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Resumo 

O sistema de resposta ao estresse é essencial para coordenar respostas comportamentais, 

bem como otimizar a alocação energética aos diferentes sistemas fisiológicos frente a 

desafios físicos e psicossociais. Tal alocação também é um tema central dentro da Teoria 

de História de Vida (LHT), a qual busca explicar como e por que indivíduos “decidem” 

alocar recursos em esforço somático ou reprodutivo. Modelos teóricos recentes buscam 

compreender como influências iniciais durante o desenvolvimento modulam o sistema de 

resposta ao estresse e como isso se traduz em características comportamentais (por 

exemplo: as dimensões básicas dos estilos de apego e sociossexualidade) e fisiológicas 

na idade adulta, as quais estão associadas a estratégias de história de vida. Dessa forma, 

levantam-se hipóteses de que devem ocorrer interações funcionais entre os mesmos. Em 

uma série de estudos, estas interações foram estudadas a partir dos marcadores do eixo 

HPA e do sistema nervoso autônomo. No estudo I, buscou-se por evidências de validade 

de um instrumento para aferir as dimensões básicas dos estilos de apego, sendo o mesmo 

traduzido e adaptado para o Brasil. Através do estudo II, diferentes padrões de reatividade 

fisiológica durante um estressor psicossocial agudo e influências moduladoras dos estilos 

de apego e sociossexualidade foram encontradas. No contexto de excitação sexual (estudo 

III), vídeos eróticos foram apresentados aos participantes e diferenças individuais na 

reatividade das concentrações de cortisol e na resposta de habituação na condutância da 

pele foram observadas e puderam ser explicadas em virtude das dimensões dos estilos de 

apego e sociossexualidade. Por último, o estudo IV evidenciou que diferenças na 

satisfação marital poderiam ser explicadas pelas dimensões básicas dos estilos de apego 

e por diferenças na magnitude da resposta do cortisol, sendo tal efeito sexo-específico. 

Assim, esses estudos trazem contribuições na compreensão de como influências no 

ambiente de desenvolvimento do indivíduo refletem o desenvolvimento de diferentes 

estratégias comportamentais e perfis fisiológicos subjacentes à Teoria da História de 

Vida, os quais podem ter um funcionamento diferenciado em virtude do contexto. 

 

Palavras-chave: Estresse, Teoria da História de Vida, Apego, Sociossexualidade, 

Psicofisiologia. 
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Abstract 

Stress response system is essential to an optimal energetic allocation to the different 

physiological systems and coordinated behavioral responses during psychosocial and 

physical challenges. Such allocation is also a central core in Life History Theory, which 

seeks to explain how and why individuals “decide” to allocate energy and time in somatic 

or reproductive effort (e.g. mating or parenting effort). Recent theoretical approaches seek 

to understand how early life experiences can shape the stress response system and their 

behavioral (e.g: attachment and sociosexuality) and physiological outcomes in adulthood, 

which are associated with life history strategies. Besides, scholars have hypothesized 

these components can interact in a functional ways. In study I, it was sought to validate 

an attachment measure, it was translated and adapted to Brazilian context, showing 

appropriate indices of reliability. Through study II, distinct physiological reactivity 

patterns during a psychosocial stressor were found based on basic dimensions of 

attachment styles and sociosexuality. Erotic videos were presented to participants (study 

III) and individual differences in cortisol reactivity and habituation response in skin 

conductance were explained by attachment and sociosexuality. Lastly, study IV showed 

that differences in marital satisfaction could be explained by attachment-related 

avoidance and sex specific differences in the overall magnitude of the cortisol response. 

Thereby, these studies contribute to understanding how early life experiences reflect in 

different behavioral strategies and physiological profiles underlying the Life History 

Theory, which could be activated in a context dependent way. 

 

Keywords: Stress, Life History Theory, Attachment, Sociosexuality, Psychophysiology. 
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1.1. Apresentação  

 

Para maiores esclarecimentos, o presente trabalho está organizado em quatro 

artigos, sendo três manuscritos. Através do tópico Introdução apresentou-se a base teórica 

abordada nos estudos. Ainda, nesse mesmo tópico foram apresentados os objetivos, 

hipóteses e predições dos estudos empíricos. Os estudos são apresentados na seção 

seguinte, com seus respectivos resultados e discussão. As hipóteses que foram 

corroboradas, parcialmente corroboradas ou não corroboradas são apresentadas nas 

Considerações Finais, contextualizando-as aos resultados encontrados nos estudos. As 

Referências e Anexos são apresentados em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

1.2. Introdução geral 

 

O desenvolvimento das estratégias de história de vida  

Teoria da História de Vida (Life History Theory – LHT, em inglês) é um ramo 

da biologia evolutiva que busca compreender como organismos alocam tempo e energia 

nas mais diversas atividades ao longo da vida (Chisholm, 1993; Stearns, 1992). Todavia, 

tempo e energia são limitados e indivíduos devem “decidir” a melhor maneira de alocação 

desses para maximizar seu sucesso reprodutivo. Além disso, alocação “ótima” depende 

de características do indivíduo e do ambiente no qual o mesmo se encontra (Del Giudice, 

Gangestad & Kaplan, 2015). Dentre os trade-offs básicos, pode ser citado: investimento 

no esforço somático (ex: crescimento, manutenção do corpo e aprendizado) ou no esforço 

reprodutivo (ex: esforço de acasalamento ou esforço parental). Belsky, Schlomer e Ellis 

(2012) argumentam que a seleção natural moldou indivíduos a “tomarem” decisões que 

priorizam o gasto de recursos, de modo que o investimento em um domínio ocorre à custa 

de outro domínio. 

O cerne da LTH é que amplas características anatômicas, fisiológicas e 

comportamentais capacitam o indivíduo a otimizar a alocação energética (Chisholm, 

1993). Essas características são indicativas de estratégias de história de vida, as quais 

variam em um contínuo de “rápidas” a “lentas”. Estratégias rápidas são caracterizadas 

por uma maturação/puberdade precoce, início da atividade sexual mais cedo, relações de 

curto prazo e limitado investimento parental. Por sua vez, estratégias lentas são 

caracterizadas por um atraso na maturação/puberdade, retardo no início da atividade 

sexual, relacionamentos de longo prazo e maior investimento parental (Belsky, Steinberg 

& Draper, 1991). 
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O primeiro modelo a aplicar a LHT em humanos foi proposto por Belsky, 

Steinberg e Draper (1991), posteriormente denominado de Teoria da Aceleração 

Psicossocial. Eles enfatizaram a influência do contexto familiar e das relações afetivas 

desenvolvidas durante a infância para a organização de estratégias reprodutivas, 

sugerindo que ambientes familiares com elevado nível de estresse, fontes financeiras 

inadequadas e cuidado parental inconsistente culminariam em uma antecipação no início 

da atividade sexual, enfatizando o esforço de acasalamento. Ao contrário, ambientes 

familiares com fontes financeiras adequadas, cuidado parental responsivo e baixos níveis 

de estresse entre os pais, levariam a um retardo no início da atividade sexual, dessa forma, 

priorizando o esforço parental. Ellis e colaboradores (1999) testaram o modelo de Belsky 

et al. (1991), em um estudo longitudinal com 173 meninas, verificando que, no contexto 

familiar, a presença do pai durante a infância tornou-se uma variável chave para a 

antecipação ou atraso da puberdade. 

Posteriormente, Boyce e Ellis (2005) propuseram o modelo de Sensibilidade 

Biológica ao Contexto, o qual continuou a enfatizar o papel do ambiente de 

desenvolvimento dessa vez para a organização do sistema de resposta ao estresse. A 

proposta dos autores é que tal sistema possuiria mecanismos psicobiológicos que 

monitorariam características específicas no ambiente de desenvolvimento para se adequar 

a desafios ou ameaças. Testando esse modelo, Ellis, Essex e Boyce (2005) exploraram a 

influência do nível de estresse familiar na reatividade cardiovascular em crianças durante 

um protocolo de estresse padronizado. Consistente com o modelo, os autores encontraram 

uma relação curvilinear entre níveis de adversidade/apoio na infância e magnitude na 

reatividade ao estresse. 

Del Giudice, Ellis e Shirtcliff (2011) apresentaram o Modelo de Calibração 

Adaptativa como uma revisão do modelo de Sensibilidade Biológica ao Contexto, 
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enfatizando a função do sistema de resposta ao estresse em três principais caminhos: (i) 

coordenar a resposta alostática do indivíduo a desafios físicos e psicossociais; (ii) 

codificar e filtrar informações do ambiente físico e social no qual o indivíduo está 

inserido; (iii) regular a fisiologia e comportamento do indivíduo em uma ampla variedade 

de traços relevantes ao sucesso reprodutivo, tais como crescimento, propensão ao risco, 

apego e funcionamento reprodutivo. Ainda, o Modelo de Calibração Adaptativa postula 

uma taxonomia de quatro padrões de responsividade fisiológica, baseados tanto na 

atividade do sistema nervoso autonômico (simpático e parassimpático) quanto do eixo 

HPA, os quais foram “calibrados” no ambiente de desenvolvimento socioambiental do 

indivíduo. 

Através dos modelos citados anteriormente, pode-se observar que contextos com 

elevado nível de estresse socioambiental pode ser refletido em um funcionamento 

diferencial do sistema de resposta ao estresse, bem como na organização de estratégias 

reprodutivas. 

Apego e sociossexualidade como marcadores comportamentais das estratégias de 

História de Vida. 

Bowlby (1969) argumentou que o sistema comportamental de apego é inato e 

teria sido selecionado por aumentar as chances de sobrevivência e sucesso reprodutivo 

futuro do indivíduo através da manutenção da proximidade com a figura de apego. 

Através das diversas interações com o cuidador principal, a criança seria capaz de 

elaborar modelos de funcionamento sobre a vida social. Esses modelos de funcionamento 

interno serviriam como base para as relações interpessoais ao longo da vida. Quando a 

figura de apego está disponível, atenta e responsiva em tempos de necessidade, a criança 

desenvolve uma noção estável de segurança. Por outro lado, quando a figura de apego 
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está indisponível e/ou insensível aos pedidos da criança, estratégias secundárias de 

regulação de afeto são adotadas. Essas estratégias podem ser de hiperativação (projetadas 

para motivar a figura de apego a dar atenção) ou desativação (projetadas para manter 

distância emocional e auto-confiança) (Shaver & Mikulincer, 2003). 

Del Giudice (2009) argumenta que estilos de apego na idade adulta possuem 

uma função principal de regulação do vínculo entre casais e de investimento parental, 

sendo um componente da História de Vida. Ansiedade relacionada ao apego busca 

maximizar investimento de tempo e recursos do parceiro, sendo caracterizado por 

preocupações no que diz respeito à disponibilidade e comprometimento. Já a evitação 

relacionada ao apego enfatiza investimento em relacionamentos de curto prazo e vínculos 

emocionais reduzidos nas relações interpessoais (Del Giudice & Angeleri, 2015). 

Além dos estilos de apego, outra característica sugerida como marcador 

comportamental das estratégias da História de Vida é a sociossexualidade, a qual se refere 

a diferenças individuais na disposição a se engajar em relações sexuais casuais 

(Gangestad & Simpson, 1990). A sociossexualidade é vista como um contínuo no qual 

em um extremo há indivíduos que, antes ter sexo, necessitam de proximidade emocional 

e comprometimento, expressando uma orientação sociossexual restrita. No outro 

extremo, indivíduos expressam uma orientação sociossexual irrestrita, os quais se sentem 

confortáveis engajando-se em sexo sem proximidade emocional e não comprometido. 

Ainda, sociossexualidade restrita tem sido associada com estratégias lentas; já 

sociossexualidade irrestrita, com estratégias rápidas (Del Giudice et al., 2015; Buss & 

Schmidt, 1993; Simpson & Gangestad, 1992). Interessantemente, McIntyre et al. (2006) 

observaram que homens que apresentam uma sociossexualidade irrestrita, mesmo em um 

relacionamento, reportaram maior interesse em novos encontros sexuais e que os níveis 

de testosterona permaneciam elevados.  
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 Partindo da premissa de que os estilos de apego e a sociossexualidade são 

componentes da História de Vida e que estes possuem relação com o sistema de resposta 

ao estresse, levantam-se hipóteses de que devem ocorrer interações funcionais entre os 

mesmos. Deste modo, faz-se necessário investigar as possíveis interações entre os estilos 

de apego e a sociossexualidade e os correlatos fisiológicos dos principais sistemas 

subjacentes à resposta ao estresse. No presente estudo estas interações foram estudadas a 

partir dos marcadores do eixo HPA e do sistema nervoso autônomo. 

 

1.3. Objetivos 

Objetivo geral 

Este trabalho teve como objetivo investigar como marcadores comportamentais 

da História de Vida do indivíduo poderiam ter efeito no funcionamento do sistema de 

resposta ao estresse em três contextos: estresse agudo, excitação sexual e relacionamentos 

românticos. 

 

Objetivos específicos 

 Buscar evidências de validade de um instrumento para aferir apego adulto no 

contexto dos relacionamentos românticos (Estudo I); 

 Caracterizar a resposta fisiológica durante um estressor agudo e verificar as 

possíveis influências das dimensões básicas dos estilos de apego e da sociossexualidade 

(Estudo II). 

 Investigar se as dimensões básicas dos estilos de apego e a sociossexualidade 

podem predizer diferenças individuais na excitação sexual fisiológica (Estudo III). 
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 Verificar como a relação entre as dimensões básicas dos estilos de apego e a 

magnitude da resposta do cortisol pode influenciar na satisfação marital (Estudo IV). 

 

1.4. Hipóteses e predições 

 Hipótese 1: O Inventário de Experiências em Relações Próximas possui dois 

fatores, os quais apresentarão diferenças sexuais e correlações com medidas de amor 

romântico (Estudo I). 

Predição 1.1: Homens apresentam maiores escores na dimensão evitação relacionada ao 

apego quando comparados com mulheres. 

Predição 1.2: Evitação relacionada ao apego correlaciona-se negativamente com medidas 

de amor romântico. 

 Hipótese 2: Há diferenças no funcionamento do sistema de resposta ao estresse 

em homens adultos em virtude da orientação sociossexual e das dimensões básicas dos 

estilos de apego durante a exposição um estressor psicossocial (Estudo II). 

Predição 2.1: Homens adultos que apresentam orientação sociossexual restrita expressam 

uma maior reatividade endócrina e cardiovascular frente a um estressor agudo quando 

comparados com aqueles sexualmente irrestritos. 

Predição 2.2: Homens adultos com alta ansiedade relacionada ao apego apresentam uma 

maior reatividade endócrina durante um estressor psicossocial. 

 Hipótese 3: A orientação sociossexual e as dimensões dos estilos de apego 

predizem diferenças individuais na excitação sexual (Estudo III). 
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Predição 3.1: Indivíduos apresentando uma sociossexualidade irrestrita apresentam uma 

menor reatividade aferida por meio da variação na concentração de cortisol após um 

estímulo visual erótico. 

Predição 3.2: Indivíduos com alta ansiedade relacionada ao apego apresentam uma maior 

reatividade nas concentrações de cortisol após um estímulo visual erótico. 

 Hipótese 4: As dimensões básicas dos estilos de apego, juntamente com a 

magnitude da resposta do cortisol ao longo da primeira hora após o despertar poderão 

predizer o nível de satisfação em relacionamentos de longo prazo (Estudo IV). 

