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RESUMO 

 

 
O comportamento opositor é frequente na infância e está associado a sintomas internalizantes 

e externalizantes, podendo causar prejuízos na adolescência e na vida adulta. Estudos recentes 

apontam que o comportamento opositor abrange três dimensões com comorbidades e valores 

preditivos particulares, como irritabilidade, oposição e ofensiva. Também sugerem que tanto a 

hiporresponsividade quanto a hiper-responsividade cutânea simpática estão associadas a 

algum comportamento agressivo e/ou antissocial. A essa responsividade dá-se o nome de 

arousal. A hipótese deste estudo é de que as diferentes dimensões do comportamento de 

oposição estão associadas a níveis aumentados de arousal. O objetivo do trabalho foi verificar 

a associação entre as dimensões do comportamento de oposição e os níveis de arousal em 

adolescentes. Além disso, pretendeu-se verificar a relação entre os comportamentos 

específicos, como agressão verbal, física ou social, e os níveis de arousal e a associação entre 

a trajetória e o número necessário de estímulo aversivo até a habituação com as diferentes 

dimensões de oposição. Trata-se de um estudo transversal com adolescentes de escolas 

públicas da área de abrangência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Para avaliar 

o comportamento opositor e suas dimensões, utilizou-se a escala Youth Self Report. Para 

avaliar o comportamento agressivo, utilizou-se a versão brasileira modificada do Olweus 

Bully/Victim Questionnaire. O arousal foi avaliado por meio da resposta cutânea simpática 

(RCS). Para investigar a RCS, aplicaram-se 10 estímulos aversivos nos adolescentes e mediu-

se a amplitude de cada resposta gerada. A associação entre comportamento de oposição 

(variável dependente) e arousal (variável independente) foi investigada por meio de um 

modelo geral linear, enquanto as análises exploratórias foram avaliadas por meio de 

correlação linear e análises repetidas de covariância. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética do HCPA. Um total de 38 estudantes com média idade de 13,83 (DP=1,46) anos foram 

incluídos no estudo. A RCS aumentada esteve associada ao comportamento de oposição 

[Pillai’s Trace=0,234; F(2,33)=5,037; p=0,012; ηp
2=0,234], e as meninas apresentam maiores 

níveis de comportamento de oposição [Pillai’s Trace=0,219; F(2,33)=4,637; p=0,017; 

ηp
2=0,219]. Entretanto, tal associação foi específica para as dimensões de oposição e ofensiva 

[F(1,34)=7,802; p=0,009; ηp
2=0,187]. Não houve associação entre níveis de arousal e idade. 

As análises exploratórias revelaram que a RCS aumentada está associada a diversos tipos de 

comportamento de oposição e ofensivo relacionados ao comportamento agressivo [Pillai’s 

Trace=0,487; F(3,29)=9,189; p<0,001; ηp
2=0,487] e que apenas o primeiro estímulo aversivo 
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foi responsável pela diferença entre adolescentes com níveis maiores e menores de 

comportamento opositor [F(9,197)=2,548; p=0,008]. Não se observou diferença significativa 

entre esses grupos e o número de estímulo até habituação. Este foi o primeiro estudo a 

investigar os aspectos psicofisiológicos de comportamento de oposição por meio da RCS em 

adolescentes. Os resultados confirmam a hipótese de que a resposta autonômica simpática 

pode variar de acordo com as dimensões de comportamento de oposição. Apesar das 

limitações do estudo, os achados auxiliam na validação das distintas dimensões do 

comportamento de oposição. 

 

Palavras-chave: comportamentos de oposição, agressividade, adolescente, resposta galvânica 

da pele, resposta eletrodérmica. 
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ABSTRACT 

 

Oppositional behaviors during childhood are common, and are associated with symptoms of 

internalizing and externalizing. Oppositionality can negatively affect adolescence and adult 

life. Recent studies have shown that oppositionality encompasses three distinct dimensions 

with different predictive values of comorbidity: irritable, headstrong, and hurtful. Other 

studies suggest that both increased and reduced sympathetic skin response (SSR) are linked to 

antisocial and/or aggressive behavior. This response is called arousal. Our hypothesis is that 

the oppositionality dimensions are associated with increased levels of arousal. We aimed to 

examine the relationship between oppositional behavior dimensions and arousal levels in an 

adolescent sample.  In addition, we studied the correlation between specific aggressive 

behavior, such as verbal, physical or social aggression and arousal levels. We also identified 

the link between the trajectory and number of aversive stimuli necessary for habituation to 

different oppositional dimensions. This is a cross-sectional study encompassing teenage 

students from public schools in the Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) coverage 

area. Oppositionality and its dimensions were assessed with the Youth Self Report scale and 

aggressive behavior was evaluated with the Brazilian modified version of Olweus 

Bully/Victim Questionnaire. Arousability was assessed through SSR at the neurology 

department at HCPA. To assess SSR, we delivered 10 aversive stimuli to adolescents and 

measured the amplitude of each SSR generated. The association between oppositionality 

(dependent variable) and arousal (independent variable) was analyzed using general linear 

models and the exploratory analyses were studied with linear correlations and repeated 

covariance analyses. This study was approved by HCPA’s ethical committee. A total of 38 

students with an average age of 13.84 (SD= 1.46) years were included in the study. Increased 

SSR was linked with oppositional behavior [Pillai’s Trace=0.234; F(2.33)=5.037; p=0.012; 

ηp
2 = 0.234] and girls showed higher levels of oppositional behavior [Pillai’s Trace=0.219; 

F(2.33)=4.637; p=0.017; ηp
2= .219]. However, this correlation is specific to headstrong/ 

hurtful dimensions [F(1.34)=7.802; p=0.009; ηp
2 0.187]. There was no link between arousal 

and age. The exploratory analyses showed that increased SSR is associated with several types 

of headstrong/hurtful behaviors related to bullying [Pillai’s Trace=0.487; F(3.29)=9.189; 

p<0.001; ηp
2=0.487] and only the first aversive stimulus was responsible for the difference 

between adolescents with high and low oppositional behavior scores [F(9.197)=2.548; 

p=0.008]. There were no differences between these groups in terms of the number of stimuli 
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necessary for habituation. This is the first study to examine the psychophysiological aspects 

of oppositional behaviors in an adolescent community sample using SSR. The results confirm 

our hypothesis that sympathetic autonomic response can vary based on types of oppositional 

behavior. Despite our limitations, the results help validate the different dimensions of 

oppositionality and indicate that oppositional behaviors are modulated by both environmental 

and biological factors.   

 

Key words: oppositional defiant disorder, aggression, adolescent, sympathetic skin responses, 

electrodermal response. 
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ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AP Agressão Proativa 

APS Arousal Predisposition Scale 

AR Agressão Reativa 

DSM Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

DSM-IV-TR Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-IV-Revisado 

EDA Resposta Eletrodérmica 

ERPE Escala de Predisposição de Resposta a Estímulos 

HCPA Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

HPA Sistema Hipotalâmico Pituitário Adrenal 

MAO-A Monoamina Oxidase A 

RCS Resposta Cutânea Simpática 

RMF Ressonância Magnética Funcional 

SNA Sistema Nervoso Autonômico 

SNP Sistema Nervoso Parassimpático 

SNS Sistema Nervoso Simpático 

SSR Sympathetic Skin Response 

TC Transtorno de Conduta 

TDAH Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

TDO Transtorno Desafiador Opositivo 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Este trabalho consiste na dissertação de mestrado intitulada “Associação entre 

comportamentos de oposição e arousal: avaliação por meio de resposta cutânea simpática”, 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. O trabalho está apresentado em três partes, na ordem que segue: 

 

1.  introdução, revisão da literatura, objetivos e considerações éticas; 

2.  artigo; 

3. conclusões. 

