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RESUMO 

O comportamento de risco está sob influência de fatores neuropsicológicos, 

neuroendócrinos, sociais e individuais. O perfil hormonal, estados de humor, bem como 

status de relacionamento romântico, sexo e idade estão todos implicados neste 

comportamento. Embora ainda não haja um consenso claro sobre o quanto esses fatores 

modulam o processo de tomada de decisão sob risco. O presente estudo avaliou o efeito 

de estados psicológicos, o envolvimento em um relacionamento romântico, e testosterona 

(pré-natal e ativação) e cortisol sobre o comportamento de risco; bem como a reatividade 

desses hormônios no desempenho de uma tarefa de risco. Estudantes universitários entre 

os 21 e 30 anos (n = 49) participaram da investigação. O comportamento em relação ao 

risco foi medido utilizando uma escala de propensão ao risco (EPR) e uma tarefa de 

tomada de decisão sob risco, Columbia Card Task (CCT). Um efeito negativo foi 

encontrado entre uma baixa proporção 2D:4D e a atitude em relação ao risco na dimensão 

saúde/segurança no EPR, quando a testosterona basal e o cortisol foram baixos ou altos. 

Enquanto, os participantes com alta proporção 2D:4D, mostram um maior 

comportamento de risco no CCT, associado com altos níveis de testosterona basal e 

baixos do cortisol. Um aumento na testosterona foi relacionado com um melhor 

desempenho, e menos tempo gasto no CCT. Estar envolvido em um relacionamento 

romântico foi associado a uma maior aversão ao risco no CCT. Os participantes com 

maior pontuação para depressão e ansiedade tinham uma atitude mais elevada em relação 

ao risco no CCT. Estes resultados sugerem que uma elevada exposição pré-natal à 

testosterona fortalece a atitude em relação ao risco, diminuindo o efeito activacional da 

testosterona e do cortisol, bem como a plasticidade comportamental, sugerindo que a 

testosterona activacional não é crítica para a expressão deste traço comportamental. Por 

outro lado, níveis mais baixos de testosterona pré-natal permitem maiores efeitos da 

ativação hormonal e plasticidade comportamental dependendo do contexto. A reatividade 

da testosterona pode promover uma aversão ao risco para obter um resultado mais 

favorável. Nossas descobertas suportam as descobertas de que estar envolvido em um 

relacionamento romântico, está relacionado com um maior risco assumindo 

comportamento em favor da sua aptidão evolutiva. Também é proposto que, em contextos 

de alto risco, os participantes com características mais depressivas e ansiosas podem levar 

a comportamentos mais arriscados. 

Palavras chave: Testosterona, cortisol, proporção 2D:4D, tomada de decisões arriscadas. 

 



6 

 

 

ABSTRACT  

Risk-taking behavior is influenced by neuropsychological, neuroendocrine, social and 

individual factors. However, there is still no clear consensus on the extent to which these 

factors modulate decision-making under risk. The present study evaluated the effect of 

psychological states, romantic partnership, testosterone (prenatal and activational) and 

cortisol on risk-taking behavior, as well as the reactivity of these hormones on the 

performance of a risk-taking task. University students aged between 21 and 30 years (n = 

49) participated in the investigation. The behavior towards risk was measured using a 

self-reported risk propensity scale (RPS) and for the decision-making task under risk, the 

Columbia Card Task (CCT). A negative effect was found between a low 2D:4D ratio and 

the attitude towards risk in the health/safety dimension of the RPS, when basal 

testosterone and cortisol were either low or high. On the other hand participants with a 

high 2D:4D ratio show greater risk- taking behavior in the CCT, associated with high 

basal testosterone and low cortisol. An increase in testosterone was related to better 

performance and less time spent on the CCT. Being involved in a romantic relationship 

was associated with higher aversion to risk on the CCT. Participants with higher 

depression and anxiety scores had a greater attitude towards risk on the CCT. These 

results suggest that high prenatal testosterone exposure strengthens the attitude toward 

risk, decreasing the activational effect of testosterone and cortisol, as well as behavioral 

plasticity, suggesting that activational testosterone is not critical for the expression of this 

behavioral trait. However, lower levels of prenatal testosterone allow greater hormonal 

activational effects and behavioral plasticity depending on the context. Testosterone 

reactivity might promote aversion to risk to produce a more favorable outcome. Our 

findings show that being involved in a romantic relationship is related to being more 

prone to risk taking behavior in favor of evolutionary fitness. It is also proposed that in 

situations high-risk participants with more severe depressive and anxiety traits may lead 

to an increase in risky behavior. 

 

 

Key words: 

Testosterone, cortisol, proportion 2D:4D, decision-making, risky decisions.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

No decorrer da vida existem inúmeras ocasiões sobre a decisão de participação ou não 

em situações de risco. Por exemplo, ter relação sexual sem proteção (Kotchick, Shaffer, 

Miller & Forehand, 2001), dirigir perigosamente (Steinberg,2008), abusar de substâncias 

químicas (de Water, Braams, Crone & Peper, 2013), praticar esportes extremos (Ronay 

& Hippel, 2009) ou tomar decisões econômicas de risco (Apiacella, Dreber, Campbell, 

Gray, Hoffman & Little, 2008). Assim, pergunta-se: o que faz com que algumas pessoas 

sejam suscetíveis a participarem de situações de risco enquanto outras não? Uma primeira 

hipótese que é trazida à mente sobre essas decisões é que as mesmas são um produto do 

livre-arbítrio uma vez que os seres humanos possuem razão e consciência, sendo capazes 

de tomar as próprias decisões. No entanto, esta suposição não está inteiramente correta, 

uma vez que pensamentos e intenções emergem de um pano de fundo em que nem sempre 

o indivíduo se dá conta ou exerce algum controle consciente sobre a situação. Assim, de 

acordo com Harris (2012) livre-arbítrio é uma ilusão e diferentes fatores estão envolvidos 

nesta atitude. A literatura mostra que os fatores que influenciam o processo de tomada de 

decisões podem ser de natureza neuropsicológica, neuroendócrina, individual ou social 

(Biglan, Metzler, Wirt, Ary, Noell, Ochs, French & Hood, 1990; Kotchick et al., 2001).  

 

1.1. Fatores neuropsicológicos que influenciam o processo de tomada de decisão 

sob risco 

Dentre os fatores biológicos que modulam o processo de tomada de decisão, um dos 

mais relevantes é o correto funcionamento das estruturas neurais que participam da 

circuitaria relacionada aos processos de tomada de decisão, que envolve o córtex pré-

frontal, especialmente o córtex pré-frontal ventromedial (VMPFC), e outras áreas 

relacionadas com o processo emocional, como o córtex insular (Clark, Bechara, Damasio, 

Aitken, Sahakian & Robbins, 2008) e a amígdala (Bechara & Damásio, 2005). O córtex 

pré-frontal, e especialmente a VMPFC, servem como um regulador comportamental e 

emocional, que termina o seu processo de desenvolvimento entre 18 e 21 anos de idade 

(Sisk & Zehr, 2005). Além disso, verifica-se que é uma área-chave na produção de um 

feedback somatosensorial que é importante no aprendizagem e na prevenção de castigos 

(Bechara, Damasio, Damasio & Anderson, 1994; Damasio, 1994; Bechara, Tranel, 

Damasio & Damasio, 1996; Bechara, 2004; Bechara & Damasio, 2005; Reimann & 
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Bechara, 2010; Young, Bechara, Tranel, Damasio, Hauser & Damásio, 2010). Pacientes 

com lesões no VMPFC têm déficits no processo de tomada de decisão sob incerteza, 

medido com o Iowa Gambling Task (IGT; Bechara et al, 1994; Damasio, 1994; Bechara 

et al., 1996, Bechara, 2004; Bechara & Damasio, 2005; Reimann & Bechara, 2010) ou 

déficits no processo de tomada de decisões em situações de risco, aferido com o 

Cambridge Gamble Task (Clark et al, 2008). Da mesma forma, pacientes com lesões no 

VMPFC possuem deficiências na tomada de decisão nos níveis pessoal e social (Bechara 

et al, 1994; Damasio, 1994; Bechara et al., 1996, Bechara, 2004; Bechara & Damasio 

2005; Reimann & Bechara, 2010), apresentam julgamento pobre (Young et al, 2010), e 

impulsividade, além de apresentar comportamentos socialmente inadequados (Damásio, 

1994). 

O processo de tomada de decisão, em situações de risco, do ponto de vista psicológico, 

é uma construção mais complexa do que o desempenho dos participantes na tarefa de 

jogos de azar ou de investimento. No contexto psicológico, foram identificados dois 

componentes de risco e cinco dimensões em que o risco é apresentado na vida diária 

(Weber & Milliman, 1997; Weber & Hsee, 1998; Weber, Blais & Betz, 2002; Blais & 

Weber, 2006). 

O primeiro componente é a atitude face ao risco, em outras palavras, se a pessoa 

decidirá se irá participar de uma atividade de risco ou não. (Weber & Milliman, 1997; 

Weber & Hsee, 1998; Weber et al., 2002; Blais & Weber, 2006). O segundo componente 

é a percepção do risco, onde se observa se um indivíduo considera uma situação de risco 

ou não (Weber & Milliman, 1997; Weber & Hsee, 1998; Weber et al., 2002; Blais & 

Weber, 2006).  

Em outro estudo Weber et al. (2002) identificaram cinco dimensões na vida 

quotidiana em que podem estar envolvidas decisões arriscadas. Estas dimensões são: (i) 

lazer, (ii) saúde/segurança (iii) social, (iv), ética e (v) financeira, sendo este último 

dividido em dois: aposta e investimento. 

Os estados de humor, como a ansiedade, e doenças mentais, como a depressão 

(Smoski, Lynch, Rosenthal, Chravens, Chapman & Krishnan, 2008) alteram os 

desempenhos nos testes de tomada de decisão e atuam como variáveis de confusão. Por 

exemplo, Deldin & Levin (1986) descobriram que os participantes que tiveram uma 

indução de humor positivo, foram mais favoráveis para participar em atividades de risco 

e demonstraram elevada confiança. Por outro lado, participantes com humor negativo 

obtiveram os menores resultados significando assim, que eles foram os menos propensos 
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para participarem em atividades de risco (Deldin & Levin, 1986). De igual forma, 

Mueller, Nguyen, Ray & Borkoveck (2010) encontram que participantes com um 

distúrbio de ansiedade generalizada (GAD) tendem a ser mais aversivos ao risco, 

comparado com participantes controle (Mueller et al., 2010). Isto pode ser decorrente do 

fato que participantes com GAD preferem ganhos em longo prazo a mitigar perdas de 

curto prazo (Hockey, Maule, Clough & Bdzola, 2000; Mitte, 2007; Mueller et al., 2010). 

Do mesmo jeito, Smoski et al. (2008), notaram que os participantes depressivos são mais 

aversivos ao risco no IGT (Smoski et al., 2008). Isso pode estar relacionado com a elevada 

sensibilidade para os castigos, provavelmente relacionada à hiperatividade no VMPFC 

presente na depressão, considerando que o VMPFC tem um papel importante na geração 

das sensações negativas (Koenigs & Grafman, 2009). 

 

1.2. Fatores neuroendócrinos que influenciam o processo de tomada de decisão 

sob risco 

Outro fator biológico que afeta o processo de tomada de decisão é a modulação 

hormonal, especialmente pelo cortisol e testosterona. O cortisol (C) é produzido pela 

ativação do eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA), que é mais ativado na presença 

de um estressor psicológico ou fisiológico. Essa ativação do HPA aumenta a concentração 

de cortisol, que se liga a receptores localizados especialmente na região pré-frontal e áreas 

límbicas como hipocampo e amígdala (Sapolsky, 2015), influenciando assim, o processo 

de regulação emocional (Pariante & Lightman, 2008; Putman, Antypa, Crysovergi & van 

der Does, 2010). Baixas concentrações de cortisol estão relacionadas com o relaxamento 

psicológico (Field, Hernandez-Reif, Diego, Schanberg & Kuhn, 2005) enquanto níveis 

elevados de cortisol estão associados com estresse psicológico e inibição comportamental 

(Kirschbaum, Prussner, Stone, Federenko, Gaab, Lintz & Hellhammer, 1995). Quando a 

ativação do eixo HPA é crônica, esta tem sido associada a transtornos de humor e de 

ansiedade (Takahashi, Ikeda, Ishikawa, Kitamura, Tsukasaki, Nakama & Kameda, 2005; 

Pariante & Lightman, 2008). Tem sido demonstrado na literatura que o estresse perturba 

o processo de tomada de decisão, embora essa relação ainda não esteja clara. Por exemplo, 

Starcke, Wolf, Markowitz & Brand (2008) avaliou o desempenho de 40 estudantes 

universitários do sexo masculino entre 20 e 34 anos em uma tarefa de tomada de decisão 

(Game of Dice Task) na qual os alunos foram divididos aleatoriamente sendo 20 no grupo 

controle e os outros 20 no grupo experimental, submetidos a um protocolo de estresse 
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induzido (discursar). Os autores observaram que níveis elevados de cortisol ocasionaram 

a escolha de opções frequentemente mais desvantajosas, indicando assim, que os níveis 

de estresse parecem afetar o processo de tomada de decisão (Starcke et al., 2008). Da 

mesma forma, Preston, Buchanan, Stansfield & Bechara (2007) demonstraram que 

homens sob estresse antecipatório tiverem pior desempenho no IGT, em comparação com 

os homens do grupo controle. No entanto, as mulheres tiveram melhor desempenho sob 

stress antecipatório no IGT, comparadas com às do grupo controle (Preston et al., 2007). 

Igualmente, van den Bos, Heijer, Vlaar & Houx (2007) observaram que homens sob 

protocolo de estresse (Trier Social Stress Teste; TSST) apresentavam um aumento nos 

níveis de cortisol e pior desempenho no IGT que os homens do grupo controle (van den 

Bos et al., 2007). 

Por outro lado, Putman et al. (2010) não encontraram nenhuma diferença no 

desempenho de homens jovens durante jogos de azar após a administração exógena de 

cortisol. Com relação às mulheres, o efeito do cortisol no processo de tomada de decisões 

sob risco pôde ser explicado pela função em forma de U (Preston et al., 2007), quando os 

níveis elevados ou baixos de cortisol estão relacionados com um aumento nas decisões 

arriscadas. No entanto, nos homens, altos níveis de cortisol podem estar relacionados com 

uma maior sensibilidade à recompensa imediata ao invés das recompensas de longo prazo 

(van den Bos et.al., 2007). 