Predição 4: Indivíduos com menor satisfação em relacionamentos de longo prazo 

apresentam uma maior resposta do cortisol ao despertar quando comparados com 

indivíduos apresentando uma maior satisfação. Todavia, as dimensões básicas dos estilos 

de apego poderão moderar essa relação. 
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Resumo 

Dentro da perspectiva evolucionista, a plasticidade fenotípica existente na variação da 

resposta ao estresse capacitou indivíduos a se tornarem generalistas ou especialistas em 

um determinado nicho. Os efeitos dos ambientes de desenvolvimento físico e social 

passaram a ser investigados, utilizando dimensões de personalidade (estilos de apego e 

sociossexualidade, por exemplo) que refletiriam esse ambiente e suas repercussões em 

perfis fisiológicos. Estudos prévios evidenciaram padrões distintos de reatividade 

fisiológica em virtude dos diferentes estilos de apego utilizando estressores relacionados 

ao apego. Todavia, pouco é conhecido com respeito à utilização de estressores não 

relacionados ao apego. Ainda, poucos trabalhos exploraram influências da 

sociossexualidade na ativação do sistema de resposta ao estresse. O presente estudo 

investigou em 42 homens se diferenças individuais nas dimensões básicas dos estilos de 

apego e na sociossexualidade resultariam em diferentes padrões de reatividade frente a 

um estressor psicossocial. Alta ansiedade relacionada ao apego e sociossexualidade 

irrestrita foram preditores de menores concentrações de cortisol durante o teste de estresse 

agudo. Ainda, homens que apresentaram uma sociossexualidade irrestrita tiveram 

menores valores médios da frequência cardíaca ao longo do teste. Esses resultados são 

interpretados baseados em evidências dos efeitos do ambiente de desenvolvimento, 

diferenças sexuais na resposta ao estresse, bem como a relevância da validade ecológica 

do estressor quando investigadas tais dimensões comportamentais. 

  

Palavras-chave: Apego; Sociossexualidade; Diferenças individuais; Estresse 

psicossocial. 
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Introdução 

Bases neuroendócrinas da resposta ao estresse 

Dados publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) revelaram que 

mais de 90% da população vivencia situações de estresse e que podem apresentar 

transtornos mentais, bem como patologias cardiovasculares e metabólicas relacionadas, 

transformando-se em uma epidemia global (Bauer, 2002). A OMS estima ainda que até o 

ano de 2020, as condições de comprometimento da saúde mental relacionadas ao estresse 

serão altamente prevalentes, perdendo apenas para doenças isquêmicas cardíacas (Kalia, 

2002). 

Em humanos, a resposta clássica ao estresse é representada principalmente pelo 

eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal (HPA) e pelo sistema nervoso autônomo 

simpático. A cascata de resposta ao estresse se inicia com a produção do hormônio 

liberador de corticotrofina (CRH). Tal produção dá-se pela ação do sistema nervoso 

simpático através da noradrenalina, a qual é produzida tanto perifericamente, pela medula 

da adrenal, quanto centralmente, via locus coeruleus (principal núcleo noradrenérgico do 

encéfalo). O CRH, através do sistema porta hipotalâmico-hipofisário, atua sobre grupos 

celulares específicos da pituitária anterior que libera o hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) na grande circulação e atua no córtex da adrenal, liberando cortisol (Gunnar, 

2005). Essa cascata de eventos prepara o indivíduo para a clássica resposta de luta ou 

fuga e tem a função principal na mobilização e redistribuição de oxigênio e nutrientes 

para ativar tecidos e órgãos, bem como a inibição de comportamentos como, por exemplo, 

comportamentos sexual e alimentar (Koolhaas et al., 2011, Sapolsky et al., 2000). Deste 

modo, a resposta aguda ao estresse é fundamental para o enfrentamento de situações no 
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dia-a dia. Por outro lado, a ativação crônica do sistema de resposta ao estresse pode trazer 

consequências para a alostase, gerando distúrbios cardiovasculares, como alterações no 

desempenho cardíaco e hemodinâmico, podendo levar ao infarto e isquemia miocárdicos 

(para Dimsdale, 2008); supressão do sistema imune, tanto nos mecanismos celulares 

quanto humorais (Segerstrom & Miller, 2004); desenvolvimento de síndrome metabólica 

(Tamashiro, 2011); e desenvolvimento de psicopatologias (Lupien et al., 2009). 

Variação na resposta ao estresse 

Por que alguns indivíduos apresentam uma exagerada resposta do eixo HPA e 

do sistema simpático a determinados eventos e outros não? Essa pergunta é foco de 

diversos trabalhos sobre variação individual na resposta ao estresse em humanos, os quais 

buscam entender que fatores influenciam tal variação (Kudielka, Hellhammer & Wüst, 

2009). 

A maneira mais simples e ao mesmo tempo complexa nesta abordagem é 

observar eventos que possam ser avaliados durante o tempo de vida do indivíduo como 

variáveis demográficas. Estudos abordando o efeito da variável idade têm demonstrado 

que esta possui forte influência na capacidade de retroalimentação negativa do eixo HPA. 

O modelo bastante influente proposto por Sapolsky et al. (1986) sugere que alterações na 

regulação do eixo HPA relacionadas à idade emergem em virtude do decréscimo da 

capacidade de neurônios hipocampais manterem a sua função de retroalimentação 

negativa de maneira adequada. Outra variável que tem sido estudada para explicar a 

variação existente na resposta ao estresse é o sexo do indivíduo. Trabalhos que 

empregaram estressores psicológicos agudo relatam que homens apresentam uma 

magnitude média nos níveis de cortisol salivar até duas vezes mais elevadas quando 

comparados às mulheres (Kirschbaum et al., 1992; Kudielka et al., 2005). Essas 
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diferenças parecem emergir em virtude de estruturas cerebrais sexualmente dimórficas 

(McCarthy et al., 2012).  

Na perspectiva neuroendócrina, as diferenças individuais na resposta ao estresse 

podem ser explicadas em virtude de como ocorre a integração de informações em 

diferentes áreas do sistema nervoso central. O trabalho clássico de Herman e Cullinan 

(1997) divide a circuitaria central do estresse em duas grandes vias de acordo com o tipo 

de estressor. Nesse trabalho, estressores que representam uma ameaça à homeostase, tais 

como estressores respiratórios, foram denominados pelos autores de estressores 

sistêmicos e teriam acesso por vias eferentes, geralmente uma circuitaria do tronco 

encefálico, ao núcleo paraventricular (PVN) do hipotálamo, iniciando a cascata do eixo 

HPA. Assim, essa circuitaria teria um valor de sobrevivência imediato, sem existir uma 

necessidade de processamento cortical. A outra grande via estaria envolvida com 

estruturas límbicas, sensíveis a estressores (estressores processivos) e necessitam de 

processamento sensorial de ordem superior. Desse modo, o sistema límbico é capaz de 

aumentar ou diminuir a resposta do eixo HPA em decorrência de experiências anteriores, 

bem como o nível contínuo de ativação desse sistema. 

Ainda nessa perspectiva, McEwen (1998) relata que as grandes diferenças 

individuais existentes são decorrentes de dois principais aspectos. O primeiro está 

relacionado à como o indivíduo percebe e interpreta a situação baseado em eventos 

anteriores. Por exemplo, se a situação é uma ameaça, comportamentos e respostas 

fisiológicas asseguram que pode haver consequências futuras. Já o segundo aspecto diz 

respeito à condição do corpo em si. Se o indivíduo apresenta um desequilíbrio metabólico 

que leva a obesidade ou diabetes, pode aumentar a sua vulnerabilidade ao estresse. 
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Dentro da perspectiva evolucionista, Ellis, Jackson e Boyce (2006), discutem a 

variação individual na resposta ao estresse em decorrência de diferentes fenótipos 

moldados pela seleção natural. Segundo os autores, a plasticidade fenotípica existente na 

variação da resposta ao estresse capacitou o indivíduo a se tornar generalista ou 

especialista a um nicho particular, bem como o habilitou a uma coordenação adaptativa 

com as condições ambientais. Ainda, para o polimorfismo genético da variação à resposta 

ao estresse ter sido mantido por seleção natural, a aptidão média de cada alelo deveria ser 

igual, evoluindo através de um “estado de equilíbrio”. Dessa forma, tal variação seria uma 

adaptação a ambientes multinichos e resultado de uma complexa interação entre 

influências genéticas e sensibilidade às condições ambientais. 

 

Interações sociais iniciais e sua repercussão em padrões e reatividade fisiológica e 

comportamental 

A qualidade das interações iniciais durante o desenvolvimento do indivíduo com 

o cuidador principal e aspectos psicofisiológicos associados têm sido foco de estudos 

desde a década de 1950, iniciado principalmente através dos trabalhos de Harry Harlow 

(1958) com macaco rhesus e John Bowlby (1958) com crianças. 

De acordo com Bowlby (1969), por meio das diversas interações com o cuidador 

principal, o infante é capaz de elaborar modelos funcionais de si e do outro, os quais 

perdurarão ao longo da vida. O primeiro modelo refere-se a quanto o indivíduo acredita 

ser ou não aceitável aos olhos da figura de apego. Já o modelo funcional do outro diz 

respeito ao quanto o indivíduo acredita que a figura de apego estará disponível e receptiva 

quando for necessário (Bowlby, 1973/2004). Essa figura de apego servirá tanto como 

base segura (secure base), a partir da qual o infante se sentirá seguro para explorar o 
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ambiente, bem como refúgio seguro (safe haven), nos momentos em que ele se sentir 

angustiado ou assustado durante a exploração (Chisholm, 1996; Collins & Feeney, 2000). 

O interesse pela interação entre processos fisiológicos e psicológicos levaram 

pesquisadores a estudar como a qualidade da relação infante-cuidador poderia influenciar 

na atividade do eixo hipotalâmico-pituitária-adrenal (HPA) ao longo da vida do 

indivíduo. Em 1989, Megan Gunnar e colaboradores observaram que, após 5 minutos do 

término da Situação Estranha (protocolo padronizado para avaliar estilos de apego em 

crianças), ocorreu um aumento significativo nos níveis de cortisol salivar em crianças 

com 9 meses de idade, confirmando que a ausência do cuidador seria um evento estressor. 

Posteriormente, Gunnar et al. (1992) verificaram se a resposta sensível ou 

insensível de um cuidador secundário, após separações de 30 minutos, poderia atenuar a 

resposta adrenocortical. Os resultados confirmaram que um cuidado aconchegante e 

responsivo diminuiu de forma significativa a atividade adrenocortical, bem como a 

expressão de emoções negativas do infante. 

No que diz respeito às diferenças existentes entre os estilos de apego nos níveis 

de cortisol salivar após o procedimento de Situação Estranha, Hertsgaard e colaboradores 

(1995) verificaram que crianças classificadas como tendo uma estratégia de apego 

desorganizado/desorientado apresentaram níveis mais elevados de cortisol quando 

comparadas com crianças possuindo uma estratégia de apego definida (seguro e inseguro 

ansioso e evitativo). Os autores concluem que o estilo de apego 

desorganizado/desorientado reflete uma maior vulnerabilidade a eventos estressores, 

devido à ausência de um conjunto de comportamentos para enfrentar tais eventos. 

Estas evidências da literatura ofereceram suporte para avaliar que a qualidade da 

relação infante-cuidador principal e também o estilo de apego possuem o potencial de 
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gerar consequências, posteriormente, em diversas variáveis tanto fisiológicas quanto 

comportamentais, na vida adulta do indivíduo. 

Por exemplo, Luecken (1998), utilizando um estressor agudo relacionado ao 

apego, verificou se a perda parental, associada com a qualidade da relação familiar, 

durante a infância refletiria na pressão sanguínea, bem como nos níveis de cortisol após 

uma tarefa de falar em público. Aqueles indivíduos que tiveram perda parental, quando 

comparados com aqueles os quais não tiveram, apresentaram tanto a pressão sanguínea 

quanto os níveis de cortisol mais elevados após a tarefa realizada. Estes resultados 

sugerem que o ambiente de desenvolvimento do indivíduo pode estar associado ao 

surgimento de características fisiológicas “inadequadas” no enfrentamento de situações 

estressoras. 

Na avaliação da resposta ao estresse agudo, também utilizando um estressor 

relacionado ao apego, Powers et al. (2006) analisaram as concentrações de cortisol salivar 

em 7 pontos, antes e após a execução de uma tarefa de conflito de 124 casais 

heterossexuais. Foi verificado que indivíduos apegados inseguramente apresentaram um 

padrão de maior estresse psicológico quando comparados com aqueles seguramente 

apegados, sendo o primeiro estudo a demonstrar uma associação entre apego adulto 

romântico e padrões de reatividade do eixo HPA.  

Em 2008, Dietzen e colaboradores, utilizando um estressor não relacionado ao 

apego, verificaram os efeitos da presença do parceiro romântico e as dimensões básicas 

dos estilos de apego em uma tarefa de estresse agudo em 63 homens. Os resultados 

observados demonstraram que os indivíduos que receberam suporte da parceira romântica 

tiveram uma resposta ao estresse atenuada quando comparados com aqueles que não 
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receberam o mesmo suporte. Entretanto, o estilo de apego não modulou a resposta ao 

estresse agudo. 

Mais recentemente, Smeets (2010) verificou se as dimensões básicas dos estilos 

de apego influenciam variáveis do sistema nervoso autonômico e eixo HPA em homens 

e mulheres frente a um estressor agudo padronizado de avaliação social. Todavia, o autor 

não encontrou nenhuma associação entre as variáveis e as dimensões dos estilos de apego. 

Uma das possíveis razões foi o horário em que os experimentos foram conduzidos 

(durante a manhã), podendo ter sofrido influências circadianas da resposta do cortisol. 

 

O desenvolvimento das estratégias reprodutivas 

Pesquisadores evolucionistas do desenvolvimento vêm propondo modelos 

teóricos para explicar como o ambiente social e físico de desenvolvimento durante a 

infância possui influência em diversas variáveis, como padrões fisiológicos e 

comportamentais expressos na idade adulta e que consequências teriam para o indivíduo. 

O ambiente de desenvolvimento e as relações sociais durante a infância têm sido variáveis 

importantes para padrões comportamentais reprodutivos e o estabelecimento do sistema 

de resposta ao estresse.  

Por exemplo, Belsky, Steinberg e Draper (1991), aplicando a Teoria da História 

de Vida para humanos, propuseram a Teoria da Aceleração Psicossocial, enfatizando a 

influência do contexto familiar e das relações afetivas desenvolvidas durante a infância 

para a organização de estratégias reprodutivas, sugerindo que ambientes familiares com 

elevado nível de estresse, fontes financeiras inadequadas e cuidado parental inconsistente 

culminariam em uma antecipação no início da atividade sexual, enfatizando o esforço de 

acasalamento. Ao contrário, ambientes familiares com fontes financeiras adequadas, 
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cuidado parental responsivo e baixos níveis de estresse entre os pais, levariam a um 

retardo no início da atividade sexual, dessa forma, priorizando o esforço parental. Ellis e 

colaboradores (1999) testaram o modelo de Belsky et al. (1991), em um estudo 

longitudinal com 173 meninas, verificando que, no contexto familiar, a presença ou 

ausência do pai durante a infância tornou-se uma variável chave para o atraso ou a 

antecipação da puberdade, respectivamente. 

Posteriormente, Boyce e Ellis (2005) propuseram o modelo de Sensibilidade 

Biológica ao Contexto, o qual continuou a enfatizar o papel do ambiente de 

desenvolvimento dessa vez para a organização do sistema de resposta ao estresse. A 

proposta dos autores é que tal sistema possuiria mecanismos psicobiológicos que 

monitorariam características específicas no ambiente de desenvolvimento para se adequar 

a desafios ou ameaças. Testando esse modelo, Ellis & Boyce (2005) exploraram a 

influência do nível de estresse familiar na reatividade cardiovascular em crianças durante 

um protocolo de estresse padronizado. Consistente com o modelo, os autores encontraram 

uma relação curvilinear entre níveis de adversidade/apoio na infância e magnitude na 

reatividade ao estresse. 

Recentemente, Del Giudice, Ellis e Shirtcliff (2011) apresentaram o Modelo de 

Calibração Adaptativa, ampliando o modelo de Sensibilidade Biológica ao Contexto em 

três principais caminhos. Primeiramente, o modelo explicita a ligação entre sensibilidade 

ao contexto e estratégias reprodutivas ; segundo, os autores enfatizam o significado 

adaptativo das diferenças sexuais na responsividade ao estresse; por último, o modelo 

discute a variação individual existente na resposta ao estresse como uma adaptação 

condicional ao ambiente físico e social no qual ocorre o desenvolvimento do indivíduo, 

evidenciando a plasticidade desse sistema. Ainda, o Modelo de Calibração Adaptativa 

postula uma taxonomia de quatro padrões de responsividade fisiológica, baseados tanto 



32 
 

 
 

na atividade do sistema nervoso autonômico (simpático e parassimpático) quanto do eixo 

HPA, os quais foram “calibrados” no ambiente de desenvolvimento socioambiental do 

indivíduo. Dados empíricos para esse modelo foram parcialmente confirmados no 

trabalho de Del Giudice et al. (2012), os quais encontraram uma associação entre nível 

de estresse familiar e os quatro padrões de responsividade em crianças. 

