ansiedade de Beck, o BHS 

(Beck Hopelessness Scale) – Escala de Desesperança de Beck e a BSI (Beck Scale 

for Suicide Ideation) – Escala de Ideação Suicida Beck. As duas primeiras foram 

utilizadas nesta dissertação, para avaliação da depressão e ansiedade nos 

participantes. 

Segundo o DSM-5 (2013) estudos indicam que durante a vida as mulheres 

têm de 10 a 25% de chance de desenvolver um episódio depressivo maior, enquanto 

para os homens as estimativas ficam em torno de 5 a 12%. Além disso, uma parcela 

significativa das mulheres relata piora dos sintomas depressivos no período pré-

menstrual. 
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Das dez principais causas de incapacitação investigadas pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em todo o mundo, cinco estão associadas aos Transtornos 

Mentais, dentre elas a depressão (13%), seguida da ingestão de álcool (7%), 

distúrbios afetivos (3,3%), esquizofrenia (4%) e distúrbios obsessivo-compulsivos 

(2,8%). Dentre os países da América Latina, o Brasil, é o que apresentou maior 

prevalência de Transtornos Mentais na população entre 15 e 59 anos de idade, com 

foco nos transtornos da ansiedade, de humor e relacionados ao uso de substancias 

psicoativas e álcool. A este respeito, destaca-se que no Brasil ainda não há estudos 

epidemiológicos de grande importância que determinem a verdadeira magnitude dos 

Transtornos Mentais na população em geral, o que seria muito importante para 

determinação de políticas mais eficazes e eficientes para tratamento e prevenção da 

depressão (AQUINO, 2012). 

 Seguindo esta linha de raciocínio, diversas pesquisas tem demonstrado 

existência de associações entre sintomas de depressão e outros transtornos mentais 

em profissionais da área de saúde, como médicos e enfermeiros (MUROFUSE, 

ABRANCHES & NAPOLEÃO, 2005; FERREIRA & MARTINO, 2006; 

MASCARENHAS et al., 2012; AQUINO, 2012; FORTENEY et al., 2013). 

 Sobre essa questão, Aquino (2012) comenta que estudantes de medicina já 

apresentam, desde a graduação, sintomas de depressão e ansiedade positivamente 

correlacionados, assim como o aumento do uso de substâncias psicoativas e de 

álcool e o alto índice de suicídio. Isto provavelmente seja reflexo da cobrança e do 

acúmulo de atividades da graduação, como também da demanda psíquica no 

trabalho clínico com os pacientes, que, em alguns casos, demanda aprender a lidar 

com a morte diariamente. Em um estudo correlacional com 1441 estudantes 

universitários, observou-se a presença de sintomas de ansiedade, estresse e 

depressão nesta população, o que já indica a necessidade de apoios educativos 

para a prevenção do desenvolvimento desses quadros na população de estudantes 

na área da saúde (MASCARENHAS et al., 2012). 

Araújo et al. (2003), em estudo transversal com 502 trabalhadoras da área de 

enfermagem (enfermeiras e auxiliares de enfermagem) de um hospital público de 

Salvador – BA, avaliaram a associação entre trabalho e as demandas psicológicas. 

Os resultados indicaram alta relação entre demandas psicológicas e distúrbios 

psíquicos, destacando-se as demandas de trabalho (62,5%), alta exigência no 
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trabalho (57,5%) e baixo controle no trabalho (62,5%). Além disso, os autores 

verificaram um correlação positiva entre os distúrbios psíquicos e a demanda social 

e doméstica, ou seja, além da relação com processos do trabalho há ainda as 

demandas da vida pessoal, que podem potencializar os distúrbios psíquicos. 

Uma pesquisa com uma amostra de estudantes de enfermagem da cidade de 

São Paulo demonstrou que 31% destes fazia uso de álcool, concomitantemente ao 

benzodiazepínico (remédios pra ansiedade), que são os principais medicamentos 

prescritos para o controle da ansiedade, usados como ansiolíticos e hipnóticos, além 

de possuir ação miorrelaxante e anticonvulsivante. Os resultados desta pesquisa 

demonstraram ainda que 61% dos estudantes consumia álcool associado a outros 

medicamentos para depressão. o que reforça a necessidade de intervenções 

educativas, para que se evite intoxicações, ou prevalência de efeitos colaterais 

indesejáveis em pacientes que já sofrem com a depressão (MARCHI et al., 2013). 

Apesar dos seus benefícios, o abuso de benzodizepínicos pode levar à dependência 

química, prejuízos psicomotores e sedação, especialmente quando o consumo está 

associado ao uso do álcool. Este último fator é extremamente grave, pois essa 

interação potencializa a depressão do sistema nervoso central, podendo chegar a 

ser fatal para o indivíduo (AUCHEWSKI, 2004; MARCHI et al., 2013).  

Na próxima sessão, serão apresentados alguns estudos empíricos cujo foco 

central foi investigar a possível relação entre empatia e esses construtos relativos à 

saúde mental, buscando compreender suas relações e influência no comportamento 

humano.  

 

2.2.4 Estudos Empíricos: empatia, ansiedade, estresse e depressão 

Cecconelo e Koller (2000) procuraram investigar a relação entre empatia e 

competência social, partindo da hipótese de que a competência social seria um 

componente ativo em sujeitos resilientes, pois o sujeito modela suas ações a partir 

da situação que está posta, com o processo empático contribuindo para o 

desenvolvimento da competência social. Os resultados demonstraram uma 

correlação positiva e significativa entre empatia e competência social, sugerindo que 

quanto mais empático é o indivíduo maior a probabilidade dele desenvolver suas 

competências sociais e a capacidade de se adequar a novas situações. 
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Um estudo conceitual, que consistiu em uma revisão de pesquisas, procurou 

verificar se na literatura científica havia evidências da relação entre empatia e 

agressividade, à luz do referêncial teórico sobre treinamento de habilidade sociais.   

De acordo com a hipótese inicial dos autores, crianças com comportamentos 

antissociais, que apresentam problemas de relação com o outro, seriam menos 

empáticas e mais agressivas que crianças sem histórico de antissociabilidade. Isso 

implicaria que sujeitos mais agressivos e antissociais tenderiam a apresentar menos 

susceptividade a se colocar no lugar do outro e a se envolver afetivamente com os 

problemas dos outros, ou seja, apresentariam níveis menores de empatia. Déficits 

em empatia podem ser reflexo de insuficiência de habilidades sociais e 

aprendizagem e de valores. Assim os estudos nacionais e internacionais consideram 

os déficits em empatia como um dos fatores de risco para comportamentos 

antissociais e principalmente para agressividade (PAVARINO, DEL PRETTE & DEL 

PRETTE, 2005).  

Com o objetivo de conhecer a relação entre empatia e justiça distributiva em 

jovens entre 14 e 20 anos, Sampaio, Camino, Roazzi e Monte (2010) utilizaram uma 

situação problema na qual os adolescentes tinham que decidir a maneira mais justa 

de distribuir dinheiro entre seis personagens que tinham trabalhado juntos, mas que 

diferiam em naturalidade, produtividade e necessidade, e responderam o IRI de 

Davis (1983), para avaliar sua empatia. Os resultados evidenciaram que a empatia 

influenciou significativamente o comportamento distributivo dos participantes, 

corroborando a teoria de Hoffman (1991) de que a empatia pode estar associada à 

preocupação com as necessidades e cuidado com o outro, mesmo quando isso 

implica em prejuízos pessoais para si.  

Esse pressuposto da teoria de Hoffman (1991) pode ajudar a explicar por que 

mesmo diante de situações com grande prejuízo ou gasto/ desgaste psíquico, como 

o trabalho em hospitais, os sujeitos ainda se propõe ao comportamento de ajuda. No 

estudo de Sampaio et al. (2011) acreditava-se ainda que sujeitos com alto nível de 

consideração empática doariam mais aos personagens que tivessem mais filhos 

para criar, e foi exatamente o que aconteceu, pois enquanto que os participantes 

com menores níveis de consideração empática tenderam a doar mais aos 

personagens que tinham produzido mais (mérito), os participantes com maiores 
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níveis de consideração empática tenderam a ajudar quem tinha mais necessidade. 

Esse padrão de respostas sugere que a consideração empática tem alto poder 

mobilizador de ajuda para sujeitos que se encontram em situações de sofrimento, 

necessidade ou angustia, assim como evidenciado em pesquisas anteriores 

(BATSON et al., 1995; DAVIS, 1983; HOFFMAN, 1987, 1991). 

Voltando-se mais ao campo da saúde mental, Rodrigues e Queirós (2011) 

realizaram um estudo com 74 enfermeiros de Avieiro (Portugual) para conhecer a 

relação entre empatia e estresse nesses profissionais. Os resultados mostraram que 

participantes com maior nível de estresse apresentaram menores índices de empatia 

e que as mulheres alcançaram maiores níveis de empatia e de estresse do que os 

homens. O que se pode inferir desses resultados é que sujeitos mais estressados 

podem apresentar menos sentimentos empáticos em relação aos outros, o que pode 

ser um problema em profissionais da enfermagem, que estão em constante contato 

e cuidam de outras pessoas muito frequentemente. Outros estudos apontam que a 

ansiedade, a drogadição, depressão e até o suicídio são mais frequentes em 

estudantes e profissionais de medicina do que na população em geral (AQUINO, 

2012). Assim, numa tentativa de preservação emocional em relação aos pacientes, 

os médicos ou estudantes de medicina começam a se distanciar e tratar os demais 

com indiferença, impessoalidade, com atitudes cínicas ou irônicas, buscando 

diminuir seu próprio desgaste emocional e a exaustão. Esse comportamento vem 

sendo chamado de desumanização e tem sido discutido nos últimos anos, em 

função de atitudes céticas e não humanizadas apresentadas por parte de 

profissionais da Medicina.  

Com o objetivo de verificar a relação entre transtornos psíquicos (ansiedade, 

estresse e síndrome de Burnout) e os níveis de humanização, ou seja, o quanto os 

profissionais tratam os pacientes com pessoalidade, respeito e sensibilidade, 

Benevides-Pereira e Gonçalves (2009) realizaram uma pesquisa longitudinal com 

estudantes do primeiro ao último ano do curso de Medicina de uma universidade do 

Paraná. Nos resultados, observaram que a maioria dos estudantes apresentou 

indícios de ansiedade moderada, com uma correlação positiva entre os que 

praticavam atividade física e os que apresentavam menores índices de ansiedade. 

Mas o dado mais alarmante foi de que o nível de humanização desses estudantes 

foi diminuindo com o passar dos anos na faculdade, o que sugere que eles foram 
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ficando mais insensíveis, cínicos e irônicos no tratamento com os seus pacientes à 

medida que se aproximavam da conclusão do curso. O processo de desumanização 

foi investigado apenas por meio de um inventário de desumanização ou 

despersonalização, mas destaca-se a importância de utilização de outras 

abordagens e de mais pesquisas sobre a empatia e saúde mental em profissionais 

de saúde, como o médico.  

De acordo com Benevides-Pereira e Gonçalves (2009), o fato de não 

conseguir lidar com as dificuldades sentidas no ambiente profissional, leva as 

pessoas a evitar o meio gerador dos afetos negativos, surgindo então o 

absenteísmo. Além disso, o abuso de drogas, cigarro, bebidas alcoólicas e até 

fármacos tem sido relatado como artifícios para lidar com o estresse presente no 

profissional de saúde (AQUINO, 2012; MARCHI et al., 2013). Um estudo sobre as 

principais causas de absenteísmo pelos técnicos de enfermagem e enfermeiros 

realizado entre 2003 e 2008 mostrou que os motivos de afastamento do trabalho 

eram, em primeiro lugar, as Doenças do Sistema Osteomuscular (51,4%), e em 

segundo as doenças mentais ou comportamentais (35,7%). Esses dados chamam 

atenção para as doenças caracterizadas como ocupacionais e sua relação com 

processos psicossomáticos, visto que suas principais causas podem ter origem no 

próprio ambiente de trabalho (MAGALHÃES et al., 2009). 

Aquino (2012) conduziu um estudo com 106 estudantes de medicina da 

Universidade Federal de Minas Gerias e evidenciou  que 47,14% apresentaram 

transtorno de ansiedade, 33,01% transtorno de humor e 16,98% algum episódio 

depressivo. Concomitante a isso, 46,22% desse público apresentaram transtornos 

ligados ao uso/abuso e dependência de álcool, ou outras substâncias psicoativas. 

Portanto, parece existir uma relação entre a presença de sintomas de ansiedade, 

depressão e o abuso de drogas. Isso por que as drogas acabam sendo usadas 

como mecanismos de fuga da realidade que está trazendo desconforto psíquico para 

esses indivíduos. 

 Algumas pesquisas (BONOMO & ARAUJO, 2009; OLIVEIRA-SILVA & 

GONÇALVES, 2011; FUKUSHIMA, TERASAWA & UMED, 2011; KREIBIG, SAMSON 

& GROSS, 2013) tem-se voltado para o estudo de processos empáticos e sua 

ligação com determinados tipos de reações fisiológicas. É o caso dos estudos que 

buscam avaliar indicadores da condutibilidade da pele, do intervalo entre os 
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batimentos cardíacos e sua relação com a empatia. Em geral, os resultados desses 

estudos apontam para uma ligação entre as respostas empáticas e o intervalo entre 

os batimentos cardíacos, no sentido de que quanto maior a resposta empática 

menor era o intervalo entre os batimentos, o que indica que o sistema cardiovascular 

parece ser bastante sensível às respostas empáticas (OLIVEIRA-SILVA & 

GONÇALVES, 2011). 