A testosterona tem sido associada a comportamentos de dominância (Mehta, Jones & 

Josephs, 2008; Mehta & Josephs, 2010; Millet, 2011), agressão (Bailey & Hurd, 2005; 

Archer, 2006; Mehta & Beer, 2010), tomada de decisões sob risco (Apicella et al., 2008; 

Coates & Herbert, 2008; Coates, Gurnell & Rustichini, 2009; Ronay & Hippel, 2010; 

Peper, koolschijn & Crone, 2013) e falta de empatia ou de comportamentos pro-sociais 

(Hermans, Putman & van Honk, 2006; Knickmeyer, Baron-Cohen, Raggatt Taylor & 

Hackett, 2006). Porém, estudos não chegaram a um consenso até o momento sobre a 

relação da testosterona com o processo de tomada de decisão sob risco (Apicella, Carré 

& Dreber, 2015). 

Em vertebrados, a testosterona desempenha um papel duplo durante a vida do 

indivíduo, com efeitos organizacionais ou ativacionais. Os efeitos organizacionais da 

testosterona afetam a estrutura do corpo e do sistema nervoso. A testosterona 

organizacional organiza caminhos neurais para comportamentos específicos que podem 

ser prolongados por um longo período de tempo. Por outro lado, o efeito ativacional da 

testosterona corresponde à secreção da testosterona a partir da puberdade que ativa redes 
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neurais anteriormente originadas pela testosterona organizacional, o que modula o 

comportamento em diferentes contextos, embora essas ativações não sejam duradouras 

(Phoenix, Goy, Gerall & Young, 1959; McEwen, Davis, Parson & Pfaff, 1979; Arnold & 

Gorski, 1984; Arnold & Breedlove, 1985; McEwen, Corinna, Westlind-Danielsson, 

Frankfurt, Gould, Schumacher & Woolley, 1991; Sisk & Zehr, 2005). 

A testosterona pré-natal (PT) modifica a estrutura do corpo e do sistema nervoso 

central. De acordo com Manning, Bundred, Newton & Flanagan (2003), a PT possui 

efeito sobre o crescimento das falanges dos dedos das mãos e este efeito é frequentemente 

usado como demonstração da androgenização no feto. Portanto, a razão entre o 

comprimento entre os dedos indicador e anelar (2D:4D) é utilizada como uma evidência 

do efeito da PT. Isto ocorre porque durante o período gestacional os dedos apontador e 

anelar possuem receptores para o estrógeno e a testosterona, respectivamente (Manning 

et al., 2003; Buck, Williams, Hughes & Acerini, 2003; Lutchmaya, Baron-Cohen, 

Raggatt, Knickmeyer & Manning, 2004). Em outras palavras, baixa proporção 2D:4D 

está relacionada com altos níveis de testosterona na fase pré-natal. 

A relação entre a PT e os mecanismos de tomada de decisão sob risco não está ainda 

esclarecida. Por exemplo, Stenstrom, Saad, Nepomuceno & Mendenhall (2011) 

descobriram que homens com níveis elevados de PT (aferida pela relação 2D:4D), na 

escala DOSPERT, eram mais propensos a assumirem riscos em atividades de lazer, 

sociais e financeiras (Stenstrom et al., 2011). Da mesma forma, Brañas-Garza & 

Rustichini (2011) observaram que homens com elevados níveis de PT tinham mais 

tendência para arriscar-se (Branas-Garza & Rustichini, 2011). No entanto, Sapienza, 

Zingales & Maestripieri (2009) encontraram uma discreta e não significativa correlação 

positiva para a PT e a aversão ao risco para jogos de azar (Sapienza et al., 2009). Por sua 

vez, Apicella et al. (2008) não encontraram relação entre os níveis de PT em homens e 

tarefas de investimento (Apicella et al., 2008). Ademais, Evans & Hampson (2014) não 

demonstraram relação entre a proporção 2D:4D e a performance no IGT (Evans & 

Hampson, 2014). No estudo de Garbarino, Slonim & Syndor (2011) que avaliou a tomada 

de decisão sob risco em 152 estudantes universitários (65 mulheres e 87 homens) em um 

jogo de loteria, foi averiguado que homens e mulheres tendem a apresentar maior aversão 

ao risco quando possuem tanto níveis altos quanto baixos de OT (Garbarino et al., 2011), 

de modo que esta questão, ainda, se mostra bastante controversa. 

Em relação às ações da testosterona basal (BT), foi encontrada uma associação 

positiva da BT com comportamentos de risco em que níveis elevados de testosterona 
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endógena estão relacionados com comportamentos mais arriscados. Por exemplo, Ronay 

& Hippel (2010) observaram que os níveis de testosterona aumentam na presença de uma 

mulher atraente bem como o comportamento de risco (andar de skate) (Ronay & Hippel, 

2010). Igualmente, Coates & Herbert (2008) coletaram saliva de 17 participantes que 

trabalhavam como corretores de bolsa de valores, durante 8 dias consecutivos, a fim de 

mensurar o hormônio testosterona, e concluíram que nos dias que os corretores 

apresentavam os valores de testosterona mais elevados, também apresentavam maiores 

investimentos em ações de risco mais elevado. Os autores tentam explicar estes resultados 

usando o paradigma do “efeito vencedor”, termo utilizado para quando um indivíduo 

ganha em uma competição e, como consequência, os níveis elevados de testosterona 

endógena levam a um aumento na autoconfiança, levando ao aumento da motivação e da 

propensão ao arrisco para poder ganhar uma nova competição (Coates & Herbert, 2008).  

Vários estudos mostram correlações positivas entre a BT e a tomada de decisão sob 

risco (Apicella et al, 2008; Sapienza et al., 2009; Carney & Mason, 2010; Stanton, Liening 

& Schultheiss, 2011; Peper, Koolschijn & Crone, 2013; Evans & Hampson, 2014), e entre 

a BT e a busca de sensações de risco (Campbell, Dreber, Apiacella, Eisenberg, Gray, 

Little & Lum, 2010). No entanto, há outros estudos que revelaram que não existe uma 

relação entre a BT e a tomada de decisão (Derntl, Pintzinger, Kryspin-Exner & Schöpf, 

2014) e outros ainda mostram uma relação em forma de U entre a BT e risco (Stanton, 

O’Dhaniel, McLaurin, Kuhn, LaBar, Platt & Huettel, 2011). 

Deste modo, de acordo com diferentes autores, as evidências experimentais sugerem 

que o efeito da BT inibe áreas cerebrais responsáveis pela percepção de recompensas e 

punições, autocontrole, especialmente o VMPFC (Ronay & Hippel, 2010) e o córtex 

orbitofrontal (OFC; Mehta & Beer, 2010; van Wingen, Mattern, Verkes, Buitelaar & 

Fernández, 2010; Stanton et al., 2011a; Peper, Koolschijn & Crone, 2013). 

Adicionalmente, há suspeitas que o BT modula o acoplamento funcional da amígdala 

(van Wingen et al., 2010; Volman, Toni, Verhagen & Roelofs, 2011) e, também, aumenta 

a reatividade desta estrutura para alguns estímulos emocionais (Derntl, Windischberger, 

Robinson, Kryspin-Exner, Gur, Moser & Habel, 2009). 

Complementarmente, tanto o HPA quanto o HPG parecem interagir entre si para 

facilitar um comportamento em um contexto específico (Terburg, Morgan & van Honk, 

2009; Mehta et al., 2015; Endendijk, Hallers-Haalboom, Groeneveld, van Berkel, van der 

Pol, Bakermans-Kranenburg & Mesman, 2016). A hipótese da dupla modulação 

hormonal propõe que, testosterona e cortisol, interagem e modulam os comportamentos 
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de dominância (Mehta & Josephs, 2010), agressão (Popma, Vermeiren, Geluk, Rinne, 

van den Brink, Knol & Doreleijers, 2007; Terburg et al., 2009) e o processo de tomada 

de decisão sob risco (Mehta et al., 2015). Estudos demonstram ainda que quando a 

concentração basal da testosterona está elevada e os níveis de cortisol estão baixos, os 

participantes são mais propensos a apresentarem comportamentos dominantes (Mehta & 

Josephs, 2010), serem mais agressivos, responderem a possíveis ameaças (Popma et al., 

2007; Terburg et al., 2009) ou de tomarem decisões arriscadas (Mehta et al., 2015). 

Porém, quando o cortisol está em concentrações elevadas, há uma associação negativa da 

testosterona com o processo de tomada de decisão sob o risco (Mehta et al., 2015) levando 

os autores a concluírem que existe uma relação positiva da tomada de decisão sob o risco 

quando a concentração do cortisol está baixa. 

 

1.3. Fatores individuais e sociais que influenciam o processo de tomada de 

decisão sob risco 

Com relação aos fatores individuais, a idade dos participantes é o fator de maior 

relevância que contribui também na modulação do processo de tomada de decisão sob 

risco, com os adolescentes e jovens (entre 17 e 21 anos) sendo os mais propensos para 

tomarem decisões arriscadas (Figner, Mackinlay, Wilkening & Weber, 2009). Outro fator 

que deve ser considerado nos participantes é o sexo. Há na literatura estudos que 

mencionam a tendência que os homens têm em se envolverem em situações arriscadas no 

IGT (Stanton et al., 2011a). Similarmente, Sapienza et al. (2009) notaram que os homens 

tendiam a tomar decisões econômicas mais arriscadas do que as mulheres em um teste de 

aposta (Sapienza et al., 2009). Ademais, durante a validação da escala DOSPERT, Weber 

et al. (2002), verificaram que os homens têm a tendência de arriscar-se nas atividades de 

lazer, saúde/segurança, na economia e nos domínios éticos; em oposição, as mulheres 

aparentam comportamento de risco somente no âmbito social (Weber et al., 2002). Em 

estudo recente, ficou também evidenciado que mesmo em sociedades não-

industrializadas os homens são mais propensos a tomar decisões arriscadas do que as 

mulheres (Apicella, Crittenden & Tobolsky, 2017). 

Dentre os fatores sociais encontram-se, por exemplo, a pressão dos pares e estar 

envolvido em um relacionamento. Por exemplo, estudos que mostram que homens 

dirigindo na presença de seus pares, apresentam maior comportamentos de risco dirigindo 

(Centifanti, Modecki, MacLellan & Gowling, 2016), embora esta pressão diminuía com 
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a idade (Gardner & Steinberg, 2005). Da mesma forma, estar em um relacionamento 

amoroso afeta a atitude face ao risco, onde homens sem relacionamentos apresentam 

maior comportamento de risco, em uma escala de risco em diferentes contextos, que 

homens em um relacionamento amoroso (Baker & Maner, 2008; Frankenhuis & 

Karremans, 2012). 

 

1.4. Tipos de tomada de decisão 

São descritos na literatura três tipos diferentes de tomada de decisão que 

correspondem (i) decisão sem risco, (ii) decisão com o risco e, (iii) decisão com incerteza 

(Hastie, 2001; Weber & Johnson, 2008). No primeiro caso (decisões sem risco), as opções 

de escolha e as consequências, positivas ou negativas, são bem conhecidas e estão em 

conformidade com a decisão da pessoa. A decisão geralmente é feita pela opção que pode 

gerar mais prazer ou menos punições, de acordo com o conhecimento das opções ou por 

experiências anteriores (Hastie, 2001).  

Em contrapartida, existem as decisões com risco nas quais é possível conhecer os 

resultados possíveis, mas não há certeza da sua ocorrência. Isto, poderia estar associado 

com certa probabilidade de saber com antecedência o resultado possível (Weber & 

Johnson, 2008). Por exemplo, a probabilidade de se ganhar no jogo cara ou coroa é de 

50%. Finalmente, existem decisões com incerteza em que a probabilidade de um possível 

resultado é desconhecida, porque existem variáveis externas que poderão acarretar 

resultados imprevisíveis. No entanto, poderia ser possível saber a melhor opção de 

escolha na medida em que uma nova informação é adicionada como, por exemplo, na 

compra no mercado de ações (Weber & Johnson, 2008). 

 

1.5. Problemas atuais com as medições do risco 

As tarefas mais comuns para avaliar o processo de tomada de decisão são o Iowa 

Gambling Task (IGT) e Balloon Analog Risk Task (BART). Contudo, o IGT e o BART 

não fornecem aos participantes informações suficientes das diferentes opções a escolher, 

e também, do porque o participante está sendo punido ou recompensado. Os outros testes 

falham em apresentar a informação de uma maneira correta para que os participantes 

possam tomar as suas decisões (Buelow & Blaine, 2015). Ou são utilizados jogos de azar 

ou loterias com poucas opções para os participantes escolherem (Veja. Apiacella et al., 

2008; Garbarino et al., 2011; Stanton et al., 2011b). Por isso, o teste Columbia Card Task 
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(CCT) está sendo proposto, pois permite capturar algumas características no processo de 

tomada de decisões na vida cotidiana, sem abrir mão de uma metodologia de registro ou 

a observação do participante. Também, pode resolver o problema da falta de informação 

que existe comparado com outras tarefas de tomada de decisões, desde que, o participante 

saiba quantas cartas ruins estão presentes no jogo, suas potenciais perdas e ganhos, além 

de ter a autonomia de parar a rodada quando quiser (Figner et al., 2009; Kluwe-Schiavon, 

Sanvicente-Vieira, Viola, Veiga, Bortolotto & Grassi-Oliveira, 2015). 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Determinar se o efeito da testosterona pré-natal e dos níveis basais de testosterona 

e cortisol estão associados ao processo de tomada de decisão sob risco em adultos jovens 

do sexo masculino. 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar a associação entre os efeitos da testosterona pré-natal (razão 2D:4D) na 

atitude diante do risco na escala de propensão (EPR) ao risco e na tarefa de risco 

(CCT). 

• Analisar a interação entre os níveis de testosterona pré-natal (razão 2D:4D) e basal 

na atitude face ao risco no EPR e no CCT. 

• Avaliar a interação entre a testosterona basal e o cortisol na atitude face ao risco 

no EPR e no CCT. 

• Investigara associação entre os efeitos da testosterona pré-natal e a interação entre 

os níveis basais de testosterona e cortisol na atitude face ao risco no EPR e no 

CCT. 

• Aferir as mudanças nas concentrações plasmáticas de testosterona e cortisol e sua 

relação no desempenho e na duração no CCT. 

• Investigar a relação da atitude face ao risco no EPR e no CCT em adultos jovens 

do sexo masculino com e sem relacionamento romântico. 