 

Os documentos de apoio estão apresentados como anexos e apêndice. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento infantil consiste de uma sequência ordenada e complexa de 

transformações que envolvem a maturação neurológica, as características de temperamento, a 

cognição, a aprendizagem e as experiências ambientais (1). Assim, alterações de 

comportamento por parte da criança ou do adolescente podem ser adaptativas ao meio (2), e 

os critérios para classificar um comportamento como transtorno mental devem considerar, 

além do sofrimento pessoal e da intensidade das reações, o impacto no desenvolvimento 

psicossocial (3, 4).  

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais-IV-

Revisado (DSM-IV-TR), crianças e adolescentes que, de maneira crônica, ameaçam, 

intimidam, agridem e perturbam os outros, assim como aqueles que violam as normas sociais, 

preenchem critérios para o diagnóstico de transtorno disruptivo do comportamento. As 

primeiras manifestações ocorrem na infância como transtorno desafiador opositivo (TDO), em 

que um padrão negativista, hostil e desafiador persiste e compromete significativamente o 

funcionamento social, acadêmico ou ocupacional do indivíduo. Os casos em que tal 

comportamento perdura durante a adolescência, incluindo-se características de oposição, 

desafio e comportamentos de agressividade, além de violação grave de direitos individuais e 

regras sociais importantes e próprias para a idade do individuo são diagnosticados como 

transtorno de conduta (TC) (3). 

O comportamento de oposição é frequente na infância e está associado a sintomas 

internalizantes e externalizantes (5, 6). O TDO causa prejuízos na adolescência e na vida 

adulta, como fracasso acadêmico, comportamentos antissociais, abuso e dependência de 

substâncias e depressão maior (7-10). Pesquisas recentes apontam que há dimensões distintas 

do TDO (11). Nesse sentido, estudos propõem que o comportamento opositor abrange três 
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dimensões (12), com valores preditivos e comorbidades particulares: dimensão irritabilidade 

(irritability), dimensão oposição (headstrong) e dimensão ofensiva (hurtful). A dimensão 

irritabilidade está associada a transtornos emocionais, como ansiedade e depressão. A 

dimensão oposição está associada a sintomas de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e 

comportamentos agressivos de oposição. Já a dimensão ofensiva refere-se a insensibilidade e 

falta de empatia. Essa classificação foi recentemente adotada pela 5ª edição do DSM (4), 

tendo sido validada em diferentes contextos culturais (13). 

De fato, considerando-se que o comportamento de oposição pode ser adaptativo 

durante o desenvolvimento, definir indicadores de gravidade é fundamental para que haja um 

diagnóstico e um tratamento precisos. Logo, pesquisas com enfoque psicofisiológico podem 

contribuir para esse objetivo. Porém, ainda pouco se sabe a respeito dos aspectos 

psicofisiológicos dessas diferentes dimensões (14).  

Uma possibilidade de avaliar os aspectos psicofisiológicos é por meio da 

responsividade eletrofisiológica, à qual se dá o nome de arousal, palavra inglesa cuja tradução 

é “resposta a excitação, vigilância e estímulos”. O lowarousal (baixa responsividade a 

estímulos) é considerado um estado pouco responsivo compensado pela procura de novas 

sensações, riscos e emoções. O hiperarousal (hiper-responsividade a estímulos externos) 

caracteriza-se por um comportamento mais evitativo, em que o indivíduo responde de maneira 

excessiva a determinado estímulo aversivo (15). Para se medir o arousal, podem ser utilizados 

testes fisiológicos que determinam alterações emocionais significativas, como, por exemplo, 

através da eletrocondutância da pele ou de uma resposta eletrodérmica. 

A resposta eletrodérmica (EDA) é um termo genérico utilizado para descrever 

mudanças nas propriedades elétricas da pele. A resposta eletrodérmica abrange tanto as 

mudanças mais lentas, como as de condutividade da pele em níveis basais (skin conductance 

level), quanto as mudanças mais rápidas, ou seja, as respostas cutânea galvânica ou resposta 
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cutânea simpática (RCS) (sympathetic skin response). A RCS é resultante da ativação 

neuronal simpática proveniente de estímulos externos e internos, sendo considerada como o 

componente fásico da resposta eletrodérmica (16). Ela pode ser definida como o somatório da 

função simpática e colinérgica das glândulas sudomotoras após um estímulo fásico (17). Essa 

técnica é considerada um método simples de se medir o arousal periférico que está associado 

ao estado de atenção e emocional do indivíduo (18). Além disso, envolve a ativação dos 

sistemas autonômicos, cerebrais e endócrinos, o que leva a uma condição de alerta sensorial e 

prontidão de resposta a um estímulo.  

Estudos longitudinais sugerem que os comportamentos antissociais estão associados à 

hiporresponsividade eletrodérmica, que representa um fator de risco importante para o 

desenvolvimento de comportamento criminoso no final da adolescência e no início da idade 

adulta (19-21). Outros estudos demonstraram que meninas com hiporresponsividade 

eletrodérmica são mais propensas à agressão social, enquanto meninas com hiper-

responsividade eletrodérmica são mais agressivas fisicamente (22). Crianças com níveis mais 

elevados de agressividade reativa demonstraram uma resposta eletrodérmica maior durante 

um jogo de videogame em que elas teriam sido trapaceadas (23). Esses resultados apontam 

que as respostas de arousal diferenciam-se entre as distintas dimensões de oposição.  

A nossa hipótese é de que existe relação entre as diferentes dimensões do 

comportamento de oposição e os níveis aumentados de arousal, principalmente com as 

dimensões de oposição e ofensiva. Assim, o presente estudo pretendeu investigar a relação 

entre os diferentes comportamentos de oposição na infância e na adolescência e os níveis de 

arousal para colaborar com a elucidação de padrões comportamentais desadaptados. Os 

resultados do estudo estão apresentados no artigo que compõem a dissertação. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os problemas de saúde mental são comuns na infância e na adolescência, podendo ser 

classificados como externalizantes, que abrangem atitudes marcadas por hiperatividade, 

impulsividade, oposição, agressão, desafio e/ou manifestações antissociais (24), ou 

internalizantes, que estão relacionados a emoções, entre os quais se incluem a ansiedade e os 

transtornos de humor (25). Essas alterações, em especial as externalizantes, têm início antes 

dos 10 anos (3), embora muitas vezes não sejam reconhecidas como um problema e, por isso, 

os indivíduos não são encaminhados para tratamento (26). Segundo um estudo recente, 

realizado com mais de 10.000 adolescentes entre 13 e 17 anos, a prevalência de transtornos 

mentais no último ano foi alta, sendo que os mais frequentes foram os de ansiedade (24,9%), 

de conduta (16,3%), de humor (10%) e de substância (8,3%) (27). 

Os comportamentos de oposição compõem os sintomas externalizantes, clinicamente 

compreendidos como transtornos disruptivos do comportamento. Entre eles, incluem-se o 

TDO e o TC. De acordo com o DSM-IV-TR, o TDO refere-se a um desenvolvimento 

inapropriado, em que a criança ou o adolescente tem um padrão de comportamento 

negativista, desobediente e hostil em relação às figuras que representam autoridade. Alguns 

comportamentos são característicos, como surtos de raiva, teimosia, resistência a seguir 

regras, tendência a testar constantemente os limites e, por vezes, casos de agressão verbal e 

física (3). 