Outra pesquisa procurou investigar respostas corporais diante de emoções 

mistas e antagônicas (no caso, o nojo e a diversão), através de vídeos que 

procuravam suscitar essas emoções e a avaliação da atividade fisiológica através da 

eletromiografia e eletrocardiograma, medidas eletrodérmicas e medidas 

respiratórias. De maneira geral, os resultados demonstraram que a diversão levou a 

uma diminuição da atividade cardíaca, da vasoconstrição periférica da atividade 

eletrodérmica e mais rápida a respiração superficial. Por outro lado, o nojo levou a 

uma diminuição da atividade cardíaca e da vasoconstrição, e ao aumento das 

respostas eletrodérmica e de aceleração da respiração superficial.  

Assim, os resultados sugerem que estados emocionais mistos tem padrões 

fisiológicos diferenciados de quando se está avaliando apenas a resposta a uma 

emoção especifica (pura) (KREIBIG, SAMSON & GROSS, 2013). Tomando como 

base o resultado de estudos semelhantes aos anteriormente relatados, surgiu o 

interesse de avaliar se haveria relações entre a ansiedade, estresse, depressão, 

empatia e medidas da atividade cardiovascular. Neste sentido, a seguir será 

apresentada uma breve revisão sobre Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC), 

uma medida não invasiva usada para verificar a distancia entre as ondas RR, entre 

os batimentos cardíacos, que pode ser um dos indicadores da atividade 

cardiovascular, e que também foi verificada em alguns sujeitos nesta pesquisa. 

 

2.3 Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) 

 

O sistema nervoso autônomo tem a função de regular as funções fisiológicas 

do ser humano, tanto em estado normal quanto patológico. O sistema cardiovascular 

é controlado, em parte, pelo sistema nervoso autônomo (SNA), por meio de seus 

nervos aferentes e eferentes ao coração e de terminações simpáticas dispostas em 

todo o miocárdio, e parassimpáticas, presentes no nódulo sinusal, miocárdio atrial e 

nódulo atrioventricular (VANDERLEI et al., 2009). No SNA o coração atua como 
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principal controlador do nível de frequência cardíaca, sendo este dividido em três 

sistemas: o simpático, o parassimpático e o entérico (ROQUE, 2009; RIBEIRO, 

2012). No presente trabalho, voltaremos nossa atenção apenas aos dois primeiros 

sistemas, por conta de sua possível relação com os processos psíquicos da 

ansiedade, estresse, depressão e empatia. 

Os nervos parassimpáticos agem no coração diminuindo a frequência dos 

batimentos cardíacos, a força de contração do músculo auricular e a condução dos 

impulsos através do nódulo AV (auricular-ventricular). Além disso, aumentando o 

período de retardo entre a contração auricular e ventricular e diminuindo o fluxo 

sanguíneo através dos vasos coronários, que mantem a nutrição do músculo 

cardíaco. Portanto, o sistema parassimpático diminui as atividades do coração 

juntamente com o restante do corpo, por exemplo, no período de repouso, 

preservando o coração e seus recursos (ROQUE, 2009; VANDERLEI et al., 2009). 

Já os nervos simpáticos apresentam características e reações diferentes em 

relação ao coração, pois provocam aumentos na frequência cardíaca, força de 

contração do musculo e fluxo sanguíneo através dos vasos coronários. Assim, os 

nervos simpáticos aumentam a atividade cardíaca, ampliando a capacidade de 

bombear até cem por cento a mais de sangue, o que pode ser necessário em 

algumas situações (perigo, por exemplo), mas que também pode causar danos, em 

outras circunstâncias (ROQUE, 2009;VANDERLEI et al., 2009). 

O sistema nervoso autônomo integra a multiplicidade dos sinais periféricos e 

centrais, através da inibição ou estimulação dos efeitos principais, simpático e 

parassimpático, adaptando o individuo à situações diferenciadas. No entanto, é 

consenso afirmar que em sujeitos saudáveis e em repouso, a predominância é da 

ação parassimpática, o que leva a conclusão de que apesar do equilíbrio ser 

alcançado pela modulação entre simpático e parassimpático, há uma prevalência 

desse último em algumas situações (ROQUE, 2009). 

O coração é um órgão capaz de regular o seu ritmo, promover a condução 

dos estímulos intracardiacos e de contratilidade, mas, como já mencionado, também 

é modulado pelo sistema nervoso autônomo, e por isso o coração desempenha um 

importante papel no processo de homeostase do organismo, adequando a regulação 

do ritmo e da função de bombeamento cardíaco às necessidades metabólicas e 

teciduais que estão sob influencia das atividades rotineiras do ser humano 
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(RIBEIRO, 2012). Porém, o conhecimento sobre a importância do SNA na 

modulação do ritmo cardíaco só foi reconhecida na última década (GRUPI et al., 

1994). A variação batimento a batimento acontece como processo de ajustes, que 

são promovidos pelo SNA, garantindo assim a homeostase e saúde do organismo. 

O sistema nervoso autônomo exerce influência continua sobre o 

funcionamento do corpo humano, sejam nos órgãos, aparelhos ou sistemas, sendo 

essa ação necessária para a manutenção do equilíbrio fisiológico interno, o 

funcionamento adequado do organismo e adequada interação com o mundo exterior. 

Portanto, qualquer fator que promova desequilíbrio na homeostase irá, 

imediatamente, promover respostas automáticas orgânicas e involuntárias, cujo 

objetivo é reestabelecer o equilíbrio inicialmente rompido (ROQUE, 2009). 

O sistema nervoso autônomo integra uma multiplicidade de sinais periféricos 

e centrais, e a estimulação ou a inibição de seus dois subsistemas (vago e 

simpático) faz a modulação da frequência cardíaca (RIBEIRO et al., 2000). O 

sistema nervoso simpático trabalha constantemente, modulando o funcionamento de 

diversos sistemas. Além do coração, destacam-se os vasos sanguíneos, o trato 

gastrointestinal, os brônquios e as glândulas sudoríparas. Já o sistema nervoso 

parassimpático atua por meio do nervo vago, possuindo uma resposta mais lenta 

que a do sistema parassimpático (BERNTSON et al., 1997 apud RIBEIRO, 2012).A 

Figura 1 ilustra a ação simpática e parassimpática na modulação da atividade 

cardíaca, de maneira que pode-se perceber que a frequência cardíaca na ação 

simpática é mais alta, mas com um intervalo de variabilidade entre as ondas 

menores (RIBEIRO, 2012). 
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Figura 1 - Efeitos da estimulação simpática e parassimpática sobre os potenciais de ação do 

nódulo sinusal. A: normal; B: estimulação simpática aumenta a velocidade da despolarização e 

aumenta a frequência dos potenciais de ação. C: estimulação parassimpática diminui a velocidade da 

despolarização e diminui a frequência dos potenciais de ação. 

 

Fonte: RIBEIRO, 2012. 

 

Os batimentos do coração não são regulares ou com a mesma distancia entre 

uma onda e outra, e é por isso que as variações na variabilidade da frequência 

cardíaca são normais e esperadas. A análise dessa variação funciona como um 

indicador da capacidade de resposta e adaptação do organismo a diferentes 

situações, sejam estas fisiológicas ou ambientais, como é o caso da respiração, 

pratica de exercícios físicos, estresse, alterações metabólicas, sono ou patologias 

(ACHARYA et al., 2006; VANDERLEI et al., 2009). 

Como forma de avaliar o processo de oscilação entre um batimento cardíaco 

e outro, a mensuração da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) tem ganhado 

força nos últimos anos por se tratar de uma técnica de investigação não invasiva dos 

impulsos autônomos (VANDERLEI et al., 2009). A VFC corresponde às mudanças ou 

oscilações no intervalo entre um batimento e outro do coração, chamados de 

intervalos R-R, que correspondem ao tempo entre uma onda R e a próxima, 
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medidos em milissegundos. Esse intervalo pode ter enormes variações em um 

intervalo de tempo, visto que a variabilidade pode ser influenciada por fatores 

fisiológicos, postura, repouso, aptidão física, entre outros (MARÃES, 2010). 

A variabilidade da frequência cardíaca tem gerado interesse clinico, por que a 

modulação executada pelo sistema nervoso autônomo sobre os batimentos 

cardíacos pode ser indicativa de uma série de doenças. A esse respeito, já é 

comprovado que o aumento da variabilidade da frequência cardíaca pressupõe 

diminuição da mortalidade em ambos os sexos (MARÃES, 2010). 

Alterações nos padrões da VFC são consideradas hoje como um indicador 

sensível e antecipado de comprometimentos na saúde, pois uma alta variabilidade 

da frequência cardíaca é um indicador de boa adaptação do organismo a diversos 

estímulos externos e internos, sendo este individuo considerado saudável. Por outro 

lado, uma baixa variabilidade da frequência cardíaca é indicativo de uma adaptação 

anormal e insuficiente do sistema nervoso autônomo, sugerindo um mau 

funcionamento fisiológico do individuo (VANDERLEI et al., 2009). Neste sentido, a 

VFC  pode ser utilizada como marcador que reflete a situação fisiológica do sistema 

nervoso autônomo e entendida como ferramenta clinica capaz de ajudar na 

avaliação da situação do SNA nos estados de vigília e sono, em diferentes posições 

do corpo, em condições patológicas, ou ainda para verificar a existência de 

condições que podem vir a torna-se patológicas (VANDERLEI et al., 2009). 

Um campo que tem optado pelo aumento do uso da variabilidade da 

frequência cardíaca como indicador de saúde cardiovascular é a área da atividade 

física e do esporte em geral, pois esse indicador permite conhecer a magnitude da 

adaptação autonômica cardíaca do sujeito diante de diversos tipos de treinos, e 

possibilita verificar a capacidade protetora do sistema parassimpático sobre o 

coração (VANDERLEI et al., 2009).Todavia, há estudos que buscam não apenas 

conhecer essa capacidade do protetora  diante da realização de uma atividade 

física, mas que se interessam também por verificar a relação entre a atividade física 

e aumento dessa capacidade protetora, manifesta na variabilidade da frequência 

cardíaca. Ou seja, que procuram avaliar se sujeitos que praticam algum tipo de 

atividade física ou esporte apresentam maior variabilidade da frequência cardíaca do 

que sujeitos sedentários.  
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É o caso do estudo de Paschoal et al. (2007), que tinha como objetivo  

investigar a interferência da atividade física aeróbica de baixa intensidade 

(caminhada) em mulheres climatéricas (fase da menopausa e pós menopausa) na 

modulação da função autonômica cardíaca, utilizando a variabilidade da frequência 

cardíaca como medida. Os resultados mostraram claramente que as mulheres que 

desenvolviam atividade física regular tinham maior variabilidade da frequência 

cardíaca, quando comparadas com aquelas sedentárias, o que indica a importância 

da atividade física nessa fase da vida, na qual é comum o surgimento de doenças 

coronárias, em decorrência dos processos hormonais característicos da menopausa 

(PASCHOAL et al., 2007). 

Já no trabalho de Paschoal et al. (2006) o objetivo era verificar a diferença da 

variabilidade da frequência cardíaca em diferentes faixas etárias e para isso foram 

pesquisados quatro grupos de idade: entre 20 e 30 anos, entre 31 e 40 anos,  entre 

41 e 50 anos, e por último um grupo entre 51 e 60 anos de idade. Nos resultados, foi 

possível constatar uma maior atividade do sistema simpático com o aumento da 

idade, principalmente com uma predominância do simpático na faixa etária mais 

elevada (entre 51 e 60 anos). Assim, percebeu-se uma diminuição da variabilidade 

da frequência cardíaca com o avanço da idade, o que mostra que com o processo 

de envelhecimento existe uma diminuição dos marcadores parassimpáticos nos 

sujeitos. 

A análise da variabilidade da frequência cardíaca também mostrou-se muito 

eficiente como ferramenta de prognóstico em avaliações pré-operatórias de 

pacientes submetidos a cirurgia de vascularização do miocárdio, servindo como 

indicador de morbidade e mortalidade (VANDERLEI et al., 2009). Isso porque a VFC 

pode servir como indicador precoce de taquicardia ventricular de baixa ou alta 

frequência. 

Outro fator que pode interferir na variabilidade da frequência cardíaca é o 

sexo, estudos mostraram que as mulheres têm uma frequência cardíaca mais baixa 

que os homens e, consequentemente, a variabilidade da frequência cardíaca nesse 

grupo é maior, considerado assim como um fator positivo e protetivo para elas 

(RIBEIRO, 2012; ALVARES et al., 2013). 

Outros autores tem utilizado a variabilidade da frequência cardíaca como 

medida de análise não invasiva de processos biológicos que interferem ou estão 
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relacionados a aspectos emocionais e psicológicos, como é o caso de depressão e 

das síndromes ansiogênicas (LICHT, 2009). No cenário das pesquisas sobre 

ansiedade e depressão, a variabilidade da frequência cardíaca tem sido levantada 

como possível processo biológico envolvido nessas patologias, porque há indícios 

de que as doenças cardiovasculares fatais acontecem em decorrência de fatores 

ligados a transtornos de ansiedade. A esse respeito, há fortes evidências de que o 

Sistema Nervoso Autônomo (SNA) desregulado pode aumentar em três vezes os 

riscos de Doenças Cardiovasculares e é nesse sentindo que a Variabilidade da 

Frequência Cardíaca surge como uma medida não invasiva para avaliar as relações 

entre aspectos da vida psico-afetiva e o funcionamento fisiológico das pessoas 

(ALVARES et al., 2013). 