• Analisar a associação entre os escores de ansiedade e depressão em relação à 

atitude diante do risco no EPR e no CCT.  
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3. HIPÓTESES 

H1- Os níveis de testosterona pré-natal e basal em conjunto com os níveis de 

cortisol devem apresentar uma interação com a atitude em relação ao risco no EPR e no 

CCT. 

H2- A reatividade da testosterona basal e do cortisol estão relacionados com o 

desempenho e duração no CCT. 

H3- Os participantes não envolvidos em relacionamento romântico apresentam 

diferenças nos níveis basais de testosterona, e no comportamento de risco no EPR e no 

CCT, quando comparados àqueles envolvidos. 

H4- A pontuação nos inventários psicométricos de ansiedade e depressão 

apresentam uma relação com a atitude face ao risco no EPR e no CCT. 

 

4. PREDIÇÕES 

P1. Os participantes com uma baixa proporção 2D:4D, ou seja, maiores níveis de 

testosterona pré-natal apresentarão maior atitude em relação ao risco no EPR, comparado 

com participantes com uma alta proporção 2D:4D. De igual forma, participantes com uma 

baixa proporção 2D:4D, associado a níveis basais altos para testosterona e baixos para o 

cortisol, apresentarão maior atitude ao risco. 

P2. As reatividades da testosterona e do cortisol apresentarão correlação negativa 

entre elas. A reatividade da testosterona apresentará uma relação positiva com o 

desempenho e negativa com a duração do CCT enquanto a reatividade do cortisol 

apresentará padrão de resposta inverso.  

P3. Os participantes sem relacionamento romântico apresentarão níveis basais de 

testosterona mais elevados e maior atitude ao risco no EPR e no CCT quando comparados 

com os participantes envolvidos em um relacionamento.  

P4. As pontuações para os inventários psicométricos dos participantes serão 

negativamente correlacionadas com a atitude em relação ao risco tanto no EPR e como 

no CCT.   
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5. METODOLOGIA 

Este estudo foi autorizado pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Protocolo. No. 1.533.119/ CAAE 

55187416.6.0000.5537). 

5.1. Participantes 

Inicialmente, a amostra foi composta por 50 jovens do sexo masculino mas, 

devido ao baixo volume obtido na coleta da amostra de sangue na condição basal, um dos 

participantes foi excluído. Os participantes (N = 49) tinham entre 21 e 30 anos (idade 

média: 24,33 ± 2,73). Todos eram estudantes de graduação ou pós-graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Natal. A análise de regressão 

múltipla para o tamanho da   amostral apresentou um poder estatístico de 0,75. Vinte e 

sete participantes (55,1%) não estavam, enquanto o restante 44,9% (N =22) estava, em 

um relacionamento romântico no momento de sua participação. 

5.2. Materiais e procedimento experimental 

5.2.1. Amostragem de sangue e ensaios hormonais  

Após a chegada ao laboratório, os participantes passaram pelo menos 45 minutos 

em repouso, durante os quais preencherão os questionários sociodemográfico, EPR, 

IDATE e IDB. E, em seguida, a primeira amostra de sangue foi coletada A segunda 

amostra foi recolhida cerca de 30 minutos após a primeira colheita e cerca de 10 minutos 

após terminar a CCT, que tem uma duração meia de 20 minutos. As amostras de sangue 

de 5 mL foram coletadas por punção venosa, utilizando seringas com EDTA. As amostras 

foram então centrifugadas durante 10 minutos numa centrífuga refrigerada a -30 ° C a 

3000 rpm. O plasma foi separado e armazenado num congelador a -20 ° C em tubos 

Eppendorf. Os hormônios cortisol e testosterona foram doseados no Laboratório de 

Pesquisa Clínica e Epidemiológica (PESQCLIN) do hospital universitário Onofre Lopes, 

em duplicado por imunoensaio de quimioluminescência (Beckman Coulter, modelo 

UniCel DxI 800) observando as recomendações de kits comerciais específicos para 

cortisol (Reagente de Cortisol Beckman Coulter, 100 Determinations 33600) e 

testosterona (Reagente Beckman Coulter Testosterona, 100 Determinations 33560). Os 
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coeficientes de variação intra e inter-ensaios foram, respectivamente, para o cortisol 

4,03% e 3,20%, e para a testosterona 0,7% e 6,86 %. 

5.2.2. Determinação da proporção 2D:4D 

A fim de obter uma medida confiável para o comprimento do segundo e quarto 

dedo das mãos, as duas mãos dos participantes foram digitalizadas, com os dedos 

esticados e próximos uns dos outros. O software Autometri criado por DeBruine (2004) 

foi utilizado para calcular o comprimento do segundo e do quarto dedos, começando da 

parte mais próxima do osso metacarpo até o ponto mais distal da falange distal no eixo 

de simetria do dedo (Garbarino et al., 2011). O programa calculou automaticamente a 

proporção 2D:4D para cada mão. Alta proporção 2D:4D indicou uma baixa exposição à 

testosterona pré-natal e vice-versa. 

5.2.3. Columbia Card Task (CCT)  

Para definir o nível de risco dos participantes, foi usada a versão quente do CCT 

criado por Figner et al. (2009), e adaptado e validado para o contexto brasileiro por 

Kluwe-Schiavon et al. (2015). O teste foi feito em um computador e tive uma duração 

aproximada de 15-20 minutos em total. A tarefa consiste em 24 rodadas, em cada rodada, 

os participantes terão 32 cartas, viradas para baixo, organizadas em um grid de dimensões 

4x8. A quantidade e a posição das cartas boas ou ruins variaram em cada rodada. A 

quantidade das cartas ruins poderá ser 1 ou 3, os pontos dos ganhos possíveis poderão ser 

10 ou 30 pontos, e os das perdas, 250 ou 750 pontos.  O participante possui autonomia de 

parar o teste quando quiser e, também, terá liberdade para escolher qualquer carta. Mas, 

caso escolha uma carta ruim, o programa automaticamente subtrairá o valor 

correspondente da carta ruim dos pontos totais atingidos naquela rodada, e 

imediatamente, parará a rodada. Por conta disso, o participante será prevenido de escolher 

outra carta subsequente. Após a finalização das 24 rodadas, será mostrado na tela os 

pontos do participante em cada rodada. A medição do escore total que será utilizada para 

avaliar a atitude face ao risco de cada participante foi considerada a quantidade de cartas 

escolhidas em cada rodada (Figner et al., 2009; Kluwe-Schiavon et al., 2015). As rodadas 

foram agrupadas de acordo ao nível de risco de perdidas: (1) os cenários de baixo-risco 

foi conformado pelas rodadas com 1 carta ruim e nas quais o participante poderia perder 

250 pontos; os cenários de médio-baixo risco foi conformado pelas rodadas que tinham 3 

cartas ruins e possíveis 250 pontos de perdida; (3) os cenários de médio-alto risco foi 
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conformado pelas rodadas com 1 carta ruim e possíveis 750 pontos de perdida; e (4) os 

cenários de alto-risco estive conformado por rodadas com 3 cartas ruins e na qual os 

participantes poderiam perder 750 pontos (Tabela 1). 

 

Tabela1. Representação dos cenários no CCT agrupado pelo risco de perdas, baseado em 

Figner et al. (2009) 

Cenários de risco  Rodadas 

Baixo risco  10/ 250/1 – 30/250/1 

Médio-baixo risco  10/250/3 – 30/250/3 

Médio-alto risco  10/750/1 – 30/750/1 

Alto-risco  10/750/3 – 30/750/3 

 

A aplicação do CCT foi realizada utilizando a versão fornecida pelos 

pesquisadores responsáveis pela validação e adaptação do teste para a população 

brasileira (Kluwe-Schiavon et al., 2015), que inclui as instruções e arquivos para 

instalação em computador. 

5.2.4. Escala de propensão ao risco (EPR)  

O EPR foi desenvolvido por Howat-Rodrigues, De Andrade & Tokumaru (2013) 

é uma adaptação para o contexto brasileiro no DOSPERT (Weber et al., 2002). O EPR 

consiste em 17 situações em que o indivíduo terá que marcar a probabilidade de participar 

nessas situações. Os participantes selecionaram em uma escala de 5 pontos a opção que 

considere melhor. A escala vai de 1 a 5 onde: (1) nunca faria, (2) raramente faria (3) as 

vezes faria, (4) muitas vezes faria, e (5) sempre faria. Estas situações são categorizadas 

em: abuso de substâncias químicas, relações sociais arriscadas, risco em saúde/segurança 

e investimentos econômicos arriscados (Howat-Rodrigues, De Andrade, & Tokumaru, 

2013). A dimensão de saúde e segurança é composta por 6 situações, onde a pontuação 

varria de 0 até 30. Nas dimensões de abuso de substancias e investimento econômico, são 

compostas por 4 perguntas cada uma, com as pontuações variando entre 0 até 20 em cada 

uma. A dimensão de risco nas relações sociais é composta por 3 perguntas, pontuação 

variando entre 3 até 15. 

5.2.5. Questionário sociodemográfico 
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Foi solicitado o preenchimento de um questionário com questões 

sociais e demográficas referentes ao sexo, status de relacionamento 

romântico, orientação sexual, raça, nível acadêmico do participante e dos 

pais, e classe socioeconômica do participante. 

5.2.6. Inventario de ansiedade traço-estado (IDATE) 

O IDATE foi desenvolvido por Spielberger (1983). O inventário fornece uma 

escala de auto-relato de confiança e pode ser usado na avaliação do traço-estado da 

ansiedade tanto em práticas clínicas quanto em pesquisas. O Inventário consiste de duas 

escalas com 20 questões cada: (1) escala mede a intensidade da ansiedade como um 

estado emocional - ansiedade-S; (2) escala mede as diferenças individuais do quanto a 

pessoa é propensa a desenvolver ansiedade, devido ao seu traço de personalidade, 

ansiedade-T. Desta forma, na escala ansiedade-S,os sujeitos relatam a intensidade da 

ansiedade no momento em que estão apresentando o teste selecionando uma das escalas 

de 4 pontos: (1) não em todos, (2) um pouco, (3) moderadamente, e (4) muitíssimo. Na 

escala ansiedade-T, os participantes também reportam como eles geralmente se sentem, 

indicando quantas vezes se sentiram ansiosos através da escolha de um dos pontos da 

escala: (1) quase nunca, (2), por vezes, (3) vezes, e (4) quase sempre. A pontuação varia 

entre o até 60 em cada escala (Spielberger, 1983; Gorenstein & Andrade, 1996; Andrade, 

Gorenstein, Vieira Filho, Tung & Artes, 2001; Spielberger, 2010). 

5.2.7. Inventario de depressão de Beck (IDB) 

O IDB foi introduzido por Beck, Ward Mendelson, Mock & Erbaugh em 1961. 

Este inventário é usado não só para avaliar a intensidade da depressão em pacientes já 

diagnosticados, mas também, para a detecção da depressão em população normal. O IDB 

consiste em 21 itens onde cada item corresponde aos sintomas da depressão. Nele, os 

pacientes podem escolher de 0 a 3 em termos da intensidade da situação. A pontuação 

varia entre 0 até 63 (Beck et al., 1961; Gorenstein & Andrade, 1996; Gomes-Oliveira, 

Gorenstein, Lotufo Neto, Andrade & Wang, 2012). 

5.3. Procedimento 

Cada participante foi agendado previamente por e-mail ou WhatsApp e foram 

informados em que consistia a sua participação na pesquisa. Todas as sessões foram 
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agendadas de segunda a sexta-feira entre as 14:00 e as 17:00 para minimizar as flutuações 

circadianas nos perfis fisiológicos das variáveis mensuradas (Legler, Brandenberger, 

Hietter, Simeoni & Reinhardt, 1982; Cooke, McIntosh & McIntosh, 1993). Cada sessão 

foi realizada de acordo com o seguinte protocolo assim que os participantes chegaram ao 

Laboratório: (i) Os procedimentos foram explicados em detalhe após os protocolos éticos 

e questionários serem lidos, assinados (termo de consentimento) e preenchidos (os 

inventários psicológicos: IDB, IDATE e EPR) e o questionário sociodemográfico; (ii) 

Após 45 minutos aproximadamente da chegada, foi colhida a primeira amostra de sangue; 

(iii) Depois foram dadas as instruções sobre o CCT, e as possíveis dúvidas foram 

esclarecidas antes do início da tarefa, com duração aproximada de 20 minutos; (iv) Após 

o CCT ser concluído, foi feita a digitalização das mãos dos participantes para determinar 

a proporção 2D: 4D, e este procedimento teve a duração aproximada de 10 minutos; (v) 

Coleta da segunda amostra de sangue. 

5.4. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada usando o Statistical Package for Social Science 

(SPSS) (versão 18 para Windows). O teste de normalidade, examinando o skewnesse o 

teste de Shapiro-Wilks, indicou que a testosterona (Skewness = 0.239, SE = 0.340; W = 

0.982, p = 0.649), cortisol (Skewness = 0.012, SE = 0.340; W = 0.988, p = 0.904), a razão 

2D:4D da mão esquerda (LHR, Skewness = -0.272, SE = 0,340; W = 0.962, p = 0.110), 

razão 2D:4D da mão direita (RHR, Skewness = 0,193, SE = 0,340; W = 0.976, p = 0.421) 

e média para ambas as proporções 2D:4D (MHR, Skewness = SE = 0.340; W = 0.959, p 

= 0.083), mostram distribuições normais. O teste de Shapiro-Wilks indicou que as 

pontuações no IDB (W = 0.904, p = 0.001) e no IDATE (W = 0.919, p = 0.002) e a 

reatividade da testosterona (W = 0.939, p = 0.013) e do cortisol (W = 0.778, p < 0.001) 

não estavam distribuídas normalmente. 

Foi utilizada a correlação de Pearson (2-tailed) para determinar possíveis 

correlações entre as razões 2D:4D e as concentrações basais de testosterona e cortisol. 

Foram realizadas análises de regressão múltipla utilizando a média centralizada dos 

preditores (razoes 2D:4D, BT e cortisol) para calcular o termo da interação sobre a atitude 

face ao risco nas dimensões no EPR e nos diversos cenários no CCT. Interações 

significativas foram decompostas usando os procedimentos descritos por Aiken e West 

(1991), usando o modelo 3 da extensão Hayes (2013) para SPSS (Anexo 5). Correlações 

de Spearman (2-tailed) foram usadas para determinar possíveis relações entre a 
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reatividade da testosterona e do cortisol no desempenho e tempo gasto no CCT e também 

para determinar possíveis associações entre os scores do IDB e IDATE com a atitude face 

ao risco no EPR e CCT.O teste t de Student para amostras independentes foi realizado 

para identificar diferenças na atitude em relação ao risco no EPR e CCT. 