Para se caracterizar como um transtorno, o comportamento opositor deve ter uma 

duração mínima de seis meses, estar presente de maneira mais frequente do que em crianças 

ou adolescentes da mesma faixa etária e causar prejuízos significativos nas áreas social, 

familiar e pessoal. Esse comportamento deverá estar quase sempre presente tanto em casa 
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quanto na escola e pode estar comumente associado a aspectos como baixa autoestima, humor 

instável, baixa tolerância à frustração e déficits nas funções executivas (3). 

 

3.1 Epidemiologia dos comportamentos de oposição  

 

Os comportamentos externalizantes costumam ser as principais causas de 

encaminhamento de crianças e adolescentes para atendimento na área de saúde mental. 

Sobretudo o comportamento de oposição e desafio dos jovens causa desconforto e estresse 

para familiares, professores e colegas, que constantemente precisam manter um equilíbrio 

apropriado para lidar com a situação a fim de manter um ambiente calmo e seguro para todos 

(28).  

No Brasil, estima-se que até 50% dos jovens infratores tenham diagnósticos de TDO 

(29), e a prevalência entre as diferentes sociedades é semelhante, podendo variar conforme 

diferenças metodológicas entre os estudos (30). Estima-se que a prevalência do TDO varie 

entre 3 e 16% em amostras comunitárias, podendo ser maior em amostras clínicas (28). 

Estudo realizado a partir de uma coorte no sul do Brasil estima uma prevalência de 4,4% para 

qualquer transtorno de oposição ou conduta, 2,2% para TDO e 2,1% para TC (31). 

Os comportamentos de oposição geralmente acometem mais os meninos do que as 

meninas (32). Contudo, é preciso considerar os diferentes tipos de agressão quando se faz essa 

medida, pois os meninos tendem a apresentar maior agressividade física, enquanto as meninas 

apresentam maior agressividade relacional (33). Ser menino é fator de risco importante para 

TC, ao passo que no TDO as taxas são semelhantes, com sobressaliência masculina (32, 34). 

Estudos apontam que, devido ao fato de as meninas apresentarem mais empatia pelo 

sofrimento alheio, maior sentimento de culpa e maior tendência a ruminar sobre a quebra de 

regras, elas se engajariam menos em comportamentos de oposição (35).  
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A respeito da idade de início dos sintomas, os transtornos disruptivos podem variar, 

sendo que os casos em que os sintomas começam cedo na infância têm um prognóstico mais 

grave (8). Apesar disso, estudos indicam um declínio natural nos níveis de agressividade 

física da infância até a adolescência (36), enquanto outros tipos mais graves de agressão, 

como roubo e estupro, podem vir a se intensificar na adolescência (32). 

Estudos também apontam que o comportamento antissocial com início precoce na 

infância teria uma forte influência de fatores genéticos e que o comportamento antissocial 

com início mais tardio na adolescência teria maior influência de fatores sociais (28). Porém, 

sintomas precoces estão mais associados a déficits neurocognitivos, riscos familiares 

(coercividade parental, por exemplo), dificuldades em modular temperamento (sobretudo 

emoções negativas e medo), presença de sintomas de TDAH e uma escalada crônica do 

comportamento violento (37). Os sintomas tardios, por sua vez, estariam associados mais à 

ligação com jovens de comportamento desviante, menos riscos familiares e trajetória menos 

crônica de comportamentos antissociais (37).  

A partir de uma perspectiva de risco cumulativo, identificou-se que fatores associados 

ao contexto do cuidador na infância e aos atributos dos jovens no início da adolescência 

conferem aumento de risco importante para o desenvolvimento de algum transtorno disruptivo 

(37). Todavia, os fatores associados aos cuidadores têm influência maior no desenvolvimento 

de TDO, o que demonstra que os fatores familiares têm papel-chave no desenvolvimento de 

sintomas de oposição (38). 

Em relação às comorbidades com TDO, as prevalências também são elevadas. Estima-

se que, no Brasil, cerca de 39% dos meninos com TDAH também apresentem sinais e 

sintomas de TDO (39). Estudos epidemiológicos apontam que as taxas de comorbidades entre 

TDO e TC podem alcançar 96% em amostras clínicas e 60% na população geral (11). Outro 

estudo epidemiológico revela que indivíduos com TDO podem apresentar em algum momento 
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da vida, além de TC e TDAH, ansiedade (62,3%), abuso de substâncias (47,2%) e transtornos 

de humor (45,8%) (34). 

 

3.2 Etiologia dos comportamentos de oposição 

 

Os problemas externalizantes têm gênese biopsicossocial. Isso significa que a origem 

desses comportamentos envolve alterações morfológicas e funcionais no sistema nervoso 

central e autonômico resultantes da interação entre gene e ambiente. Tal conceito é complexo, 

uma vez que compreender os comportamentos humanos ainda representa um desafio para a 

ciência. As redes e estruturas neurais envolvidas nesse processo são interligadas e 

interdependentes, estando sujeitas às ações do ambiente em que o indivíduo está inserido, o 

que molda a sua apresentação em subtipos característicos (37).  

Há diversas teorias acerca da origem do comportamento agressivo, cada uma com seus 

fatores de risco e proteção, os quais serão abordados a seguir. É difícil dissociar o TDO do TC 

quando se abordam aspectos etiológicos. Evidências demonstram que o TDO seria um 

precursor do TC em torno de 80% dos casos de jovens diagnosticados com TC com início na 

infância (40). Por esse motivo, para se abordar etiologia, serão considerados os diferentes 

subtipos de comportamento disruptivo, assim como os fatores de risco associados. 

 

3.2.1 Subtipos de comportamento agressivo e fatores associados 

 

A agressividade é considerada um elemento importante para o desenvolvimento dos 

transtornos disruptivos, constituindo uma classe sintomática relevante (28). Apesar de não 

fazer parte formalmente dos critérios diagnósticos, a literatura estabelece uma distinção entre 

jovens que agem agressivamente de forma reativa e proativa. A agressividade reativa (AR) 
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refere-se àquela agressão em resposta a algum estímulo ambiental, estando normalmente 

associada a isolamento social, rejeição entre pares, déficits em processar informações sociais 

e temperamento propenso a raiva e desregulação emocional (23, 41). A agressividade proativa 

(AP) diz respeito àquela agressividade premeditada e instrumental, com o objetivo de se obter 

vantagens ou serviços, domínio sobre os outros ou elevação do status social. Também está 

relacionada a baixos níveis de ansiedade e à associação entre resultados positivos e 

agressividade (42-44).  

Há ainda um terceiro tipo, a agressividade relacional, que está mais associado às 

meninas do que aos meninos (45). Esse tipo de agressão inclui espalhar rumores sobre outros 

jovens ou isolar e excluir socialmente. Tal comportamento tem como objetivo causar danos 

nas relações sociais dos jovens afetados (46). Embora esse tipo de agressão seja mais comum 

entre meninas, a agressividade física é comum para os dois sexos e não se exclui a chance de 

esses tipos de agressividade ocorrerem concomitantemente.  

As diferenças observadas entre os diferentes tipos de problemas externalizantes 

devem-se a componentes psicológicos, sociais e biológicos. Os estudos referentes à agressão 

reativa e proativa em crianças/adolescentes são inconsistentes. Características de falta de 

remorso e emoção (callous-unemotional) estão presentes em jovens que apresentam tanto AR 

quanto AP (47-49). Porém, altos níveis de callous-unemotional são considerados um potencial 

marcador do desenvolvimento de psicopatia, estando fortemente associados à AP (50-52).  