Como citado anteriormente, os estudos que fazem uma relação entre o sistema de 

resposta ao estresse e as estratégias reprodutivas foram realizados com crianças. Em 

adultos, uma das formas de avaliar estratégias reprodutivas utiliza o tipo de da orientação 

sociossexual do indivíduo (Schmitt et al., 2005; Simpson & Gangestad, 1991). 

O termo sociossexualidade foi proposto por Alfred Kinsey (1948) com a 

finalidade de descrever as diferenças individuais na capacidade das pessoas se engajarem 

em sexo sem comprometimento. Baseado em entrevistas, Kinsey foi o primeiro a fornecer 

evidência empírica de que a promiscuidade é um fenômeno frequente. 

Essa questão começou a ser investigada dentro da perspectiva evolucionista por 

Snyder, Simpson e Gangestad (1986) e por Simpson e Gangestad (1990). Eles sugeriram 

que a orientação sociossexual seria uma dimensão na qual numa extremidade estariam 

indivíduos que apresentam uma sociossexualidade restrita, os quais acreditariam ser 

necessário estarem comprometidos e envolvidos emocionalmente antes de terem qualquer 

relação sexual com o parceiro. Já no outro extremo, indivíduos apresentam 

sociossexualidade irrestrita quando se sentem confortáveis em ter sexo sem 

comprometimento ou envolvimento emocional com o parceiro. Assim, tais orientações 

refletiriam estratégias reprodutivas de longo ou curto prazo, respectivamente. 

Schmitt (2005), em estudo transcultural com 48 países, observou diferenças 

sexuais no que diz respeito à orientação sociossexual, sendo os homens mais irrestritos 
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sexualmente quando comparados às mulheres. Em outro estudo transcultural, Schmitt 

(2008) observou que ambientes com elevado estresse ecológico estavam associados à 

orientação sociossexual irrestrita e, ainda, as diferenças sexuais nesse parâmetro eram 

atenuadas em tais ambientes. 

Todavia, a grande maioria dos estudos com sociossexualidade focam em variáveis 

comportamentais e, até a elaboração desse projeto, apenas um estudo fez associação entre 

variáveis fisiológicas e orientação sociossexual. Edelstein et al. (2011) verificaram se 

indivíduos em relacionamento romântico e o tipo de orientação sociossexual poderiam 

estar associados com as concentrações de testosterona salivar. Os resultados 

demonstraram que indivíduos em um relacionamento romântico possuíam menores 

concentrações de testosterona salivar quando comparados com aqueles que não estavam, 

mas essa associação só foi encontrada para indivíduos que apresentavam orientação 

sociossexual restrita. Ainda, tanto homens quanto mulheres em relacionamento romântico 

e que apresentavam uma sociossexualidade irrestrita, apresentaram concentrações de 

testosterona salivar equivalente às de indivíduos solteiros. Dessa forma, as diferenças nas 

concentrações de testosterona sugerem possíveis implicações com a sociossexualidade. 

Entretanto, pela natureza correlacional do estudo, não é possível afirmar se a 

concentração de testosterona modula a orientação sociossexual ou vice-versa. 

 Nesta perspectiva, o presente estudo buscou verificar: (i) se as dimensões básicas 

dos estilos de apego e a orientação sociossexual do indivíduo poderiam predizer variações 

na resposta endócrina do eixo HPA durante um protocolo de indução de estresse 

psicossocial; (ii) se diferenças individuais na orientação sociossexual resultariam em 

diferentes perfis de resposta do sistema nervoso autonômico durante um estresse 

psicossocial agudo. 
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Métodos 

Participantes 

Participaram do estudo 42 homens com idade entre 19 e 30 anos (M = 24,1 anos; 

DP = 2,827. Dois participantes foram excluídos das análises relativas ao sistema nervoso 

autônomo (frequência cardíaca) por dificuldades técnicas durante o registro.  

Os seguintes critérios de exclusão foram adotados: uso de esteroides sintéticos; 

índice de massa corporal (IMC) maior que 30; uso de tabaco, ansiolíticos e/ou 

antidepressivos. Estudos prévios demonstram que tais variáveis influenciam a magnitude 

da resposta do cortisol (Stalder et al., 2016). 

 

Indução de estresse 

Após lerem e assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE- 

ver Anexo A), os participantes foram submetidos ao Trier Social Stress Test (TSST), 

desenvolvido por Kirschbaum et al. (1993). Este teste consiste de um período 

antecipatório de 10 minutos, no qual o participante é informado que deve preparar 

discurso com duração de 5 minutos para uma possível vaga de emprego. Após esse 

intervalo de tempo, o participante apresenta esse discurso seguido de uma tarefa de 

cálculo aritmético não verbal também com duração de 5 minutos, sendo ambas as tarefas 

realizadas na presença de dois supostos avaliadores. O TSST é um estressor psicossocial 

agudo amplamente utilizado para ativar respostas tanto do eixo HPA quanto do sistema 

nervoso autônomo (SNA) em configurações de laboratório (Kudielka, Hellhammer, 

Kirschbaum, Harmon-Jones & Winkielman, 2007). 
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Instrumentos psicométricos e procedimentos 

 

Inventário de Experiências em Relações Próximas (IERP) 

Desenvolvido por Brennan, Clark e Shaver (1998), esse instrumento de 

autoavaliação considera duas dimensões básicas como sendo responsáveis pela existência 

das diferenças individuais nos estilos de apego. Composto por 36 afirmações, sendo 18 

dessas afirmações projetadas para medir Evitação (ou desconforto com proximidade e 

desconforto dependendo dos outros) e as outras 18 medindo Ansiedade (ou medo e 

rejeição e preocupação em ser abandonado) dentro do relacionamento romântico. 

Utilizando uma escala likert de sete pontos, o participante devia classificar cada 

afirmação, como por exemplo: “Sinto-me confortável compartilhando meus pensamentos 

e sentimentos privados com meu parceiro”, onde 1 = discordo fortemente, 4 = 

misto/neutro e 7 = concordo fortemente. Shiramizu, Natividade e Lopes (2013) 

encontraram evidências de validade deste instrumento para a população brasileira (ver 

Anexo B). 

 

Inventário de Orientação Sociossexual (IOSS) 

Essa escala, desenvolvida por Simpson e Gangestad (1991), tem como objetivo 

verificar, através de sete questões, aspectos que reunidos classificam a orientação 

sociossexual do indivíduo como restrita, a qual necessita de um maior envolvimento 

emocional antes do ato sexual, refletindo uma estratégia voltada para relacionamento de 

longo prazo; e irrestrita, na qual o indivíduo envolver-se-ia mais em atos sexuais sem a 

necessidade de envolvimento emocional, resultando em estratégia reprodutiva de curto 
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prazo. Dentre essas questões três delas devem ser respondidas por escrito; em outras três 

questões, o participante deverá utilizar uma escala likert de nove pontos, assinalando o 

quando concorda ou discorda da afirmação; e uma outra questão deverá ser marcada numa 

escala de 1 à 8 (ver Anexo C). 

 

Procedimentos 

Para minimizar influências circadianas na atividade do eixo HPA (Pruessner et 

al., 1997), todos os experimentos foram realizados entre 14 e 18 hs. Foi solicitado aos 

participantes para evitar ingestão de cafeína, comer e escovar os dentes no mínimo duas 

horas antes do experimento. Os participantes ficaram em uma sala respondendo aos 

questionários e como a frequência cardíaca sendo monitorada. Após um intervalo de 30 

minutos, os mesmos foram conduzidos a uma segunda sala para participarem do TSST e, 

ao final do teste, retornaram a primeira sala para serem finalizados os registros de 

frequência cardíaca e coleta de saliva. 

 

Registro da frequência cardíaca 

A frequência cardíaca dos participantes foi monitorada em intervalos de 10 

minutos durante uma hora utilizando monitores cardíacos Polar (RS800CX, Polar Electro 

GmbH, Germany). Os três primeiros blocos de 10 minutos corresponderam à fase basal; 

quarto bloco: a fase de antecipação do TSST; o quinto bloco: tarefa de discurso e cálculo 

aritmético; sexto bloco: registro da frequência cardíaca 20 minutos após o término do 

TSST (pós TSST). Após o experimento, os dados armazenados nesses dispositivos foram 

transferidos e analisados através do software Polar Precision Performance. 
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Coleta de saliva 

Amostras de saliva foram coletadas imediatamente antes do início do TSST (T0), 

10 minutos após o início do estressor (T10) e 30 minutos depois (T30) diretamente em 

dispositivos Salivettes (Sarstedt, Germany) e posteriormente centrifugadas em 3000 

RPM, durante 15 minutos e armazenadas a -30º C até o dia da dosagem. 

 

Dosagem de cortisol salivar 

As dosagens do cortisol na saliva foram realizadas utilizando kits comerciais de 

dosagem da empresa DRG Instruments GmbH (Germany). Os coeficientes intra e inter 

ensaios foram menores que 10%. 

O princípio básico de diagnóstico do kit é o de ELISA por competição, no qual 

uma microplaca é sensibilizada com anticorpos (IgG) monoclonais para cortisol. Então, 

uma amostra desconhecida compete com cortisol ligado a uma enzima peroxidase pelo 

anticorpo citado. Após um período de incubação, os componentes não ligados são 

lavados. Um substrato (tetrametilbenzidina) é adicionado e oxidará a enzima ligada ao 

cortisol produzindo uma mudança de coloração (azul). Com a adição de uma solução de 

parada, ocorre outra mudança de coloração (amarelo) e assim é feita a leitura 

espectrofotométrica. Vale salientar que por esse tipo de ELISA, quanto maior a densidade 

óptica, menor a quantidade de hormônio presente na amostra, sendo o inverso verdadeiro. 

 

Análises estatísticas 
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Cálculo da magnitude das concentrações de cortisol durante o TSST 

Para estimar a magnitude da secreção de cortisol durante o TSST foi utilizado o 

cálculo da área sob a curva com respeito à base (AUCg). A AUCg reflete a concentração 

total de cortisol (nmol/L) liberada num intervalo de tempo e tem como referência a 

primeira medida (ou zero) (Pruessner, Hellhammer, Pruessner, & Lupien, 2003). 

 

Análise da frequência cardíaca 

Os três primeiros registros de 10 minutos corresponderam ao valor médio basal 

da frequência cardíaca. A fase de antecipação do TSST, as tarefas de discurso e cálculo 

aritmético e o pós TSST tiveram seus valores médios baseados no intervalo de 10 

minutos. 

 

Associação entre as variáveis psicológicas e cortisol 

Para verificar a influência das dimensões básicas dos estilos de apego e da 

orientação sociossexual na resposta endócrina durante o TSST, uma análise de regressão 

múltipla foi realizada, na qual a variável dependente foi a AUCg do cortisol. Ainda, 

multicolinearidade foi testada utilizando como referência os valores do fator de inflação 

da variância (FIV). 

 

Efeito do TSST e da sociossexualidade na frequência cardíaca 

 Com a finalidade de verificar as mudanças da frequência cardíaca ao longo do 

TSST e se as mesmas poderiam ser explicadas pela sociossexualidade, utilizou-se um 
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modelo linear geral (GLM) para medidas repetidas, na qual a variável dependente foi a 

média da frequência cardíaca e a covariável a sociossexualidade. 

 

Resultados 

Efeitos das dimensões básicas dos estilos de apego e da sociossexualidade na resposta 

endócrina 

Uma equação de regressão significativa foi encontrada (F(3,38) = 4,978, p = 0,005, 

R² = 0,225), na qual sociossexualidade (β = -0,354, p = 0,021) (Figura 1) e ansiedade 

relacionada ao apego (β = -0,414, p = 0,007) (Figura 2) foram preditores significativos da 

AUCg do cortisol. Em outras palavras, indivíduos apresentando uma sociossexualidade 

irrestrita (altos escores no IOSS), bem como indivíduos com altos escores na ansiedade 

relacionada ao apego, apresentaram uma menor magnitude na liberação de cortisol. 

Todavia, evitação relacionada ao apego não predisse AUCg do cortisol durante o TSST 

(β = -0,244, p = 0,092). 

 

Figura 1: Regressão parcial entre sociossexualidade e AUCg do cortisol. 
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Figura 2: Regressão parcial entre ansiedade relacionada ao apego e AUCg do cortisol. 

 

Mudanças na frequência cardíaca durante o TSST e efeitos da sociossexualidade 

GLM para medidas repetidas mostrou efeito do tempo na frequência cardíaca 

dentre indivíduos (F(1,37) = 4,589, p = 0,039, Eta²=0,110), sendo encontrados valores 

médios mais baixos na fase basal e valores mais altos durante a fase de antecipação 

(Figura 3).  

 

Figura 3: Médias marginais estimadas da frequência cardíaca ao longo das condições 

experimentais do TSST que compreendem a fase basal; fase de antecipação; fases das 

tarefas (discurso e cálculo aritmético) e 30 minutos após o término da fase anterior. 
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Ainda, teste de efeito entre sujeitos demonstrou diferenças nos perfis de resposta 

da frequência cardíaca em virtude dos escores de sociossexualidade (F(1,37) = 5,812, p = 

0,021, Eta²=0,136), onde indivíduos que apresentam sociossexualidade restrita 

apresentaram valores médios da frequência cardíaca mais elevados do que indivíduos 

irrestritos (Figura 4). 

 

Figura 4: Médias marginais estimadas da frequência cardíaca ao longo da condição 

experimental estratificada pela orientação sociossexual. 

 

Mudanças na frequência cardíaca durante o TSST e efeitos das dimensões básicas dos 

estilos de apego. 

GLM para medidas repetidas revelou que a dimensão evitação relacionada ao 

apego não modulou mudanças na frequência cardíaca (F(1,36) = 0,654, p = 0,424, 

Eta²=0,018). Todavia, a ansiedade relacionada ao apego teve um efeito significativo 

marginal na frequência cardíaca ao longo do TSST (F(1,36) = 3,669, p = 0,069, 

Eta²=0,093). 

Análise posterior revelou que ansiedade relacionada ao apego prediz valores 

médios da frequência cardíaca durante a fase basal (β = 0,332, p = 0,037; R² = 0,087) e 
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durante a fase de antecipação (β = 0,318, p = 0,045; R² = 0,078) . Em outras palavras, 

indivíduos com alta ansiedade relacionada ao apego apresentaram maiores valores médios 

da frequência cardíaca nas fases citadas anteriormente. 

 

 

Discussão 

Estilos de apego e resposta neuroendócrina 

O presente estudo investigou o efeito de um estressor psicossocial não 

relacionado ao apego na resposta ao estresse em relação às dimensões básicas dos estilos 

de apego. Os resultados evidenciaram que homens reportando altos escores na dimensão 

ansiedade relacionada ao apego apresentaram uma menor magnitude na liberação de 

cortisol durante a aplicação do TSST. Esse efeito vai de encontro ao observado por 

Quirin, Pruessner e Kuhl (2008), quando utilizaram um estressor acústico em mulheres, 

e verificaram uma correlação positiva entre ansiedade relacionada ao apego e aumento de 

cortisol. Todavia, esse estudo difere em dois importantes pontos: primeiro, eles incluíram 

na amostra somente mulheres e diferenças sexuais nos sistemas fisiológicos frente a um 

estressor têm sido amplamente reportadas na literatura (Kudielka, Hellhammer & Wust, 

2009). Dessa forma, a resposta do cortisol pode ser diferente em homens e mulheres 

quando se considera a ansiedade relacionada ao apego, visto que tal dimensão apresenta 

também um forte viés sexual (Del Giudice, 2011). O segundo ponto diz respeito à 

utilização de um estressor acústico em mulheres, levantando questões da validade 

ecológica da tarefa. 