Foi usado o programa GPower para calcular o poder estatístico da amostra. Para 

as análises de regressão múltipla com 7 preditores (Proporção 2D:4D, BT, C, 2D:4D x 

BT, 2D:4D x C, BT x C e 2D:4D x BT x C), o tamanho amostral apresentou um poder 

estatístico de 0,75. Para todos os testes, o valor de p foi estatisticamente significativo 

quando <0,05. Uma tendência foi considerada quando p foi > 0,05 e <0,07. 
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Abstract 

There is still no consensus on the relationship between testosterone and the process of 

decision-making under risk. Few studies have found a positive relationship between 

prenatal testosterone, measured by the 2D:4D ratio, and risk-taking. Rather, most studies 

suggest a positive relationship with an increase in activational testosterone. The dual-

hormone hypothesis suggests an interaction between testosterone and cortisol in 

modulating dominance-like behaviors. The present study evaluated the effect of 

testosterone (prenatal and activational) and cortisol on risk-taking behavior. 

Undergraduate students between 21 and 30 years old (n = 49) participated in the 

investigation. Behavior towards risk was measured using a self-reported risk propensity 

scale (RPS) and the Columbia Card Task (CCT). A negative relationship was found 

between a low 2D:4D ratio, and attitude towards risk in the health/safety dimension of 

the RPS when basal testosterone and cortisol were either low or high. Participants with a 

high 2D:4D ratio, show a greater interactive effect between basal higher levels of 

testosterone and lowers of cortisol, demonstrated by the hormonal profile in response to 

risk in the CCT. These results suggest that in everyday scenarios the modulatory effect of 

basal testosterone and cortisol on the neural circuitry involved in attitude to risky 

situations is less responsive in participants with higher exposure to prenatal testosterone. 

Moreover, when the levels of prenatal testosterone exposure were low, attitude towards 

risk seems to be more influenced by the activational effects of testosterone and cortisol 

in young adult men. We also provide some evidence that individuals not engaged in 

romantic relationship showed a tendency to exhibiting a higher risky attitude in 

CCT when compared to uncommitted men. 

Keywords:  Testosterone; cortisol; 2D:4D ratio; decision-making; risky attitude. 
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1. Introduction 

Leaving aside the philosophical, moral or religious implications of free will, a 

large number of factors, over which there is no conscious control, affect the decision-

making process (Harris, 2012). For instance, biological, psychological, individual and 

social factors (Kotchick et al., 2001; Steinberg, 2008) modulate the response to risky 

situations such as careless driving (Centifanti et al., 2016), high-risk sexual behavior 

(Kotchick et al., 2001), substance abuse (de Water et al., 2013) or risky economic 

decisions (Apicella et al., 2008; Coates et al., 2010), to name a few. Although risky 

behaviors could produce a favorable outcome (Higgins, 2000) including pleasure, 

winning (Coates & Herbert, 2008), or an evolutionary benefit (Baker & Maner, 2008), 

excessive risk behaviors could lead to individual repercussions or socioeconomic and 

public health problems. 

Several factors modulate the process of decision-making under risk. For instance, 

under peer pressure individuals are more likely to participate in risky situations 

(Centifanti et al., 2016). Winning a competition could also increase risky behaviors in 

order to win again by boosting confidence and testosterone levels, an effect known as the 

“winner effect” (Coates & Herbert, 2008). Age seems to be a critical issue, as numerous 

studies have demonstrated. Adolescence, as opposed to infancy or old age (Figner et al., 

2009), is the period in which risky behaviors are more likely to occur (Kotchick et al., 

2001; Steinberg, 2008; de Water et al., 2013). Sex also has an influence on the decision-

making process, where men tend to be involved in more risky situations (Stanton et al., 

2011; Apicella et al., 2017) and have a lower perception of risk (Weber et al., 2002) 

compared to women. Romantic relationships also affect risk-related attitudes, where 

single men show less risk aversion compared to those in romantic relationships (Baker & 

Maner, 2008; Frankenhuis & Karremans, 2012). The neural circuitry underlying decision-
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making mechanisms involves primarily the prefrontal cortex (Bechara et al., 1994) and 

other areas related to emotional processing, such as the amygdala (Bechara & Damasio, 

2005) and insular cortex (Clark et al., 2008). Several studies suggest hormone 

participation in these cognitive functions, especially cortisol and testosterone. Cortisol 

secretion is associated with metabolic and stress response. High concentrations of this 

hormone are related to psychological stress (Kirschbaum et al., 1995), anxiety (Takahashi 

et al., 2005) and mood disorders (Pariante & Lightman, 2008), whereas low 

concentrations are associated with psychological relaxation (Field et al., 2005). Studies 

show a positive association between stress, cortisol and decision-making under risk 

(Starcke et al., 2008; Van den Bos et al., 2009) or a U-shape response pattern (Preston et 

al., 2007). By contrast, exogenous administration of cortisol has no effect on the 

performance of a gambling task (Putman et al., 2010). Testosterone has been also 

associated with dominance (Mehta et al., 2008), aggression (Mehta & Beer, 2010), lack 

of empathy and prosocial behavior (Knickmeyer et al., 2006), as well as risky decision-

making (Apicella et al., 2008; Coates & Herbert, 2008). Although the relationship 

between testosterone and risk has been extensively studied, there is no consensus on the 

connection between the two variables (See. Apicella et al., 2015 for review). 

In vertebrates, testosterone plays a dual role according to the organizational-

activational theory (Phoenix et al., 1959). Organizational testosterone (prenatal 

testosterone; PT) affects the structure of the body and it has been proposed that this 

hormone plays a role in physical traits, such as the occurrence of the 2D:4D ratio 

(Lutchmaya et al., 2004). The PT effect is also observed in the central nervous system 

(Purves et al., 2004), sexual differentiation and other anatomic and functional 

characteristics such as asymmetry of the corpus callosum (Chura et al., 2010) and the 

monoamine system in the cortex (Stewart et al., 1991), amygdala and hypothalamus 
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(Siddiqui & Shah, 1997). Organizational testosterone modifies neural pathways for 

specific behaviors and these changes are prolonged and sustained over time, occurring 

mostly during gestation or in the early post-natal period in rats (McEwen et al., 1979), 

and during the adolescence (Steinberg, 2008). On the other hand, the activational 

testosterone (basal testosterone; BT) effect involves testosterone secretion from the 

pubertal period to senescence, which activates certain cortical cells in neural pathways, 

mostly sensitized by the PT, even though these effects are not long-lasting (Arnold & 

Breedlove, 1985). 

Studies where both hormones (cortisol and testosterone) were investigated in 

decision-making contexts suggest cross-talk between hypothalamic-pituitary-adrenal 

(HPA) and hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axes during this process in order to 

facilitate decision-making behavior (Popma et al., 2007; Mehta & Josephs, 2010; Mehta 

et al., 2015). Thus, the dual-hormone hypothesis was proposed based on experimental 

evidence that testosterone and cortisol interact to modulate certain behaviors. For 

instance, higher concentrations of testosterone and lower levels of cortisol, or vice versa 

show a positive association with more dominant behaviors (Mehta & Josephs, 2010), 

greater aggression (Popma et al., 2007) and increased risky decision-making (Mehta et 

al., 2015). 

Given the limited information about the effect of the dual hormone hypothesis on 

the decision-making process, and the contradictory results of the PT effect on risky 

decisions, the main objective of this study was to determine whether the interaction 

between cortisol and testosterone is influenced by the level of pre-natal exposure to 

testosterone, estimated by the 2D:4D ratio. To that end, plasma levels for both 

testosterone and cortisol were measured in young men between the ages of 21 and 30 

years that completed a self-reported risk propensity scale (RPS) and a validated laboratory 
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task (Columbia Card Task (CCT). The role of romantic relationships in decision-making 

under risk was also quantified. 

 

2. Methods 

This study was authorized by the Research Ethics Committee of the Federal 

University of Rio Grande do Norte (Protocol. No. 1.533.119/ CAAE 

55187416.6.0000.5537). According to research legislation and guidelines in Brazil, 

participants were not paid for their participation. 

2.1. Participants 

The sample initially consisted of 50 young males, but due to the low volume of 

the basal blood sample, one of the participants was excluded. The subjects (N = 49) were 

aged between 21 and 30 years (mean age: 24.33+ 2.73) and were all undergraduate or 

graduate students at the Federal University of Rio Grande do Norte (Natal, Brazil). 

Twenty-seven subjects (55.1%) were not involved in a romantic relationship at the time 

of their participation, whereas the remaining 44.9% (N = 22) were.  

2.2. Materials and experimental procedure 

2.2.1. Blood sampling and hormone assays  

Upon arrival at the laboratory, the participants rested for at least 45 minutes, after 

which the first blood sample was collected. The second sample was collected 

approximately 30 minutes after the first collection and around 10 minutes after the CCT, 

which lasted around 20 minutes. A 5 mL blood sample was collected by venipuncture, 

using syringes with EDTA. Samples were then centrifuged at 3000 rpm for 10 minutes in 

a refrigerated centrifuge at -30 °C. Plasma was separated and stored in a freezer at -20 ° 

C in Eppendorf tubes. Cortisol and testosterone were dosed in duplicate by 
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chemiluminescence immunoassay (UniCelDxI 800 -Beckman Coulter), in accordance 

with the recommendations of commercial cortisol (Beckman Coulter Cortisol Reagent, 

100 Determinations 33600) and testosterone kits (Beckman Coulter Testosterone 

Reagent, 100 Determinations 33560). Coefficients of intra- and interassay variation were 

respectively for cortisol 4.03% and 3.20%, and for testosterone 0.7% and 6.86%. 

2.2.2. 2D:4D ratio 

To obtain a clear measurement for the length of the second and fourth fingers, 

both of the participants’ hands were scanned, with fingers straight and hands next to each 

other. Autometri software, develop by DeBruine (2004), was used to calculate the length 

of the second and fourth fingers, from the basal crease (approximately at the level of the 

distal part of the metacarpal) to the central point of the fingertip (Garbarino et al., 2011). 

The program automatically calculates the 2D:4D ratio. High 2D:4D ratios indicate low 

exposure to prenatal testosterone and vice-versa. 

2.2.3. Columbia Card Task (CCT) 

To assess the risk level for participants under laboratory conditions, we used the 

hot version of the Columbia Card Task (CCT), developed by Figner (2009). The test was 

validated and adapted for the Brazilian population by Kluwe-Schiavon et al. (2015). The 

task consists of 24 rounds, and in each round the participant is given 32 cards, upside 

down, organized in a 4x8 grid. The number of negative cards (1 or 3), the possible gain 

(10 or 30 points for each good card) or loss (250 or 750 points) changed every round. The 

participants were free to choose any card and stop whenever they wished, but if they 

chose a negative card, the program automatically subtracted the number of points 

corresponding to that round, immediately stopping the round and preventing participants 

from selecting another card. When the 24 sessions were played, the performance in each 

round was shown. The measurements to evaluate the amount of risk for each participant 
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included the number of cards the participant chose in each round (Figner et al., 2009; 

Kluwe-Schiavon et al., 2015). The rounds were divided according to the risk of lower or 

higher losses: (1) low-risk scenarios consisting of rounds involving only 1 negative card 

and the participant could lose 250 points; (2) medium-low scenarios consisting of rounds 

with 3 negative cards and 250 lost points; (3) medium-high scenarios, involving rounds 

with 1 negative card and a possible loss of 750 points; and (4) high-risk scenarios, 

consisting of rounds with 3 negative cards and a potential loss of 750 points (Table 1). 

 

Table 1 

Representation of the scenarios in the CCT classified by degree of risk of losses, 

based on Figner et al., (2009). 

Risk scenarios   Rounds 

Low Risk  10/ 250/1 – 30/250/1 

Medium Low Risk  10/250/3 – 30/250/3 

Medium High Risk  10/750/1 – 30/750/1 

High Risk  10/750/3 – 30/750/3 

 

The CCT was applied using the version provided by the researchers responsible 

for validation and adaptation of the test for the Brazilian population (Kluwe-Schiavon et 

al., 2015), which included instructions and files for computer installation. 

2.2.4. Risk Propensity Scale (RPS) 

This instrument was validated by Howat-Rodrigues et al. (2013) based on the 

DOSPERT scale (Blais & Weber, 2006). The scale contains 17 situations which the 

participant rates from 1 to 5 according to the likelihood of participating in that activity: 
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(1) never, (2) rarely, (3) sometimes, (4) often and (5) always. These situations are divided 

into 4 dimensions: substance abuse, risk in social relationships, health/safety risk and 

economic investment risk. The health/safety dimension is composed of 6 questions, with 

scores ranging from 0 to 30. The substance abuse and economic investment dimensions 

consist of 4 questions each, ranging from 0 to 20 points, and the social relationship 3 

questions, scored between 0 and 15. 

2.2.5. Sociodemographic questionnaire 

The participants completed a questionnaire on the following social and 

demographic questions: sex, romantic relationship status, sexual orientation, race, 

schooling level, and socioeconomic class. 

2.3. Experimental procedure 

Each participant was contacted by email or instant messaging service app and 

informed regarding the nature of the study. All sessions were scheduled from Monday to 

Friday between 2 and 5 pm to minimize circadian fluctuations in physiological profiles 

(Legler et al., 1982; Cooke et al., 1993). Each session was performed according to the 

following protocol as soon as the participants arrived at the laboratory: (i) After 

procedures were explained in detail, the ethical protocols and questionnaires were 

completed, the informed consent form signed, and the socioeconomic questionnaire filled 

out; (ii) The first blood sample was collected 45 minutes after the subjects arrived; (iii) 

Instructions about the CCT and answers to any questions were provided before starting 

the task, which lasted approximately 20 minutes; (iv) After the CCT was applied the 

participants’ hands were scanned and measured to determine the 2D:4D ratio, which took 

approximately 10 minutes.(v) A second blood sample was collected. 
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2.4. Statistical analysis 

The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 18 version) was used for 

statistical analysis. The test for normality, examining standardized skewness, indicated 

that testosterone (skewness = .239, SE = .340; W = .982, p = .649), cortisol (skewness = 

.012, SE = .340; W = .988, p = .904), left hand 2D:4D ratio (LHR; skewness = -.272, SE 

=.340; W = .962, p = .110), right hand 2D:4D ratio (RHR; skewness = .193, SE =.340; W 

= .976, p = .421) and mean for both 2D:4D ratios (MHR; skewness = -142, SE =.340; W 

= .959, p = .083) showed normal distributions. The percentage of variation for 

testosterone (W = 0.939, p = .013) and cortisol (W = 0.778, p < 0.001) were non-normally 

distributed. 