Outros estudos indicam que o engajamento social do sujeito reflete em uma 

diminuição da regulação da função do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), ou na 

Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) reduzida. Assim, o índice de VFC pode 

estar associado a fatores como medo social, ansiedade, evitação social (ALVARES 

et al., 2013) e depressão (LICHT et al., 2009), o que indica a necessidade de novos 

estudos que produzam evidências empíricas mais específicas a respeito dessa 

questão. Além disso, que permitam avaliar a relação entre transtorno de ansiedade e 

outros construtos psicológicos como a depressão e os processos que subjazem a 

empatia. 

A relação entre a diminuição da variabilidade da frequência cardíaca e as 

emoções começou a ser questionada por alguns pesquisadores, em virtude do 

sistema nervoso autônomo atuar como um dos mecanismos de homeostase. Nesse 

ínterim, o nervo vagal, principal nervo do sistema nervoso parassimpático, também é 

influenciado por ações externas, portanto a regulação das emoções também 

passaria por esse sistema, interferindo diretamente em processos de socialização e 

nas interações interpessoais. Desta maneira, o funcionamento do nervo vagal seria 

um dos responsáveis pela regulação do individuo em ambiente social. Essa teoria é 

chamada de polyvagal ou biocomportamento e nesta se defende que o sistema 

nervo autônomo tem forte influencia sobre o engajamento social (PORGES, 1995). 

Alvares et al. (2013) buscaram investigar se a variabilidade da frequência 

cardíaca tinha relação com sintomas de ansiedade social em pacientes 

diagnosticados com o transtorno, partindo da hipótese de que os pacientes em 
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repouso e diagnosticados com o transtorno apresentariam uma variabilidade da 

frequência cardíaca menor do que um grupo controle. Os resultados mostraram que 

as mulheres com o transtorno de ansiedade apresentaram uma VFC reduzida, 

quando comparadas com as do grupo controle, o que não ocorreu com o grupo dos 

homens. Isso ficou mais intenso e forte à medida que o transtorno foi considerado 

mais grave, o que sugere que níveis mais elevados de ansiedade podem levar a 

uma inibição do sistema parassimpático, o que aumentaria as chances de 

taquicardia. Esses dados indicam ainda que tratamentos de ansiedade podem se 

beneficiar do monitoramento da variabilidade da frequência cardíaca, ao indicar o 

nível de excitação fisiológica e psicológica do indivíduo em tempo real e de maneira 

não invasiva. Neste sentido, o sistema parassimpático poderia ajudar a prever e 

avaliar a evolução não só em situações de transtorno de ansiedade, mas em 

patologias especificas como síndrome do pânico ou depressão (KEMP et al., 2012; 

ALVARES et al., 2013). 

Portanto, os dados da literatura sugerem haver estreitas ligações entre a 

medida da VFC e processos psíquicos e fisiológicos, apontando para possibilidade 

de ampliação das estratégias e ferramentas utilizadas no campo de investigação 

sobre os fenômenos relacionados à vida afetiva. A partir disso, apresenta-se a 

necessidade de realização de estudos que possibilitem testar algumas das hipóteses 

levantadas ao longo desta revisão de literatura, além de aprofundar o conhecimento 

sobre os aspectos psicofisiológicos que subjazem à empatia. Neste sentido, é que a 

presente pesquisa se propôs alcançar os objetivos propostos no próximo capítulo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Geral 

Avaliar a existência de relações entre as capacidades empáticas, depressão, 

ansiedade, estresse e Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) em 

profissionais de saúde. 

 

3.2. Específicos 

Analisar a qualidade das relações entre a empatia global e suas subdimensões 

(angustia pessoal, consideração empática, fantasia e tomada de perspectiva) 

com a depressão, ansiedade e estresse ocupacional; 

Avaliar se os níveis de depressão, ansiedade e estresse ocupacional podem 

atuar como preditores da empatia; 

Verificar as relações entre empatia, depressão, ansiedade e variáveis 

ocupacionais (tempo de atuação profissional, tipo de profissão e local de 

trabalho) e sociodemográficas (idade e sexo); 

Avaliar se existem relações entre indicadores da atividade cardíaca (Pressão 

arterial e Variabilidade da Frequência Cardíaca), empatia, depressão e 

ansiedade; 

Verificar a relação entre a Variabilidade da Frequência Cardíaca e 

características sociodemográficas e de saúde dos participantes do estudo. 
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4. MÉTODO 

4.1. Delineamento 

Esta foi uma pesquisa exploratória do tipo correlacional, com abordagem 

quantitativa para análise dos dados. 

 

4.2. Amostra 

Foi constituída uma amostra de conveniência, na qual a participação foi 

condicionada ao sujeito estar inserido na rede pública de saúde, atuando 

profissionalmente há pelo menos dois anos, bem como aceitar participar da 

pesquisa. 

Participaram deste estudo 221 profissionais de saúde que atuavam na rede 

pública de saúde (SUS) do município de Petrolina (PE), mas para os fins de análise 

dos dados foram retidos os protocolos de apenas 200 participantes (13% homens e 

87% mulheres), que tinham idades variando entre 22 e 67 anos (m = 35,1 e dp = 

9,7). Os 21 protocolos que foram suprimidos desta analise, estavam com alguma 

não conformidade, como questionários incompletos e faltando assinatura de TCLE. 

A partir da amostra principal, foi constituída uma subamostra com 21 

participantes, objetivando realizar a coleta de dados referentes aos indicadores de 

atividade cardíaca. Todavia, foram retidos para analise dos dados apenas os 

protocolos de pesquisa de 15 participantes, tendo em vista que durante a coleta com 

quatro indivíduos ocorreram fatores que podem ter comprometido a qualidade dos 

dados (não preenchimento do questionário no dia da avaliação da VFC, questionário 

incompleto, questionário não identificado). Apenas um homem aceitou participar 

dessa subamostra, decidindo-se, portanto, por suprimir o seu protocolo de pesquisa 

para que amostra ficasse homogênea, contendo apenas mulheres.  

Os critérios de inclusão nessa subamostra foram aceitar participar de mais 

este procedimento e preencher o questionário para coleta de dados 

sociodemográficos e de saúde. Os critérios de exclusão foram: fazer uso de 

medicamentos que possam interferir na função cardiovascular, ter histórico de 

doenças ou disfunções cardíacas e estar gestante ou lactante. 
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Em relação ao campo de atuação profissional 86 dos participantes eram 

técnicos de enfermagem (43%), 75 enfermeiros (37%), 32 médicos (16%) e 7 (sete) 

dentistas (3,5%). Essas categorias profissionais foram escolhidas por que são as 

mais encontradas dentro do SUS (BRASIL, 2007). 94 (47%) dos participantes 

trabalhavam em hospital, 45 (22,5%) em Unidades Básicas de Saúde (UBS), 18 

(9%) no SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e 43 (21,5%) em outros 

locais. Quanto ao regime de trabalho, a maioria (50,5%) declarou ser diarista, 30% 

plantonista e 37% assumiram ter ambos os regimes de trabalho. O número de 

plantões por semana também foi contabilizado, observando-se que 103 sujeitos 

afirmaram ter entre 1 (um) e 9 (nove) plantões por semana, o restante da amostra 

afirmou ser diarista. No que se refere às horas trabalhadas por semana 51,6% 

afirmaram trabalhar até 40 horas e os demais assumem cargas horarias que vão até 

168 horas por semana. Por fim, no que se refere à renda, a maioria dos sujeitos 

ganhava entre R$ 678,00 e R$2.034,00 (49,2%), 19, 3% recebeu entre R$2.034,00 e 

R$ 3.390,00, 14,2% entre R$ 3.390,00 e R$ 4.746,00 e 17% declarou ter renda 

maior que R$ 4.746,00.  

 

4.3. Instrumentos 

Os instrumentos utilizados para avaliar a empatia, estresse, depressão e 

ansieddade foram, respectivamente: o Interpersonal Reactivity Index (IRI) de Davis 

(1983), o Inventário de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL), a Escala de Depressão 

de Beck (BDI) e a Escala de Ansiedade de Beck (BAI). 

O IRI contem 26 sentenças que avaliam quatro dimensões cognitivas e 

afetivas da empatia: Tomada de Perspectiva, Fantasia, Angústia Pessoal e 

Consideração Empática, por meio do uso de escalas tipo likert com cinco graus (1 = 

discordo totalmente, 2 = discordo parcialmente, 3 = nem discordo nem concordo, 4 = 

concordo parcialmente e 5 = concordo totalmente). O Inventário de Estresse para 

Adultos de Lipp (ISSL) permite identificar sintomas de estresse, os tipos de 

sintomatologia (física ou psicológica) e a fase de estresse em que o indivíduo se 

encontra (Lipp, 2000). O ISSL é composto por três quadros que descrevem 53 

sintomas de estresse separados em sintomas físicos e psicológicos, os quais o 

sujeito deve avaliar a prevalência em si mesmo desde as últimas 24 horas, da última 
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semana e do último mês. A Escala de Depressão de Beck (BDI) e a Escala de 

Ansiedade de Beck (BAI) são instrumentos objetivos e autoavaliativos que 

mensuram a prevalência de sintomas de depressão e ansiedade do respondente 

nas duas últimas semanas. O BDI e o BAI contem 21 itens e seu escore total pode 

variar de 0 a 63 pontos.  

Um questionário desenvolvido por um grupo de Psicólogos e profissionais da 

Educação Física foi utilizado para coleta de dados sociodemográficos, ocupacionais 

e de saúde dos participantes. O instrumento possui 31 questões, sendo três abertas 

e o restante objetivas, relacionadas ao sexo, idade, doenças, tipo de trabalho, 

prática de atividade física, uso de medicamentos, dias de descanso por semana, etc. 

4.4. Materiais 

Para mensuração da VFC foi utilizado um frequencímetro da Marca Polar 

(modelo RS800CX), que faz o registro dos intervalos RR da frequência cardíaca, 

resultando em um relatório com dados da atividade simpática e parassimpática do 

coração. Foram analisadas as medidas no domínio do tempo (Média dos intervalos 

RR, Média da frequência cardíaca, rMSSD, NN50, pNN50), no domínio da 

frequência (LF, HF, LF/HF).  

Para avaliação da Pressão arterial foi utilizado um esfigmomanômetro digital 

da marca Microlife (BP3AC1-1), que permite a verificação das pressões arteriais 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD). 

 

4.5. Procedimentos e Aspectos Éticos 

Os dados foram coletados no próprio ambiente de trabalho dos participantes, 

por aplicadores previamente treinados no Laboratório de Desenvolvimento-

Aprendizagem e Processos Psicossociais (LDAPP) e no Grupo de Estudos do 

Desempenho Humano e das Respostas Fisiológicas ao Exercício/Divisão Nordeste, 

ambos da Univasf. Inicialmente, os participantes foram informados do caráter 

confidencial de suas respostas e que sua participação no estudo seria voluntária, 

sendo solicitados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Apêndice 1 e 2), antes do início da coleta de dados.  
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As escalas e os questionários foram agrupados em um caderno com 12 

páginas, que dispunha os instrumentos na seguinte ordem: primeiro o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, seguidos das escalas BAI, BDI e o IRI, e depois 

o ISSL. Cada participante respondeu o caderno de forma individual, usando o tempo 

que considerasse necessário para isso. 

No caso dos participantes da subamostra, a VFC foi avaliada com a utilização 

do frequencímetro durante 7 minutos, após responder os questionários. Conforme 

preconizado pelo Task Force (1996), apenas os últimos 5 minutos de medidas da 

VFC foram analisados pelo software Kubios. A PAS e PAD foi avaliada utilizando o 

esfigmomanômetro digital imediatamente após o último minuto de avaliação da VFC. 

Para tanto, o participante ficava sentado confortavelmente em decúbito dorsal, 

mantendo repouso total, sem dormir, não realizar movimento algum e nem conversar 

durante as medidas. Ao longo de toda a pesquisa, garantiu-se o cumprimento das 

diretrizes éticas que regem a pesquisa com seres humanos, tendo essa pesquisa 

sido aprovada pelo Comité de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Univasf 

(protocolo nº 0014/131113 CEDEP/UNIVASF). 

 

4.6 Análise de dados 

Para análise dos dados foram empregadas técnicas de estatísticas 

descritivas, além de testes inferenciais como o teste de correlação de Pearson (r) e 

Spearman, Regressões Lineares, testes t, ANOVA com post-hoc de Tukey e Teste do 

Qui-quadrado. Todos os dados foram analisados com o auxílio do Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS), versão 20.0 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Indicadores de Saúde Física 

Em relação os indicadores de saúde física, foi verificado que o tempo de 

descanso dos participantes variou entre 0 e 6 em dias, sendo que a maioria dos 

sujeitos (54,7%) afirmou possuir dois dias de descanso e apenas 2,8% afirmou não 

ter nenhum dia descanso durante a semana. As horas de sono variaram entre 3 a 12 

horas por noite, sendo que 17,4% afirmaram dormir entre 3 e 5 horas. No que tange 

à qualidade deste sono, 40,7% dos participantes afirmou ter uma qualidade de sono 

razoável e boa e apenas 10,1% possuem um excelente sono (Gráfico 1). 

Gráfico 1 - Qualidade do Sono dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria dos sujeitos afirmou possuir alimentação Razoável (52,3%), Boa 

(41,7%) e Ruim (6%). A quantidade de refeições variou entre uma a oito refeições 

diárias, mas a maioria dividiu-se entre três (34%) e quatro (27,4%). 