Características de callous-unemotional também estão presentes em jovens com AR, embora 

tal associação esteja atrelada aos níveis iniciais de problemas de conduta que o jovem tinha no 

início do estudo: quanto mais alto os níveis de callous-unemotional, mais altos os níveis de 

problemas de conduta (53). Entre jovens delinquentes, os fatores antissociais estão mais 

associados à AR do que os fatores associados ao callous-unemotional (54).  
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A respeito das características emocionais e cognitivas dos diferentes tipos de agressão, 

estudos demonstram que a AR está associada à falta de controle emocional, à raiva diante de 

provocações, a altos níveis de impulsividade e hostilidade a estímulos não nocivos, além de 

hiper-reatividade fisiológica, caracterizando os chamados indivíduos de “sangue quente” (23, 

48, 55). Tudo isso se deve a falhas no processamento de informações sociais e no processo de 

tomada de decisões (56). Além disso, crianças com níveis elevados de AR respondem 

negativamente a sugestões de terceiros, têm dificuldades para considerar outras explicações a 

eventos negativos, para responder de forma não agressiva a eventos negativos e para perceber 

as consequências de suas atitudes (49). Crianças com TDO ou TC respondem com AR a 

pequenas provocações, enquanto crianças normais responderiam proporcionalmente à 

intensidade das situações (57). 

Ainda sobre esses aspectos, a AP não está diretamente associada à provocação. Os 

déficits de processamento da informação social são diferentes daqueles observados na AR 

(58). O foco do jovem que apresenta esse tipo de agressividade está nos resultados de suas 

atitudes agressivas, pois ele entende que a agressão é uma estratégia efetiva de resolução de 

problemas (58). A AP também está relacionada a sintomas de callous-unemotional, como a 

falta de medo e a baixa expectativa de punição. Os jovens com tais características estão 

sujeitos a comportamentos antissociais mais graves na adolescência, como a delinquência e a 

psicopatia (49, 55).  

Os diferentes tipos de agressão também apresentam diferentes circuitos neuronais. A 

AP está associada ao sistema integrado das emoções, no qual a amígdala e suas conexões com 

o sistema estriado-ventral, o sistema córtex ventromedial e a ínsula compõem a arquitetura 

responsável pela AP (37, 59). A amígdala é responsável pela percepção do estímulo 

ambiental, enquanto as demais áreas estão associadas às funções de tomada de decisão e ao 

sistema de recompensas. Estudos de neuroimagem revelam que jovens com níveis elevados de 
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AP têm volume e atividade reduzidos da amígdala (60, 61). Esse déficit seria responsável pela 

falha no processamento dos estímulos externos, que seriam posteriormente interpretados 

como menos nocivos do que de fato o são, levando ao aprendizado por condicionamento 

inadequado. Esse mecanismo, em que o processo de aprendizagem por condicionamento 

clássico não funciona adequadamente, gera um aumento seletivo da violência e da AP (41).  

O neurocircuito da AR, diferentemente da AP, ocorre em resposta a um estímulo 

ambiental que provoca emoções fortes. Se esse estímulo for interpretado como aversivo, o 

indivíduo pode responder de maneira defensiva ou ofensiva. Nesse caso, um simples estímulo 

pode ser suficiente para provocar uma resposta violenta, a qual tem origem no núcleo da 

amígdala, somada às suas conexões com o hipotálamo medial, a substância cinzenta 

periaquedutal dorsal via terminações estriais (59). Esse circuito é modulado pelas seguintes 

estruturas: córtex cingulado anterior, córtex órbito-frontal, pré-frontal ventrolateral e frontal 

medial (42, 61). Os indivíduos que demonstram AR têm déficits principalmente nas regiões 

frontocorticais, responsáveis pela interpretação, tomada de decisão e inibição da agressividade 

(62).  

A propósito de outros fatores biológicos associados aos diferentes tipos de agressão, 

quase não há pesquisas com crianças e adolescentes. Estudos com adultos sugerem que níveis 

reduzidos de cortisol e elevados de testosterona estão associados a psicopatia e AP (63, 64). O 

cortisol é o hormônio liberado pelo sistema hipotalâmico-pituitário-adrenal (HPA) em 

resposta ao estresse. O cortisol age sobre a amígdala, potencializando o medo (65). A 

testosterona, quando em níveis mais elevados, inibe o sistema HPA, consequentemente 

reduzindo os níveis séricos de cortisol (66, 67). Estudos com adolescentes não constataram 

associação entre níveis de cortisol e comportamento antissocial de modo geral (68, 69) − 

apenas aqueles adolescentes com callous-unemotional apresentaram níveis de cortisol 

reduzidos em relação aos demais (70). Outros estudos indicam que níveis reduzidos de 
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serotonina estão associados a agressão e impulsividade (71). Baixos níveis de serotonina 

combinados a baixos níveis de cortisol estão associados a AR em adultos; porém, quando há 

níveis normais ou até mesmo elevados de serotonina, os quais reduzem a impulsividade, em 

combinação com altos níveis de testosterona, aumenta-se o risco de AP em psicopatas (71).  

Estudos genéticos apontam que o alelo curto do gene da monoamina oxidase A 

(MAO-A) está associado à AR tanto em homens quanto em mulheres (72). O gene MAO-A é 

responsável pela degradação das catecolaminas, o que inclui a serotonina. Sabe-se que baixos 

níveis de serotonina estão associados a um maior nível de impulsividade e agressividade (71).  

Por fim, em relação aos aspectos familiares associados aos tipos de agressão, observa-

se que poucas pesquisas realizaram tal distinção. Por exemplo, um estudo prévio verificou que 

mães sensíveis às respostas negativas de crianças com AR e com dificuldade em regular suas 

emoções conseguiam ajudar mais os filhos a ter comportamentos socialmente mais adequados 

(73). Outro estudo demonstrou que crianças irritáveis e com dificuldades em regular suas 

emoções entre os 2 e 3 anos apresentam mais AR quando os pais eram pouco exigentes ou 

autoritários demais (74). Crianças que apresentam níveis reduzidos de arousal estão mais 

propensas a apresentar AP quando os pais também são inconsistentes e pouco envolvidos com 

os cuidados dos filhos (74, 75).  

 

3.2.2 Aspectos sociais da etiologia do TDO 

 

A literatura sobre problemas externalizantes e sua origem social não faz distinção 

entre os tipos de agressividade; porém, as teorias sociológicas têm muito a contribuir para a 

formação de um conceito completo. De um ponto de vista sociológico, Shoemaker (76) 

oferece em sua revisão um apanhado de teorias a respeito da origem dos comportamentos 
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externalizantes, abordado nesse contexto como delinquência, cuja fonte pode ser dividida em 

dois níveis: o macrossocial e o microssocial.  

A teoria com foco no nível macrossocial detém-se na expressão do comportamento em 

grandes coletividades, como comunidades ou sociedades, e considera que a desorganização 

social é um dos fatores mais representativos na origem da delinquência. De modo geral, as 

teorias macrossociais não explicam como os indivíduos percebem e incorporam as condições 

sociais para suas motivações pessoais e seus comportamentos. O nível microssocial aborda as 

características individuais de um ponto de vista sociológico, ou seja, tenta compreender o 

comportamento delinquente com base na influência dos fatores ambientais e grupos sociais 

(76).  

A teoria com foco no nível microssocial está relacionada à tensão sofrida por jovens 

em situação de vulnerabilidade social, como, por exemplo, viver em comunidades pobres e 

violentas ou sofrer bullying e abusos em casa. Segundo Agnew (77), há três tipos principais 

de tensão que o jovem pode vir a sofrer: perder algo de valor, ser tratado de maneira aversiva 

por terceiros e não conseguir atingir seus objetivos. Como se pode perceber, as tensões 

associadas à família e à escola são as mais fortemente correlacionadas ao comportamento 

delinquente. O autor ainda salienta que os jovens com baixo autocontrole são os mais 

propensos a se sentir sob pressão e a agir de maneira delinquente.  