Pearson’s correlation (2-tailed) was used to determine possible correlations 

between the 2D:4D ratios and basal testosterone and cortisol concentrations. Multiple 

regression analyses were conducted and the predictors (2D:4D ratios, BT and cortisol) 

were mean-centered to calculate an interaction term. Significant interactions were 

decomposed using simple slope analysis, described by Aiken and West (1991), through 

the Hayes’ (2013) extension for SPSS. Spearman’s correlation (2-tailed) was applied to 

determine possible relationships between the percentage of variation of testosterone and 

cortisol versus performance and time spent on the CCT. The independent samples 

student’s t-test was conducted according to the relationship status of the participants to 

identify differences in attitude to risk on the RPS and CCT.  

The G Power program (version 3.1) was used to calculate the statistical power of 

the sample. Multiple regression analyzes with 3 predictors (2D:4D ratios, BT and 

cortisol), and their interactions, revealed a statistical power of 0.75 for the sample. For all 

tests p-values < 0.05 were statistically significant, while a statistical tendency was 

considered when p was ≥ 0.05 and ≤ 0.07. 
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3. Results 

A summary of descriptive statistics is shown in Table 2. The participants’ 

measures for the 2D:4D ratios were highly correlated between the left (LHR) and right 

(RHR) and individual hands versus mean values for both hands (MHR). No correlations 

were found between the 2D:4D ratio and basal testosterone or cortisol concentrations 

(Table 3).  

 

Table 2. 

Descriptive statistics for the main variables of the study. 

 Mean + SD Minimum Maximum 

Left hand 2D:4D ratio  0.959+ 0.028 0.861 1.02 

Right hand 2D:4D ratio 0.960+ 0.028 0.897 1.04 

Mean 2D:4D ratios 0.960+ 0.025 0.885 1.03 

Basal Testosterone (ng/dL) 399+ 110 161 637.45 

Basal Cortisol (µg/dL) 7.15+ 2.23 1.53 11.85 

 

Table 3. 

Correlations between the proportion 2D:4D and basal hormonal levels. 

 I II III IV 

I. LHR     

II. RHR 0.586a    

III. MHR 0.888a 0.893a   

IV. BT (ng/dL) 0.179 -0.071 0.059  

V. C (µg/dL) 0.125 0.082 0.116 0.149 

Notes: LHR = Left hand 2D:4D ratio; RHR = Right hand 2D:4D ratio; MHR = mean 

for the 2D:4D ratios; BT = Basal testosterone; C = Basal cortisol. ap <0.001 
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3.1. Interaction of prenatal and basal testosterone, and cortisol on attitude towards risk 

Multiple regression analyses showed no significant interactions between right 

hand ratio (RHR) in 2D:4D measures and basal testosterone or cortisol levels for any 

dimensions on the RPS. For the left hand ratio (LHR), a negative interaction was found 

with the basal testosterone and cortisol levels on the Health/Safety risk dimension of the 

RPS (β = -0.161; r2 = 0.147; t(41) = -2.04; p = 0.047). Decomposition of the interaction 

showed a marginal negative relation when both testosterone and cortisol levels were low 

(b = -74.95; se = 38.51; t(41) = -1.94; p = 0.058; - 1SD cortisol; -1SD testosterone). 

For the mean of measures from both hands (MHR), a negative relation was also 

found for the MHR x BT x cortisol interaction for the Health/Safety dimension (β = -

.291; r2 = 0.165; t(41) = -2.29; p = 0.027). Decomposing the interaction resulted in a 

marginal relation for the mean 2D:4D ratios when both cortisol and testosterone were low 

(b = -89.55; se = 45.93; t(41) = -1.94; p = 0.058; - 1SD cortisol; -1SD testosterone) (Figure 

1A). For total score on the RPS, a marginal negative relation with the MHR x BT x 

cortisol interaction (β = -0.637; r2 = 0.155; t(41) = -1.87; p = 0.068) was observed, but 

decomposition of the interaction was not significant. 

With respect to the CCT, no relationship was found between the LHR or RHR and 

basal testosterone and cortisol levels and the number of cards chosen. However, for the 

MHR x BT x cortisol interaction, a marginally negative relation with the number of cards 

chosen for the low-risk scenario (β = -1.76; r2 = 0.253; t(41) = -1.96; p = 0.056) was found. 

Moreover, after decomposing the interaction, a positive relation was observed between 

the MHR with low cortisol and high testosterone levels (b = 1145.36; se = 352.60; t(41) = 

3.24; p = .002; - 1SD cortisol; +1SD testosterone). In participants with high 2D:4D ratios 

(low PT), the interaction between high testosterone and low cortisol levels was associated 
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with a higher risk-taking behavior (Fig. 1B). No relation between MHR with the medium-

low, medium high and high scenarios, and total number of cards selected was observed. 

 

Fig 1. A -Attitude towards risk in the Health/Safety dimensions on the RPS 

scenario mediated by the interaction MHR x BT x Cortisol; B -Number of cards chosen 

in the CCT by participants from low-risk group mediated by the interaction MHR x BT x 

Cortisol. Plotted points represent conditional interactions of low and high (± 1SD) values 

of testosterone and cortisol (means centered). 
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3.2. Reactivity of testosterone and cortisol in relation to performance and time spent on 

the CCT 

No correlation was found between the reactivity of testosterone and cortisol. The 

total number of losses correlated negatively with the total score obtained on the CCT (rs 

= -0.772; p< 0.001; Fig. 2A). Testosterone reactivity showed a marginal positive 

correlation with total score on the CCT (rs = 0.274; p = 0.057; Fig. 2C) and was negatively 

correlated with the total number of losing rounds (rs = -0.293; p = 0.041; Fig. 2B) and 

total time spent on the CCT (rs = -0.342; p = 0.016; Figure 2D). However, no correlations 

were observed between the total number of losses, total score or the time spent on the 

CCT and the percentage cortisol variation (reactivity).  

 

 
Fig. 2. Spearman correlations between A – Total of losing rounds and total of points in 

the CCT; B – Testosterone reactivity (%) and total of losing rounds in the CCT; C – 

Testosterone reactivity and the total of points in the CCT; D – Testosterone reactivity and 

the total of time spend on the CCT. 
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3.3. Relationship status and attitude towards risk 

No differences in 2D:4D ratios, basal testosterone or cortisol levels were found in 

relation to romantic relationship status on the RPS scale for any of its dimensions. 

Analyses related to intergroup differences in the number of cards selected on the CCT 

revealed slight differences for the total number of cards selected (t (47)= 1.88; p = .066) 

and number of cards chosen in the medium-high (t (47)= 2.07; p = .044) and high-risk (t 

(47)= 2.97; p = .005) rounds (Table 4).  

 

Table 4 

Differences in the number of cards selection depending on the romantic relationship 

status 

 

Single In a relationship 

 

  

 

(n=27)  (n = 22) 

  

 

M SD M SD t(47) P 

Low 73.4 23.6 74.1 17.9 -0,127 0.900 

Med-low 42.5 12.7 37.6 13.9 1.26 0.212 

Med-high 78.2 23.4 63.6 25.5 2.07 0.044* 

High 44.1 13.3 33.3 11.7 2.97 0.005* 

Total 238.3 56.8 208.9 51.2 1.88 0.066* 

Notes: Low = Low-risk scenarios in the CCT; Med-low = Medium-low risk scenarios in 

the CCT; MHR = Med-high risk scenarios in the CCT; High = High-risk scenarios in 

the CCT; Total = Total of rounds in the CCT. 
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4. Discussion 

The results of this study showed that the effect of prenatal testosterone together 

with activational levels of testosterone and cortisol may predict the attitude of young men 

toward risk. Low 2D:4D ratios, which indicate high prenatal exposure to testosterone, 

were associated with higher attitude towards risk, as indicated by the RPS, which 

simulates everyday situations when both basal testosterone and cortisol are low or high. 

By contrast, participants who showed high 2D:4D ratios, i.e. low exposure to prenatal 

testosterone, exhibited a higher response to risk during execution of the CCT, only when 

associated with high levels of testosterone and low levels of cortisol. These results suggest 

that the brain circuitry related to attitude towards risk in participants with a lower 2D:4D 

ratio seems not to depend on the activational effects of basal testosterone associated with 

cortisol to elicit high-risk behavior in everyday scenarios, as indicated in previous studies 

(Stenstrom et al., 2011). On the other hand, a higher 2D:4D ratio requires greater 

activational effects of testosterone associated with low cortisol to modulate risk-taking 

behavior, conferring more plasticity to cope with different situations, as proposed by 

studies that did not measure prenatal testosterone (Metha et al., 2015; Barel et al., 2017). 

Other studies demonstrated a negative correlation between the 2D:4D ratio and 

economic risk taking, but not for the Health/safety dimension (Garbarino et al., 2011; 

Stenstrom et al., 2011; Kim et al., 2014). The results of this investigation show a negative 

relationship between low 2D:4D ratio (high PT) and the attitude towards risk in the 

Health/safety dimension on the RPS when basal testosterone and cortisol levels were low 

or high. Thus, a high 2D:4D ratio associated with high activational levels for testosterone 

and low cortisol indicated a tendency towards a higher attitude to risk in the health/safety 

dimension of the RPS. 
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On the CCT, high basal testosterone and low cortisol levels were associated with 

higher risk-taking behavior in the low-risk scenario, with a higher 2D:4D ratio (low PT). 

Additionally, low testosterone and high cortisol show a tendency to a heightened response 

to risk, also associated with a high 2D:4D ratio. This result is consistent with the dual 

hormone hypothesis (Mehta et al 2015), which states that high testosterone and low 

cortisol levels are needed for risk taking. According to these authors, this finding has an 

evolutionary basis, whereby the cross-talk between gonadal and stress response axes 

modulate proximal causes for risk taking in different situations (health and safety: sexual 

relationships, substance abuse and dangerous driving; economic: gambling and risky 

financial decisions; development: puberty; Eisenegger et al., 2011) as well as ultimate 

causes (the pursuit and maintenance of social status) of the behavior expression. 

One study on the neuroscience of social decision-making (Rilling & Sanfey, 2011) 

suggests that natural selection may favor the cognitive abilities of individuals to learn 

from others, mainly more successful individuals, evaluated by deference or social skill 

status bestowed on them. In the present context, natural selection may have provided an 

organizational effect of testosterone to favor dominant behaviors. However, with respect 

to the importance of neural plasticity in facing unstable environmental situations, the 

activational effects of testosterone on brain circuitry seem to be necessary to modulate 

decision-making under risk, allowing different behavioral outputs depending on the 

contexts of survival and reproduction complexity, mainly in individuals where the 

organizational effect was low. Anthropological studies suggest that the increase in 

population density across the human evolutionary process created new cognitive demands 

favoring prosocial and tolerance behaviors, and which occurred by decreasing androgen 

reactivity (Cieri et al., 2014). Thus, in competitive contexts where risk attitude is high, 



41 

 

 

neural plasticity was critical in allowing subordinates flexibility in their behavior to 

promote their evolutionary fitness (Oliveira, 2009). 

The range of variation (reactivity) for testosterone before and after the CCT 

showed a negative correlation with the number of losing rounds, and a positive correlation 

with the best performance on this test. This finding is consistent with other studies in 

which fewer losses and more wins showed an increase in the concentration of testosterone 

modulating dominant-like behavior in different contexts (Coates & Herbert, 2008; 

Oliveira, 2009; Carré et al., 2013). The findings of the present study also suggest that an 

increase in testosterone levels results in greater caution about engaging in risky situations, 

possibly to obtain better performance, preparing individuals for future challenges 

(Oliveira, 2009), in contrast to the findings described in a previous study (Apicella et al., 

2014), in which it was found that an increase in testosterone levels was related to greater 

risk behaviors. This discrepancy may be due to differences in the procedure and tasks 

used, since Apicella et al. (2014) had a clear loser and winner exposed to each other. In 

the current study, the participants’ losses were on a computer, and their goal was to get 

the highest possible score on the task. Moreover, the participants had only access to the 

partial score per round at the end of the CCT, but not the total score. The negative 

correlation found between total time spent on the task and testosterone reactivity might 

be related to the impulsivity of participants. One possible way in which the testosterone 

is modulating this behavior is through the inhibition of the prefrontal cortex (Hare et al., 

2009), mainly in the orbitofrontal cortex (OFC; Handa et al., 1997; Mehta & Beer, 2010), 

and the coupling between the OFC with the amygdala (Van Wingen et al., 2010). 

Although other studies failed to demonstrate this correlation (Sánchez-Martín et al., 

2011), or showed a negative effect between testosterone and impulsivity (Wood et al., 

2013). 
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Basal testosterone levels were not associated with the relationship status of the 

participants. Studies investigating relationship status in male college students found low 

testosterone only when they were committed to sexual exclusivity with their partners. By 

contrast, men who were interested in new sexual encounters maintained high testosterone 

levels (McIntyre et al., 2006). Similarly, men in romantic relationships for less than 12 

months also maintained high testosterone levels (Farrelly et al., 2015). These authors 

suggest that high testosterone in uncommitted men or those in short-term relationships 

and low testosterone recorded for committed pairs reflected evolutionary adaptations 

related to hormonal dynamics present in the reproductive effort, mainly involved with 

parental care. The participants not involved in a romantic relationship showed a tendency 

to exhibiting a heightened response to risk in the total number of cards selected as well 

as in riskier rounds. Although these results support the evidence of previous studies, 

which show that men in a romantic relationship are more risk aversive that uncommitted 

men (Baker & Maner, 2008; Frankenhuis & Karremans, 2012), we are unable to state this 

with certainty because participants were not asked about the duration of their 

relationship.  