Do total de participantes, 121 sujeitos afirmaram não fazer nenhuma atividade 

física (61,1%) e dentre os que relataram essa prática 38,9% elencaram atividades 

como caminhada, corrida, musculação, atividades aeróbicas, dança, hidroginástica, 

pilates, esportes e natação. Por fim, a maioria (57,6%) pratica essas atividades a 

mais de um ano. 
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Em relação ao uso de bebida alcoólica, 49,5% dos participantes afirmaram 

fazer uso de algum tipo (cerveja, vinho, destilados), sendo que a maioria (66,7%) 

destes relatou que isso ocorre apenas uma vez na semana. Já em relação ao uso de 

cafeína 74,7% se descreveram como usuários frequentes dessa substancia. 

Por fim, 25 sujeitos (12,8%) afirmaram possuir algum tipo de doença crônica, 

como diabetes, hipertensão, ansiedade, bucite, enxaqueca, Síndorme de Burnout, 

fibromialgia, bruxismo, arritmia cardíaca, lombalgia, gastrite, entre outras. 

 

5.2. VFC, Indicadores de Saúde Mental e Empatia  

O Teste de Spearman demonstrou que não houve correlação estatisticamente 

significativa entre os indicadores de Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) e 

os indicadores de saúde mental utilizados no presente estudo (ansiedade, 

depressão e estresse). Na tabela 1 são apresentadas médias e desvio padrões das 

características hemodinâmicas (pressão arterial sistólica – PAS e pressão arterial 

diastólica – PAD) e autonômicas (RRi, pNN50, LF, HF e LF/HF) do grupo 

investigado, sendo possível verificar que os valores da PAS e PAD, estão dentro dos 

padrões ótimos (SBC, 2010), uma vez que se localizam abaixo dos valores de 

referência (120mmHg e 80mmHg, respectivamente). 

 
Tabela 1. Características hemodinâmicas e autonômicas da amostra investigada. 

PAS 
(mmHg) 

PAD 
(mmHg) 

RRi 
(ms) 

pNN50 
(%) 

LF HF LF/HF 

115,7±16,6 75,7±10,3 782,5±109,4 9,8±9,5 52,6±16,2 47,4±16,2 1,3±0,8 

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; mmHg: milímetros de mercúrio; 
RR: intervalos RR; ms: milissegundos; pNN50: percentual dos intervalos RR maiores que 
50ms; LF: low frequency – indicador simpático; HF: high frequency – indicador parassimpático; 
LF/HF: razão do indicador simpático e parassimpático (balanço simpato-vagal). 

 
 

Para se investigar a possível relação dos indicadores da VFC com os 

níveis de empatia, os participantes foram classificados em dois grupos (abaixo e 

acima da média dos níveis de empatia), como apresentado na Tabela 2, sendo 

utilizado o teste t de Student para amostras independentes. 

 
 



57 
 

 

Tabela 2. Valores hemodinâmicos e de indicadores da variabilidade da frequência 
cardíaca, de acordo com o nível de Empatia dos participantes. 

 
 

PAS 
(mmHg) 

PAD 
(mmHg) 

RR (ms) pNN50 (%) LF HF LF/HF 

Empatia* 
<90 

119,1±24,1 77,1±14,3 807,3±128,3 15,5±11,2* 49,0±21,2 50,9±21,2 1,26±1,0 

Empatia >90 113±7,8 74,6±6,4 763,2±95,5 5,3±5,1 55,3±11,7 44,7±11,7 1,32±0,6 

*p<0,05 em relação ao grupo Empatia>90. PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial 
diastólica; mmHg: milímetros de mercúrio; RR: intervalos RR; ms: milissegundos; pNN50: 
percentual dos intervalos RR maiores que 50ms; LF: low frequency – indicador simpático; HF: high 
frequency – indicador parassimpático; LF/HF: razão do indicador simpático e parassimpático 
(balanço simpato-vagal). 
 

Observou-se significativa correlação negativa (r = -0,48; p<0,05) entre a 

variável autonômica pNN50 e a empatia dos participantes. A pNN50, de acordo com 

o Task Force (1996), é uma das variáveis que representa a modulação 

parassimpática cardíaca. Dessa maneira, essa correlação demonstra que quanto 

maior o nível empático, menor se apresenta a modulação parassimpática e vice-

versa. Para uma melhor compreensão sobre essa relação, esses resultados serão 

discutidos na sessão 6.3 do próximo capítulo. 

 
5.2. Indicadores de Saúde Mental 

 

Seguindo as orientações propostas por Beck (2011), a ansiedade e a 

depressão foram classificadas em Mínima, Leve, Moderada ou Grave. Já para 

avaliação do estresse, seguiu-se o preconizado por Lipp (2000) e utilizou-se a 

categorização presente ou ausente. Nos casos em que o estresse foi identificado 

como presente verificou-se, a fase na qual seus sintomas estariam acontecendo: 

alerta, resistência, quase-exaustão ou exaustão . 

A inspeção do Gráfico 2 demonstra que 46 (23%) dos participantes foram 

classificados no nível Leve de ansiedade, 16 (8%) no Moderado, 6 (3%) no Grave e 

os demais no grau Mínimo. Já na Depressão não houve nenhum caso considerado 

Grave, com apenas 46 sujeitos sendo classificados no nível Leve (23%) e 15 no 

Moderado (7,5%). 
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Gráfico 2 – Níveis de Depressão e Ansiedade dos participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No que tange às respostas para o Estresse, cerca de 43% da amostra 

apresentou estresse em alguma fase (alerta, resistência, quase-exaustão ou 

exaustão) e vários participantes relataram sintomas acima dos limites em mais de 

uma fase (Tabela 3). Neste caso, Lipp (2000) indica que o estresse está em 

processo de agravamento e que deve, em breve, caso não haja nenhuma 

intervenção, assumir uma fase mais adiantada. A maioria dos participantes 

concentrou-se na fase de Resistência (32%), mas como se destacou anteriormente 

houve profissionais pontuando em resistência, mas já com sintomas acima dos 

limites em exaustão, etapa mais patológica do estresse. Constatou-se ainda que em 

cerca de 9% dos casos os participantes pontuaram em mais de uma fase, por 

exemplo, alerta e resistência, ou seja, esses sujeitos estão variando entre uma fase 

e outra, e possivelmente estarão na fase mais avançada, caso não recebam 

tratamento adequado.  
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Tabela 3 – Fases do estresse nas quais os sujeitos pontuaram acima do limite. 
 

FASES DO ESTRESSE N % 

Alerta 2 1 

Alerta / Resistencia 4 2 

Resistência 64 32 

Alerta / Resistencia / Quase-exaustão 6 3 

Resistência / Exaustão 8 4 

Quase-exaustão / Exaustão 1 0,5 

Exaustão 1 0,5 

Total com estresse 86 43 

Não Presença de Estresse 114 57 
 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A análise dos dados demonstrou ainda a existência de correlação positiva e 

estatisticamente significativa entre ansiedade e depressão e entre depressão e 

estresse. Por outro lado, a qualidade do sono se correlacionou negativamente com 

ansiedade, depressão e estresse e a qualidade da alimentação apresentou 

correlação estatisticamente significativa e negativa com ansiedade e estresse. Essas 

e outras correlações entre as variáveis relacionadas à qualidade da saúde física e 

da saúde mental são apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Correlação entre ansiedade, estresse e depressão e indicadores de saúde.  
 

 1 
 

2 3 4 5 6 7 

Ansiedade (1) 
 

1       

Depressão (2) 
 

0,58* 1      

Estresse (3) 
 

0,16 0,37** 1     

HorasTrab. Semanais 
(4) 

 

0,09 0,04 0,11 1    

Qualidade 
Alimentação (5) 

-0,27** 0,27** -0,28** -0,16* 1   

        
Qualidade Sono (6) -0,30** -0,41** -0,26* -0,08 0,37** 1  

        
Quantidade 

Refeições/dia (7) 
-0,18*    -0,13 0,08 -0,16* 0,32** 0,12 1 

Fonte: Elaborado pela autora. 
Nota: *p<0,05; **p<0,01 
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Para verificar se a categoria profissional, a prática de atividade física e ter ou 

não doença crônica estavam relacionados com os indicadores de saúde mental foi 

realizado um teste de Qui-quadrado, que apontou para uma relação estatisticamente 

significativa entre a presença de doença crônica e os níveis de ansiedade (X²= 

93,70; g.l. = 58; p < 0,002). Mais especificamente maior prevalência de doenças 

crônicas nos profissionais de saúde que apresentavam maiores índices de 

ansiedade.  

 
 

5.3. Níveis de Empatia 

Conforme os procedimentos adotados por Sampaio et al. (2011) durante a 

adaptação do IRI para o português, o escore geral de Empatia nesse instrumento 

pode variar entre 26 e 130 pontos e em sua subdimensões da seguinte maneira: 

Angustia pessoal entre 7 e 35 pontos, Tomada de Perspectiva entre 6 e 30 pontos, 

Fantasia entre 6 e 30 pontos e Consideração empática entre 7 e 35 pontos. Quanto 

maior a pontuação obtida em cada uma dessas subdimensões ou no IRI como um 

todo, mais alto o nível geral de empatia e os níveis associados a cada subdimensão 

especifica. 

Na presente pesquisa, a empatia global variou entre 46 e 124 pontos (m = 

91,77; dp = 14,99), ou seja, houve uma variação muito grande nas pontuações. Para 

tentar verificar se esta média refletiria o que a maioria dos participantes pontuou 

verificou-se a moda que foi de 93 (mo = 93,0). 

Para esta dissertação foram computados os níveis das subdimensões 

empáticas a partir das médias das respostas. Assim Consideração Empática foi a 

que teve a maior média (M = 4,10; dp = 0,65), seguida de Tomada de Perspectiva (m 

= 4,06; dp = 0,62), Angustia Pessoal (m = 2,80; dp = 0,83) e Fantasia (m = 2,73; dp = 

0,80). 

Para verificar se existia relação entre a empatia global e suas subdimensões 

com o sexo dos participantes foi realizado um teste t para amostras independentes, 

o que apontou para nenhuma diferença significativa (p>0,05) entre homens e 

mulheres. Para verificar se havia diferenças nos indicadores de empatia 

relacionadas à categoria profissional dos participantes procedeu-se com uma 

ANOVA, seguida de um post-hoc de Tukey. O resultado da ANOVA indicou uma 
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diferença significativa (p<0,05) na subdimensão Tomada de Perspectiva [F(3, 199)= 

3,307;  p < 0,021), onde a categoria médica (m = 3,76; dp = 0,67) pontuou menos do 

que os técnicos de enfermagem (m = 4,15; dp = 0,65). 

 

5.4. Relações entre indicadores de saúde física, mental e empatia 

Para verificar a relação entre os níveis de ansiedade, depressão, estresse e 

empatia foi realizada um Teste de correlação r de Pearson, que demonstrou 

correlações positivas e estatisticamente significativas entre todas as dimensões 

empáticas e a empatia global (Tabela 5). Além disso, verificou-se uma correlação 

positiva entre ansiedade e depressão com a empatia global e da angustia pessoal e 

fantasia com ansiedade e depressão.  

 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Para testar em que medida as dimensões de empatia poderiam ser usadas 

como preditoras da ansiedade e da depressão, foram realizadas análises de 

regressão múltipla (método stepwise), tendo como variáveis dependentes ansiedade 

e depressão, e, angustia pessoal, tomada de perspectiva, consideração empática e 

fantasia como variáveis independentes. Os resultados dessa regressão são 

apresentados nas Tabelas 6 e 7 e sugerem que a ansiedade foi predita 

positivamente por fantasia, e inversamente por tomada de perspectiva, com ambas 

Tabela 5 – Correlação entre Empatia e suas dimensões, ansiedade, estresse e depressão.  
 1 

 
2 3 4 5 6 7 8 

Ansiedade (1) 1        
         

Depressão (2) 0,52** 1       
         

Estresse (3) 0,29** 0,43** 1      
         

Empatia Global 
(4) 

 

0,18* 0,17* 0,09 1     

Tomada de 
Perspectiva (5) 

 

-0,04 -0,11 -0,04 0,66** 1    

Consideração 
Empática (6) 

 

0,11 0,13 0,10 0,83** 0,63** 1   

Angustia 
Pessoal (7) 

 

0,29** 0,24** 0,14 0,76** 0,31* 0,47** 1  

Fantasia (8) 0,32** 0,26** 0,18 0,80** 0,30** 0,45** 0,97** 1 
Nota: * p < 0,05; ** p < 0,01. 
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explicando 11% da variância total observada. Além disso, a depressão foi predita de 

forma positiva por fantasia e consideração empática, e de forma inversa por tomada 

de perspectiva, com essas dimensões explicando conjuntamente cerca de 11% da 

variância total. 

 

Tabela 6. Regressão linear múltipla para a predição da ansiedade. 

VI* R R² F Sig(F) Beta t p 

Fantasia 0,35 0,11 13,83 0,000 0,32 4,76 0,000 

Tomada de Perspectiva    0,000 -0,15 -2,14 0,034 

*VI = Variável Independente. 
 
 
 
Tabela 7. Regressão linear múltipla para a predição da depressão. 

VI* R R² F Sig(F) Beta t p 

Fantasia 0,35 0,11 9,64 0,000 0,26 3,86 0,002 

Tomada de Perspectiva    0,000 -0,21 -2,97 0,003 

Consideração Empática    0,000 0,19 -2,04 0,042 

*VI = Variável Independente. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo central desta pesquisa foi avaliar a existência de relações entre as 

capacidades empáticas, depressão, ansiedade, estresse e a Variabilidade da 

Frequência Cardíaca (VFC) em profissionais de saúde. Mas antes de aprofundarmos 

a discussão sobre os resultados encontrados a respeito dessa questão, 

discorreremos, de maneira geral, sobre a avaliação dos indicadores de saúde física 

e mental, conforme apresentados na sessão de resultados desse estudo. 