A respeito do autocontrole, há uma teoria que parte do pressuposto de que os seres 

humanos têm uma tendência natural a cometer atos violentos e delinquentes. Logo, a questão 

a se responder é a seguinte: “por que alguns indivíduos agem menos dessa forma do que 

outros?” (76). Segundo Shoemaker, o controle teria origem tanto em fatores intrínsecos, como 

a personalidade e a autoestima, quanto em fatores extrínsecos, como aqueles associados à 

família e à escola, por exemplo. Entre esses fatores, os intrínsecos são os mais relevantes para 

conter comportamentos delinquentes, sendo a autoestima o mais relevante deles. Portanto, é 
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compreensível que, conforme aumenta o envolvimento desse jovem com grupos delinquentes, 

também aumente sua autoestima, tornando-o mais confiante perante o grupo. 

Ao revisar a teoria dos laços sociais, Hirish e Gottfredson (78) argumentam que o 

baixo autocontrole seria fator-chave para o envolvimento do jovem com comportamentos 

delinquentes. Nesse sentido, jovens impulsivos e insensíveis, que apresentam poucas 

habilidades de linguagem e planejamento ou comportamentos de risco teriam mais chance de 

se envolver com a delinquência. Para os autores, o autocontrole não seria adquirido, mas sim 

aprendido, tal como o comportamento delinquente. Por isso, indivíduos que foram mais bem-

socializados teriam maior autocontrole em contextos sociais − e, como a família seria o 

primeiro agente socializador, a fonte dessa teoria estaria na ineficiência dos cuidadores em 

socializar as crianças. Nessa perspectiva, a ineficiência parental estaria associada a menos 

supervisão e correção, o que aumentaria ainda mais as chances de a criança desenvolver 

comportamento delinquente. 

Em síntese, as teorias microssociais explicam como os fatores psicossociais exercem 

um importante papel no desenvolvimento de problemas externalizantes, compreendido por 

essa área como delinquência. Essas teorias, segundo Shoemaker (76), seriam a interface entre 

teorias biopsicológicas e macrossociais, e a integração de tais conceitos explica melhor a 

origem e o desenvolvimento do comportamento delinquente ou simplesmente dos problemas 

externalizantes.  

A partir da perspectiva macro e microssocial, o bullying destaca-se por englobar uma 

série de tipos de violência interpessoal, em qualquer esfera social ou faixa etária. No Brasil, 

particularmente se refere à violência perpetrada por alunos contra colegas no ambiente escolar 

(79). Antigamente, os comportamentos que hoje são definidos como bullying eram vistos 

como normativos, inevitáveis e integrantes do processo de desenvolvimento pelo qual as 

crianças passam ao ingressar na escola (79). Contudo, ser normativo não significa ser 
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socialmente aceitável: sabe-se hoje que aquilo que se acreditava ser inofensivo pode causar 

danos ainda na infância, na adolescência e também na idade adulta (79). 

O bullying está presente na vida de crianças e adolescentes. A prevalência é variada 

em diversos países, oscilando entre 19-30% nos Estados Unidos (9). No Brasil, estudo recente 

realizado no sul do país aponta que 17% dos jovens avaliados já sofreram algum tipo de 

bullying (80). Jovens que agridem outros estão mais sujeitos a apresentar comportamento 

delinquente (81). Estudos com adolescentes e adultos apontam que o bullying pode ser 

crônico: meninos que agridem outros dessa forma apresentam na idade adulta transtorno de 

personalidade antissocial, envolvimento em crimes e condenações em maior prevalência do 

que seus pares que não praticam bullying, enquanto jovens que sofreram bullying tendem a 

sofrer mais com depressão, ansiedade e abuso de substâncias na idade adulta (82). 

O bullying pode apresentar-se como o primeiro degrau de uma escalada no 

comportamento que envolve poder e agressividade, a mesma combinação presente em assédio 

sexual, moral, abusos físicos contra crianças e parceiros (79). Tal prática envolve uma relação 

de poder atribuído por meio da força física, do nível socioeconômico, da habilidade cognitiva 

ou da popularidade, entre outros. Logo, as características dos agressores dependem das 

vantagens que apresentam em relação aos outros e que lhes confere a sensação de poder e de 

superioridade (79). 

 

3.3 Novo constructo do TDO 

 

Considerando a heterogeneidade dos problemas externalizantes, Stringaris e Goodman 

recentemente propuseram três dimensões distintas para classificar o TDO (84). Como já se 

mencionou antes, os sintomas de oposição estão fortemente associados a uma série de 

transtornos mentais na idade adulta, sobretudo ansiedade e depressão, assim como TDAH, TC 
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e transtorno de personalidade antissocial (83, 84). Os autores verificaram haver um alto grau 

de associação entre os fatores que definem o comportamento de oposição, aludindo a estudos 

transversais e longitudinais sobre TDO que indicam que o comportamento opositor é uma 

categoria multidimensional complexa, englobando diversas psicopatologias através de 

manifestações tanto precoces quanto tardias dos comportamentos disruptivos (84).  

Dada essa relação, a proposta dos autores divide o TDO nas seguintes dimensões (84): 

irritabilidade (irritability), oposição (headstrong) e ofensiva (hurtful). A irritabilidade está 

diretamente associada aos sintomas de explosão de temperamento, raiva, humor irritável, 

depressivo e de ansiedade, ou seja, basicamente os transtornos internalizantes. A dimensão de 

oposição está diretamente associada aos sintomas de oposição do TDO (o indivíduo discute 

quase sempre com os adultos; geralmente se opõe a colaborar com os adultos, desafiando-os e 

quebrando regras; atormenta outras pessoas deliberadamente; culpa os outros por seus erros e 

seu mau comportamento) e aos sintomas de TDAH, mas não necessariamente é acompanhado 

de agressão física. A dimensão ofensiva está associada a sentimentos de vingança, requintes 

de maldade, componentes agressivos do TC e sintomas de callous-unemotional (84). 

Essas dimensões foram propostas baseadas nos critérios diagnósticos para TDO de 

acordo com o DSM-IV-TR. As dimensões foram identificadas na amostra de Stringaris e 

Goodman (84) por meio de nove itens que descreve TDO do Devlopment and Well-Being 

Assessment (DAWBA) (85). As questões foram divididas em três categorias: a) irritabilidade - 

explosões de temperamento, facilmente suscetível a perturbações, fica bravo ou ressentido; b) 

oposição: discute com adultos, recusa-se a seguir regras dos adultos, perturba os outros de 

propósito e culpa os outros por seus erros ou mal comportamento; c) ofensiva: é rancoroso, é 

vingativo (85).  O DAWBA é um instrumento utilizado para avaliar psicopatologia em 

crianças e adolescentes, validado a partir da Strength and Difficults Questionnaire (86).  
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Stringaris et al. (87) também utilizaram a Child Bevahior Check-List (CBCL) e sua 

forma autoaplicável, a Youth Self Report para avaliar as dimensões do TDO. Os autores 

propuseram duas dimensões: irritabilidade e oposição/ofensiva. A escala de irritabilidade foi 

construída a partir da soma dos cinco itens da CBCL para agressão (discute muito, 

temperamento explosivo, facilmente perturbado, teimosia e alterações súbitas de humor). A 

escala de oposição/ofensiva é formada a partir da soma de mais cinco itens da sub escala de 

agressão (discute muito, incomoda muito, desobedece em casa, destrói objetos que pertencem 

a outros), um item da sub escala de quebra de regras (quebra regras em casa, na escolar ou 

outros locais) e outro item da sub escala de outros problemas (comete bullying, crueldades ou 

maldades aos outros). 