In summary, this research shows that the prenatal levels of testosterone exposure 

produce a risk-taking attitude. Moreover, another highlight of this study is that risk-taking 

behavior may be modulated by activational testosterone alone or an interaction with 

cortisol. The attitude towards risk, when testosterone and cortisol levels are either high or 

low, tends to decline as the 2D:4D ratio increases (lower TP). On the other hand, when 

testosterone levels are high and cortisol low, or vice-versa, the attitude toward risk seems 

to increase as the 2D: 4D ratio rises. We also provide some evidence that individuals 

engaged in romantic relationship showed a tendency to exhibiting a more cautious 

response to risk in CCT when compared to uncommitted men. 
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Future research should focus on clarifying the process of decision-making under 

risk, such as the effects of both organizational and activational testosterone, and how 

cortisol might be involved. Furthermore, future studies should determine testosterone and 

cortisol reactivity in different versions of the CCT as well as the impact of other factors 

(psychological, individual, social and biological) on the task in order to allow 

comparisons and reinforce the power of the test to study risk taking behavior. 
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7. DISCUSSÃO 

Em relação à primeira hipótese levantada, os resultados desta investigação 

sugerem uma relação negativa entre a baixa proporção 2D:4D, ou seja, alta testosterona 

pré-natal, e a atitude em relação ao risco dos participantes, na dimensão de 

saúde/segurança no EPR, quando os níveis basais de testosterona e cortisol foram baixos 

ou elevados. Nesta mesma direção, uma elevada proporção 2D:4D associada a altos níveis 

de testosterona e baixos níveis de cortisol indicaram uma tendência dos participantes a 

apresentarem alta atitude em relação ao risco na dimensão saúde/segurança no EPR. No 

CCT, altas concentrações da testosterona basal e baixas do cortisol foram associadas a 

um comportamento mais arriscado no cenário de baixo risco, quando a proporção 2D:4D 

foi alta. Além disso, os participantes com níveis baixos de testosterona e elevados de 

cortisol mostram uma tendência para uma maior atitude de risco quando a proporção 2D: 

4D é alta. 

Estes resultados indicam uma relação positiva entre os níveis de testosterona pré-

natal e o traço da atitude em direção ao risco nos cenários cotidianos, como dimensionado 

pelo EPR. Por outro lado, a resposta em diferentes contextos parece estar sendo modulada 

principalmente pela interação entre os efeitos activacionais da testosterona basal e do 

cortisol. Estes resultados são consistentes com investigações prévias que demosntraram 

que a atitude ao risco parece ser modulada por altos níveis de testosterona basal e baixos 

do cortisol, ou vice-versa (Mehta et al 2015; Barel, Shahrabani & Tzischinsky, 2017). 

Desta forma, a testosterona pré-natal parece exercer um efeito que torna a expressão do 

comportamento de risco mais rígida, embora os efeitos activacionais da testosterona basal 

e do cortisol possuam um efeito modulatório, de modo a favorecer a expressão mais 

plástica do comportamento, dependendo do contexto, principalmente quando o efeito pré-

natal da testosterona é menor.  

Os resultados observados no que diz respeito à segunda hipótese, onde foi predito 

que as reatividades da testosterona e do cortisol apresentariam correlação negativa entre 

elas, mostram que a reatividade do cortisol não apresentou nenhuma relação com a 

reatividade da testosterona nem com o desempenho e o tempo gasto no CCT. Por outra 

parte, a reatividade da testosterona apresentou uma correlação positiva com a quantidade 

de pontos no CCT, e uma correlação negativa com o número de rodadas perdidas e o total 

do tempo gasto no CCT, como esperado, corroborando parcialmente esta hipótese. Estes 
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resultados são consistentes com outros estudos nos quais poucas perdas, ou mais ganhos, 

estão relacionados com aumento nos níveis de testosterona modulando, desta forma, 

comportamentos do tipo dominante em diferentes contextos, como agressão ou decisões 

econômicas arriscadas (Archer, 2006;) ou, ainda, para preparar os “ganhadores” para um 

próximo desafio (Oliveira, 2009). Os resultados mostraram também que o aumento 

observado nos níveis de testosterona gerou um aumento na aversão ao risco nos 

participantes, que pode estar relacionado com o objetivo de obtenção de uma melhor 

pontuação no CCT. Esta ocorrência é  contrária ao que foi demostrado por outros estudos 

(Coates & Herbert, 2008; Apicella et al., 2014), no qual um aumento nos níveis de 

testosterona foi relacionado com um aumento na atitude ao risco em cenários econômicos. 

Todavia, a discrepância entre estes resultados pode ser devido à natureza das tarefas. Por 

outra parte, a correlação negativa entre a reatividade da testosterona e o total do tempo 

gasto na tarefa, pode estar relacionada com a impulsividade do participante, no momento 

de escolher as cartas, embora um outro estudo não tenha encontrado correlação entre a 

testosterona e impulsividade (Sánchez-Martín, Azurmendi, Pascual-Sagastizabal, Cardas, 

Braza, Braza & Muñoz, 2011). 

Para a terceira hipótese, onde se supôs que os participantes sem relacionamento 

romântico apresentariam níveis basais de testosterona mais elevados e maior atitude ao 

risco no EPR e no CCT, não foram encontradas diferenças nas médias das concentrações 

basais de testosterona entre os participantes. Em relação à atitude de risco no CCT, os 

participantes sem relacionamento romântico apresentam maior atitude ao risco, nos 

cenários mais arriscados no CCT, negando, parcialmente a hipótese. Embora vários 

estudos demostram que o fato de estar em um relacionamento não necessariamente 

diminui os níveis de testosterona, pois homens que ainda mostram interesse em novos 

encontros sexuais mantem os níveis de testosterona elevados (McIntyre, Gangestad, 

Gray, Chapman, Burnham, O'Rourke, & Thornhill, 2006), novas investigações, 

controlando a duração do relacionamento, em homnes adultos jovens  são necessárias 

para corroborar ou não este dado. Da mesma forma, a duração do relacionamento influi 

nos níveis de testosterona, onde homens em relacionamentos com duração menor que 12 

meses apresentam altos níveis de testosterona, comparado com homens em 

relacionamentos com maior duração (Farrelly, Owens, Elliott, Walden & Wetherell, 

2015). A limitação do presente estudo, onde não foi investigada a duração do 
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relacionamento, pode ter influenciado neste resultado negativo em relação aos níveis de 

testosterona. 

Em relação à atitude de risco, os resultados desta pesquisa são consistentes com 

outras investigações onde é mostrado que homens sem compromisso romântico 

presentam uma maior atitude em relação ao risco (Baker & Maner, 2008; Frankenhuis & 

Karremans, 2012). Este resultado sugere mecanismos de adaptação evolutiva na 

reatividade da testosterona e da tomada de decisões sob risco, para favorecer o sucesso 

reprodutivo, onde um aumento nos níveis de testosterona, dependendo do contexto, pode 

favorecer o status social (Oliveira, 2009; Eisenegger, Haushofer & Fehr, 2011) e a 

procura de um parceiro sexual (Baker & Maner, 2008; Frankenhuis & Karremans, 2012). 

Por outra parte, a diminuição nos níveis de testosterona em homens que se encontram em 

um relacionamento estável e duradouro é de igualmente adaptativo para favorecer o 

comportamento reprodutivo, em particular, o cuidado parental (Gray, Kahlenberg, 

Barrett, Lipson & Ellison, 2002; McIntyre et al., 2006; Farrelly et al., 2015). 

A quarta hipótese investigada, relacionada às pontuações para os inventários 

psicométricos dos participantes, não foi corroborada, uma vez que apresentou um 

resultado oposto, considerando a correlação positiva encontrada entre as pontuações para 

os inventários psicométricos (IDB e IDATE) com a atitude em relação ao risco nos 

cenários mais arriscados no CCT. Estes resultados são contrários a estudos anteriores, os 

quais descrevem correlações negativas entre a pontuação nesses inventários 

psicométricos com a atitude ao risco em cenários hipotéticos em uma escala de risco auto 

relatado (Mitte, 2007). Todavia, no presente estudo foi utilizado um contexto no qual 

ocorre a exposição direta ao risco no CCT que pode haver suscitado uma resposta 

diferente no comportamento dos participantes com maiores pontuações para o IDB e 

IDATE. A discrepância observada, portanto, pode ser devida às variações metodológicas 

presentes nas duas amostras, neste caso representadas por populações diversas e 

diferenças no tipo de tarefas usadas (Celec, Ostanivokvá & Hodosy, 2015). Enquanto a 

amostra de Mitte (2007) fez uso de homens e mulheres e uma escala de risco, o presente 

estudo foi realizado apenas com homens e a tarefa do CCT demandou uma resposta direta 

ao contexto de tomada de decisão sob risco.  

Pesquisas futuras precisam se concentrar em como os efeitos da testosterona pré-

natal e basal, conjuntamente com o cortisol, podem estar relacionados com o processo de 
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tomada de decisão sob risco. Do mesmo modo, as investigações futuras devem incluir a 

reatividade da testosterona e do cortisol e suas relações com diferentes versões do CCT, 

bem como o impacto de outros fatores (psicológicos, individuais, sociais e biológicos) na 

tarefa, considerando a baixa quantidade de estudos disponíveis para permitir comparações 

e para reforçar o poder do teste para avaliar comportamentos arriscados. 

8. CONCLUSÕES 

Diante dos resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que: 

1. A atitude em relação ao risco quando os níveis de testosterona e cortisol são altos ou 

baixos, tende a diminuir à medida que aumenta a proporção 2D: 4D (baixa testosterona 

pré-natal). Por outro lado, quando os níveis de testosterona são elevados e os de cortisol 

baixos, ou vice-versa, a atitude em relação ao risco parece aumentar à medida que 

aumenta a proporção 2D: 4D. 

2. Os níveis de testosterona pré-natal influenciam a criação de um traço que favorece a 

atitude ao risco. Além disso, outro destaque deste estudo é que o comportamento de risco 

parece estar sendo modulado pela testosterona activacional, isoladamente, ou em 

interação com o cortisol.  

3. A maior reatividade da testosterona, mas não a de cortisol, parece modular o 

comportamento de risco e melhorar o desempenho da tarefa no CCT conferindo maior 

flexibilidade ao comportamento, a depender do contexto. 

4. Não estar envolvido em relacionamento romântico aumenta o comportamento de risco 

favorecendo as oportunidades de interação social com potenciais e a exposição a cenários 

que favoreçam o encontro com parceiros sexuais. 

5. O comportamento de risco dos participantes apresenta correlação positiva com a 

pontuação nos inventários psicométricos, ao contrário do esperado a partir de resultados 

prévios, provavelmente pelo tipo de amostra (apenas homens) e do contexto na tarefa 

utilizados no presente estudo, em relação aos resultados descritos na literatura. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01. Escala de propensão ao risco (EPR) 

 

 

ESCALA DE PROPENSÃO AO RISCO (EPR) 

 

A seguir encontram-se questões sobre atividades ou comportamentos que podem ocorrer 

ou não na sua vida. Para cada uma das questões seguintes você terá que indicar a 

probabilidade de você fazer cada atividade ou comportamento listado em uma escala de 

1 a 5, supondo que a situação acontecesse no seu dia-a-dia,como segue: 

 

1= Nunca faria; 2 = Raramente faria; 3 = Às vezes faria; 

4 = Muitas vezes faria; e 5 = Sempre faria 

 

Antes de iniciarmos, vamos fazer 2 exemplos para você não ter dúvidas sobre como julgar 

os itens. 

 

Abaixo seguem dois comportamentos que podem ocorrer na vida das pessoas, usando a 

escala de 5 pontos, marque com um X a probabilidade de você fazer essas duas atividades 

listadas. Se você marcar 5 na primeira questão, indica que você poderia discutir com seu 

vizinho sempre, caso sua resposta seja 1, nunca discutiria com seu vizinho. 

 

 Nunca 

faria 

Raramente 

faria 

Ás vezes 

faria 

Muitas 

vezes faria 

Sempre 

faria 

A) Discutir com seu 

vizinho. 

1 2 3 4 5 

B) Ser cantor de uma banda. 1 2 3 4 5 

 

Agora que você já entendeu como se faz, para cada uma das questões seguintes, indique 

a probabilidade de você fazer cada atividade listada em uma escala de 1 = nunca faria a 

5 = sempre faria, supondo que a situação acontecesse no seu dia-a-dia. 
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 Nunca 
Faria 

Raramente 
faria 

Às 
vezes 
faria 

Muitas 
vezes faria 

Sempre 
faria 

1. Usar drogas ilegais. 1 2 3 4 5 

2. Discordar de alguém bastante respeitado pela sua 
família em uma questão importante. 

1 2 3 4 5 

3. Apostar grande quantidade do seu dinheiro em um jogo 
de cartas. 

1 2 3 4 5 

4. Não usar cinto de segurança ao andar de carro. 1 2 3 4 5 

5. Criticar uma pessoa importante para você. 1 2 3 4 5 

6. Ingerir alimentos com alto teor de colesterol (frituras, 
etc) regularmente. 

1 2 3 4 5 

7. Ser avalista (pessoa que dá sua garantia em favor de 
terceiro, mediante assinatura em documento de crédito) 
de alguém. 

1 2 3 4 5 

8. Trair esposo (a), namorado (a) ou companheiro (a) com 
outra pessoa. 

1 2 3 4 5 

9. Consumir bebidas alcoólicas em excesso. 1 2 3 4 5 

10. Vestir roupas não convencionais (não adequadas) para 
a situação. 

1 2 3 4 5 

11. Apostar grande quantidade de dinheiro em loterias. 1 2 3 4 5 

12. Comprar drogas ilegais. 1 2 3 4 5 

13. Colocar a vida dos outros em risco por dirigir em alta 
velocidade. 

1 2 3 4 5 

14. Não utilizar protetor solar ao expor-se ao sol. 1 2 3 4 5 

15. Experimentar drogas ilegais para ver o efeito que 
causam em você. 

1 2 3 4 5 

16. Colocar a vida dos outros em risco por dirigir bêbado. 1 2 3 4 5 

17. Emprestar dinheiro para um conhecido. 1 2 3 4 5 

 

Levantamento dos escores: 

 

Esta maneira de calcular resulta em altas médias de propensão ao risco em cada uma das 

subescalas: 

 

Passos: 

1- Subescala de risco de saúde/segurança: média aritmética dos itens 4, 6, 8, 13, 14, 16. 

2- Subescala de risco de abuso de substâncias: média aritmética dos itens 1, 9, 12, 15. 

3 – Subescala de investimento financeiro: média aritmética dos itens 3, 7, 11, 17. 