Estudos prévios que verificaram a influência dos estilos de apego na reatividade 

fisiológica apresentam resultados mistos. Diamond (2015) revisou estudos sobre estilos 

de apego e estresse, afirmando que tais resultados podem ser devido à natureza do 
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estressor utilizado, ou seja, estudos utilizando estressores relacionados ao apego, nos 

quais a tarefa utilizada envolve pistas de envolvimento emocional/abandono ou estudos 

utilizando estressores não relacionados ao apego, neste caso utilizando contextos que não 

sejam de relacionamentos românticos, por exemplo). Deste modo sugere que mais 

estudos com estressores generalizados, bem como com estressores relacionados ao apego 

sejam conduzidos para verificar se o padrão de reatividade fisiológica seria em virtude de 

características estáveis ou em virtude do tipo de relacionamento atual do indivíduo. 

Como citado anteriormente, o TSST é um estressor caracterizado por elevados 

níveis de avaliação social. Indivíduos com alta ansiedade relacionada ao apego 

preocupam-se excessivamente sobre serem rejeitados ou não serem capazes de obter 

suporte de alguém (Mikulincer & Shaver, 2003). Assim, o TSST apresenta uma 

interessante validade ecológica para verificar influências da dimensão relacionada ao 

apego em contextos não relacionados ao apego. 

Os resultados mostraram que alta ansiedade relacionada ao apego predisse 

maiores valores médios da frequência cardíaca durante a fase base e de antecipação. Uma 

menor AUCg para o cortisol durante o TSST pode ter sido por uma ativação preferencial 

do sistema nervoso autônomo e não do eixo HPA, considerando que ambos os sistemas 

são ativados em proporções diferentes a depender de fatores como características 

individuais, sexo, contexto, idade, entre outras (Seeman, Epel, Gruenewald, Karlamangla 

& McEwen, 2010). Baseado na teoria da alostase (McEwen, 2003), a ativação de um 

sistema fisiológico durante um estressor gera um custo energético ao indivíduo. Dessa 

forma, uma resposta de menor magnitude do cortisol pode ser adaptativa para aqueles 

indivíduos que apresentam alta ansiedade relacionada ao apego, refletindo uma maior 

ativação autonômica nesses indivíduos em comparação a resposta do eixo HPA.  
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Orientação sociossexual e mudanças na frequência cardíaca durante o TSST 

Foi evidenciado que diferenças individuais na orientação sociossexual resultam 

em diferentes perfis na atividade cardíaca durante o TSST. Até o presente momento, essa 

é a primeira evidência demonstrando influências da sociossexualidade na resposta 

cardíaca durante a exposição a um estressor psicossocial.  

Ainda, indivíduos com uma sociossexualidade irrestrita apresentaram uma 

menor magnitude na liberação de cortisol. Esses resultados encontrados para o cortisol 

estão em concordância com o recente trabalho de Ponzi et al. (2015), os quais observaram 

que as concentrações de cortisol durante o TSST correlacionavam-se negativamente com 

a orientação sexual para estratégias de curto prazo. 

Evidências empíricas apontam que indivíduos que apresentam orientação 

sociossexual irrestrita são mais extrovertidos, mais propensos à agressividade e ao risco 

e egocêntricos (Reise & Wright, 1996; Simpson, Wilson, & Winterheld, 2004). Levando 

em consideração tais evidências e as encontradas com relação a uma menor atividade nos 

dois componentes do sistema de resposta ao estresse investigados, pode ser sugerido que 

uma situação de avaliação social parece não ter muito valor como estressor para 

indivíduos propensos a estratégias reprodutivas de curto prazo. 

 Conclui-se a partir dos resultados apresentados que o presente estudo evidencia 

efeitos da ansiedade relacionada ao apego e da orientação sociossexual, ambos 

marcadores comportamentais de estratégias reprodutivas, na expressão da resposta ao 

estresse, onde a natureza do agente estressor corresponde a uma situação de avaliação 

social. 
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Abstract 

Individual differences in physiological sexual arousal has been reported, but poorly 

explored, especially when considering personality dimensions related to sexual behavior. 

Attachment styles and sociosexuality show broad individual differences and previous 

studies reported associations between these traits and sexual behavior. However, to our 

knowledge, no study has yet explored the associations between sociosexuality, 

attachment styles and individual differences in hypothalamus-pituitary-adrenal (HPA) 

axis and skin conductance activity during visual erotic stimuli. The present study was 

designed to provide preliminary evidences that attachment styles and sociosexuality 

predict individual differences in physiological sexual arousal during visual erotic stimuli 

in heterosexual and homosexual men. Participants (29 hetero- and 28 homosexual men) 

watched two 10-min videos (neutral and experimental) and skin conductance levels and 

cortisol concentrations were monitored throught the session. Heterosexuals who scored 

high in attachment-related anxiety showed a higher probability to increase cortisol 

concentrations when compared to homosexual men scoring high in attachment-related 

anxiety. Restricted sociosexuality predicted increase in cortisol response. Individuals 

with high scores in attachment-related avoidance showed a slow habituation processes in 

skin conductance levels when compared to individuals scoring low in attachment-related 

avoidance. Heterosexual men scoring high in attachment-related anxiety showed a flat 

habituation process in skin conductance when compared to men scoring low attachment-

related anxiety. Together, these results show preliminary associations between individual 

differences in attachment styles, sociosexuality, and HPA and sympathetic responses 

during visual erotic stimuli, raising questions to be investigated in future studies. 

 

Keywords: Sexual arousal; Attachment; Sociosexuality; Individual differences. 
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1. Introduction 

Psychophysiology of sexual arousal 

Sexual arousal involves a coordinated and dynamic set of neurophysiological 

processes that guide and enable an individual to engage in reproductive behavior. From 

an evolutionary standpoint, this construct may motivate individuals to pursue mating 

opportunities (Buss, 2003; Janssen, 2011; Safron et al., 2007; Stone, Shakelford, & Goetz, 

2011). 

Fisher (1998) proposes that sexual arousal (sex drive) is a component of a neural 

mate choice system, which is mediated by sexual hormones (testosterone and estradiol) 

and motivates individuals to copulate. According to the psychophysiological approach, 

this construct can be conceptualized as a complex interaction involving physiological, 

psychological, and behavioral components (Bancroft, 2005; Koukounas & McCabe, 

2001; Rosen & Beck, 1988).  

Concerning the physiological component, several studies have explored 

indicators of the autonomic nervous system as it relates to sexual arousal, such as genital 

response, heart rate, blood pressure, and skin conductance (see review Janssen, Prause & 

Geer, 2007; Meston & Bradford, 2007). Interestingly, experiments were conducted to 

investigate the effect of erotic stimuli on physiological habituation. For example, 

O’Donohue and Geer (1985) observed higher rates of penile circumference reduction 

during a constant erotic stimulus. Koukounas and Over (1999) found the same results 

with respect to penile circumference and habituation to erotic stimuli. They also found a 

positive correlation between attentional focus during erotic stimuli and penile 

circumference, suggesting that habituation to sexual arousal is accompanied by 
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progressively reduced attention. With respect to skin conductance response, Codispoti, 

Ferrari, and Bradley (2006) and Codispoti, Surcinelli, and Baldaro (2008) presented both 

erotic pictures and clips to men and women and found a rapid habituation in skin 

conductance response. Goudenough and colleagues (2001) argue that the habituation 

process is an adaptive response to conserve energy, which would be useful in response to 

continually occurring stimuli that have no negative effect on the individual. 

The neuroendocrine response to sexual arousal has also been investigated. 

Rowland et al. (1987) found that men who watched erotic videos experienced a decrease 

in plasmatic prolactin and cortisol concentrations, as well as a positive correlation 

between plasmatic testosterone concentrations and penile response. Exton et al. (2000) 

verified neuroendocrine response to film-induced sexual arousal in men and women. 

Though no sex differences in cortisol concentrations were found, plasmatic cortisol 

concentrations decreased consistently in both men and women. Hamilton, Rellini, and 

Meston (2008) found similar results to the previous studies, but they also reported an 

increase in the salivary cortisol concentrations in some women when watching an erotic 

film. The authors associated this pattern with lower scores on a standardized measure of 

sexual functioning in the domains of sexual arousal, desire, and satisfaction. 

Individual differences in sexual arousal have been reported and they were 

associated, for example, with early traumatic sexual experiences and negative mood states 

(e. g. depression and anxiety), as reflected in different physiological patterns (Bancroft, 

Loftus, & Long, 2003; Lykin, Janssen, & Graham, 2006; Janssen, Prause, & Geer, 2007). 

However, Janssen & Bancroft (2007) pointed out that psychophysiological studies of 

sexuality have largely ignored issues of individual variability in responsiveness and that 

few attempts evaluated individual differences using measurement of sexual attitudes and 

behavioral tendencies, such as erotophobia-erothophilia. 
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Life History Theory and Individual differences in sexual arousal 

Life history theory (LHT) is an evolutionary model that predicts how and why 

individuals “decide” to allocate energy and time in somatic or reproductive effort (e.g. 

mating or parenting effort) (see Del Giudice, Gangestad & Kaplan, 2015, for a recent 

review). The core of LHT is the premise that broad characteristics of anatomy, 

physiology, and behavioral traits enable individuals to optimize energetic allocation on 

mating or parenting effort (Chisholm, 1993). These characteristics are indicative of life 

history strategies, which vary on a continuum from “fast” to “slow”. Fast LH strategies 

are characterized by early maturation/puberty, earlier sexual activity, short-term 

relationships, and limited parental investment. Slow strategies exhibit characteristics such 

as later maturation/puberty, later sexual activity, long-term relationships, and greater 

parental investment (Belsky, Steinberg, & Draper, 1991). Interestingly, large individual 

differences in resources allocation result in covariation between traits (Del Giudice et al., 

2015). 

Individual differences in attachment styles have been hypothesized to influence 

sexual behavior. Bowlby (1969) argued that attachment system is an inborn behavioral 

system, which evolved to increase the infant’s survival chances and future reproductive 

success through proximity with the attachment figure. Through the repeated interactions 

with the principal caregiver, the child could be able to construct internal working models 

about social life. These internal working models would guide close relationships over the 

entire lifespan. When the attachment figure is available, responsive, and supportive in 

times of need, the child develops a stable and sense of security. On the other hand, when 

the attachment figure is unavailable and/or insensitive to the child’s claim for proximity 
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in times of need, secondary strategies to affect regulation are adopted. These strategies 

can be hyperactivation (intended to motivate the attachment figure to pay attention and 

provide relief from stress) or deactivation (intended to maintain emotional distance and 

self-reliance) (Mikulincer & Shaver, 2003). Del Giudice (2009) argue that attachment 

styles in adulthood play a main role in the regulation of the couple’s bonding and parental 

investment and is a facet of life history. Avoidance strategy emphasizes investment in 

short-term sexual relationships and reduced emotional bond in close relationships. 

Conversely, anxiety strategy seeks to maximize investment of time and resources by 

partners, and is characterized by worries concerning the partner’s availability and 

commitment (Del Giudice & Angeleri, 2015). According to Shaver, Hazan, and 

Bradshaw (1988), attachment may influence sexual behavior during adulthood, whose 

major evolutionary function is to pass genes from one generation to the next (Buss & 

Kenrick, 1998).  

Several studies have corroborated this hypothesis, making associations between 

attachment styles and sexual behavior variables, such as engagement in sexual activities, 

attitudes toward casual and uncommitted sex, and safe sex practices. For example, Tracy, 

Shaver, Albino, and Cooper (2003) reported that securely attached adolescents are less 

erotophobic when compared with insecure adolescents, demonstrating that secure 

attachment is associated with comfortable romantic/personal relationships. Simpson & 

Gangestad (1991) found an association between avoidance attachment and positive 

attitudes toward casual sex. Gillath et al. (2006) observed that avoidant individuals 

showed a preference for a short-term rather than a long-term mating strategy. Similarly, 

Birnbaum (2007a) investigated associations between sexual functioning and basic 

dimensions of attachment styles in women. Women who score high in attachment-related 

anxiety showed lower scores on sexual satisfaction, arousal, and orgasmic responsivity. 
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The author suggests that a chronic activation of the attachment system with relational 

worries and sex-irrelevance intruding can impair sexual functioning. Therefore, 

activation of sexual system can be distorted with a chronic dysfunction of the attachment 

system, interfering in sexual activities (Birnbaum, 2015). 

Besides attachment styles, another individual difference dimension that has been 

suggested to explain individual differences in sexual behavior is sociosexuality, which 

refers to individual differences in willingness to engage in uncommitted sexual relations 

(Gangestad & Simpson, 1990). At one side of this dimension, individuals express a 

restricted sociosexual orientation, which means they need emotional closeness and 

commitment before sex. These individuals also have had few sexual partners. At the other 

side of this dimension, individuals express an unrestricted sociosexual orientation, feeling 

comfortable engaging in sex without emotional closeness and/or commitment and report 

engaging in sex with different partners on several occasions. Sociosexual behavior has 

been interpreted as a life history component, where restricted sociosexuality is associated 

with slow strategies (investing in a single committed relationship and potencial offspring) 

and unrestricted sociosexuality with fast strategies (allocation of time and energy in short-

term relationships) (Del Giudice et al., 2015; Buss & Schmidt, 1993; Simpson & 

Gangestad, 1992). 

Empirical studies with sociosexuality and physiological sexual arousal have 

been conducted, specifically using markers of autonomic nervous system. Janssen, 

Goodrich, Petrocelli, and Bancroft (2009), using threating and non-threating sexual 

videos, found that sexual risk taking (measured by the three-first items of the 

sociosexuality inventory) was associated with stronger genital response and smaller 

eyeblink response in men. Timmers & Chivers (2012) investigated sociosexual 

orientation as mediator in sexual arousal using audio narratives describing sexual and 
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nonsexual interactions in casual and noncasual sex scenarios. They found, in women, that 

unrestricted sociosexuality tended to predict increased genital responding to sex 

narratives in a casual sex scenario. More recently, Ponzi et al. (2015) have investigated if 

individual differences in sociosexuality and autistic-like traits could be associated with a 

differential hormonal response in heterosexual men during visual erotic stimuli. No 

association with respect to sociosexuality and hormonal response was found, but they 

found a positive correlation between autistic-like traits and cortisol, suggesting these 

individuals could interpret an erotic video as stressful to some degree. 

To our knowledge, no study has yet explored the associations between 

sociosexuality, attachment styles and individual differences in HPA activity during erotic 

stimuli. In addition, we could not find data associating individual differences in 

attachment styles and habituation process in skin conductance during erotic stimuli. 

Lastly, past studies have focused in psychophysiological differences in homosexual and 

heterosexual individuals during sexual arousal, where results showed remarkable 

differences, such as in cerebral areas important to HPA axis control, such as the amygdala 

(see Chivers et al., 2004; Safron et al., 2007), but personality traits were not considered 

to explain individual variation. Therefore, the present study was designed to provide 

preliminary evidences that attachment styles and sociosexuality predict individual 

differences in physiological sexual arousal during visual erotic stimuli in heterosexual 

and homosexual men. 

 

2. Material and Methods 

2.1. Participants 



58 
 

 
 

Fifty-seven male participants (mean age=24.23, SD=3.23) were recruited as 

study participants, of which 29 identified themselves heterosexual and 28 as gay. The 

main exclusions criteria were medicinal use of synthetic steroid hormones, severe mental 

illness, and tobacco smoking. 

2.2. Measures 

Stimuli 

Participants watched two 10-min videos. The first one was a neutral stimulus 

consisting of a documentary about the Brazilian rain forest. The second video 

(experimental stimulus) consisted of a pornographic video that was previously rated 

highly on a free pornographic video sharing website. The sexual videos (heterosexual and 

homosexual contents) were matched with the sexual orientation of each participant, but 

both showed the same proportions of foreplay, oral sex, and penetration. 