Com base nesse constructo, diversos estudos investigaram a validade das diferentes 

dimensões acerca dos sintomas de TDO, inclusive sendo realizado pelos próprios autores que 

elaboraram tal proposta. Estudos longitudinais e transversais verificaram que a dimensão 

irritabilidade é preditora de transtornos emocionais (ansiedade e depressão), a de oposição é 

preditora de TDAH e TC e a dimensão ofensiva é preditora de TC com agressividade, 

resultados obtidos por meio de avaliação dos próprios alunos, pais e professores (12, 85). Um 

estudo transversal com crianças e adolescentes com TDAH confirmaram tais resultados, 

revelando que, mesmo em crianças que apresentam comorbidade de TDO e TDAH, há 

diferenças na manifestação dos transtornos e na predição de comportamentos de cada 

problema (88).  

Outro estudo transversal com crianças em idade pré-escolar observou que apenas duas 

das três dimensões propostas foram identificadas nessa amostra (89). Os autores desse estudo 

acreditam que, devido à idade menor da amostra e ao fato de o modelo adotado utilizar apenas 

um item para avaliar a dimensão ofensiva, não se tenha observado associação significativa 

entre a dimensão ofensiva com problemas de conduta e outras psicopatologias. Por fim, um 
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estudo mais recente com amostra brasileira de crianças entre 6 e 12 anos confirma  a validade 

das três dimensões do TDO (13).  

Corroborando tais achados, o DSM 5 (4) acrescentou  três dimensões distintas para a 

classificação dos sinais e sintomas do TDO: angry/irritable mood (comportamento 

raivoso/irritável), argumentative/defiant behavior (comportamento argumentativo/desafiador) 

e vindictiveness (comportamento insensível/vingativo). Assim, acredita-se que possa ser 

realizada uma avaliação mais completa a fim de tentar fornecer opções de tratamento mais 

personalizadas e que atendam às demandas particulares de cada caso.  

 

3.4 O sistema nervoso autônomo, as emoções e o comportamento 

 

O sistema nervoso autonômico (SNA) abrange dois subsistemas, o sistema nervoso 

simpático (SNS) e o parassimpático (SNP), comumente descritos como antagonistas. O SNS 

promove as reações de “luta ou fuga”, enquanto o SNP favorece a condição de “descanso e 

digestão”. O SNA é responsável pela inervação das vísceras, das glândulas e dos vasos 

sanguíneos com ações opostas sobre tais componentes (90). Recentemente, Lövheim propôs 

que esses subsistemas não constituiriam sistemas distintos, visto que não faria sentido, em 

termos evolutivos, um organismo dispor de tamanho esforço para sustentar um sistema desse 

porte (91). Para o autor, esses sistemas formariam um único e operariam em extremos de 

forma ortogonal e bidirecional: tanto em estados de excitação quanto de medo, o SNS e SNP 

estão envolvidos (91). Nesse modelo, o SNS representa um eixo de ativação e arousal, 

enquanto o SNP representa um eixo “de secreção hormonal e de substâncias” e possivelmente 

de valência positiva versus negativa. Por exemplo, quando o organismo interpreta uma 

situação como perigosa, o SNP fica em estado latente (91). 
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Contudo, o SNA não se limita apenas à inervação periférica e das vísceras, estando 

intrinsecamente ligado às emoções de maneira integrada ao sistema nervoso central (SNC). O 

conceito de que o SNA funciona de forma automática e involuntária tem sido reformulado, 

conforme evidências demonstram que há várias formas de interação entre o SNA e SNC (92). 

Estudos de indivíduos com lesões cerebrais indicam que as regiões ventromediais pré-

frontais, a região parietal inferior e o giro anterior cingulado são estruturas importantes para a 

rede neural que liga estímulos prazerosos e não prazerosos a RCS e que lesões bilaterais da 

amígdala prejudicam a aquisição de RCS condicionada a situações aversivas (93, 94). Além 

disso, estudos com eletroencefalograma mostram uma associação positiva entre a ativação 

aumentada do córtex anterior e a frequência cardíaca e pressão arterial aumentada em 

situações não prazerosas (95-97). Estudos de neuroimagem revelam a ativação de áreas 

corticais (frontal, insular, temporal anterior), subcorticais (amígdala, tálamo e hipotálamo) e 

medianas, assim como frequência cardíaca aumentada em estados emocionais prazerosos e 

não prazerosos (98, 99).  

Apesar das evidências, pouco se sabe ainda como as emoções interferem nessa 

relação. Thayer e Lane (100) tentaram explicar como as emoções medeiam a relação entre o 

SNA e o SNC. As emoções representam um extrato do que o indivíduo percebe no ambiente e 

também expressam a sua habilidade em lidar com ou responder a esse ambiente. As emoções 

servem como um indicador do ajuste do indivíduo a mudanças constantes do ambiente, sendo 

caracterizadas como resposta a algum evento que permite a mobilização rápida da ação de 

vários sistemas para um comportamento específico. Por exemplo, o SNS é ativado em uma 

situação de perigo, enquanto a ansiedade gerada dispara uma série de reações e de medo que 

preparam o corpo para fugir ou lutar. Se esse sistema funcionar adequadamente, ele permitirá 

que o indivíduo adapte-se a qualquer mudança ou demanda do ambiente. Em resumo, as 
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respostas emocionais representam a seleção de respostas apropriadas e a inibição de outras 

(100). 

Os correlatos fisiológicos do espectro antissocial, incluindo comportamento agressivo, 

problemas de conduta, psicopatia e personalidade com características antissociais, têm sido 

objeto de atenção em estudos teóricos e empíricos nos últimos 50 anos (14). Diferentes teorias 

acerca do espectro antissocial que envolve a psicofisiologia têm sido propostas, assim como 

diferentes populações e métodos têm sido empregados nos estudos sobre o tema (20, 101-

108). Porém, há muitas contradições nos resultados, o que, segundo Lorber (109), deve-se à 

heterogeneidade do constructo comportamental e dos métodos empregados, já que muitos 

constructos sobrepõem-se, havendo pouca distinção entre os diferentes tipos de 

comportamento antissocial, visto que nem todos apresentam agressividade. 

A desregulação emocional é fator de risco importante para os problemas 

externalizantes e, por conseguinte, para o comportamento opositor (28). Sintomas de 

desregulação emocional, agressividade e comportamento disruptivo apresentam forte 

correlação entre si apesar de suas particularidades (110). Crianças que apresentam AR 

manifestam um misto de raiva e comportamento agressivo em resposta às provocações dos 

pares e adultos, enquanto crianças que apresentam AP tendem a ser mais “frias” e calculistas, 

comumente utilizando a agressividade para atingir um objetivo ou obter alguma vantagem 

(110).  

As emoções negativas (irritabilidade, raiva e rancor) fazem parte do constructo do 

comportamento opositor e são preditoras de problemas emocionais, como depressão e 

ansiedade (5). Da mesma forma, a insensibilidade e a falta de empatia também compõem o 

constructo do comportamento opositor (85), sendo forte preditores de problemas de conduta e 

psicopatia (20). Tais características estão associadas a uma hiporreatividade da amígdala em 

situações consideradas socialmente como perigosas (111). Estudos apontam que há uma 
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redução na desregulação emocional nos anos entre a pré-escola e o ensino fundamental (112) 

e das emoções negativas nos primeiros 23 anos de vida (113). Apesar disso, pouco se sabe a 

respeito do seguimento da desregulação emocional (110). 

 

3.4.1 Mensuração de arousal 

 

O arousal pode ser traduzido como a resposta de um organismo à excitação causada 

por algum estímulo externo (situações de alerta, perigo ou surpresa) ou interno (emoções e 

processo cognitivo). Essa resposta pode facilitar o tipo de interação com o ambiente de 

maneiras especificas: por exemplo, em situações de perigo, alguns estímulos devem ser 

ignorados, ao passo que a sensibilidade e a resposta a outros estímulos devem ser aumentadas 

(114). 