 

6.1. Indicadores de Saúde Física 

 

A análise dos indicadores de saúde física avaliaram muitas características e 

situações cotidianas dos participantes desta pesquisa, que variaram desde sua 

jornada de trabalho até sua qualidade de alimentação, sono, doenças crônicas, entre 

outras coisas. O momento de descanso do profissional é importante para 

regeneração de sua energia, para o retorno ao trabalho e para sua qualidade de 

vida, ou seja, tanto os dias de descanso, como as horas de sono são dados 

importantes para verificar como está sua saúde (BATISTA & BIANCHI, 2006; 

AQUINO, 2012).  

Os dados desta pesquisa evidenciam que apesar da maioria dos participantes 

possuírem dois dias de descanso, quando questionados sobre a qualidade do sono, 

este foi indicado pela maioria como razoável. Além disso, parte significativa da 

amostra afirmou dormir no máximo 5 horas, quando o preconizado para um 

descanso efetivo é em torno de 8 horas de sono por noite (MARTINEZ, LENZ & 

MENNA-BARRETO, 2008).  

Vários fatores podem tornar o sono não eficiente para o descanso do corpo, 

como é o caso de problemas ligados à falta de sincronia do ritmo circadiano. O 

desalinhamento entre o período do sono e o ambiente físico e social nas 24 

horas/dia pode gerar alterações de temporização internas, desregulando o ciclo do 

ritmo circadiano do corpo. No caso de profissionais de saúde, estes tendem a variar 

os turnos de trabalho, ora trabalhando durante o dia, ora trabalhando em turnos 

noturnos. A luz é um dos principais componentes de regulação do ritmo circadiano, e 
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esta obrigatoriedade do trabalho noturno pode tornar o profissional de saúde 

propenso a transtornos do sono, sonolência diurna excessiva ou insônia 

(MARTINEZ, LENZ & MENNA-BARRETO, 2008), não possibilitando um descanso 

efetivo durante o sono. 

 Outros fatores a serem considerados como componentes de saúde física e de 

qualidade de vida, é a qualidade da alimentação ou a quantidade de refeições 

diárias, visto que, por vezes, o trabalho em regime de plantão ou a alta demanda de 

afazeres acabam diminuindo ou cessando o tempo para parar e comer nos 

momentos certos, ou obrigando o profissional a fazer o mínimo de refeições diárias. 

A este respeito, importante lembrar que o Ministério da Saúde Brasileiro (Brasil, 

2005) preconiza que para uma alimentação saudável deve-se no mínimo fazer três 

refeições principais e dois lanches saudáveis. Neste estudo, constatou-se que uma 

parcela dos profissionais da amostra fazem apenas uma refeição diária, e que a 

maioria realiza entre três a quatro refeições, o que ainda não seria o mais saudável, 

segundo aquela recomendação.  

Quando questionados sobre a qualidade desta alimentação, a maioria referiu-

se a uma alimentação razoável. O Ministério da Saúde Brasileiro (Brasil, 2014) 

afirma que boa parte das doenças crônicas não transmissíveis (obesidade, doenças 

cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias crônicas) tem relação com o tipo 

de alimentação ingerida, geralmente baseada em alimentos com elevado teor de 

gordura saturada e colesterol, além da excessiva quantidade de açúcar e sal. 

Complementando-se com o baixo consumo de fibras (MONTEIRO et al., 2009) e alto 

consumo de cafeína. A esse respeito, o consumo exagerado de cafeína, álcool e 

outras drogas pode estar associado ao estresse patológico, transtornos de 

ansiedade e depressão (BENEVIDES-PEREIRA & GONÇALVES, 2009; SILVA & 

MARCUCCI, 2009). 

 A prática de atividade física regular é um importante indicativo de saúde física 

e mental. Todavia, como pôde ser observado nos resultados desta pesquisa, mais da 

metade dos sujeitos não faz nenhuma atividade, o que pode contribuir para o 

surgimento de várias doenças crônicas, inclusive transtornos de ansiedade, 

depressão ou estresse (PITANGA, 2002; BRASIL, 2005; BRASIL, 2014; AQUINO, 

2012; SILVA et al., 2014). 
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 Outro importante dado relacionado à saúde dos participantes refere-se ao 

conjunto de doenças crônicas relatadas: diabetes, hipertensão, ansiedade, bucite, 

enxaqueca, burnout, fibromialgia, bruxismo, arritmia cardíaca, lombalgia, gastrite. 

Dentre estas, boa parte são doenças que podem ter alguma vinculação 

psicossomática, ou seja, podem existir fatores psíquicos que favoreceram o 

surgimento, ou são as causas da existência ou agravo dessas doenças, como no 

caso da gastrite, enxaqueca, burnout, arritmia cardíaca, bruxismo, bulcite entre 

outras (LIPP, 2000; BENEVIDES-PEREIRA & GONÇALVES, 2009; AQUINO, 2012). 

 A presença de doença crônica esteve relacionada com os níveis de 

ansiedade. E como relatado anteriormente as doenças crônicas listadas podem ter 

uma vinculação com processos psicossomáticos, ou seja, podem surgir como reflexo 

da saúde do estado mental do sujeito. Portanto, a diferença significativa entre os 

participantes que tinham doença crônica e quem tinha ansiedade, indica que o 

transtorno de ansiedade é que pode estar desencadeando e mantendo a existência 

da doença crônica (DALGALARRONDO, 2008).  

 Essas doenças provavelmente interferem na qualidade de vida dos 

participantes, tornando-os também mais vulneráveis ao consumo de álcool e outras 

drogas, assim como aos transtornos psíquicos (BENEVIDES-PEREIRA & 

GONÇALVES, 2009; AQUINO, 2012). A junção desses fatores não é uma equação, 

mas provavelmente contribui para o processo de adoecimento, visto que a saúde é 

complexa e multifacetada, dependente de múltiplos fatores. 

 De forma geral os dados de saúde física apontam para necessidade de um 

maior cuidado com o sono, a qualidade e a quantidade das refeições diárias, o alto 

consumo de cafeína, falta de uma regularidade de exercícios físicos e a existência 

de várias doenças crônicas na amostra investigada. A este respeito, ressalta-se que 

é possível que esses fatores estejam ligados ao estilo de vida e se relacionem com a 

natureza do trabalho desses profissionais de saúde, o que reforça o argumento de 

mais cuidados e atenção com a sua saúde, o que pode refletir em um melhor 

atendimento da população assistida por eles. 

 

6.2. Indicadores de Saúde Mental 
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Ansiedade é um medo, apreensão, tensão diante de algo no futuro, 

geralmente associado ao estilo urbano atual e bastante presente em pessoas com 

acúmulo de tarefas (trabalho, família, vida pessoal). Fatores como sexo, idade, carga 

de trabalho doméstico, renda familiar também podem estar associados a níveis mais 

elevados de ansiedade (SCHMIDT, DANTAS & MARZIALE, 2011; ALVES, 2012). 

Conforme resultados encontrados, 11% dos participantes apresentaram nível 

elevado de ansiedade, o que indica que esses profissionais estão apresentando 

sintomas de angustia, nervosismo, irritabilidade e tensão a maior parte do tempo. 

Essa situação pode levar a insônia, dificuldades em relaxar e concentrar-se, e, em 

alguns casos, a prejuízos na vida social e ocupacional dos sujeitos.  No que tange a 

depressão, há uma multiplicidade de sintomas tanto de ordem afetiva, instintivos, 

neurovegetativos, ideativos, cognitivos relativos à vontade e à psicomotricidade e em 

casos graves de depressão até sintomas psicóticos podem estar presentes, isso 

demonstra como definir o estado depressivo é complexo. A prevalência de 

depressão moderada foi de 15% no grupo de participantes do presente estudo, 23% 

no grau leve e os demais classificados em depressão mínima. É comum que 

sintomas de ansiedade e depressão se sobreponham, portanto e é por isso que 

geralmente estes dois transtornos devem ser verificados juntos.  

Essas duas síndromes (ansiedade e depressão) afetam a vida social e 

profissional, mas também podem ter sido desenvolvidas por conta do trabalho, afinal 

na área de saúde há um alto desgaste emocional, e os sujeitos que não conseguem 

lidar com as adversidades dessas profissões podem desenvolver sintomas 

ansiogênicos e/ou depressivos (BENEVIDES-PEREIRA & GONÇALVES, 2009; 

AQUINO, 2012). 

 Conforme visto, houve maior prevalência do estresse na amostra investigada 

(43% em alguma fase, destacando-se a fase de Resistencia, ou seja, quando já 

existem sintomas de estresse e a pessoa tenta lidar com os estressores de modo a 

manter sua homeostase interna). Caso os fatores estressantes persistam em 

frequência ou intensidade, ou ainda, se já existirem sintomas associados a outras 

fases, há uma quebra da resistência e a pessoa tende a passar de fase, agravando 

seu estado geral (LIPP, 2000). 

A literatura consultada aponta que profissionais de saúde precisam de mais 

cuidados com a saúde mental (NETO et al., 2004; SANTOS & CARDOSO, 2010; 
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AQUINO, 2012), pois estes acabam desenvolvendo mais transtornos ligados a 

ansiedade, depressão e maiores níveis de estresse. O estilo de vida é considerado o 

maior vilão no desenvolvimento de transtornos mentais, incluindo depressão, 

estresse e ansiedade, pois os eventos negativos que acontecem são interpretados 

com mais importância do que os positivos, o que leva os sujeitos a se culparem 

constantemente pelo que fizeram ou deixaram de fazer (ARAÚJO et al., 2003; 

MUROFUSE, ABRANCHES & NAPOLEÃO, 2005; ALVES, 2012).  

Ademais, os resultados apontaram para relações significativas entre as 

respostas referentes ao estado de saúde física (qualidade do sono, qualidade da 

alimentação, quantidade de refeições, pratica de atividade física, horas trabalhadas 

por semana) e saúde mental (ansiedade, depressão e estresse). Isso corrobora os 

estudos já citados nesta dissertação, que mostram como a qualidade da 

alimentação, assim como a quantidade de refeições diárias interferem na qualidade 

de vida (BRASIL, 2005; MONTEIRO et al., 2009; MARTINEZ, LENZ & MENNA-

BARRETO, 2008; BRASIL, 2014). Portanto, quem dorme bem e tem uma boa 

alimentação coopera para um estado geral de boa saúde física e mental, correndo 

menos riscos de desenvolver estresse, processos ansiogênicos e depressivos. 

Os índices de saúde mental, principalmente o de estresse mostram que estes 

profissionais precisam de cuidados, pois a categoria profissional de saúde tem, por 

muitas vezes, além de uma sobrecarga de trabalho, ainda uma sobrecarga 

emocional, pelo cotidiano de trabalho, lidando com mazelas humanas, da atuação 

clinica, a qual, no geral as pessoas procuram quando se encontram em estados 

frágeis de saúde.  Assim, apesar dos índices de saúde mental não serem tão altos 

quanto à depressão e ansiedade, os resultados evidenciam que há presença desses 

sofrimentos nessa população. Quanto ao estresse, esse mostrou-se mais presente, 

chamando atenção para necessidade de cuidados preventivos e promoção de 

espaços para discutir estratégias para melhorar a qualidade de vida desses 

profissionais, garantindo-se assim não só a saúde deles, mas também um melhor 

atendimento e cuidados dos pacientes a quem eles assistem. 

 

6.3. Níveis de Empatia 
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Em relação aos níveis de empatia, como era esperado, os participantes 

pontuaram dentro dos índices observados em outras pesquisas (SAMPAIO, 2011; 

ALVES, 2012), o que mostra que, no geral, os profissionais de saúde estão dentro 

da média em relação aos indicadores empáticos. 

 No que tange mais especificamente às subdimensões empáticas avaliadas 

pelo IRI, constatou-se que a Consideração Empática foi a que apresentou maior 

média, nesta dimensão afetiva o sujeito consegue diferenciar seus sentimentos 

subjetivos dos do outro, e assim consegue empreender mais comportamentos de 

ajuda que julgar necessários. A segunda dimensão mais pontuada foi a Tomada de 

Perspectiva, que se refere à capacidade do indivíduo se desprender de seus 

próprios sentimentos e assumir perspectivas distintas. Já na angústia pessoal o 

sujeito sente uma mobilização afetiva muito grande, de teor negativo e estressante 

para o self. E a dimensão com menor média foi Fantasia, que é a capacidade do 

sujeito se imaginar em situações de personagens fictícios. 

Frente a essas médias, nos estudos de Sampaio (2011) a dimensão 

Consideração Empática também foi a mais pontuada, o que mostra que os 

profissionais de saúde também comportaram-se de forma semelhante a outras 

amostras, o que indica que a profissão talvez não tenha influencia sobre os níveis 

empáticos. 

 De modo geral, os sujeitos desta pesquisa pontuam mais em condições 

empáticas que poderiam ajudar no comportamento pró-social, consideração 

empática e tomada de perspectiva, já que angustia pessoal e fantasia são 

dimensões que acabam levando o sujeito a focar-se nos seus próprios sentimentos 

e fantasias (HOFFMAN, 1990; GALVÂO, 2010; ALVES, 2012). 