Physiological measures 

Skin conductance levels (SCL) 

 This measure reflects tonic states of arousal of the sympathetic nervous system 

(Dawson, Schell & Filion, 2007) and it was recorded with a 10 Hz low-pass filter using 

the Power Lab 400 (ADInstruments, Colorado Springs, CO) unit coupled to a fully 

isolated Galvanic Skin Response amplifier and accompanying LabChart software. Two 

fingertrip electrodes were attached on the index and middle fingers on the non-dominant 

hand of the participant. 

Salivary cortisol 
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 Saliva samples were collected immediately at the end of the neutral video and 30 

minutes after using the Sarstedt Salivettes devices. All samples were stored at -20ºC until 

assay. Before the assay, samples were thawed and centrifuged at 3000 rpm for 10 minutes 

resulting in a clear supernatant of low viscosity. Free salivary cortisol concentrations were 

determined in duplicate aliquots using a commercial enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA) kit with high sensitivity of 0.012 ng/mL. The intra- and inter-assay 

coefficients of variation were 3.6% and 8%, respectively. 

Self-report measures 

Sexual Orientation 

Sexual orientation was assessed in two ways: first, by asking the participants 

their identified sexual orientation in an open-ended manner; and second, based on a self-

reported 7-point Kinsey scale with 0 being exclusively heterosexual and 6 being 

exclusively homosexual. 

Experience in Close Relationships (ECR) 

 The Experience in Close Relationships (Brennan, Clark, & Shaver, 1998; 

Brazilian version by Shiramizu, Natividade, & Lopes, 2013) was used to evaluate the 

individual differences in attachment styles. This self-report measure consists of 36-items, 

18 of which evaluates avoidance (discomfort about closeness), and the other 18 items 

evaluates anxiety (preoccupations about abandonment or rejection) in a romantic context. 

Using a 7-point Likert scale, the participant rates each item (e. g., “I worry a fair amount 

about losing my partner”). 

Sociosexuality Orientation Inventory (SOI) 
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 Sociosexual orientation was assessed using the SOI (Simpson & Gangestad, 

1991). The SOI consists of a 7-items scale to evaluate the degree to which individuals 

require emotional closeness and commitment before having sex with a romantic partner. 

Individuals who score high on this scale are associated with unrestricted sociosexuality. 

In other words, they require less closeness and commitment before having sex than do 

more restricted individuals. 

2.3. Procedure 

To control circadian influences on cortisol concentrations (Pruessner et al., 

1997), all experimental sessions were scheduled to take place between 2 and 6 pm. 

Participants were asked to avoid consuming caffeine, eating, smoking cigarettes, and 

brushing their teeth at least two hours before the experiment. The experimental room was 

furnished with a chair, desk, and computer. The room temperature was maintained at 

around 24ºC to avoid influences on skin conductance (Roth, Dawson, & Fillion, 2012). 

After reading and signing the consent form (Anexo D), participants answered the 

questionnaires and the electrodes were attached to monitor skin conductance. Upon 

attachment of the electrodes, the experimenter left the room and a 10 min adaptation 

period started. Following this period, registration of skin conductance started as well as 

the neutral video. The first saliva sample was collected, and after 3 min, the experimental 

video and skin conductance began. Thirty minutes after the end of the neutral video, a 

second saliva sample was collected. Figure 1 summarizes the experimental protocol. 
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Fig. 1 Procedures during experiment. 

 

2.4. Data analysis 

Sexual orientation was coded in “-1” to heterosexual men and “1” to homosexual 

men. The same was done to cortisol concentrations (-1: decrease; 1: increase in salivary 

cortisol concentrations). A logistic regression was used for analysis of the HPA activity. 

Scores of the basic dimensions of attachment (anxiety and avoidance) and sociosexuality 

were mean centered prior to analysis to reduce multicolinearity (Aiken & West, 1991). 

Skin conductance levels were continuously recorded during 10 min both in 

neutral and experimental videos. These 10 min were divided in 4 blocks of 2.5 min each 

and the mean values were determined. Skin conductance levels in the neutral video were 

determined through estimated slope. Habituation process in skin conductance during 

experimental video was investigated through repeated measures ANOVA using each 

block as a repeated measure and covariates entered in the model were: estimated slope 

during neutral video, avoidance and anxiety. Also, between-subject factor was sexual 

orientation. 
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3. Results 

3.1. HPA response to erotic stimuli 

Twenty eight percent of participants showed increase in cortisol concentrations. 

We conducted a logistic regression to explore decrease or increase in salivary cortisol. In 

the first block, we controlled the variables based on sexual orientation. The Wald criterion 

indicated that just sexual orientation made a significant contribution (p = .031), where 

heterosexual men showed a higher probability for increased cortisol concentrations when 

compared with homosexual men (Table 1). 

In the second block, anxiety, avoidance, and sociosexuality were added to the 

model (Table 2). The Wald criterion revealed that the interaction between anxiety and 

sexual orientation made a significant contribution (p = .035). In other words, 

heterosexuals who scored high in attachment-related anxiety showed a higher probability 

to increase cortisol concentrations when compared to homosexual men scoring high in 

attachment-related anxiety (Fig. 2 and 3). Sociosexuality also made a significant 

contribution to predict increase in cortisol response (p = .035); both hetero- and 

homosexual individuals with restricted sociosexuality showed a higher probability to 

increase salivary cortisol when compared to unrestricted sociosexuality (Figure 4). 

 

Table 1: Probabilty to cortisol increase

Parameter Block 1 Block 2

B Wald Sig. Odds ratio (95% CI Exp B) B Wald Sig. Odds ratio (95% CI Exp B)

Sexual orientation -.751 4.638 .031 .472 (.238 - .935) -.218 .279 .597 .804 (.358 - 1.806)

Avoidance x Sexual orientation -.066 .030 .861 .937 (.449 - 1.954) -.822 1.526 .217 .440 (.119 - 1.619)

Anxiety x Sexual orientation -.580 2.315 .128 .560 (.265 - 1.182) -1.392 4.427 .035 .248 (.068 - .909)

Sociosexuality x Sexual Orientation .010 1.069 .301 1.010 (.991 - 1.028) -.005 .103 .748 .995 (.962 - 1.028)

Avoidance -.635 .909 .340 .530 (.144 - 1.953)

Anxiety -.005 .000 .995 .995 (.272 - 3.642)

Sociosexuality -.036 4.459 .035 .965 (.934 - .997)
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Fig. 2 Probability to cortisol increase in heterosexual predicted by attachment-related 

anxiety. 

 

 

Fig. 3 Probability to cortisol increase in homosexual predicted by attachment-related 

anxiety. 

 



64 
 

 
 

 

Fig. 4  Probability to cortisol increase predicted by sociosexuality. 

3.2. Autonomic nervous system response to erotic stimuli 

With respect to habituation process in skin conductance, we conducted a 

repeated measure ANOVA. Sexual orientation was a between-subject factor and baseline 

in skin conductance, anxiety, and avoidance were covariates. 

The model (within-participants) showed an interaction between habituation and 

avoidance (F = 3.89, df = 1.48, p = .036). Contrasts revealed that individuals with high 

scores in attachment-related avoidance showed a slow habituation processes when 

compared to individuals scoring low in attachment-related avoidance (F = 4.08, df  = 1, 

p = .033) (Table 2 and Fig. 5). 
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Fig. 5 Habituation in SCL mediated by attachment-related avoidance. 

 

Interestingly, a significant three-way interaction was obtained between 

habituation, anxiety, and sexual orientation (F = 4.032, df  = 3, p = .033). Contrasts 

revealed that men scoring high in attachment-related anxiety showed a flat habituation 

process in skin conductance when compared to men scoring low attachment-related 

anxiety, with a stronger response in heterosexual men (F = 5.126, df  = 1, p = .028) (Table 

2, Fig. 6 and 7). 

Table 2: Repeated measure ANOVA to habituation process in SCL

Parameter Model

df F Sig.

Within-paticipants (contrasts)

Habituation 1 31.151 <.001

Habituation x SCL basal 1 5.126 .028

Habituation x Sexual orientation 1 1.595 .212

Habituation x Avoidance 1 4.808 .033

Habituation x Anxiety 1 1.141 .236

Habituation x Sexual orientation x Avoidance 1 1.067 .307

Habituation x Sexual orientation x Anxiety 1 5.126 .028

Between-participants

Sexual orientation 1 1.333 .254

Avoidance 1 .036 .851

Anxiety 1 .127 .723

SCL basal 1 79.469 <.001

Sexual orientation x avoidance 1 .334 .566

Sexual orientation x anxiety 1 .003 .960
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Fig. 6 Habituation process mediated by low attachment-related anxiety. 

 

 
 

Fig. 7 Habituation process mediated by high attachment-related anxiety. 

 

4. Discussion 

This is the first study to show preliminary associations between individual 

differences in attachment styles, sociosexuality, and HPA and sympathetic responses 

during visual erotic stimuli. We found that individuals with restricted sociosexuality 
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exhibited a higher probability to increase salivary cortisol concentrations when compared 

with unrestricted sociosexuality. High scores in attachment-related anxiety predicted 

increase in salivary cortisol concentrations, but just in heterosexual men. With respect to 

habituation process in skin conductance during erotic stimuli, we found that high scores 

in attachment-related avoidance were associated with a slow habituation process. 

Moreover, an interaction between attachment-related anxiety and sexual orientation was 

associated with different profiles in skin conductance habituation. 

 

HPA response 

Consistent with previous studies, we found a decrease in cortisol concentrations 

in most individuals. Uckert et al. (2003) found a significant decrease both in the systemic 

and the corpus cavernosum blood cortisol with increasing sexual arousal, and they argue 

that reduction in cortisol concentrations is an important mechanism enabling an adequate 

psychophysiological response to sexual stimulation. 

The pattern found in our study of cortisol increase in heterosexual men scoring 

high in attachment-related anxiety could reflect worries about intimacy and affect during 

the sexual activity. The uncommitted sex context showed during the videos could be 

activated internal working models of attachment styles, resulting in thoughts about 

intimacy and commitment. People scoring high in attachment anxiety fantasize about 

giving and receiving affection during sexual activity (Birnbaum, 2015). Also, Birnbaum 

(2007a) found that anxiously attached women reported more problems in sexual 

functioning. Therefore, hyperactivation in attachment system might have harmful 

implications for physiological response during sexual arousal. Future studies could 
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explore in more details what other individual variables predict this response and why it is 

more evident in heterosexual than homosexual men. 

In the present study, men with restricted sociosexuality have showed a higher 

probability to increase salivary cortisol. One possible explanation about this pattern is 

about the uncommitted scenario used in the videos. Although the participants could be 

sexually aroused, an alternative explanation is that individuals with restricted 

sociosexuality felt stress from watching the videos, because they need to be emotionally 

involved to have sex (Gangestad & Simpson, 1990). Ponzi et al. (2015) found a higher 

cortisol response in men scoring high in autistic-like traits during erotic stimuli. Even 

though they did not find correlation between these traits and sociosexuality, past studies 

reported associations between autistic-like traits and long-term mating orientation (Del 

Giudice, Angeleri, Brizio, & Elena, 2010; Del Giudice, Klimczuk, Traficonte, & 

Maestripieri, 2014). Here, we do not measure autistic-like traits, but we are providing 

evidences between psychological traits related to Life History and physiological response 

during erotic stimuli. 

 

Autonomic nervous system response 

Our study investigated the habituation process in skin conductance during erotic 

stimuli. Skin conductance is mediated mainly by sympathetic cholinergic innervation 

(Shield, MacDowell, Fairchild, & Campbell, 1987) and excitatory and inhibitory 

influences are orchestrated in various parts of the brain including structures such as the 

amygdala and hippocampus (Dawson et al, 2007). Interestingly, evidences from animal 

models suggest that acetylcholine is a neurotransmitter widely related to sexual behavior 

control, participating in the control of erection and ejaculation (Floody, 2014). Based in 
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this evidence, we speculate that the slower habituation process in SCL in individuals 

scoring high in attachment-related avoidance could be associated with high 

concentrations of acetylcholine, although we did not measure it directly.  

Previous studies have reported that individuals with avoidant attachment show 

more permissive attitudes to casual sex and they report to engage in uncommitted sex 

with different partners (See Birnbaum, 2015; Shaver & Mikulincer, 2007). From an 

evolutionary perspective, avoidant attachment emphasizes mating effort, favoring short-

term relationships over intimate and long-term bonding (Belsky, 1997; Kirkpatrick and 

Jackson, 2007). In our study, we have used erotic videos in an uncommitted context and 

therefore avoidant individuals could be more “aroused” sustaining the skin conductance 

activity in sustained way. This could reflect the energetic allocation in mating effort when 

avoidant individuals are faced with a relevant stimulus (Ellison, 2003). 

Individuals scoring high in attachment-related anxiety showed a particular 

habituation process in SCL when compared to individuals scoring low in the same 

dimension and this interaction was modulated by sexual orientation. Past studies report 

that men anxiously attached experience sexual fantasies in a romantic context more 

frequently (Birnbaum, 2007b). As mentioned previously, the erotic videos used in our 

study were in an uncommitted scenario and the flattened response in habituation could 

reflect this mental model in anxious individuals, especially in heterosexual men. 

Interestingly, when we inspected the correlations between sexual orientation, attachment, 

and sociosexuality, we found that homosexual men were more unrestricted in regard to 

sociosexuality, and anxiety was negatively correlated to avoidance. Together, these 

results raise questions to be investigated in future studies involving attachment, sexual 

orientation, and physiological response during erotic stimuli. 
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Resumo 

Relacionamentos românticos são descritos em diversas culturas e estudos prévios focam 

em fatores envolvidos na satisfação de casais românticos, relatando efeitos de 

características comportamentais e repercussões fisiológicas. Estilos de apego são 

amplamente explorados no contexto dos relacionamentos românticos. Todavia, em 

condições naturalísticas, poucas evidências em como os estilos de apego, juntamente com 

a resposta fisiológica, influenciam na dinâmica da satisfação marital estão disponíveis. O 

presente estudo investigou o papel das dimensões básicas dos estilos de apego na 

satisfação marital e se esta estaria associada com diferentes padrões na secreção de 

cortisol. 21 casais heterossexuais coabitando fornecerem amostras de saliva por três dias 

consecutivos e responderam a questionários para mensurar satisfação marital e as 

dimensões básicas dos estilos de apego. Indivíduos com alta evitação relacionada ao 

apego reportaram menores níveis de satisfação marital. Modelo linear misto revelou que 

maior magnitude nas concentrações de cortisol durante a primeira hora após o despertar 

predizia diferenças na satisfação marital, sendo tal efeito mediado pelo sexo, no qual 

mulheres reportando maior satisfação tinham uma maior magnitude e homens reportando 

altos escores na mesma escala possuíam uma menor magnitude na resposta do cortisol. 

Esses resultados apresentando efeitos preditivos são de grande interesse clínico, uma vez 

que podem melhor contribuir para futuros estudos avaliando aspectos psicofisiológicos 

com estratégias sexo-específicas na satisfação marital. 

  

Palavras-chave: Satisfação marital; Apego; Cortisol; Psicofisiologia. 
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Introdução 

Amor romântico 

Relacionamentos românticos são descritos em diversas culturas, levando 

pesquisadores a concluir que a ocorrência dos mesmos seria um fenômeno universal 

dentre humanos (Jankovik & Fischer, 1992). Esses relacionamentos são capazes de 

despertar as mais variadas emoções, levando pessoas a mentir, enganar, roubar e até matar 

em nome da pessoa amada (Sternberg & Grajek, 1984). 