O arousal pode ser modulado por características físicas e pelo significado do estímulo, 

sendo regulado de acordo com o estado comportamental, variando desde estados de baixo 

arousal, como o coma ou o sono, até estados de alta excitação, como o orgasmo sexual. Ele é 

diferente de motivação e valência, embora possa concomitantemente variar em intensidade e 

ser regulado por estados homeostáticos do organismo, como fome, sexo, sede e sono (114). 

O organismo expressa tal resposta por meio de alterações fisiológicas em mais de um 

subsistema, como, por exemplo, alterações no sistema cardiorrespiratório, sono, sistema 

secretório, libido e condutância elétrica da pele. Essas respostas, apesar de serem complexas 

por envolver todo o sistema sensorial, podem ser acessadas de maneira não invasiva. Para se 

acessar o arousal, é possível estabelecer uma medida fisiológica indireta do estado basal do 

indivíduo. Também é possível medir o arousal em estados específicos por meio de 

experimentos ou paradigmas criados para despertar o estado desejado no indivíduo, como, por 

exemplo, medo, ansiedade, excitação, raiva, tristeza e prazer (114). 
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Há diversas técnicas que podem ser utilizadas para se acessar e medir o arousal, 

porém sempre indiretamente, por meio de outra medida que expressa estado de excitação. É 

possível acessar e medir o arousal por meio de medidas fisiológicas, tais como: 

eletroencefaolograma (acessa regiões cerebrais tanto em estado de sono quanto de vigília por 

meio da atividade elétrica), eletromiografia (acessa a atividade elétrica periférica por meio da 

contratura muscular), medidas autonômicas (como pressão arterial, frequência cardíaca, 

tamanho da pupila, respiração e RCS), medidas relacionadas ao eixo hipotálamo-pituitário-

adrenal (como glucocorticoides, hormônio adrenocorticotrófico e fator liberador de 

corticotrofina), diferenças específicas ligadas ao sexo, atividade cerebral medida por 

ressonância magnética funcional (RMF) e tomografia por emissão de pósitrons (pet-scan) 

(114).  

Também é possível acessar e medir o arousal por meio do comportamento associado 

às medidas fisiológicas citadas anteriormente através de paradigmas específicos. Por exemplo, 

existem as técnicas de startle response (resposta de sobressalto em que, por meio de 

condicionamento comportamental, mede-se a inibição e a ativação do arousal diante de 

estímulos específicos) e de eyeblink response (mede-se a contração muscular quando se pisca 

o olho em situações diversas criadas para se obter emoções ou sentimentos específicos), 

actigraphy (testes realizados durante atividades físicas em que se utiliza eletromiografia) e 

medida de eletrocondutância da pele, níveis de glucocorticoides ou RMF e pet-scan durante 

ou após a execução de paradigmas de atenção ou outros experimentos. As possibilidades de 

combinação e utilização das técnicas para se acessar e medir o arousal são inúmeras, o que 

expande a sua aplicação às diferentes faixas etárias (114).  

Há ainda formas subjetivas de se medir o arousal por meio de escalas e questionários 

de autorrelato, como, por exemplo, a Activation Deactivation Adjective Check List (115), 

escala originalmente desenvolvida para se medir a atividade bipolar em um contínuo de 
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excitação máxima até estado de sono profundo, na qual 28 itens avaliam o estado de ativação 

e 21 itens avaliam o estado de inativação. Outra escala utilizada para se acessar indiretamente 

o estado de arousal é a Profile of Mood State (116), que por meio de 6 subescalas avalia os 

seguintes estados emocionais e de humor: tensão (9 itens), depressão (15 itens), hostilidade 

(12 itens), atividade (8 itens), fadiga (7 itens) e confusão (7 itens). Outra opção é a Arousal 

Predisposition Scale (APS) (117), que por meio de uma breve escala com 12 itens avalia o 

arousal em diversas situações, como característica ou predisposição individual. A APS foi 

recentemente adaptada para a utilização em pré-adolescentes e adolescentes brasileiros com 

uma confiabilidade satisfatória (alfa de Cronbach 0,766 e 0,772 respectivamente) (118).  

 

3.4.2 Resposta cutânea simpática (RCS) e comportamentos de oposição 

 

A exploração dos aspectos psicofisiológicos dos comportamentos de oposição é tema 

recente. Ainda há poucos estudos que investigam a relação existente entre arousal e 

comportamento opositor. Aqueles que estão disponíveis exploram mais a reatividade cutânea 

ou basal sob diferentes paradigmas e associados a diferentes desfechos. Até o momento, não 

se encontrou nenhum estudo que utilize a RCS para investigar aspectos psicofisiológicos de 

problemas externalizantes, nem especificamente dos comportamentos de oposição.  

A RCS é medida através da pele, um órgão densamente inervado e rico em glândulas 

sudoríparas. A inervação dessas glândulas é medida por meio de mudanças na atividade de 

condutância da pele em sua superfície, o que se denomina EDA (16). Os neurônios aferentes 

do eixo simpático do SNA inervam as glândulas sudomotoras, cuja atividade modula a 

condutância de uma corrente aplicada. A EDA incorpora tanto mudanças lentas no nível basal 

de condutância da pele quanto mudanças mais rápidas, como as respostas cutâneas de 
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condução ou RCS. A EDA reflete a atividade simpática das glândulas sudomotoras, visto que 

não há atividade parassimpática nessas estruturas (16).  

A regulação das glândulas sudomotoras é realizada segundo os princípios do SNA. 

Primeiro, ele comanda os processos vegetativos autorregulatórios, como temperatura corporal, 

frequência cardíaca, pressão arterial e motilidade gastrintestinal. Esses processos mantêm a 

homeostase do organismo. Segundo, o SNA regula esses sistemas conforme a demanda 

comportamental do organismo, como, por exemplo, prepará-lo para mobilizar energia a fim 

de executar um movimento (16). De modo geral, a homeostase do organismo é mantida por 

meio do equilíbrio entre as atividades do SNA e SNP e suas subdivisões (16).  

A atividade simpática é mais direcionada aos processos motores, enquanto a atividade 

parassimpática é mais dirigido aos processos vegetativos. Logo, o aumento da atividade 

simpática está associado ao aumento de fatores como frequência cardíaca, pressão arterial, 

frequência respiratória, suor e mobilização do sangue do trato gastrintestinal para a 

musculatura esquelética das extremidades, ou seja, promove arousal autonômico (16). Além 

disso, a atividade simpática está associada às emoções e ao comportamento, como já foi 

mencionado. Portanto, a RCS nada mais é que o reflexo polissináptico das glândulas 

sudomotoras após algum estímulo que pode ser externo ou interno (119). 

Uma vez que não se identificaram estudos que utilizam RCS para explorar aspectos 

psicofisiológicos dos comportamentos de oposição, é possível apenas teorizar desfechos a 

cerca desse tema. Estudos que utilizam outras medidas psicofisiológicas constataram as 

seguintes associações:  

•estudo transversal com 123 pré-adolescentes de uma amostra escolar com média de idade  

12,04 (DP= 0,64) anos verificou que aqueles com níveis reduzidos de condutância da pele 

apresentam mais comportamentos externalizantes segundo relato de pais e professores 

(120); 
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•estudo transversal controlado comparou o processo de tomada de decisão entre 18 crianças 

com TDO e 24 controles saudáveis com idade entre 7 e 12 anos e verificou que o grupo 

com TDO apresenta reatividade da frequência cardíaca aumentada (mais desaceleração) a 

recompensas e diminuída a penalidades em comparação o grupo controle (121). 