Em relação à categoria profissional, os médicos apresentaram os menores 

escores na Tomada de Perspectiva, quando comparados à categoria profissional 

técnicos em enfermagem, o que pode indicar uma dificuldade desta categoria em 

assumir a perspectiva ou ponto de vista de outrem. Os posicionamentos médicos em 

relação aos pacientes, a forma de cuidado e tratamento do outro são questionados 

pela população, pois esta categoria é taxada muitas vezes como fria, distante e mais 

egoísta no trato com o outro (NOGUEIRA-MARTINS, 2003; BENEVIDES-PEREIRA 

& GONÇALVES, 2009; AQUINO, 2012). Já os técnicos em enfermagem são 
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considerados a categoria profissional que mais trabalha diretamente com o paciente, 

e, que por conseguinte, podem acabar assumindo uma postura mais empática, 

assim como diferenciando com mais primazia os seus sentimentos em relação ao 

sofrimento do outro.  

A esse respeito, Aquino (2012) comenta que este comportamento de 

distanciamento pode estar associado a carga emocional imposta, e que os médicos 

acabam assumindo essa postura para criar uma espécie de mecanismo de proteção 

psíquica para não sofrerem com as injúrias alheias. 

 Os dados ligados a Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) também 

apresentaram um resultado que coloca essa hipótese em debate, pois os sujeitos 

mais empáticos foram aqueles que também apresentaram uma menor ativação do 

sistema parassimpático, ou seja, que apresentaram aumento da frequência cardíaca. 

Conforme discutido antes, isso pode ajudar em situações de perigo, mas atuando 

como indicadores de saúde do coração. Porém, caso haja desequilíbrio na atuação 

dos sistemas simpático e parassimpático pode-se sugerir a presença de alguma 

anormalidade na adaptação do organismo aos estímulos cotidianos, indicando um 

mau funcionamento fisiológico do individuo (VANDERLEI et al., 2009; MARÃES, 

2010). 

Essa desregulação na frequência cardíaca associada ao aumento da empatia 

pode ser interpretada como uma atuação maior de processos empáticos ligados a 

angustia pessoal, que em geral estão associados à carga emocional com valência 

negativa elevada (Hoffman, 2007; ALVES, 2012). A angústia pessoal produz 

sensação de desconforto físico e psicológico, associada a sintomas de aumento da 

frequência cardíaca e, por conseguinte, uma diminuição da atuação do sistema 

parassimpático (VANDERLEI et al., 2009). 

 

6.4. Relações entre indicadores de saúde física, mental e empatia  

 

  A relação positiva entre depressão e ansiedade observada nos resultados, já 

era, em certo sentido, esperada, pois a literatura aponta uma relação clínica entre 

processos depressivos e ansiogênicos (CID 10, 1993; DSM-5, 2013; 

DALGALARRONDO, 2008; AQUINO, 2012; ALVES, 2012). É por esta razão que 
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muitas vezes a sintomatologia dos dois transtornos se confunde, sendo comuns 

transtornos depressivos com presença de algum transtorno ansiogênico. 

Vários estudos caminham nessa mesma direção, indicando relação entre 

ansiedade e depressão em profissionais de saúde (MUROFUSE, ABRANCHES & 

NAPOLEÃO, 2005; FERREIRA & MARTINO, 2006; SCHMIDT, DANTAS & 

MARZIALE, 2011; MARCHI et al., 2013; MASCARENHAS et al., 2012; AQUINO, 

2012; FORTENEY et al., 2013). 

Pensando neste resultado a partir de uma perspectiva cognitiva, é 

compreensível a relação entre ansiedade e depressão, visto que esses quadros 

psíquicos são estruturalmente semelhantes: inicialmente, formam-se esquemas 

patológicos, carregados de sentimentos negativos em relação a si, ao seu futuro e 

ao mundo. Isso explicaria por que a relação entre esses construtos tende a ser forte, 

afinal o sujeito acaba dimensionando cognitivamente esses dois quadros patológicos 

de formas parecidas e nos mesmos esquemas, o que torna sua leitura da realidade 

enviesada por uma série de conteúdos negativos (KNAPP & BECK, 2008; ALVES, 

2012). Acredita-se que a razão para o desenvolvimento dessas desordens psíquicas 

esteja associada ao estilo de vida (MUROFUSE, ABRANCHES & NAPOLEÃO, 

2005). Elas possuem sintomas diversos que tanto podem ser de ansiedade, estresse 

e depressão, sendo necessário verificar o quadro sintomático para definir, então qual 

é o transtorno patológico.  

Por outro lado, ao contrário do quê seria esperado a partir de pesquisas 

anteriores, a depressão e a ansiedade não estiveram relacionadas ao estresse. 

Esse resultado pode estar associado ao fato de que no estresse o sujeito está 

sempre buscando o equilíbrio entre o interno e o externo, e os sintomas só se 

tornam mais discrepantes nas pessoas em fases mais avançadas (LIPP, 1996; 

MASCARENHAS et al., 2012). Esse agravo leva o sujeito a tentar se equilibrar aos 

estressores com mais avidez, mas apenas em fases mais avançadas a 

sintomatologia ganharia mais destaque, podendo ser claramente relacionada a 

sintomas de ansiedade e depressão. Uma vez que apenas uma pequena parcela 

dos participantes do presente estudo foi classificada nos níveis mais elevados de 

estresse, explicando a não correlação entre estresse com ansiedade e depressão, é 

possível que em amostras em fases mais avançadas do estresse ocorra uma 

relação positiva com esses transtornos psíquicos. 
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 As relações entre ansiedade, depressão e estresse com a angústia pessoal e 

fantasia pode ser explicada pelo fato de que nesses quadros o próprio indivíduo 

começa a formar esquemas negativos da realidade que são, na verdade, projeções 

(fantasias) sobre coisas negativas que podem vir a acontecer, ou ainda 

interpretações equivocadas dos fatos da realidade, a partir de um viés muito 

negativo (no caso da depressão) e irreal das circunstâncias. Isto poderia favorecer, 

ou ainda ser favorecido pela Fantasia (correlação), e ser intensificado pela angústia 

pessoal (sentimento negativo voltado para o self). 

Assim, diante de uma situação que possa gerar empatia, por exemplo, 

quando uma pessoa esta precisando de ajuda, sujeitos com sintomas de estresse, 

ansiedade e depressão, provavelmente terão mais chances de projetar sentimentos 

negativos voltados pra si mesmo, fazendo interpretações equivocadas da realidade e 

favorecendo o surgimento da angustia e reforço dos quadros sintomáticos desses 

transtornos. 

 Hoffman (1990) afirma que os sentimentos de angustia empática e angustia 

simpática são básicos e os dois geram, em certa medida, sofrimento no self. No 

primeiro caso, gera sentimentos de incomodo e desconforto quando o sujeito 

percebe o sofrimento do outro e então procura de todas as maneiras cessar o seu 

sofrimento.  No segundo caso, a angustia simpática gera no sujeito o desejo de 

ajudar o outro, por meio de sentimentos de compaixão e piedade.  

Hoffman (2007) chama atenção que diante de uma sobrecarga empática, ou 

seja, diante de situações em que a angústia empática seja elevada ao ponto de ser 

insuportável, o individuo perde a capacidade de enxergar as necessidades do outro, 

e torna-se mais egoísta, pois não consegue acessar capacidades cognitivas mais 

desenvolvidas como a tomada de perspectiva, para diferenciar e regular suas 

próprias emoções. Isso aumenta a chance de que ele manifeste comportamento de 

fuga e esquiva da situação que suscitou a ansiedade, ao invés de favorecer 

comportamentos pró-sociais. Assim, esse tipo de sobrecarga empática reforçaria os 

sintomas ansiosos e depressivos, o que poderia estar relacionado à correlação 

observada entre angústia pessoal, ansiedade e depressão. 

A angústia empática pode até gerar comportamentos de ajuda, mas com o 

objetivo principal de cessar a angústia do eu, e não o sofrimento do outro, sendo 

este uma consequência. A grande diferença para que angustia empática transforme-
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se em angustia simpática reside na construção cognitiva do sentido do outro para si, 

ou seja, do quanto este outro ganha significado, e do quanto este significado é 

diferenciado do sofrimento do self.     

Na área de saúde por vezes os profissionais são taxados de “frios”, 

“semsentimentos” diante do sofrimento do outro e há pesquisas que indicam que 

quanto maiores os níveis de estresse, depressão e ansiedade, menores os índices 

de empatia (RODRIGUES & QUEIRÓS, 2011; BENEVIDES-PEREIRA & 

GONÇALVES, 2009; AQUINO, 2012). Por outro lado, quanto menor a empatia, 

menores seriam as habilidades sociais, como também os comportamentos para 

ajudar o outro (PAVARINO, DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2005). Neste sentido, é 

possível que a correlação entre a angústia pessoal e a ansiedade e depressão 

possa ser explicada por uma hipótese alternativa: essa correlação pode indicar que, 

na verdade, os profissionais não seriam insensíveis, pois os níveis de empatia foram 

semelhantes ao de outras amostras. Todavia, na tentativa de desenvolver esses 

mecanismos de proteção do self, para não se envolver com o sofrimento dos outros, 

eles estariam gerando uma sobrecarga de angústia empática e bloqueando a 

angústia simpática, ou seja, refreiariam o impulso da compaixão (ajuda ao outro), 

mas deixariam a empatia se manifestar através da sensação negativa no self 

(angústia empática).  

Ao longo do tempo isso levaria a uma sobrecarga emocional no self, já que 

esse sentimento empático tem conotação negativa, o que favoreceria o surgimento 

da depressão e da ansiedade. Ou seja, os resultados podem sugerir que o 

sofrimento da angústia empática, provocado pela exposição contínua ao sofrimento 

dos outros estaria favorecendo nos profissionais o agravo de sintomas depressivos e 

de ansiedade (correlação observada) e/ou o inverso também, sintomas depressivos 

e ansiogênicos provocariam uma maior manifestação dos sentimentos de angustia 

empática. 

 Um dado importante de ser observado é o fato de a tomada de perspectiva 

ter predito inversamente a ansiedade e a depressão, visto que esta dimensão 

empática precisa de que o individuo desloque-se do seu próprio Eu para buscar o 

entendimento do outro e de sua realidade social. Portanto, a capacidade de tomada 

de perspectiva poderia auxiliar o indivíduo a regular a intensidade emocional da 

empatia, não favorecendo o uso da angustia empática, mas buscando um equilíbrio 
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com angústia simpática, reforçando uma resposta empática que não traz tanto 

sofrimento pro self e que pode gerar comportamentos pró-social. É possível também 

que essa dimensão empática possa estar prejudicada com a severidade dos 

transtornos de ansiedade e depressão, visto que, nesta dimensão a preponderância 

é o uso cognitivo e a diferenciação entre o Eu e o Outro (ALVES, 2012). 

A Consideração empática entrou no modelo de predição da depressão de 

forma positiva e esse resultado levanta a hipótese de que a motivação pró-social 

decorrente da consideração empática tem um custo afetivo para o sujeito (dimensão 

afetiva), pois quanto mais ele deixa esse sentimento se manifestar, maior é a 

probabilidade dele não conseguir colocar essa motivação em prática (considerando 

as circunstâncias dos serviços de saúde), o que geraria frustação e aumentaria a 

chance de depressão. Por isso, a necessidade dos profissionais de saúde 

bloquearem a compaixão para com o outro, senão eles mesmos se prejudicariam ao 

se frustrarem por não poder ajudar todos a contento, o que aumentaria o risco de 

depressão. 

A partir dos resultados desta pesquisa pode-se inferir que é possível que os 

profissionais de saúde, numa tentativa de preserva-se emocionalmente em relação 

ao outro, possam se distanciar ou tratar com indiferença seus pacientes, visto que a 

condição de sofrimento destes acaba gerando uma sobrecarga de sentimentos de 

angústia, e assim esses profissionais buscariam estratégias para cessar seu 

desgaste emocional. Este comportamento dos profissionais de saúde tem sido 

discutido nos últimos tempos e reflexões sobre humanização têm sido cada vez mais 

frequentes (BENEVIDES-PEREIRA & GONÇALVES, 2009; AQUINO, 2012). 

 Os resultados da empatia sugeriram um uso maior de dimensões que 

favorecem comportamentos pró-sociais (tomada de perspectiva e consideração 

empática), mas quando relacionados com ansiedade, estresse e depressão as 

dimensões mais usadas são as que favorecem o aumento da angústia (angustia 

pessoal) e a dimensão cognitiva que permite deslocar-se da realidade e pensar de 

forma imaginaria (fantasia). Essas dimensões juntas podem gerar o aumento de 

sentimentos negativos e uma leitura fora da realidade, e, assim contribui para inibir 

os comportamentos pró-sociais. Portanto, parece necessário criar estratégias para o 

desenvolvimento de condições empáticas mais maduras cognitivamente (Tomada de 

Perspectiva, por exemplo), para que o sujeito possa lidar com as angústias diante do 
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sofrimento do outro, e assim possa gerar comportamentos pró-sociais sem tantos 

prejuízos emocionais para o self. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados indicam a existência da relação entre ansiedade, depressão e 

estresse, bem como a relação entre os processos empáticos, angustia pessoal, 

fantasia, tomada de perspectiva e consideração empática com os níveis de 

ansiedade e depressão. Também houve uma diferença significativa em relação à 

categoria médica na média de pontuação na dimensão Tomada de Perspectiva, o 

que mostra uma maior dificuldade dessa categoria em sair do Eu e entender a 

posição do outro diferenciando-a de seus próprios sentimentos. 