Devido a essa importância no cotidiano dos casais, estudos passaram a investigar 

fatores subjacentes à satisfação nos relacionamentos românticos como sentimentos, 

pensamentos e comportamentos (Hendrick, 1988). Por exemplo, Sternberg e Barnes 

(1985) solicitaram a casais de universitários que respondessem o que um deles sentia em 

relação ao outro e o que acreditava que o outro sentia em relação a ele(a). Utilizando 

analogias com representações geométricas para avaliar diferenças de escores de 

sentimentos fornecidos pelos participantes, os autores verificaram que não é a ausência 

de um parceiro ideal por si que leva à insatisfação do relacionamento, mas sim a diferença 

percebida de sentimentos que os indivíduos do casal sentem um pelo outro. 
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Levando em consideração à analogia de representação geométrica, Sternberg 

(1986) propõe a Teoria Triangular do Amor. Para o autor, o fenômeno do amor poderia 

ser compreendido através de três componentes: intimidade, paixão e 

decisão/comprometimento, os quais formariam um triângulo sendo a área do mesmo e o 

equilíbrio entre os três componentes importantes para a compreensão da satisfação dentre 

casais. 

De acordo com Cassepp-Borges e Pasquali (2011) e Cassepp-Borges e Andrade 

(2013), estudos no Brasil abordando satisfação no relacionamento romântico vêm sendo 

tema de pesquisa relativamente frequente. Por exemplo, Hernandez e Oliveira (2003) 

relacionaram amor com o grau de satisfação dentro da relação. Nesse estudo, 146 casais 

responderam a escalas que mediam satisfação dentro da relação e componentes do amor. 

Os autores concluem que a “intimidade comunicativa”, seguida de “excitação física”, são 

os componentes, comparados a outros dois (respeito e dependência romântica), que mais 

proporcionam satisfação dentro de um relacionamento. 

O estudo de Norgren, Souza, Kaslow, Hammerschmidt e Sharlin (2004) também 

avaliou a satisfação no relacionamento de 38 casais com mais de 20 anos de 

relacionamento. Eles compararam casais satisfeitos e insatisfeitos, verificando que a 

satisfação no relacionamento aumentava quando existia proximidade, estratégias 

adequadas para solução de problemas, boa habilidade de comunicação e satisfação com 

o status econômico. 

Em outro estudo sobre esse tema Andrade, Garcia e Cano (2009) verificaram 

quais elementos eram preditores de satisfação global em relacionamentos românticos. 

Utilizando indicadores de envolvimento do casal, satisfação sexual e qualidade de vida, 

eles encontraram que Intimidade, Paixão e Comprometimento, juntamente com aspectos 
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positivos de satisfação sexual e satisfação com a vida, são preditores globais de satisfação 

nas relações românticas. 

Em artigo de revisão da literatura sobre relacionamentos românticos a partir da 

perspectiva evolucionista, Shiramizu e Lopes (2013) apontam que os trabalhos 

publicados sobre tal tema estão, em grande parte, no âmbito da psicologia social, não 

havendo discussões sobre causas próximas e/ou últimas que buscassem explicar a 

dinâmica desses relacionamentos. Ainda, os estudos acima citados mensuraram apenas 

variáveis comportamentais envolvidas na satisfação do relacionamento, deixando lacunas 

que podem ser melhor explicadas quando incluídas variáveis fisiológicas. 

 

Estilos de apego e satisfação no relacionamento 

Estudos iniciais com estilos de apego em adultos buscaram compreender como 

as interações iniciais com o cuidador principal poderiam organizar diferenças individuais 

na forma como uma pessoa sente-se, pensa e se comporta num relacionamento romântico. 

Hazan e Shaver (1987) transpuseram a noção do vínculo estabelecido na infância 

para os vínculos estabelecidos em relacionamentos românticos na vida adulta e 

desenvolveram uma medida de autorrelato destinada a aferir três estilos de apego: seguro, 

inseguro ansioso ou inseguro evitativo. Estes autores encontraram que indivíduos com 

um estilo de apego seguro percebiam a relação com o parceiro como mais afetuosa, 

amigável e confiante. Já indivíduos com estilos de apego inseguro ansioso (associado a 

um cuidado inconsistente durante a infância) relataram uma maior necessidade de desejo 

por união e reciprocidade com o parceiro romântico. Por último, indivíduos que 

apresentam um estilo de apego inseguro evitativo (associado com um cuidado insensível 
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durante a infância) relataram sentirem-se incomodados com a proximidade física e 

emocional com o parceiro romântico. 

Estudos longitudinais com casais evidenciaram também que diferenças 

individuais nos estilos de apego constituíam preditores de diferenças na dinâmica dos 

relacionamentos românticos. Por exemplo, Collins e Read (1990) observaram que 

indivíduos com altos escores na dimensão ansiedade relataram angústia sobre 

pensamentos como ser abandonado ou não ser amado pelo parceiro. Kirkpatrick e Hazan 

(1994) encontraram que indivíduos com estilo de apego inseguro foram os que mais 

relataram término de relacionamento uma ou mais vezes durante o período de estudo 

quando comparados com indivíduos com estilo de apego seguro. 

Dentro da perspectiva evolucionista, Belsky (1997) sugeriu como os diferentes 

estilos de apego poderiam ter evoluído a partir de diferentes contextos. O estilo de apego 

seguro teria evoluído baseado no cuidado sensível fornecido pelo cuidador ao infante em 

virtude de condições socioambientais favoráveis. Isso resultou na construção de um 

modelo mental positivo pelo infante fazendo-o perceber o ambiente social como 

favorável e as pessoas como confiáveis, devido às relações serem recompensadoras e 

estáveis. Na idade reprodutiva, o indivíduo adotaria então uma estratégia que enfatizasse 

o esforço parental. O estilo de apego inseguro ansioso teria evoluído como resultado do 

cuidado não responsivo dos pais e na permanência desses indivíduos como membros não 

reprodutivos dentro do grupo. Tal permanência seria “paga” com a ajuda no cuidado com 

irmãos mais novos. Esse estilo de apego resultaria no comportamento “ajudante de 

ninho”, ou seja, indivíduos direcionariam comportamentos de cuidado e proteção a 

parentes, viabilizando seu sucesso reprodutivo através da reprodução de indivíduos 

aparentados que teriam sido ajudados por eles. Por último, o estilo inseguro evitativo teria 

evoluído em virtude de um ambiente físico e social bastante hostil, em conjunto com um 
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cuidador principal insensível e rejeitador. Devido a essas condições, os indivíduos 

evitativos tenderiam a não confiar nas pessoas e as possíveis relações não seriam nem 

gratificantes e nem duradouras, adotando assim estratégias reprodutivas oportunísticas, 

as quais enfatizariam esforço de acasalamento (Belsky, 1997; Belsky & Simpson, 2008). 

 

Padrões de resposta fisiológica e satisfação marital 

Em artigo de revisão, Randall e Bodenmann (2009) afirmam que na última 

década houve um aumento de estudos focando nos mecanismos de como o estresse 

poderia influenciar na satisfação do relacionamento, considerando que a qualidade da 

relação entre parceiros românticos possui influência em diversas variáveis fisiológicas.  

A resposta ao estresse envolve dois sistemas funcionais que respondem de modo 

simultâneo, em graus variados de ativação do eixo hipotálamo-hipófiseadrenal  (HPA) e 

ativação do sistema nervoso autônomo com repercussões no sistema imune (McEwen, 

2010). Nesta perspectiva, em estudo relacionado à função cardíaca, Smith et al. (2009) 

examinaram a reatividade cardiovascular em casais de meia idade durante um conflito 

marital. Esta situação evocou aumento significativo na pressão arterial e ativação 

simpática quando comparada com a de casais que participaram de uma atividade de 

solução de um problema. Estes resultados indicam como o conflito entre casais pode 

constituir um risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

Kiecolt-Glaser et al. (1993) avaliaram a resposta imunológica de 90 casais 

recém-casados durante uma discussão conduzida por 30 minutos. Os resultados 

mostraram que aqueles indivíduos que apresentaram comportamentos mais hostis e 

negativos apresentaram maior quantidade de anticorpos específicos ao vírus Epstein-Barr 

quando comparados com indivíduos que foram menos hostis e negativos durante o 
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conflito. Esta evidência demonstra que há uma inibição da função imune e ressalta a 

influência das relações pessoais neste sistema. 

 Hicks e Diamond (2011) avaliaram quais as repercussões do conflito entre casais 

teriam na resposta do eixo HPA e na reatividade emocional, baseadas nas dimensões 

básicas dos estilos de apego. Indivíduos com alta evitação relacionada ao apego relataram 

menores emoções negativas depois de elevado conflito, enquanto mulheres com alta 

ansiedade relacionada ao apego apresentaram uma resposta do cortisol ao despertar 

(Cortisol Awakening Response - CAR, em inglês) atenuada, no dia seguinte a um elevado 

conflito com o parceiro. A discussão desses resultados é voltada para como a satisfação 

nos relacionamentos românticos influenciariam processos psicofisiológicos. 

No panorama nacional, dados de 2010 do IBGE apontam que a taxa de divórcio 

no Brasil atingiu o maior valor desde o ano de 1984, com 1,8 divórcios para cada mil 

pessoas com 20 anos ou mais. Adicionalmente, nenhum estudo no Brasil avaliou se os 

estilos de apego conjuntamente com a resposta endócrina do eixo HPA, poderiam se 

constituírem em preditores de diferenças individuais na satisfação marital. Dessa forma, 

no presente estudo buscou-se testar as seguintes hipóteses: (i) as dimensões básicas dos 

estilos de apego interferem na satisfação do relacionamento em casais românticos; (ii) as 

dimensões básicas dos estilos de apego, juntamente com a estimativa das concentrações 

de cortisol durante a primeira hora após o despertar poderão predizer o nível de satisfação 

no relacionamento romântico. 

 

Material e métodos 

Participantes 
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Participaram do estudo 21 casais heterossexuais com idade entre 19 e 34 anos 

(M = 27,9 anos; DP = 3,51). Os mesmos habitavam há pelo menos 12 meses juntos. Dois 

casais foram excluídos das análises envolvendo cortisol, um pela quantidade insuficiente 

de saliva e o outro pela não aderência à coleta de saliva. Para as análises das variáveis 

psicológicas foram incluídos todos os casais. 

Os seguintes critérios de exclusão foram adotados: uso de esteroides sintéticos; 

índice de massa corporal (IMC) maior que 30; mulheres na fase menstrual ou folicular; e 

uso de tabaco. Estudos prévios demonstram que tais variáveis influenciam na magnitude 

da resposta do cortisol (Stalder et al., 2016). 

 

Instrumentos psicométricos e procedimentos 

Inventário de Experiência em Relações Próximas (IERP) 

Desenvolvido por Brennan, Clark e Shaver (1998), esse instrumento de 

autoavaliação considera duas dimensões básicas como sendo responsáveis pela existência 

das diferenças individuais nos estilos de apego. Composto por 36 afirmações, sendo 18 

dessas afirmações projetadas para medir Evitação (ou desconforto com proximidade e 

desconforto dependendo dos outros) e as outras 18 medindo Ansiedade (ou medo e 

rejeição e preocupação em ser abandonado) dentro do relacionamento romântico. 

Utilizando uma escala likert de sete pontos, o participante deve classificar cada afirmação, 

como por exemplo: “Sinto-me confortável compartilhando meus pensamentos e 

sentimentos privados com meu parceiro”, onde 1 = discordo fortemente, 4 = misto/neutro 

e 7 = concordo fortemente. Este instrumento obteve evidências de validade demonstradas 

por Shiramizu, Natividade e Lopes (2013) para a população brasileira. 
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Relationship Assessment Scale (RelAS) 

Desenvolvida por Hendrick (1988), esta escala é composta por 7 itens, os quais 

devem ser classificados pelo indivíduo em uma escala likert variando de 1 a 7, e tem 

como objetivo avaliar a satisfação do casal no relacionamento. No Brasil, Cassepp-

Borges e Pasquali (2011) verificaram que a RelAS possui boas propriedades 

psicométricas, replicando o mesmo padrão encontrado em pesquisas desenvolvidas no 

exterior (Anexo E). 

 

Procedimentos 

Os participantes foram convidados a comparecerem ao Laboratório de Evolução 

do Comportamento Humano (LECH), no Departamento de Fisiologia (DFS) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), para receberem informações 

gerais sobre o estudo, a coleta de saliva, bem como o uso de actímetros para ser estimada 

a hora que os participantes começaram as atividades de rotina. Essa estimativa é de 

importância fundamental para controlar o horário da primeira amostra de saliva de cada 

dia, visto que um atraso maior que 5 minutos da primeira amostra implica em erros na 

magnitude da resposta do cortisol (Smyth, Clow, Thorn, Hucklebridge, & Evans, 2013). 

As coletas de saliva foram realizadas pelos participantes diretamente em tubos 

tipo Salivettes (Sarstedt, Germany), em sua própria residência e foi solicitado que as 

amostras fossem mantidas no freezer imediatamente após a coletada. As amostras foram 

posteriormente levadas ao Laboratório de Medidas Hormonais do DFS onde foram 

centrifugadas usando 3000 RPM, durante 15 minutos e armazenadas a -30º C até o dia da 

dosagem. ,  
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Ainda, foi solicitado que os participantes para assinarem o TCLE (Anexo F) e 

responderem, no último dia da coleta de saliva, aos questionários, individualmente, e sem 

consultar o parceiro. 

Coleta de saliva 

Para avaliar a magnitude do cortisol na primeira hora após o despertar, os 

participantes forneceram três amostras de saliva (imediatamente ao despertar, 30 e 60 

minutos após o despertar) por três dias úteis consecutivos. Isso fornece uma consistência 

para avaliar o padrão de secreção do cortisol do indivíduo (Hellhammer et al., 2007). 

 

Dosagem de cortisol salivar 

As dosagens dessas amostras foram realizadas utilizando kits comerciais de 

dosagem da empresa DRG Instruments GmbH (Germany). Os coeficientes intra e inter 

ensaios foram menores que 10%. 

O princípio básico utilizado pelo kit é o do ELISA por competição, no qual uma 

microplaca é sensibilizada com anticorpos (IgG) monoclonais para cortisol. Então, uma 

amostra desconhecida compete com cortisol ligado a uma enzima peroxidase pelo 

anticorpo citado. Após um período de incubação, os componentes não ligados são 

lavados. Um substrato (tetrametilbenzidina) é adicionado e oxidará a enzima ligada ao 

cortisol produzindo uma mudança de coloração (azul). Com a adição de uma solução de 

parada, ocorre outra mudança de coloração (amarelo) e assim é feita a leitura 

espectrofotométrica. Vale salientar que por esse tipo de ELISA, quanto maior a densidade 

óptica, menor a quantidade de hormônio presente na amostra, sendo o inverso verdadeiro. 
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Análises estatísticas 

Cálculo da magnitude das concentrações de cortisol durante a primeira hora após o 

despertar 

Para estimar a magnitude da secreção de cortisol durante a primeira hora após o 

despertar foi utilizado o cálculo da área sob a curva com respeito à base (AUCg). A AUCg 

reflete a concentração total de cortisol (nmol/L) liberada num intervalo de tempo e tem 

como referência a primeira medida (ou zero) (Pruessner, Hellhammer, Pruessner, & 

Lupien, 2003). 

 

Análise da influência das dimensões dos estilos de apego na satisfação marital 

Um modelo linear generalizado (GLM) multivariado para medidas 

independentes foi conduzido para verificar a influência das dimensões dos estilos de 

apego na satisfação marital. No teste, o escore total da RelAS foi a variável dependente, a 

variável Sexo (masculino e feminino), a duração do relacionamento atual e os escores das 

dimensões ansiedade e evitação relacionada ao apego como variáveis independentes entre 

participantes. 

 

Efeito da magnitude da secreção de cortisol e dos estilos de apego na diferença da 

satisfação marital dentre casais 

 Para verificar se a variação na magnitude da resposta do cortisol durante a primeira 

hora após o despertar, juntamente com diferenças individuais nos estilos de apego, 

poderiam explicar diferenças na satisfação do relacionamento romântico dentre casais, 
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um modelo linear misto foi conduzido. Os participantes foram agrupados dentro da 

variável “casal”, permitindo modelar efeitos individuais ao passo que controlando pela 

não-independência dos dados entre os membros do casal (Kenny, Kashy, & Cook, 2006). 

O escore total da RelAS foi a variável dependente; a variável Sexo como fator fixo; a 

AUCg, a duração do relacionamento atual e os escores das dimensões básicas dos estilos 

de apego foram as covariáveis entre sujeitos. 