4 – Subescala de risco nas relações sociais: média aritmética dos itens 2, 5, 10. 
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Anexo 02. Questionário Sociodemográfico 
 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 
 

Sexo: (   ) Masculino      (   ) Feminino                                 Idade: ________ 

 

Vejo minha cor como: (  )Branca     (  )Preta     (  )Parda     (  )Amarela     (  )Índigena      

 

Estado civil atual: (  ) Solteiro  (  )Namorando  (  )Noivo  (  )Casado  (  )União estável 

 

Tem filhos?  (   ) Sim; quantos? ________   (   ) Não 

 

Orientação sexual? (  ) Heterossexual(  ) Homossexual(  ) Bissexual  

(  ) Não sabe/não responde 

 

Marque com um “X” o número de itens da lista ao qual você tem acesso em sua 

residência 

 0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores      

Rádio       

Banheiro      

Automóvel      

Empregada mensalista      

Aspirador de pó      

Máquina de lavar      

DVD      

Geladeira      

Freezer       

 

Quem é chefe da família? 

(   ) Pai  (   ) Mãe   (   ) Eu mesmo    

(   ) Outro (especificar quem:___________________) 

 

Nível de instrução: 

(  ) 1º ano de faculdade   (   ) 2º ano de faculdade   (   ) 3º ano de faculdade 

(  )4º ano de faculdade   (   ) 5º ano de faculdade   (   ) Formado ( ) Pós-graduação  
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Nível de instrução do pai:          Nível de instrução da mãe: 

(   ) Não sei informar (   ) Não sei informar 

(   ) Nunca estudou (   ) Nunca estudou 

(   ) 1ª série do ensino fundamental (   ) 1ª série do ensino fundamental 

(   ) 2ª série do ensino fundamental (   ) 2ª série do ensino fundamental 

(   ) 3ª série do ensino fundamental (   ) 3ª série do ensino fundamental 

(   ) 4ª série do ensino fundamental (   ) 4ª série do ensino fundamental 

(   ) 5ª série do ensino fundamental (   ) 5ª série do ensino fundamental 

(   ) 6ª série do ensino fundamental (   ) 6ª série do ensino fundamental 

(   ) 7ª série do ensino fundamental (   ) 7ª série do ensino fundamental 

(   ) 8ª série do ensino fundamental (   ) 8ª série do ensino fundamental 

(   ) 9ª série do ensino fundamental (   ) 9ª série do ensino fundamental 

(   ) 1ª série do ensino médio (   ) 1ª série do ensino médio 

(   ) 2ª série do ensino médio (   ) 2ª série do ensino médio 

(   ) 3ª série do ensino médio (   ) 3ª série do ensino médio 

(   ) 1º ano de faculdade  (   ) 1º ano de faculdade  

(   ) 2º ano de faculdade  (   ) 2º ano de faculdade  

(   ) 3º ano de faculdade  (   ) 3º ano de faculdade  

(   ) 4º ano de faculdade  (   ) 4º ano de faculdade  

(   ) 5º ano de faculdade  (   ) 5º ano de faculdade  

(   ) Formado  (   ) Formado  

(   ) Pós-graduação (   ) Pós-graduação 
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Anexo 03. Inventário de Depressão de Beck (IDB) 
 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (IDB) 
 

Neste questionário há grupos de frases que se referem a estados de espirito. Leia cuidadosamente 

cada grupo e escolha a frase (ou frases) que melhor descreve a forma como sente presentemente. Por favor 

faça um círculo no numero que se encontra no início da(s) frase(s) que escolheu. Certifique-se de que leu 

todas as frases de cada grupo antes de fazer a sua escolha. 

 

01. Não me sinto triste. 

02. Sinto-me triste. 

03. Ando sempre triste e não consigo evitá-lo. 

04. Ando tão triste ou infeliz que não consigo suportar mais isto. 

 

05. Não me sinto particularmente desencorajado(a) em relação ao futuro. 

06. Sinto-me desencorajado(a) em relação ao futuro. 

07. Sinto que não tenho nada a esperar do futuro. 

08. Não tenho qualquer esperança no futuro e sinto que a minha situação não pode melhorar. 

 

09. Não me sinto um(a) falhado(a). 

10. Sinto que tive mais fracassos que a maioria das pessoas. 

11. Quando olho para a minha vida passada, tudo o que vejo é uma quantidade de falhanços. 

12. Sinto que sou uma pessoa completamente falhada. 

 

13. Sinto-me tão satisfeito(a) com as coisas como anteriormente. 

14. Não me sinto satisfeito(a) com as coisas que anteriormente me satisfaziam. 

15. Não me consigo sentir realmente satisfeito(a) com nada. 

16. Sinto-me descontente e aborrecido(a) com tudo. 

 

17. Não me sinto culpado(a) de nada em particular. 

18. Sinto-me culpado(a) uma grande parte das vezes. 

19. Sinto-me bastante culpado(a) a maior parte das vezes. 

20. Sinto-me sempre culpado. 

 

21. Não sinto que esteja a ser vítima de algum castigo.6 

22. Sinto que posso vir a ser castigado(a). 

23. Espero vir a ser castigado(a). 

24. Sinto que estou a ser castigado(a). 

 

25. Não me sinto desiludido(a) comigo. 

26. Estou desiludido(a) comigo mesmo(a). 

27. Estou desgostoso(a) comigo mesmo(a). 

28. Odeio-me. 

 

29. Não sinto que seja pior do que qualquer outra pessoa. 

30. Critico-me a mim mesmo(a) pelas minhas fraquezas ou erros. 

31. Estou constantemente a culpar-me pelas minhas faltas. 

32. Acuso-me de todo o mal que acontece. 

 

 

33. Não penso suicidar-me. 

34. Tenho idéias de pôr termo à vida, mas não consigo concretizá-las. 

35. Gostaria de pôr termo à vida. 

36. Gostaria de pôr termo à vida se tivesse oportunidade. 

 

37. Não choro mais do que é habitual. 

38. Choro mais, agora, do que era costume. 

39. Passo o tempo a chorar. 

40. Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo chorar mesmo  

      quando me apetece. (cont.) 
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41. Não ando mais irritado(a) do que é costume. 

42. Fico aborrecido(a) ou irritado(a) mais fácilmente do que era costume. 

43. Sinto-me constantemente irritado(a). 

44. Não fico irritado(a) com o que anteriormente me irritava. 

 

45. Não perdi o interesse pelas outras pessoas. 

46. Interesso-me menos pelas pessoas do que era costume. 

47. Perdi quase todo o interesse pelas outras pessoas. 

48. Perdi todo o interesse pelas outras pessoas. 

 

49. Sou capaz de tomar decisões tão bem com anteriormente. 

50. Evito tomar tantas decisões como fazia anteriormente. 

51. Agora tenho muito mais dificuldade em tomar decisões do que tinha anteriormente. 

52. Sinto-me completamente incapaz de tomar qualquer decisão. 

 

53. Acho que o meu aspecto é o do costume. 

54. Preocupo-me por poder parecer velho(a) ou pouco atraente. 

55. Sinto que há constantes mudanças no meu aspecto que me tornam pouco atraente. 

56. Acho que tenho um aspecto horrível (desagradável). 

 

57. Sou capaz de trabalhar tão bem como é costume. 

58. Agora necessito de um esforço maior do que anteriormente para começar a fazer qualquer coisa. 

59. Tenho que fazer um grande esforço para fazer qualquer coisa. 

60. Não consigo fazer nenhum trabalho. 

 

61. Consigo dormir tão bem como é habitual. 

62. Não durmo tão bem como costumava. 

63. Acordo 1 ou 2 horas mais cedo do que era costume e custa-me voltar a adormecer 

64. Acordo muitas horas antes do que era costume e não consigo tornar a adormecer. 

 

65. Não me sinto mais cabsado(a) do que é habitual. 

66. Fico cansado(a) com mais facilidade do que dantes. 

67. Fico cansado(a) quando faço seja o que for. 

68. Sinto-me demasiado cansado(a) para fazer seja o que for. 

 

69. O meu apetite é o mesmo de sempre. 

7o. Meu apetite não é tão bom como costumava ser. 

71. O meu apetite piorou muito, ultimamente. 

72. Não tenho apetite absolutamente nenhum. 

 

73. Não tenho perdido peso, ultimamente. 

74. Perdi mais de 2.5 kg de peso. 

75. Perdi mais de 5 kg de peso. 

76. Perdi mais de 7.5 kg de peso. 

 

77. Não me tenho preocupado(a) com a minha saúde mais do que é habitual. 

78. Estou preocupado(a) com problemas de saúde tais como dores, problemas de estomago ou prisão de 

ventre. 

79. Estou tão preocupado(a) com os meus problemas de saúde que me é difícil pensar noutra coisa. 

80. Estou tão preocupado(a) c\ os meus problemas de saúde que não consigo pensar absolutamente em mais 

nada. 

 

81. Não notei qualquer mudança recente no meu interesse pela vida sexual. 

82. Estou menos interessado(a) pela vida sexual do que anteriormente. 

83. Estou muito menos interessaodo(a) pela vida sexual, agora. 

84. Perdi completamente o interesse pela vida sexual. 

 

Qualifica-se somando somente as respostas, a forma de classificar a pontuação é a seguinte: 

0 a 12 pontos: pessoa sem depressão clínica 
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13 a 20: sintomas depressivos leves 

21 a 30: depressão moderada 

31 ou mais: depressão severa. 
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Anexo 04. Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 
 

INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO – IDATE 
 

Nome: ___________________________________________________Data: ______ 

 

PARTE I 

Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que 

melhor indicar como você se sente agora, neste momento. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 

aproxime de como você se sente neste momento. 

 

AVALIAÇÃO 

 Muitíssimo ................. 4 Um pouco ..................... 2 

 Bastante ..................... 3 Absolutamente não....... 1 

 

1. Sinto-me calmo(a) .................................................................. 1 2 3 4 

2. Sinto-me seguro(a) ................................................................. 1 2 3 4 

3. Estou tenso(a) ........................................................................ 1 2 3 4 

4. Estou arrependido(a) .............................................................. 1 2 3 4 

5. Sinto-me à vontade ................................................................ 1 2 3 4 

6. Sinto-me perturbado(a) .......................................................... 1 2 3 4 

7. Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios .................... 1 2 3 4 

8. Sinto-me descansado (a) ........................................................ 1 2 3 4 

9. Sinto-me ansioso(a) ............................................................... 1 2 3 4 

10. Sinto-me "em casa" .............................................................. 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante ............................................................... 1 2 3 4 

12. Sinto-me nervoso(a) ............................................................. 1 2 3 4 

13. Estou agitado(a) ................................................................... 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos.............................................. 1 2 3 4 

15. estou descontraído(a) ........................................................... 1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito(a) ........................................................... 1 2 3 4 

17. Estou preocupado(a) ............................................................ 1 2 3 4 

18. Sinto-me superexitado(a) e confuso(a) ................................ 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre .................................................................... 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem ....................................................................... 1 2 3 4 
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PARTE II 

Leia cada pergunta e faça um círculo em redor do número à direita que melhor indicar como 

você geralmente se sente. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a resposta que mais se 

aproximar de como você se sente geralmente. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Quase sempre ............ 4 Às vezes ....................... 2 

 Frequentemente ......... 3 Quase nunca ................. 1 

 

1. Sinto-me bem .................................................................................................. 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente ....................................................................................... 1 2 3 4 

3. Tenho vontade de chorar ................................................................................. 1 2 3 4 

4. Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser ......................... 1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente .......... 1 2 3 4 

6. Sinto-me descansado(a)................................................................................... 1 2 3 4 

7. Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo ................................ 1 2 3 4 

8. Sinto  que  as  dificuldades  estão  se  acumulando  de  tal forma  que não  

as consigo resolver .............................................................................................. 1 2 3 4 

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância ......................................... 1 2 3 4 

10. Sou feliz ........................................................................................................ 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas............................................................... 1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança em mim mesmo(a) ............................................. 1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro(a) ........................................................................................ 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas .................................................. 1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimido(a) .................................................................................. 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito(a) .......................................................................................... 1 2 3 4 

17. Às vezes, idéias sem importância me entram na cabeça e ficam me  

preocupando ........................................................................................................ 1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da cabeça .... 1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável ................................................................................. 1 2 3 4 

20. Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus problemas  

do momento ......................................................................................................... 1 2 3 4 
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Anexo 05. Explicação metodológica do modelo estatístico 
 

Modelo 3 Hayes (2013) 
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Efeito condicional de X sob Y = b1 + b4M+ b5W+ b7MW 
 

 

TOMADO de:  

 

Model Templates for PROCESS for SPSS and SAS 2013-2015 Andrew F. 

Hayes and The Guilford Press 
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Anexo 06. Resultados estatísticos adicionais 
 

Correlations 2D:4D ratios Vs EPR and CCT 

 LHR RHR MHR 

Health/safety  -.148 -.119 -.150 

Substance abuse  .002 .091 .053 

Economic investment  -.158 -.077 -.131 

Social relationships  -.145 .012 -.074 

Total EPR -.141 -.021 -.090 

# Cards Low .117 .333a .254 

# Cards Med-Low -.029 .162 .076 

# Cards Med-High -.082 .052 -.016 

# Cards High .285a .123 .228 

# Cards Total .069 .218 .162 

Notes: LHR = Left hand 2D:4D ratio; RHR = Right hand 2D:4D ratio; MHR = mean for 

the 2D:4D ratios; Low = Low-risk scenarios in the CCT; Med-low = Medium-low risk 

scenarios in the CCT; MHR = Med-high risk scenarios in the CCT; High = High-risk 

scenario in the CCT; Total = Total of rounds in the CCT.  ap < .05 

 

Multiple regression analyses 2D:4D ratios x BT no EPR e CCT 

  β R2 t(45) p [95% CI] 

LHR x BT Health/safety .003 .097 .521 .604 [-.011, .019] 

 Substance abuse -.003 .008 -.405 .687 [-.023, .014] 

 Economic investment .009 .154 1.70 .096 [-.001, .019] 

 Social relationships .004 .097 .745 .459 [-.007, .016] 

 Total EPR .013 .106 .689 .494 [-.026, .053] 

 # Cards Low .014 .016 .2565 .798 [-.100, .130] 

 # Cards Med-Low -.023 .016 -.642 .524 [-.099, .051] 

 # Cards Med-High .017 .043 .253 .800 [-.122, .157] 

 # Cards High .026 .061 .728 .469 [-.047, .101] 

 # Cards Total .035 .010 .225 .822 [-.278, .349] 

RHR x BT Health/safety .012 .192 1.66 .103 [-.002, .026] 

 Substance abuse .003 .017 .368 .714 [-.015, .022] 

 Economic investment .012 .176 2.26 .028* [.001, .022] 

 Social relationships -.001 .013 -.095 .924 [-.013, .011] 

 Total EPR .027 .120 1.34 .184 [-.013, .067] 

 # Cards Low .031 .044 .541 .590 [-.086, .149] 

 # Cards Med-Low -.038 .047 -1.03 .305 [-.113, .036] 

 # Cards Med-High .030 .005 .427 .670 [-.113, .174] 

 # Cards High -.029 .014 -.760 .451 [-.106, .048] 

 # Cards Total -.005 .016 -.034 .972 [-.322, .311] 

MHR x BT Health/safety .013 .097 1.76 .084 [-.001, .028] 

 Substance abuse .010 .030 1.11 .272 [-.008, .028] 
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 Economic investment .015 .197 2.98 .004* [.005, .025] 

 Social relationships .006 .039 1.03 .306 [-.005, .018] 

 Total EPR .044 .117 2.29 .026* [.005, .084] 

 # Cards Low -.011 .040 -.193 .847 [-.126, .104] 

 # Cards Med-Low -.012 .022 -.342 .733 [-.086, .061] 

 # Cards Med-High .008 .001 .125 .901 [-.131, .149] 

 # Cards High .047 .103 1.32 .193 [-.024, .119] 

 # Cards Total .032 .029 .212 .832 [-.274, .338] 

Notes: LHR = Left-hand 2D:4D ratio; RHR = Right-hand 2D:4D ratio; MHR = Mean 

between 2D:4D ratios; BT = Basal testosterone; Low = Low-risk scenarios in the CCT; 

Med-low = Medium-low risk scenarios in the CCT; MHR = Med-high risk scenarios in 

the CCT; High = High-risk scenario in the CCT; Total = Total of rounds in the CCT. 