Os dados de Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) apresentaram 

apenas relação com a empatia, evidenciando uma maior ativação do sistema 

simpático com o aumento da empatia, o que sugere uma desregulação emocional 

com a sobrecarga empática gerando uma frequência cardíaca maior. Mas para dar 

mais confiança a este achado empírico, assim como verificar a possível relação com 

processos ansiogênicos, transtornos depressivos e estresse é necessário o 

desenvolvimento de estudos com amostras maiores e mais representativas da 

categoria dos profissionais da saúde.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Petrolina-PE 

em 2012 possuía 305.352 Habitantes, em 2009 contava com 114 unidades básicas 

de saúde (UBS) e 11 hospitais, sendo uma área muito importante no que se refere 

aos serviços de saúde no Estado de Pernambuco, pois abriga uma macrorregião 

formada por 28 municípios (REHEM, 2009). 

Os resultados desta pesquisa sugerem a necessidade de desenvolvimento de 

políticas de cuidado voltadas aos profissionais de saúde, especialmente no que 

tange à sua saúde mental. A este respeito, se considera que a inserção de 

formações voltadas para criação e aplicação de estratégias de regulação emocional 

voltadas para o lidar com demandas emocionais características do seu cotidiano de 

trabalho, buscando o fortalecimento de habilidades empáticas nesses profissionais 

poderia ser bastante interessante. 

De modo geral, considera-se que a presente pesquisa cumpriu os objetivos 

propostos, entretanto, algumas limitações podem ser apontadas, tais como: 

utilização de uma amostra de conveniência, pois apesar de se ter atingido um N 
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satisfatório, não houve estratificação igualitária entre o número de participantes do 

sexo feminino e masculino, nem com relação às diferentes categorias profissionais.  

O tamanho da amostra para coleta de dados da VFC foi inferior ao esperado e 

também foi determinado a partir de procedimento de amostragem por conveniência. 

Esta limitação no tamanho da amostra pode ter tido implicações em parte dos 

resultados, pois conforme aponta a literatura, as mulheres tendem a se 

autoavaliarem como sendo mais empáticas que os homens (GALVÃO, 2010; 

SAMPAIO, 2011), a apresentar maior frequência de sintomas de depressão e 

ansiedade (RODRIGUES & QUEIRÓS, 2011). Parte desta limitação seria quase 

inerente ao universo no qual a pesquisa foi conduzida, pois a área de saúde é 

considerada culturalmente como relacionada às profissões do cuidado, com 

predominância de pessoas do sexo feminino. 

Também como limitação pode se destacar a utilização apenas de 

instrumentos autoavaliativos (BAI, BDI, ISSL, IRI), o que possibilita uma maior 

suscetibilidade a vieses da desejabilidade social, ou seja, responder a partir do 

julgamento do outro e não conforme sua realidade. Outro ponto relevante foi a 

dificuldade em contar com a disponibilidade e participação dos profissionais, 

alegando-se justamente sobrecarga de demandas no ambiente de trabalho. 

Apesar das limitações da pesquisa acredita-se que esta contribuiu para 

desenvolvimento do conhecimento dentro da área de saúde, principalmente para 

entender como é a relação entre estresse, ansiedade, depressão, empatia e fatores 

ligados a saúde física e as possíveis interferências diante do adoecimento do 

profissional de saúde e o cuidado com o outro. Outro ponto positivo é o caráter 

interdisciplinar que esta pesquisa assumiu, pois em todas as suas fases foi possível 

contar com os conhecimentos das áreas da Educação Física e Psicologia, na 

avaliação de diversos fatores associados ao adoecimento mental.  

A partir dos resultados aqui encontrados, pesquisas futuras podem ser 

recomendadas, buscando, por exemplo, listar e compreender os estressores 

ocupacionais no ambiente de trabalho, ou ainda investigar se os processos de 

adoecimento mental dos profissionais de saúde e sua relação com os processos 

empáticos já não iniciam dentro da graduação em saúde. Desta maneira, será 

possível compreender melhor o contexto de trabalho desses profissionais e criar 

estratégias de enfrentamento aos problemas de saúde mental dos profissionais de 
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saúde, bem como garantir atendimentos mais humanizados. A esse respeito, 

considera-se que garantindo a saúde mental dos profissionais haverá uma 

repercussão direta na qualidade dos serviços oferecidos no SUS, pois para 

alcançarmos o conceito amplo de saúde proposto pela OMS, devemos cuidar de 

vários fatores, mas principalmente da saúde dos profissionais responsáveis pelo 

cuidado e promoção da saúde da população. 
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APÊNDICE 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICA 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina - PE 

CEP 56.304-205 - Petrolina – PE Tel/Fax: (87) 8829 8440 E-mail: leticiacoelho@ 

hotmail.com 

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Empatia, depressão, ansiedade e estresse em profissionais 

de saúde. 

Caro participante, você está sendo convidado a participar de um projeto de 

pesquisa 

que tem por objetivo principal é verificar a relação entre as capacidades empáticas, 

depressão, ansiedade e estresse em profissionais de saúde. Trata-se de um projeto 

de pós-graduação desenvolvido por Leticia Coelho de Oliveira, estudante de 

Mestrado de Ciências da Saúde e Biológica da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, sob a orientação da Profº. Drº. Leonardo Rodrigues Sampaio. 

Você poderá participar ou não da pesquisa, bem como desistir em qualquer 

fase do estudo, sem qualquer prejuízo ou risco. Caso aceite, todas as informações 

coletadas serão estritamente confidenciais, de modo que os sujeitos não serão 

identificados, garantindo o sigilo e o anonimato e assegurando a privacidade. 

As informações serão coletadas por meio de um questionário estruturado, de 

forma coletiva ou individual nos locais de trabalho dos participantes, como hospitais 

e Unidades de Saúde da cidade de Petrolina – PE e posteriormente serão 

analisados e discutidos em ambiente acadêmico. A coleta dos dados será realizada 

de acordo com a disponibilidade do participante. 

É ressaltado que não há respostas certas ou erradas, e que ao aceitar 

participar do estudo esta dando consentimento para que os dados sejam tratados no 

seu conjunto. Colaboradores previamente treinados se encarregarão de aplicar os 

questionários. Em média, 30 minutos serão necessários para concluir sua 

participação no estudo. 
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Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum tipo de despesa, bem 

como nada será pago por sua participação. Também não haverá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo possibilite maior compreensão sobre 

a relação entre os processos empáticos, depressão, ansiedade e estresse, 

possibilitando o desenvolvimento de estratégias para melhoria da qualidade de vida 

e de trabalho desses profissionais. Em caso do sujeito apresentar algum processo 

estressor será feito uma escuta do processo e será encerrado o processo de 

pesquisa com o sujeito. Os resultados deste estudo serão publicados em artigos e 

eventos científicos. 

Os aspectos acima mencionados respeitam a Resolução nº. 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo 

seres humanos. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone da pesquisadora (87) 8829 8440, ou através do telefone do 

Colegiado de Psicologia da UNIVASF, (87) 2101-6868. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. O entrevistado poderá verificar a aprovação dessa 

pesquisa pelo Comitê de Ética através do endereço da internet 

www.saude.gov.br/sisnep ou do e-mail cep@univasf.edu.br ou através do telefone 

(87) 2101-6896 para maiores dúvidas. 

 

Confirmo ter compreendido todas as informações acima descritas e, de forma 

livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

______________________________                         _________________________ 

(Responsável da pesquisa)                                                  (Participante) 

   

 

Petrolina, ___ de_____________ de 2013. 
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APÊNDICE 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

Variabilidade da Frequência Cardíaca (VFC) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICA 

Av. José de Sá Maniçoba, s/n – Centro – Petrolina - PE 

CEP 56.304-205 - Petrolina – PE Tel/Fax: (87) 8829 8440 E-mail: leticiacoelho@ 

hotmail.com 

 

TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Empatia, depressão, ansiedade e estresse em profissionais 

de saúde. 

Caro participante, você está sendo convidado a participar de um projeto de 

pesquisa que tem por objetivo principal é verificar a relação entre as capacidades 

empáticas, depressão, ansiedade e estresse em profissionais de saúde. Trata-se de 

um projeto de pós-graduação desenvolvido por Leticia Coelho de Oliveira, estudante 

de Mestrado de Ciências da Saúde e Biológica da Universidade Federal do Vale do 

São Francisco, sob a orientação da Profº. Drº. Leonardo Rodrigues Sampaio. 

Você poderá participar ou não da pesquisa, bem como desistir em qualquer 

fase do estudo, sem qualquer prejuízo ou risco. Caso aceite, todas as informações 

coletadas serão estritamente confidenciais, de modo que os sujeitos não serão 

identificados, garantindo o sigilo e o anonimato e assegurando a privacidade. 

Variabilidade da frequência cardíaca – VFC será avaliada com a utilização do 

frequencímetro durante 7 minutos no próprio local de trabalho, com o sujeito em 

repouso, a Pressão Arterial Sistólica e a Diastólica serão avaliadas utilizando o 

esfigmomanômetro digital da marca Microlife (BP3AC1-1) imediatamente após o 

último minuto de avaliação da VFC. E posteriormente serão analisados e discutidos 

em ambiente acadêmico. A coleta dos dados será realizada de acordo com a 

disponibilidade do participante. 

É ressaltado que não há riscos a saúde, e que ao aceitar participar do estudo 

esta dando consentimento para que os dados sejam tratados no seu conjunto. 

Colaboradores previamente treinados se encarregarão de executar esse 
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procedimento. Em média, 10 minutos serão necessários para concluir sua 

participação no estudo. 

Ao participar desta pesquisa, você não terá nenhum tipo de despesa, bem 

como nada será pago por sua participação. Também não haverá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo possibilite maior compreensão sobre 

a relação entre os processos empáticos, depressão, ansiedade, estresse e a 

variabilidade da frequência cardíaca possibilitando o desenvolvimento de estratégias 

para melhoria da qualidade de vida e de trabalho desses profissionais. Em caso do 

sujeito apresentar algum processo estressor será feito uma escuta do processo e 

será encerrado o processo de pesquisa com o sujeito. Os resultados deste estudo 

serão publicados em artigos e eventos científicos. 

Os aspectos acima mencionados respeitam a Resolução nº. 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo 

seres humanos. Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a pesquisa 

através do telefone da pesquisadora (87) 8829 8440, ou através do telefone do 

Colegiado de Psicologia da UNIVASF, (87) 2101-6868. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. O entrevistado poderá verificar a aprovação dessa 

pesquisa pelo Comitê de Ética através do endereço da internet 

www.saude.gov.br/sisnep ou do e-mail cep@univasf.edu.br ou através do telefone 

(87) 2101-6896 para maiores dúvidas. 

 

Confirmo ter compreendido todas as informações acima descritas e, de forma 

livre e esclarecida, manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

______________________________        _________________________________ 

(Responsável da pesquisa)                                           (Participante) 

 

 

Petrolina, ___ de_____________ de 2013 
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APÊNDICE 3 - Questionário para verificar questões amplas sobre os sujeitos da 

pesquisa. 

  

Por gentileza, gostaríamos que você fornecesse algumas informações a seu 

respeito.  

 

1) Formação:  

(  ) Técnico de Enfermagem  (  ) Dentista  (  ) Enfermeiro  (  ) Médico 

 
2) Local de trabalho - Assinale todos os locais onde trabalha: 

(  ) Hospital (  ) Unidade Básica de Saúde (  ) NASF (  ) AME (  ) SAMU  (  ) CEO  

(  ) Outro(s). Qual/Quais? ________________________________________ 

 
3) Regime de Trabalho: (  ) Plantonista (  ) Diarista  (  ) Ambos 

 
4) Quantos Plantões por semana?________________________ 

 
5) Quantidade de vínculos empregatícios atuais:  

(  ) Um (  ) Dois (  ) Mais de 2 

 
6) Quantidade de horas trabalhadas por semana em todos os vínculos: 

___________horas. 

 
7) Quantidade de dias de descanso por semana?_________________Dias. 

 
8) Sexo: 

(  ) Masculino - Caso seja do sexo masculino passe para questão 13.  (   ) Feminino. 

 
9) Faz uso de anticoncepcional? 

(  ) Não  (  ) Sim  Qual?______________________________________ 

 

10) Seu ciclo é regular? 

(  ) Não  (  ) Sim   

 
11) Já menstruou esse mês? 

(  ) Não  (  ) Sim   
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12) Tem quanto tempo da sua última menstruação?_______________________ 

 
13) Idade: ________anos. 

 
14) Peso:_________Kg. 

 
15) Altura: _________.   

                                                    
16) Escolaridade: 

(  ) Técnico 

(  ) Ensino Superior                                                     

(  ) Especialização                                                                           

(  ) Mestrado                                                                

(  ) Doutorado 

                     
17) Renda: 

(  ) Entre R$ 678,00 e R$ 2.034,00. 

(  ) Entre R$ 2.034,00 e R$ 3.390,00.  

(  ) Entre R$ 3.390,00 e R$ 4.746,00. 

(  ) Mais que R$ 4.746,00.  

 
18) Pratica alguma atividade física?  

(  ) Não (  ) Sim.  

 
19) Marque com X todas as atividades físicas realizadas: 

(  ) Musculação (  ) Caminhada (  ) Aeróbico – ex. corrida, jump... (  ) Esportes - ex. 

futebol, vôlei, futsal e etc. (  ) Outra, qual? _____________________  

 
20) Há quanto tempo pratica exercício físico?  

(  ) 3 a 6 meses. (  ) 7 meses a 1 ano (  ) Mais de 1 ano, Quanto_______________  

 
21) Frequência do exercício físico: Quantas vezes por semana? 