 

Resultados 

Satisfação marital e dimensões básicas dos estilos de apego 

O GLM multivariado de amostras independentes revelou uma ausência de efeito 

para a variável Sexo (F(1,38) = 1,092, p = 0,303, Eta² = 0,029), a dimensão ansiedade 

relacionada ao apego (F(1,38) = 1,124, p = 0,526, Eta² = 0,011) e duração do 

relacionamento atual (F(1,38) = 0,097, p = 0,757, Eta² = 0,003). Todavia, a dimensão 

evitação relacionada ao apego apresentou um efeito principal na Relas (F(1,38) = 17,906, 

p < 0,001, Eta²=0,326), no qual indivíduos com alta evitação relacionada ao apego 

apresentaram menores níveis de satisfação marital. 

 

Satisfação marital e magnitude da resposta do cortisol durante a primeira após o 

despertar 

O modelo linear misto revelou que a variável Sexo predisse variações na 

satisfação marital (F(1,38) = 4,936, p = 0,032, β = 9,619), ou seja, homens apresentaram 

maiores escores na RelAS. Também, alta evitação relacionada ao apego foi preditora de 

menores níveis satisfação (F(1,38) = 17,546, p < 0,001, β = -3,59). A magnitude da resposta 
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do cortisol durante a primeira hora após o despertar (AUCg) (F(1,38) = 0,002, p = 0,969, β 

= 0,091), bem como a duração do relacionamento atual (F(1,38) = 0,055 , p = 0,816, β = 

0,003) não explicaram a variação da satisfação no relacionamento dentre casais. Todavia, 

uma interação significativa entre Sexo e AUCg foi observada (F (1,38) = 4,185, p = 0,048, 

β = -0,18) (Figura 1), evidenciando que a relação entre AUCg e satisfação marital é 

dependente do sexo.  

 

 
 

 

Figura 1: Satisfação marital e magnitude nas concentrações de cortisol durante a 

primeira hora após o desperta (AUCg). 

 

Discussão 

Estilos de apego e satisfação marital 

O presente estudo replicou resultados para a população brasileira no que diz 

respeito à influência das dimensões básicas dos estilos de apego nos relacionamentos 

românticos. A dimensão evitação relacionada ao apego demonstrou ser uma forte 
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preditora de satisfação global nos relacionamentos dentre casais heterossexuais. Todavia, 

não foram encontrados efeitos significativos da dimensão ansiedade relacionada ao apego 

na satisfação marital.  

De acordo com Mikulincer, Shaver e Pereg (2003) as dimensões dos estilos de 

apego possuem efeitos prejudiciais nos relacionamentos românticos de forma 

diferenciada como resultado de diferentes estratégias regulatórias adotadas pelo indivíduo 

para manutenção do sistema comportamental de apego. Indivíduos com alta ansiedade 

relacionada ao apego tendem a hiperativar proximidade física e emocional com o parceiro 

romântico, levando-os a serem mais sensíveis a pistas de abandono, mas que de fato os 

mesmos valorizam e apreciam o relacionamento quando o respectivo parceiro demonstra 

reciprocidade, o que pode resultar em maiores níveis de satisfação nesses indivíduos. 

O estudo metanalítico de Li e Chan (2012) evidenciou que a evitação relacionada 

ao apego possui efeitos mais fortes nos níveis de satisfação global do que ansiedade 

relacionada ao apego. Os autores discutem que isso pode ser devido ao fato de que pessoas 

evitativas possuem medo de proximidade emocional e tentam fazer com que o 

relacionamento romântico seja uma parte importante de sua vida, resultando numa maior 

insatisfação. Ainda, o mesmo estudo reporta que, por adotarem estratégias de 

hiperativação para manter proximidade emocional com o parceiro, indivíduos com 

ansiedade relacionada ao apego parecem ser mais sensíveis a pistas de conflito geral sobre 

o relacionamento.  

Embora a RelAS seja amplamente utilizada na literatura, a mesma é uma medida 

de satisfação simples e com uma estrutura unifatorial, não mensurando aspectos 

envolvendo conflito no relacionamento, por exemplo. Dessa forma, a ausência de efeitos 
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da ansiedade relacionada ao apego na medida de satisfação utilizada no presente estudo 

pode ser resultado das limitações da medida psicométrica utilizada. 

 

Magnitude da resposta do cortisol e satisfação marital 

 No modelo linear misto proposto pelo presente estudo, foi evidenciado que 

diferenças nos níveis de satisfação global dentre casais foram explicadas por um forte 

efeito das diferenças individuais nos níveis de evitação relacionada ao apego. Ainda, a 

interação entre Sexo e AUCg mostrou exercer influência significativa na satisfação 

global. 

 Uma das vantagens do presente estudo foi verificar a dinâmica da satisfação 

marital e repercussões fisiológicas associadas em uma configuração naturalística, uma 

vez que estudos prévios utilizaram metodologias de indução de conflito em laboratório 

para avaliar influências na fisiologia dos participantes. Especificamente, considerando 

estilos de apego, Hicks e Diamond (2011) verificaram a influência das dimensões básicas 

dos estilos de apego e da resposta do cortisol ao despertar após um contexto de conflito 

marital induzido em laboratório. As mesmas evidenciaram que a resposta endócrina era 

dependente do sexo, na qual mulheres com alta ansiedade relacionada ao apego 

apresentaram uma resposta atenuada após elevado conflito no dia anterior. 

 Recentemente, Weisman, Schneiderman, Zagoory-Sharon e Feldman (2015) não 

utilizaram indução de conflito, mas uma metodologia coletando dados na residência dos 

participantes, embora os participantes não vivessem juntos. O estudo mensurou níveis de 

paixão que os participantes reportaram na fase inicial do relacionamento romântico (até 

4 meses), como também a resposta do cortisol ao despertar e ao longo do dia. Os 

resultados apontaram que os estágios iniciais da paixão estavam associados com uma 
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menor liberação de cortisol ao longo do dia e também da resposta do cortisol ao despertar. 

Todavia, os autores não controlaram os efeitos do ciclo menstrual nas concentrações de 

cortisol e nem encontraram efeito do sexo nas análises. 

 O presente estudo forneceu evidências de que, em casais coabitando e em 

relacionamento romântico maior do que 12 meses, as mulheres que reportam maior 

satisfação no relacionamento romântico apresentam uma maior magnitude na secreção de 

cortisol após a primeira hora ao despertar, quando comparadas aos homens. Embora não 

se tenha mensurado testosterona, um dos possíveis mecanismos que poderiam fornecer 

explicações alternativas para r essa diferença sexual poderia estra na relação entre as 

concentrações de testosterona basal e cortisol. Van Honk, Harmon-Jones, Morgan e 

Schutter (2010) discutem mecanismos neurais subjacentes à interação entre o eixo 

hipotalâmico-pituitária-gonadal (HPG) e hipotalâmico-pituitária-adrenal (HPA), 

explicitando como elevações de produtos finais de cada eixo podem repercutir no 

funcionamento do outro. Recentemente, Rausch et al. (2015) encontraram que elevadas 

concentrações de testosterona em homens predizem uma menor resposta do cortisol ao 

despertar, sugerindo uma modulação entre os dois eixos, com repercussões inversas no 

perfil desses dois hormônios. 

Esse efeito do sexo na magnitude da liberação de cortisol após a primeira hora 

do despertar, com valor preditivo nas variações na satisfação marital é de grande interesse 

clínico, uma vez que pode melhor contribuir em futuros estudos avaliando processos 

psicofisiológicos com estratégias sexo-específicas para abordagem da satisfação marital. 
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Modelos teóricos dentro da Teoria da História de Vida têm sido amplamente 

propostos para testar hipóteses no que diz respeito a como marcadores comportamentais 

e fisiológicos predizem a organização de estratégias reprodutivas. Recentemente, o 

sistema de reposta ao estresse passou a ser central como filtro e amplificador de 

informações relevantes a estratégias de História de Vida. 

O presente trabalho buscou evidências de como marcadores “comportamentais” 

das estratégias de História de Vida refletir-se-iam em diferenças no funcionamento do 

sistema de resposta ao estresse em três diferentes contextos. A tabela 1 abaixo mostra 

algumas das hipóteses e predições que foram corroboradas e outras não. 

Tabela 1: Hipóteses e resumo das predições e dos resultados correspondentes 

Hipótese 1 (Testada no estudo I):  O Inventário de Experiências em Relações 

Próximas possui dois fatores, os quais apresentarão diferenças sexuais e correlações 

com medidas de amor romântico. 

Predição Resultado Conclusão 

Predição 1.1: Homens 

apresentam maiores escores na 

dimensão evitação relacionada 

ao apego quando comparados 

com mulheres. 

Homens apresentaram maiores 

escores na dimensão evitação 

relacionada ao apego quando 

comparados com mulheres. 

Corroborada. 

Predição 1.2: Evitação 

relacionada ao apego 

correlaciona-se negativamente 

com medidas de amor 

romântico. 

A dimensão evitação 

correlacionou-se negativamente 

com as subescalas da ETAS. 

Corroborada. 

Hipótese 2 (Testada no estudo II): Há diferenças no funcionamento do sistema de 

resposta ao estresse em homens adultos em virtude da orientação sociossexual e das 

dimensões básicas dos estilos de apego durante a exposição um estressor 

psicossocial. 
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Predição Resultado Conclusão 

Predição 2.1: Homens 

adultos que apresentam 

orientação sociossexual 

restrita expressam uma maior 

reatividade endócrina e 

cardiovascular frente a um 

estressor agudo quando 

comparados com aqueles 

sexualmente irrestritos. 

Homens apresentando uma 

sociossexualidade restrita 

tiveram uma maior reatividade 

da resposta endócrina e 

cardiovascular durante o TSST. 

Corroborada. 

Predição 2.2: Homens adultos 

com alta ansiedade relacionada 

ao apego apresentam uma maior 

reatividade endócrina durante 

um estressor psicossocial. 

Homens com alta ansiedade 

relacionada ao apego 

apresentaram uma menor 

reatividade endócrina 

durante o TSST. 

Não corroborada. 

Hipótese 3 (Testada no estudo III): A orientação sociossexual e as dimensões dos 

estilos de apego predizem diferenças individuais na excitação sexual. 

Predição 3.1: Indivíduos 

apresentando uma 

sociossexualidade irrestrita 

apresentam uma menor 

reatividade aferida por meio 

da variação nas 

concentrações de cortisol 

após um estímulo visual 

erótico. 

Homens apresentando 

uma sociossexualidade 

irrestrita tiveram uma 

menor probabilidade de 

elevação do cortisol após 

um estímulo visual 

erótico. 

Corroborada. 

Predição 3.2: Indivíduos 

com alta ansiedade 

relacionada ao apego 

apresentam uma maior 

reatividade nas 

concentrações de cortisol 

após um estímulo visual 

erótico. 

Homens heterossexuais 

com altos escores na 

ansiedade relacionada ao 

apego apresentaram uma 

maior probabilidade de 

aumentar as 

concentrações de cortisol 

após um estímulo visual 

erótico. 

Parcialmente 

corroborada. 

Hipótese 4 (Testada no estudo IV): As dimensões básicas dos estilos de apego, 

juntamente com a magnitude da resposta do cortisol ao longo da primeira hora após 

o despertar poderão predizer o nível de satisfação no relacionamento romântico . 
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A validação do Experiences in Close Relationships Inventory para a população 

brasileira (estudo I), permitiu explorar uma série de associações de como as dimensões 

básicas dos estilos de apego poderiam influenciar em contextos relevantes para a Teoria 

da História de Vida. Além disso, até a validação dessa escala, nenhum instrumento que 

aferisse estilos de apego estava disponível para o Brasil. Assim, esse instrumento pode 

ser utilizado em pesquisas futuras envolvendo a teoria do apego.  

No estudo II foi verificado o funcionamento do sistema de resposta ao estresse 

no contexto de estresse psicossocial e como as dimensões básicas dos estilos de apego e 

a sociossexualidade poderiam modular esse funcionamento. Pode-se concluir que ambas 

as dimensões de personalidade utilizadas foram preditores de diferenças no 

funcionamento do eixo HPA e do sistema nervoso autônomo. Todavia, divergências 

referentes a trabalhos prévios foram encontradas, sendo as mesmas discutidas em virtude 

da validade ecológica do tipo da tarefa utilizada e nas diferenças sexuais no 

Predição 4.1: Indivíduos 

com alta ansiedade 

relacionada ao apego e/ou 

alta evitação relacionada ao 

apego reportam menor 

satisfação no 

relacionamento. 

Indivíduos com alta 

evitação relacionada ao 

apego reportaram 

menores níveis de 

satisfação no 

relacionamento. 

Parcialmente 

corroborada. 

Predição 4.2: Indivíduos 

com menor satisfação no 

relacionamento romântico 

apresentam uma maior 

magnitude da reposta do 

cortisol durante a primeira 

hora após o despertar 

quando comparados com 

indivíduos apresentando 

uma maior satisfação. 

Homens reportando 

maior satisfação no 

relacionamento 

apresentaram uma 

menor AUCg do 

cortisol. Mulheres com 

elevados escores na 

mesma dimensão 

tiveram uma maior 

AUCg do cortisol. 

Parcialmente 

corroborada. 
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funcionamento do sistema de reposta ao estresse, bem como das dimensões básicas dos 

estilos de apego. 

No contexto da excitação sexual, estudos prévios reportaram diferenças sexuais 

e individuais na resposta fisiológica durante um estímulo erótico, porém pouco foi 

investigado fatores relacionados a tais diferenças individuais. No estudo III, evidências 

preliminares de como diferenças individuais nos estilos de apego e na orientação 

sóciossexul poderiam refletir-se em padrões de reatividade do eixo HPA, bem como na 

manutenção da atividade do sistema nervoso autônomo (mensurado pela condutância da 

pele). Ainda, evidenciou-se a importância de investigar como tais diferenças podem ser 

específicas da orientação sexual do individual. 

Estudos prévios investigaram a reatividade do eixo HPA em contextos 

específicos, como por exemplo, a indução do conflito entre casais. Verificou-se no estudo 

IV como as dimensões básicas dos estilos de apego e o funcionamento do eixo HPA 

poderiam influenciar na satisfação marital em um contexto naturalístico, no qual se 

intencionou retratar, em um dado momento, a interação entre essas variáveis. Além de ter 

sido encontrada interações entre satisfação marital e concentrações do cortisol, observou-

se que tal interação foi sexo-específica. 

Assim, esses estudos trazem contribuições na compreensão de como influências 

no ambiente de desenvolvimento do indivíduo refletem o desenvolvimento de diferentes 

estratégias comportamentais e perfis fisiológicos subjacentes a Teoria da História de 

Vida, os quais podem ter um funcionamento diferenciado em virtude do contexto. 
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Anexo A: Termo de consentimento livre e esclarecido utilizado no estudo II. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Através deste documento você está sendo convidado a participar da seguinte pesquisa: 

 

Projeto: Aspectos psicofisiológicos da resposta ao estresse. 

Coordenadores: 1. Victor Kenji M. Shiramizu-doutorando em Psicobiologia-UFRN; 2. 

Profª Drª Maria Bernardete Cordeiro de Sousa- Instituto do Cérebro e Pós-graduação em 

Psicobiologia-UFRN; 3. Fívia de Araújo Lopes- Departamento de Fisiologia UFRN e Pós-

graduação em Psicobiologia-UFRN. 

Objetivos: Esta pesquisa busca investigar se existe uma relação entre os diferentes estilos 

de apego e o padrão de reatividade endócrino e comportamental da resposta ao estresse.  

 

Caso concorde, você participará dos PROCEDIMENTOS descritos abaixo, que não 

apresentam nenhum risco ao participante: 

1. Questionários: Você irá preencher um total de 5 questionários, os quais possuem 

caráter ANÔNIMO, sendo os mesmos respondidos individualmente.. 