 

Multiple regression analyses BT x C on the EPR and CCT 

 β R2 t(45) p [95% CI] 

Health/safety  .001 .035 .983 .330 [-.001, 

.005] 

Substance abuse  .002 .051 1.02 .309 [-.002, 

.006] 

Economic investment  .003 .177 3.04 .003* [.001, .005] 

Social relationships  .001 .018 .471 .639 [-.002, 

.003] 

Total EPR .007 .066 1.76 .084 [-.001, 

.016] 

# Cards Low .001 .023 .055 .956 [-.024, 

.026] 

# Cards Med-Low -.001 .080 -.141 .887 [-.016, 

.014] 

# Cards Med-High -.001 .001 -.057 .954 [-.031, 

.029] 

# Cards High .001 .004 .045 .963 [-.016, 

.016] 

# Cards Total -.001 .003 -.026 .978 [-.068, 

.066] 

 

Multiple regression analyses 2D:4D ratios x BT x C on the EPR and CCT 

  β R2 t(45) p [95% CI] 

LHR x BT x C Health/safety -.161 .147 -2.04 .047* [-.321, -.002] 

 Substance abuse -.062 .074 -.638 .526 [-.261, .135] 

 Economic investment -.015 .209 -.283 .778 [-.128, .096] 

 Social relationships -.026 .124 -.417 .678 [-.152, .100] 

 Total EPR -.266 .122 -1.24 .219 [-.698, .164] 

 # Cards Low -.741 181 -1.28 .206 [-1.90, .425] 
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 # Cards Med-Low -.045 .138 -.123 .902 [-.808, .715] 

 # Cards Med-High -.006 .032 -.008 .993 [-1.52, 1.51] 

 # Cards High .544 .209 1.48 .146 [-.197, 1.28] 

 # Cards Total -.249 .091 -.154 .877 [-3.50, 3.00] 

RHR x BT x C Health/safety -.225 .101 -1.53 .132 [-.522, .071] 

 Substance abuse -.147 .076 -.829 .411 [-.368, .034] 

 Economic investment -.164 .243 -1.66 .103 [-.001, .019] 

 Social relationships -.131 .119 -1.15 .255 [-.360, .098] 

 Total EPR -.668 .146 -1.75 .086 [-1.43, .101] 

 # Cards Low -.687 .189 -.661 .512 [-2.78, 1.41] 

 # Cards Med-Low -.754 .140 -1.10 .275 [-2.13, .622] 

 # Cards Med-High .662 .027 .485 .630 [-2.09, 3.41] 

 # Cards High -.259 .029 -.352 .726 [-1.74, 1.22] 

 # Cards Total -1.03 .077 -.353 .725 [-6.97, 4.89] 

MHR x BT x C Health/safety -.291 .165 -2.29 .027* [-.548, -.034] 

 Substance abuse -.145 .073 -.912 .366 [-.468, .101] 

 Economic investment -.080 .216 -.896 .375 [-.262, .019] 

 Social relationships -.001 .155 -1.19 .238 [-.320, .082] 

 Total EPR -.637 .155 -1.87 .068+ [-1.32, .049] 

 # Cards Low -1.76 .253 -1.964 .056* [-3.56, .049] 

 # Cards Med-Low -.603 .128 -.979 .333 [-1.84, .640] 

 # Cards Med-High -.020 .013 -.016 .986 [-2.51, 2.47] 

 # Cards High .636 .130 1.01 3.15 [-.627, 1.90] 

 # Cards Total -1.74 .098 -.669 .506 [-7.01, 3.52] 

Notes: LHR = Left-hand 2D:4D ratio; RHR = Right-hand 2D:4D ratio; MHR = Mean 

between 2D:4D ratios; BT = Basal testosterone; C = Basal cortisol; Low = Low-risk 

scenarios in the CCT; Med-low = Medium-low risk scenarios in the CCT; MHR = Med-

high risk scenarios in the CCT; High = High-risk scenario in the CCT; Total = Total of 

rounds in the CCT. 

 

Decompositions of significant interactions 2D:4D ratios x BT x C 

  b se t(41) p 

LHR x BT x C / Health/safety Low T x Low C -74.9 38.5 -1.94 .088 

 Low T x High C 60.8 42.1 1.44 .156 

 High T x Low C -1.74 41.4 -.042 .966 

 High T x High C -24.8 30.1 -.823 .415 

MHR x BT x C / Health/safety Low T x Low C -84.5 45.9 -1.94 .058 

 Low T x High C 95.3 54.8 1.74 .089 

 High T x Low C 30.08 50.0 .601 .550 

 High T x High C -71.19 42.4 -1.67 .101 

MHR x BT x C / #Cards Low Low T x Low C -106.8 323.6 -.328 .744 

 Low T x High C 334.6 386.6 .866 .391 

 High T x Low C 1145.3 352.6 3.24 .002 
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 High T x High C -141.1 299.4 -.471 .639 

Notes: Low and high (± 1SD) values of testosterone and cortisol. 

 

Correlations between the percentage of variation of testosterone and cortisol and 

the total of losses, points and time on the CCT 

 I II III IV 

I. Variation Testosterone (%)     

II. Variation Cortisol (%) -.020    

III. Total of losses -.293a -.175   

IV. Total of points .274+ -.033 -.772b  

V. Total of time -.342a .198 .170 -.105 

ap < .05;  bp< .01; +p = .057 

 

 

Differences in the 2D:4D ratios, basal levels of testosterone and cortisol, scores on 

the EPR and number of cards chosen and losses on the CCT 

 Single In a relationship    

 (n=27)  (n = 22)   

 M SD M SD t(47 p 

LHR .965 .031 .953 .021 1.53 .131 

RHR .964 .027 .955 .029 1.09 .281 

MHR .964 .026 .954 .022 1.47 .146 

BT (ng/dL) 394.10 113.97 406.35 106.84 -.385 .702 

C (µg/dL) 7.46 2.14 6.75 2.32 1.11 .270 

Health/safety 13.89 3.00 13.95 2.66 -.080 .937 

Substance abuse 8.30 3.20 9.55 3.51 -1.29 .200 

Economic investment 8.52 2.20 8.18 1.91 .563 .576 

Social relationships 8.26 2.28 9.05 2.08 -1.24 .218 

Total EPR 38.96 8.09 40.73 6.81 -.814 .420 

# Cards Low 73.41 23.66 74.18 17.90 -0,12 .900 

# Cards Med-Low 42.52 12.78 37.68 13.95 1.26 .212 

# Cards Med-High 78.22 23.44 63.68 25.53 2.07 .044* 

# Cards High 44.15 13.32 33.36 11.74 2.97 .005* 

# Cards Total 238.30 56.80 208.91 51.21 1.88 .066+ 

Notes: LHR = Left-hand 2D:4D ratio; RHR = Right-hand 2D:4D ratio; MHR = Mean 

between 2D:4D ratios; BT = Basal testosterone; C = Basal cortisol; Low = Low-risk 

scenarios in the CCT; Med-low = Medium-low risk scenarios in the CCT; MHR = Med-

high risk scenarios in the CCT; High = High-risk scenario in the CCT; Total = Total of 

rounds in the CCT. 
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Correlations between the age and the 2D:4D ratios, basal levels of testosterone and 

cortisol, scores on the EPR, and number of cards chosen and losses on the CCT 

 AGE 

BT (ng/dL) -.294 

C (µg/dL) .078 

Health/safety  -.279+ 

Substance abuse  -.173 

Economic investment  -.427b 

Social relationships  -.130 

Total EPR -.329a 

# Cards Low -.133 

# Cards Med-Low -.025 

# Cards Med-High -.199 

# Cards High -.070 

# Cards Total -.187 

Notes: LHR = Left-hand 2D:4D ratio; RHR = Right-hand 2D:4D ratio; MHR = Mean 

between 2D:4D ratios; BT = Basal testosterone; C = Basal cortisol; Low = Low-risk 

scenarios in the CCT; Med-low = Medium-low risk scenarios in the CCT; MHR = Med-

high risk scenarios in the CCT; High = High-risk scenario in the CCT; Total = Total of 

rounds in the CCT.ap < .05;  bp< .01; + p = .053 

 

 

Nonparametric correlations between the scores in the BDI and STAI with the EPR 

and CCT 

 BDI STAI-S STAI-T Total STAI 

Health/safety  .121 .157 .130 .144 

Substance abuse  .109 .111 .060 .126 

Economic investment  .031 -.030 -.008 -.035 

Social relationships  .099 -.034 .034 .029 

Total EPR .116 .070 .059 .072 

# Cards Low -.003 -.080 -.097 -.142 

# Cards Med-Low .084 -.010 .129 .067 

# Cards Med-High .310a .148 .228 .255 

# Cards High .365b .298a .258 .299a 

# Cards Total .227 .083 .187 .149 

ap < .05;  bp< .01 
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Trata-se de uma  interposição de emenda ao projeto original, de CAAE nº 55187416.6.0000.5537, aprovado
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Determinar se o efeito da testosterona pré-natal e dos níveis basais de cortisol e testosterona estão

associados ao processo de tomada de decisão sob risco, em adultos jovens do sexo masculino.
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a) Avaliar a associação entre a testosterona activacional (AT) e o cortisol com os registros de exposição ao

risco e tomada de decisão de risco no CCT, em adultos jovens do sexo masculino;

b) Avaliar a associação entre os efeitos da testosterona organizacional (OT) com os autorrelatos de
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exposição ao risco (EPR) e tomada de decisão sob risco (CCT), em adultos jovens do sexo masculino;

c) Acessar a associação entre os autorrelatos de exposição ao risco (EPR) e as decisões de risco no CCT,

em adultos jovens do sexo masculino;

d) Avaliar a associação entre os escores no IDATE e IDB com os autorrelatos de exposição ao risco (EPR) e

as decisões de risco no CCT, em adultos jovens do sexo masculino;

e) Avaliar as mudanças nas concentrações plasmáticas de testosterona e cortisol após a tarefa do CCT, em

adultos jovens do sexo masculino.

Riscos:

Após a coleta de sangue, há riscos para os participantes de sentir alguns incômodos, como tontura e dor

local, e pode haver o aparecimento de manchas arroxeadas na área da coleta de sangue. O participante

pode experimentar desconforto psicológico durante a presentação da figura que tem um potencial efeito

negativo sobre o humor.

Benefícios:

Conhecer as respostas para o comportamento de risco em homens entre os 21 e 30 anos. Além de

contribuir para o esclarecimento de questões científicas relacionadas às interações da testosterona e cortisol

nesse comportamento.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A pesquisa está bem estruturada exibe um bom referencial teórico, tem objetivos bem definidos e que

poderão ser respondidos com a metodologia proposta.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Estão todos adequados. Na versão atual foi anexado o termo de gravação de voz.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

- É obrigatório o envio de relatório parcial (no curso da pesquisa) e final da pesquisa (ao seu término), sob a

forma de notificação via Plataforma Brasil. Modelo de relatórios disponível em <www.etica.ufrn.br>.

- Qualquer alteração realizada na pesquisa deve ser comunicada ao CEP Central/UFRN, sob a
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forma de emenda ou notificação.

A emenda solicitada visa a inclusão do termo de autorização para gravação de voz dos participantes da

pesquisa, etapa prevista no projeto inicial. Porém, não havia sido incluído o referido termo, documento

anexado na atual versão do protocolo de pesquisa. Considerando que a solicitação está de acordo com a

Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e a norma operacional 001/2013 - CONEP, o CEP

Central/UFRN decide pela APROVAÇÃO da supracitada emenda.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Em conformidade com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde - CNS e Manual Operacional

para Comitês de Ética - CONEP é da responsabilidade do pesquisador responsável:

1.  elaborar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE em duas vias, rubricadas em todas as

suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, ou por seu

representante legal, assim como pelo pesquisador responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada(s),

devendo as páginas de assinatura estar na mesma folha (Res. 466/12 - CNS, item IV.5d);

2. desenvolver o projeto conforme o delineado (Res. 466/12 - CNS, item XI.2c);

3. apresentar ao CEP eventuais emendas ou extensões com justificativa (Manual Operacional para Comitês

de Ética - CONEP, Brasília - 2007, p. 41);

4. descontinuar o estudo somente após análise e manifestação, por parte do Sistema CEP/CONEP/CNS/MS

que o aprovou, das razões dessa descontinuidade, a não ser em casos de justificada urgência em benefício

de seus participantes (Res. 446/12 - CNS, item III.2u) ;

5. elaborar e apresentar os relatórios parciais e finais (Res. 446/12 - CNS, item XI.2d);

6. manter os dados da pesquisa em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um

período de 5 anos após o término da pesquisa (Res. 446/12 - CNS, item XI.2f);

7. encaminhar os resultados da pesquisa para publicação, com os devidos créditos aos pesquisadores

associados e ao pessoal técnico integrante do projeto (Res. 446/12 - CNS, item XI.2g) e,

8. justificar fundamentadamente, perante o CEP ou a CONEP, interrupção do projeto ou não publicação dos

resultados (Res. 446/12 - CNS, item XI.2h).
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