(  ) 1 ou 2 dias    (  ) 3 dias ou mais 

 
22) Faz uso de algum medicamento? 

( ) Não 
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( ) Sim, qual o tipo?_______________________ Tempo de uso_________________ 

 
23) Tem alguma doença crônica de ordem física ou psicológica? 

(  ) Não 

(  ) Se sim, qual?: ____________________________ Há quanto tempo? _________ 

 
24) Qualidade do sono:   

(  ) Ruim  (  ) Razoável  (  ) Boa  (  ) Excelente 

 
25) Quantidade média de horas de sono por noite________. 

 
26) Qualidade da alimentação:  

(  ) Ruim (  ) Razoável   (  ) Boa 

 
27) Quantas refeições diárias?__________ 

 
28) Quantidade de líquido ingerido diariamente__________ml. 

 
29) Faz uso de cafeína? 

(  ) Não (  ) Sim.  Já ingeriu hoje? (  ) Não (  ) Sim. 

 
30) Faz uso de alguma dessas substancias:  

(  ) Cigarro  (  ) Maconha (  ) Cocaína. Quantas vezes por dia: __________ 

 
31) Faz uso de alguma dessas bebidas? 

(  ) Cerveja  (  ) Vinho  (  ) Destilados – vodca, Whisky e etc.   

Quantas vezes por semana: ___________ 

 

 

Obrigada por sua colaboração e atenção!  
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ANEXOS 



94 
 

 

ANEXO 1 - Escala de Ansiedade de Beck (BAI) 

Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente 

cada item da lista. Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante 

a última semana, incluindo hoje, colocando um “x” no espaço correspondente, na mesma 

linha de cada sintoma. 

 

Absoluta-

mente não 

Levemente 

Não me 

incomodou 

muito 

Moderadamente 

Foi muito 

desagradável mas 

pude suportar 

Gravemente 

Dificilmente 

pude suportar 

1. Dormência ou formigamento. 
    

2. Sensação de calor. 
    

3. Tremores nas pernas. 
    

4. Incapaz de relaxar. 
    

5. Medo que aconteça o pior. 
    

6. Atordoado ou tonto. 
    

7. Palpitação ou aceleração do coração. 
    

8. Sem equilíbrio. 
    

9. Aterrorizado. 
    

10. Nervoso. 
    

11. Sensação de sufocação. 
    

12. Tremores nas mãos. 
    

13. Trêmulo. 
    

14. Medo de perder o controle. 
    

15. Dificuldade de respirar. 
    

16. Medo de morrer. 
    

17. Assustado. 
    

18. Indigestão ou desconforto no abdômen. 
    

19. Sensação de desmaio. 
    

20. Rosto afogueado. 
    

21. Suor (não devido ao calor). 
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ANEXO 2 - Escala de Depressão de Beck (BDI) 

Instruções 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler 

cuidadosamente cada grupo, faça um circulo em torno do número (0,1,2,ou 3) 

proximo à afirmação, em cada grupo, que descreve melhor a maneira que você tem 

se sentido na última 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. 
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1. 

0 Não me sinto triste. 

1 Eu me Sinto triste. 

2 Estou sempre triste e não consigo sair disto. 

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 grande parte do tempo. 

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 enjoado de mim. 

3 Eu me odeio. 

8.  

0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros. 

1 Sou critico em relação a mim por minhas fraquezas ou 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. 

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. 
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11. 

0 Não sou mais irritado agora do que já fui. 

1 Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava. 

2 Agora, eu me sinto irritado o tempo todo. 

3 Não me irrito mais com coisas que costumavam me irritar. 

12.  

0 Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 

1 Estou menos interessado pelas outras pessoas do que 

costumava estar. 

2 Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas. 

3 Perdi todo o interesse pelas outras pessoas. 

13.  

0 Tomo decisões tão bem quanto antes. 

1 Adio as tomadas de decisões mais do que costumava. 

2 Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes. 

3 Absolutamente não consigo mais tomar decisões. 

14. 

0 Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes. 

1 Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo. 

2 Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, que 

me fazem parecer sem atrativo. 

3 Acredito que pareço feio. 

15.  

0 Posso trabalhar tão bem quanto antes. 

1 É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa. 

2 Tenho que me forçar muito para fazer qualquer coisa. 

3 Não consigo mais fazer qualquer trabalho. 

 

16.  

0 Consigo dormir tão bem como o habitual. 

1 Não durmo tão bem como costumava. 

2 Acordo 1 ou 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho 

difícil voltar a dormir. 

3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo 

voltar a dormir. 

17.  

0 Não fico mais cansado do que o habitual. 

1 Fico cansado mais facilmente do que costumava. 

2 Fico cansado em fazer qualquer coisa. 

3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa. 

18. 

0 O meu apetite não está pior do que o habitual. 

1 Meu apetite não é tão bom como costumava ser. 

2 Meu apetite é muito pior agora. 

3 Absolutamente não tenho mais apetite. 

19. 

0 Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum 

recentemente. 

1 Perdi mais do que  2 quilos e meio. 

2 Perdi mais do que 5 quilos. 

3 Perdi mais do que 7 quilos. 

Estou tentando perder peso de próposito, comendo menos: 

Sim ____ Não ____ 
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20. 

0 Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o 

habitual. 

1 Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, 

indisposição do estômago ou constipação. 

2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil 

pensar em outra coisa. 

3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não 

consigo pensar em qualquer outra coisa. 

21. 

0 Não notei qualquer mudança  recente no meu interesse por 

sexo. 

1 Estou menos interessado por sexo do que costumava. 

2 Estou muito menos interessado por sexo agora. 

3 Perdi completamente o interesse por sexo. 
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ANEXO 3 - Inventário de Estresse para Adultos de Lipp (ISSL) 

Quadro 1a: Marque com um F1 os sintomas que tem experimentado nas últimas 24 horas. 

(     ) 1. MÃOS E PÉS FRIOS 

(     ) 2. BOCA SECA 

(     ) 3. NÓ NO ESTÔMAGO 

(     ) 4. AUMENTO DE SUDORESE (Muito suor, suadeira) 

(     ) 5. TENSÃO MUSCULAR 

(     ) 6. APERTO DA MANDÍBULA/RANGER OS DENTES 

(     ) 7. DIARRÉIA PASSAGEIRA 

(     ) 8. INSÔNIA 

(     ) 9.  TAQUICARDIA (Batedeira no peito) 

(     ) 10. HIPERVENTILAÇÃO (Respirar ofegante, rápido) 

(     ) 11. HIPERTENSÃO ARTERIAL SÚBITA E PASSAGEIRA (Pressão alta) 

(     ) 12. MUDANÇA DE APETITE 

Quadro 1b: Marque com um P1 os sintomas que tem experimentado nas últimas 24 horas. 

(     ) 13. AUMENTO SÚBITO DE MOTIVAÇÃO 

(     ) 14. ENTUSIASMO SÚBITO 

(     ) 15. VONTADE SÚBITA DE INICIAR NOVOS PROJETOS 

Quadro 2a: Marque com um F2 os sintomas que tem experimentado na última semana. 

(     ) 1. PROBLEMAS COM A MEMÓRIA 

(     ) 2. MAL-ESTAR GENERALIZADO, SEM CAUSA ESPECÍFICA 

(     ) 3. FORMIGAMENTO DAS EXTREMIDADES  

(     ) 4. SENSAÇÃO DE DESGASTE FÍSICO CONSTANTE  

(     ) 5. MUDANÇA DE APETITE 

(     ) 6. APARECIMENTO DE PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS (Problemas de pele) 

(     ) 7. HIPERTENSÃO ARTERIAL (Pressão alta) 

(     ) 8. CANSAÇO CONSTANTE 

(     ) 9. APARECIMENTO DE ÚLCERA 

(     ) 10. TONTURA/SENSAÇÃO DE ESTAR FLUTUANDO 

Quadro 2b: Marque com um P2 os sintomas que tem experimentado na última semana. 
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(     ) 11.  SENSIBILIDADE EMOTIVA EXCESSIVA (estar muito nervoso) 

(     ) 12. DÚVIDA QUANTO A SI PRÓPRIO 

(     ) 13. PENSAR CONSTANTEMENTE EM UM SÓ ASSUNTO 

(     ) 14. IRRITABILIDADE EXCESSIVA 

(     ) 15. DIMINUIÇÃO DA LIBIDO (sem vontade de sexo) 

Quadro 3a: Marque com um F3 os sintomas que tem experimentado no último mês. 

(     ) 1. DIARREIA FREQUENTE 

(     ) 2. DIFICULDADES SEXUAIS 

(     ) 3. INSÔNIA 

(     ) 4. NÁUSEA 

(     ) 5. TIQUES 

(     ) 6. HIPERTENSÃO ARTERIAL CONTINUADA (pressão alta) 

(     ) 7. PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS PROLONGADOS (problemas de pele) 

(     ) 8. MUDANÇA EXTREMA DE APETITE 

(     ) 9. EXCESSO DE GASES 

(     ) 10. TONTURA FREQUENTE 

(     ) 11. ÚLCERA 

(     ) 12. ENFARTE 

Quadro 3b: Marque com um P3 os sintomas que tem experimentado no último mês. 

(     ) 13. IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR 

(     ) 14. PESADELOS 

(     ) 15. SENSAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM TODAS AS ÁREAS 

(     ) 16. VONTADE DE FUGIR DE TUDO 

(     ) 17. APATIA, DEPRESSÃO OU RAIVA PROLONGADA 

(     ) 18. CANSAÇO EXCESSIVO 

(     ) 19. PENSAR/FALAR CONSTANTEMENTE EM UM SÓ ASSUNTO 

(     ) 20. IRRITABILIDADE SEM CAUSA APARENTE 

(     ) 21. ANGUSTIA/ANSIEDADE DIÁRIA 

(     ) 22. HIPERSENSIBILIDADE EMOTIVA 

(     ) 23. PERDA DO SENSO DE HUMOR 
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ANEXO 4 - Interpersonal Reactivity Index (IRI) de Davis (1983) 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 

COLEGIADO DE PSICOLOGIA 

Av. José de Sá Maniçoba, S/N, Centro, CEP: 56304-205, Petrolina-PE 

Fone: (87) 2102 6868 / e-mail: cpsi@univasf.edu.br 

Home page: www.univasf.edu.br 

CNPJ: 05.440725/0001-14 

 

As seguintes afirmações questionam seus sentimentos e pensamentos em uma 

variedade de situações. Para cada item, indique quanto você concorda ou discorda com a 

afirmação escolhendo sua posição na escala abaixo (1- Discordo Totalmente; 2- Discordo 

Parcialmente; 3- Nem Discordo/Nem Concordo; 4- Concordo Parcialmente; 5- Concordo 

Totalmente). Quando você tiver decidido sua resposta marque um X no número apropriado ao 

lado da afirmação. Leia cada item com muito cuidado antes de responder. Responda o mais 

honesto possível. Obrigado!  

 

1. Habitualmente me envolvo emocionalmente com filmes e/ou livros.   
1 2 3 4 5 

2. Sou neutro quando vejo filmes. 
1 2 3 4 5 

3. Incomodo-me com as coisas ruins que acontecem aos outros.   
1 2 3 4 5 

4. Tento compreender o argumento dos outros. 
1 2 3 4 5 

5. Sinto compaixão quando alguém é tratado injustamente. 
1 2 3 4 5 

6. Quando vejo que se aproveitam de alguém, sinto necessidade de 
protegê-lo. 

1 2 3 4 5 

7. Imagino como as pessoas se sentem quando eu as critico. 
1 2 3 4 5 

8. Antes de tomar alguma decisão procuro avaliar todas as perspectivas 
1 2 3 4 5 

9. Tento compreender meus amigos imaginando como eles vêem as 
coisas. 

1 2 3 4 5 

mailto:cpsi@univasf.edu.br
http://www.univasf.edu.br/
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10. Fico comovido com os problemas dos outros. 
1 2 3 4 5 

11. Preocupo-me com as pessoas que não têm uma boa qualidade de vida. 
1 2 3 4 5 

12. Descrevo-me como uma pessoa de “coração mole” (muito 
sensível). 

1 2 3 4 5 

13. Costumo fantasiar com coisas que poderiam me acontecer. 
1 2 3 4 5 

14. Perco o controle quando vejo alguém que esteja precisando de 
muita ajuda. 

1 2 3 4 5 

15. Depois de ver uma peça de teatro ou um filme sinto-me envolvido 
com seus personagens. 

1 2 3 4 5 

16. Costumo me emocionar com as coisas que vejo acontecer. 
1 2 3 4 5 

17. Fico apreensivo em situações emergenciais.  
1 2 3 4 5 

18. Quando vejo uma história interessante, imagino como me sentiria 
se ela estivesse acontecendo comigo. 

1 2 3 4 5 

19. Tendo a perder o controle durante emergências. 
1 2 3 4 5 

20. Coloco-me no lugar do outro se eu me preocupo com ele. 
1 2 3 4 5 

21. Escuto os argumentos dos outros, mesmo estando convicto de 
minha opinião. 

1 2 3 4 5 

22. Fico tenso em situações de fortes emoções.   
1 2 3 4 5 

23. Sinto-me indefeso numa situação emotiva. 
1 2 3 4 5 

24. Sinto emoções de um personagem de filme como se fossem 
minhas próprias emoções. 

1 2 3 4 5 

25. Tenho facilidade de assumir a posição de um personagem de filme.  
1 2 3 4 5 

26. Habitualmente fico nervoso quando vejo pessoas feridas.  
1 2 3 4 5 

 