2. Coleta de saliva: Quatro amostras de salivas serão coletas com o auxílio de um 

equipamento apropriado, o Salivette (Sarstedt, Germany). Utilizaremos estas amostras 

de saliva para dosagens SOMENTE dos hormônios cortisol, estradiol e progesterona 

com a finalidade de construir um padrão de secreção de cortisol salivar durante a 

resposta ao estresse, bem como confirmar a fase luteal do ciclo menstrual. 

 

 Sigilo: Todas as informações obtidas serão confidenciais, permanecendo no anonimato 

e armazenadas por cinco anos na UFRN em um local no qual somente os pesquisadores 

do referido projeto terão acesso. E os resultados dessa pesquisa serão divulgados sem 

mencionar, EM MOMENTO ALGUM, a sua identidade. 

 Desistência: Por sua participação ser VOLUNTÁRIA, você pode desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem nenhum prejuízo ou penalidade.  

 Esclarecimentos: Você aceitando em participar da pesquisa terá GARANTIA de 

receber esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outros relacionados com a pesquisa e o tratamento a que serei submetido. 

 Benefícios: Tanto o participante, quantos os responsáveis pela pesquisa não terão 

NENHUM benefício direto com a mesma. Entretanto, esperamos obter informações 

importantes a respeito de aspectos psicofisiológicos na resposta ao estresse. As quais 

poderão ser utilizadas para a compreensão de fatores que estejam associadas com a 

reatividade do sistema de resposta ao estresse e sua repercussão sobre a saúde humana. 

 Riscos: Todos os procedimentos realizados durante a pesquisa NÃO oferecem nenhum 

risco físico ou psicológico aos participantes, nem pesquisadores.  

 Custos/gratificações: Vale salientar que a presente pesquisa NÃO envolve nenhuma 

troca financeira. Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, 
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tampouco nada será pago por sua participação. Se porventura você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. 

 Resultados: Os resultados poderão ser utilizados para fins de educação no estudo da 

fisiologia e comportamento humano, assim como publicados em revistas, jornais e 

congressos da área de pesquisa, sempre mantendo o sigilo dos participantes.  

 

 

 

Uma cópia desse Termo ficará com você e qualquer dúvida no que diz respeito à pesquisa 

poderá ser esclarecida diretamente com Victor Kenji M. Shiramizu, através do email: 

victorshiramizu@gmail.com ou no Laboratório de Endocrinologia Comportamental (Centro de 

Biociências – UFRN). Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao 

Comitê de Ética em Pesquisa Central, Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa 

Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone: (84)215-3135.  

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

1. Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada 

(procedimentos), os riscos, benefícios e demais informações prestadas acimas.  

2. Concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Aspectos psicofisiológicos da 

resposta ao estresse” 

 

De acordo com o que foi exposto acima, Eu, 

_________________________________________________________ 

Documento tipo (RG ou CPF) __________________nº ____________________________, 

expresso meu consentimento em relação à minha participação na pesquisa. 

 

Assinatura do Participante: ________________________________________________ 

 

 

Pesquisador responsável: 

Victor Kenji M. Shiramizu 

____________________________________________________________________ 

 

 

Natal, ___ de ______________ de 2013. 
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ANEXO B: Inventário de Experiências em Relações Próximas. 
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As afirmações abaixo dizem respeito a como as pessoas podem se sentir em relacionamentos 

românticos. Nós estamos interessados em saber como você geralmente vivência relações, não 

apenas no que acontece no seu relacionamento atual, se você estiver em um. Responda cada 

afirmação indicando o quanto você concorda ou discorda com ela. Observe que o ponto 1 

significa “discordo fortemente” e o ponto 7 significa “concordo fortemente”. 

 

 

Discordo 
fortemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutro/ 
misto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concordo 
fortemente 

 

 

1. Eu prefiro não demonstrar a uma(um) parceira(o) os 
meus sentimentos mais profundos. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu me preocupo em ser abandonado. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Eu me sinto muito confortável tendo um alto grau de 
proximidade afetiva com uma(um) parceira(o) romântica. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Eu me preocupo demais com os meus 
relacionamentos românticos. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Assim que minha(meu) parceira(o) começa a se tornar 
mais próxima(o) afetivamente de mim, eu percebo que 
começo a me afastar. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Preocupa-me a ideia de que uma(um) parceira(o) 
romântica não goste de mim tanto quanto eu gosto 
dela(e). 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Eu me sinto desconfortável quando uma(um) 
parceira(o) romântica quer muita proximidade afetiva 
comigo. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Eu me preocupo bastante em perder minha(meu) 
parceira(o). 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Eu não me sinto confortável em me abrir para 
uma(um) parceira(o) romântica. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Frequentemente, eu desejo que os sentimentos da(o) 
minha(meu) parceira(o) por mim sejam tão fortes quanto 
os meus sentimentos por ela(e). 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Eu quero me aproximar afetivamente de minha(meu) 
parceira(o), mas eu acabo me distanciando. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Frequentemente, eu tenho vontade de me unir 
completamente com minhas(meus) parceiras(os) 
românticas, e isso às vezes acaba afugentando elas(es). 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Eu fico apreensivo quando uma(um) parceira(o) fica 
muito próxima(o) afetivamente de mim. 

1 2 3 4 5 6 7 
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14. Eu me preocupo em ficar sozinho (a). 1 2 3 4 5 6 7 

15. Sinto-me confortável compartilhando meus 
pensamentos e sentimentos íntimos com meu parceiro. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Meu desejo de ficar muito próximo afetivamente, às 
vezes, afasta as pessoas. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Eu tento evitar ficar muito próximo afetivamente de 
minha(meu) parceira(o). 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Eu necessito que minha(meu) parceira(o) reafirme 
constantemente que sou amado por ela(e). 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Eu considero que é relativamente fácil aproximar-me 
afetivamente da(o) minha(meu) parceira(o). 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Às vezes eu sinto que forço meus parceiros a 
demonstrarem mais sentimento, mais 
comprometimento. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Acho difícil permitir-me depender de parceiros 
românticos. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Em geral, eu não me preocupo em ser abandonado. 1 2 3 4 5 6 7 

23. Eu prefiro não ficar muito próximo afetivamente de 
uma parceira(o) romântica. 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Se eu não consigo fazer minha(meu) parceira(o) 
demonstrar interesse por mim, eu fico chateado(a) ou 
irritado(a). 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Eu falo praticamente tudo ao meu parceiro. 1 2 3 4 5 6 7 

26. Eu acho que minha(meu) parceira(o) não quer ficar 
tão próxima(o) afetivamente quanto eu gostaria. 

1 2 3 4 5 6 7 

27. Eu normalmente discuto meus problemas e minhas 
preocupações com meu parceiro. 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Quando eu não estou envolvido em um 
relacionamento, eu me sinto um pouco ansioso e 
inseguro. 

1 2 3 4 5 6 7 

29. Sinto-me confortável em depender afetivamente de 
uma(um) parceira(o) romântica. 

1 2 3 4 5 6 7 

30. Eu fico frustrado quando meu parceiro não está por 
perto tanto quanto eu gostaria. 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Não me importo em solicitar carinho, conselho ou 
ajuda para parceiros românticos. 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Eu fico frustrado se meu parceiro romântico não está 
disponível quando eu preciso dele. 

1 2 3 4 5 6 7 

33. Ajuda muito poder contar com minha(meu) 
parceira(o) romântica em momentos de necessidade. 

1 2 3 4 5 6 7 
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34. Quando minha(meu) parceira(o) me reprova, sinto-
me realmente mal comigo mesmo. 

1 2 3 4 5 6 7 

35. Eu recorro à minha(meu) parceira(o) para muitas 
coisas, incluindo conforto e segurança. 

1 2 3 4 5 6 7 

36. Eu fico magoado(a) quando minha(meu) parceira(o) 
passa seu tempo longe de mim. 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO C: Inventário de Orientação Sociossexual. 
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ANEXO D: Termo de consentimento livre e esclarecido utilizado no estudo III. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

Através deste documento você está sendo convidado a participar da seguinte pesquisa: 

 

Projeto: Aspectos psicofisiológicos da resposta sexual. 

Coordenadores: 1.Victor Kenji M. Shiramizu - doutorando em Psicobiologia UFRN; 

2.Profª Drª Maria Bernardete Cordeiro de Sousa- Pós-graduação em Psicobiologia-UFRN. 3. 

Profª Drª Fívia de Araújo Lopes.  

Objetivos: Esta pesquisa busca investigar se existe uma relação entre os diferentes estilos 

de apego, sociossexualidade e o padrão de reatividade endócrino no comportamento 

reprodutivo.  

 

Caso concorde, você participará dos PROCEDIMENTOS descritos abaixo, que não 

apresentam nenhum risco ao participante: 

3. Questionários: Você irá preencher um total de 4 questionários, os quais possuem 

caráter ANÔNIMO, sendo os mesmos respondidos individualmente.. 

4. Coleta de saliva: Duas amostras de salivas serão coletas com o auxílio de um 

equipamento apropriado, o Salivette (Sarstedt, Germany). Utilizaremos estas amostras 

de saliva para dosagens SOMENTE do hormônio cortisol. 

5. Condutância da pele: Dois eletrodos serão colocados no dedo indicador e anelar 

para verificar a resposta do sistema nervoso autônomo. Esses eletrodos não oferecem 

nenhum risco de choque elétrico. 

 Sigilo: Todas as informações obtidas serão confidenciais, permanecendo no anonimato 

e armazenadas por cinco anos na UFRN em um local no qual somente os pesquisadores 

do referido projeto terão acesso. E os resultados dessa pesquisa serão divulgados sem 

mencionar, EM MOMENTO ALGUM, a sua identidade. 

 Desistência: Por sua participação ser VOLUNTÁRIA, você pode desistir a qualquer 

momento, retirando seu consentimento, sem nenhum prejuízo ou penalidade.  

 Esclarecimentos: Você aceitando em participar da pesquisa terá GARANTIA de 

receber esclarecimentos a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos, 

benefícios e outros relacionados com a pesquisa e o tratamento a que serei submetido. 

 Benefícios: Tanto o participante, quantos os responsáveis pela pesquisa não terão 

NENHUM benefício direto com a mesma. Entretanto, esperamos obter informações 

importantes a respeito de aspectos psicofisiológicos no comportamento sexual. As quais 

poderão ser utilizadas para a compreensão de fatores que estejam associadas com a 

reatividade do sistema de resposta ao estresse e sua repercussão sobre a saúde humana. 

 Riscos: Todos os procedimentos realizados durante a pesquisa NÃO oferecem nenhum 

risco físico ou psicológico aos participantes, nem pesquisadores.  

 Custos/gratificações: Vale salientar que a presente pesquisa NÃO envolve nenhuma 

troca financeira. Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, 
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tampouco nada será pago por sua participação. Se porventura você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito à indenização. 

 Resultados: Os resultados poderão ser utilizados para fins de educação no estudo da 

fisiologia e comportamento humano, assim como publicados em revistas, jornais e 

congressos da área de pesquisa, sempre mantendo o sigilo dos participantes.  

 

 

 

Uma cópia desse Termo ficará com você e qualquer dúvida no que diz respeito à pesquisa 

poderá ser esclarecida diretamente com Victor Kenji M. Shiramizu, através do email: 

victorshiramizu@gmail.com ou no Laboratório de Evolução do Comportamento Humano 

(Centro de Biociências – UFRN). Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 

questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa Central, Praça do Campus Universitário, Lagoa 

Nova, Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone: (84)215-3135.  

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

3. Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada 

(procedimentos), os riscos, benefícios e demais informações prestadas acimas.  

4. Concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Aspectos psicofisiológicos da 

resposta sexual” 

 

De acordo com o que foi exposto acima, Eu, 

_________________________________________________________ 

Documento tipo (RG ou CPF) __________________nº ____________________________, 

expresso meu consentimento em relação à minha participação na pesquisa. 

 

Assinatura do Participante: ________________________________________________ 

 

 

Pesquisadores responsável: 

Victor Kenji M. Shiramizu 

____________________________________________________________________ 

 

 

Natal, ___ de ______________ de 2014. 
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ANEXO E: Relationship Assessment Scale (RelAS). 
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Marque o número que corresponde à sua opinião com relação à pessoa com a qual você 

considera ter o relacionamento romântico mais importante. 

 

1. O quanto o seu(sua) parceiro(a) atende às suas necessidades? 

Nada                                               Mais ou menos                                             

Totalmente   

 1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 

                    

2. No geral, o quanto você está satisfeito(a) com o seu relacionamento? 

Nada                                               Mais ou menos                                             

Totalmente 

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 

                    

 

3. O quanto o seu relacionamento é bom em comparação aos demais? 

Nada                                               Mais ou menos                                             

Totalmente 

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 

                    

 

4. Com que frequência você deseja não ter se envolvido nesse relacionamento? 

Nada                                               Mais ou menos                                             

Totalmente 

 1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 

                     

5. Até que ponto o seu relacionamento atinge as suas expectativas? 

Nada                                               Mais ou menos                                             

Totalmente 

1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 

                    

6. O quanto você ama o seu(sua) pareceiro(a)? 

Nada                                               Mais ou menos                                             

Totalmente 

 1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 

         

         

7. Você encontra problemas no seu relacionamento? 

Nada                                               Mais ou menos                                             

Totalmente 

  1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
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ANEXO F: Termo de consentimento livre e esclarecido utilizado no estudo IV. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 
Você está sendo convidado a participar da pesquisa Estilos de Apego, Satisfação no 

Relacionamento e Estresse: Quando as relações românticas chegam a estar “por um fio”? 
que é coordenada pelo doutorando Victor Kenji M. Shiramizu e pela professora Fívia de Araújo 

Lopes.  

Esta pesquisa busca investigar fatores que podem estar relacionados à satisfação de casais 

românticos. Se decidir participar, você irá preencher um total de 6 questionários e fornecerá 12 

amostras de saliva. Tal tarefa, em princípio, não apresenta nenhum risco. Todos os questionários 

possuem caráter anônimo, sendo os mesmos respondidos individualmente. Utilizaremos as 

amostras de saliva para obtenção de informações SOMENTE no que diz respeito ao seu padrão 

de secreção de cortisol salivar. Dessa forma, todas as informações obtidas serão confidenciais, 

permanecendo no anonimato e armazenadas por cinco anos na UFRN em um local no qual 

somente os pesquisadores do referido projeto terão acesso. Os resultados dessa pesquisa serão 

divulgados sem mencionar, em momento algum, a sua identidade. Por sua participação ser 

voluntária, você pode desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem nenhum 

prejuízo ou penalidade.  

Participando desta pesquisa, o participante e os responsáveis pela mesma não terão 

nenhum benefício direto. Entretanto, esperamos obter informações importantes a respeito das 

relações românticas. Essas informações poderão ser utilizadas para a compreensão de fatores 

que estejam envolvidos na satisfação de casais românticos, bem como procurar entender dados 

que chamam atenção, como o do IBGE (2010), registrando a maior taxa de divórcio desde 1984. 

Além disso, os resultados poderão ser também utilizados para fins de educação ao estudo do 

comportamento humano. Vale salientar que a presente pesquisa não envolve nenhuma troca 

financeira. Você não terá nenhum tipo de despesa por participar desta pesquisa, tampouco nada 

será pago por sua participação. Se porventura você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Uma cópia desse Termo ficará com você e qualquer dúvida no que diz respeito à pesquisa 

poderá ser esclarecida diretamente com Victor Kenji M. Shiramizu, através do email: 

victorshiramizu@gmail.com ou no Laboratório de Etologia Humana (Centro de Biociências – 

UFRN). Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de 

Ética em Pesquisa Central, Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova, Caixa Postal 1666, 

CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone: (84)215-3135. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Estilos de Apego, 

Satisfação no Relacionamento e Estresse: Quando as relações românticas chegam a estar 

“por um fio”?  

De acordo com o que foi exposto acima, eu, 

_____________________________________________________________________, expresso 

meu consentimento em relação à minha participação na pesquisa. 

 

Assinatura do Participante: ________________________________________________ 
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Pesquisador responsável 

Victor Kenji M. Shiramizu 

________________________________________________________ 

 

Natal, ___ de ______________ de 2014. 

 

 

 

 

 