•estudo transversal com 119 meninas de uma amostra comunitária com idade entre 9 e 16 

anos verificou que aquelas com resposta eletrodérmica reduzida são mais propensas à 

agressão social, enquanto as meninas com resposta eletrodérmica aumentada são mais 

propensas à agressão física (22);  

•estudo de coorte acompanhou crianças dos 3 aos 8 anos de idade (com medidas aos 3, 4, 5, 6 

e 8 anos de idade) verificou que as crianças com condicionamento psicofisiológico pobre 

(medida com startle conditioning) aos 3 anos apresentam mais comportamentos 

antissociais aos 8 anos (122); 

•estudo transversal controlado comparou pré-adolescentes (idade entre 8 e 13 anos) com TC, 

TDAH e TC+TDAH e um grupo controle com sem problemas comportamentais e 

verificou que os jovens  com TC e TDAH+TC têm uma resposta autonômica reduzida em 

relação aqueles  com TDAH apenas e os controles (123); 

•estudo transversal avaliou agressividade  e reatividade eletrodérmica em crianças (em torno 

de 8 anos) e verificou que crianças com níveis mais elevados de agressividade reativa 

demonstram uma resposta eletrodérmica maior durante a realização de uma tarefa 

estressante do que crianças com níveis esperados de agressividade (23). 

Como se pode perceber, os resultados são diversos, o que indica que a resposta 

autonômica aos problemas externalizantes e, consequentemente, aos comportamentos de 

oposição pode variar de acordo com as características comportamentais predominantes.  
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Geral 

 

O objetivo geral deste estudo foi verificar a associação entre as dimensões do 

comportamento de oposição e os níveis de arousal entre adolescentes.  

 

4.2 Específicos 

 

• Verificar a relação entre um comportamento específico, como agressão verbal, física 

ou social, e os níveis de arousal. 

• Identificar a associação entre a trajetória e o número necessário de estímulo aversivo 

até a habituação com as diferentes dimensões de oposição. 
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5 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O presente estudo está de acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução nº 466/2012) e foi previamente aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (nº 120074 – 

ANEXO C). 

Aos participantes e seus responsáveis foi fornecido o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) antes do início do estudo (APÊNDICE).  
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Abstract 

 

Oppositionality encompasses distinct dimensions, and few studies have investigated the 

validity of such distinctions from a pathophysiological perspective. Our aim was to 

investigate the association between arousal and distinct oppositional dimensions in a 

community sample of adolescents. Forty adolescents aged 13.84 ± 1.46 years participated in 

this study. Self-report oppositional behavior was measured by externalizing behavior and 

bullying scores (dependent variables), while arousal was assessed by sympathetic skin 

responses (independent variables). Results showed that increased SSRs were associated with 

oppositionality; however, these associations were specific to the headstrong/hurtful 

dimension. Further exploratory analyses demonstrated that increased SSRs were associated 

with several types of headstrong/hurtful behaviors and underscore the importance of the first 

aversive stimuli to differentiate groups with low and high headstrong/hurtful behaviors. There 

were no differences between groups regarding time until habituation. This study provides 

insights about how dysfunctions in autonomic balance may be associated to oppositional 

behavior among adolescents. 

 

Keywords: oppositional defiant disorder, aggression, adolescent, sympathetic skin responses, 

electrodermal response.  

 

Highlights:  

•We investigated the association between oppositional dimensions and electrodermal 

responses. 

•Oppositionality is associated with increased levels of arousal. 

•This association is specific to headstrong and hurtful dimensions. 
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Introduction 

 

Pathological oppositional behaviors in childhood are common and can lead to a variety 

of negative outcomes in early adult life, such as antisocial and criminal behavior (Aebi, 

Plattner, Metzke, Bessler, & Steinhausen, 2013; Moffitt, Caspi, Harrington, & Milne, 2002), 

bullying behavior (Vaughn et al., 2010), major depression, and substance abuse and 

dependence (Aebi, et al., 2013; Biederman et al., 2008). In children, oppositionality is 

associated with both internalizing and externalizing symptoms (Burke, 2012; Kessler, 

Petukhova, & Zaslavsky, 2011; Nobile et al., 2013). This pattern of associations has led to the 

proposition that oppositionality is a heterogeneous psychopathological dimension that might 

encompass qualitatively distinct expressions of disruptive behaviors (Rowe, Costello, Angold, 

Copeland, & Maughan, 2010). Understanding distinct sub-dimensions within oppositionality 

might have important implications for both etiology and therapeutic strategies.  

Recently, a study proposed that oppositionality encompasses three distinct dimensions 

with different predictive values regarding comorbid psychopathology: irritable, headstrong, 

and hurtful (Stringaris & Goodman, 2009). The irritable dimension is associated with 

emotional disorders that include symptoms of temperamental outbursts, anger, and touchiness. 

The hurtful dimension is associated with callousness and is characterized by vindictiveness 

and spitefulness. The headstrong dimension is associated with ADHD and aggressive 

behaviors that include behaviors such as arguing with authority figures, annoying others on 

purpose, and refusing to follow rules. Such classifications, with some modifications, were 

recently adopted by the 5th edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (DSM-5) and its validity is being assessed and tested in different cultural contexts 

(Aebi, et al., 2013; Ezpeleta, Granero, de la Osa, Penelo, & Domenech, 2012; Krieger et al., 
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2013). However, until now, few studies have investigated the validity of such distinctions 

from a pathophysiological perspective (Scarpa & Raine, 1997). 

In fact, little is known about the pathophysiological basis of disruptive behavior. 

Longitudinal studies have shown a relationship between reduced electrodermal responses and 

antisocial behavior in early adolescence (Fung et al., 2005) and crime involvement and arrests 

in early adult life (Gao, Raine, Venables, Dawson, & Mednick, 2010; A. Raine, Venables, & 

Williams, 1996). Another study found that girls with blunted skin conductance responses 

(SCRs) are more prone to relational aggression, while girls with heightened SCRs are more 

prone to physical aggression (Sijtsema, Shoulberg, & Murray-Close, 2011). A study with 

children demonstrated associations between high levels of reactive aggression and higher 

SCRs during a video game task where participants lost because of cheating (Hubbard et al., 

2002). These studies suggest that the way arousal relates to oppositionality may differ from 

one dimension to another.  

Electrodermal activity (EDA) is a general term used for defining autonomic changes in 

the electrical properties of the skin. EDA encompasses both slow shifts and faster transient 

events in basal skin conductance level, that is, skin conductance responses (SCRs), which 

have also been referred to as galvanic skin responses or sympathetic skin response (SSR) 

generated by sympathetic neuronal activity resulting from external or internal stimuli 

(Critchley, 2002). Usually the SSR is measured by the peak-to-peak amplitude, preferably 

from the first response considering the habituation of SSR to repetitive stimuli (Schestatsky et 

al., 2006; Schestatsky et al., 2007; Schestatsky et al., 2009; Schestatsky et al., 2013). The 

SSR, can be defined as the summation of function within the sympathetic cholinergic 

sudomotor glands after a phasic stimulus (Schestatsky, Valls-Sole, et al., 2007). This 

measurement is a simple index of peripheral arousal associated with emotional and attentional 

states (Vetrugno, Liguori, Cortelli, & Montagna, 2003). It involves the activation of 
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autonomic, brain, and endocrine systems leading to sensory alertness and a readiness to 

respond.  

In the current study, we investigated the validity of distinct oppositional dimensions 

in a community adolescent sample using electrodermal responses to mild electrical stimuli. 

The stimuli were not enough to cause pain or discomfort but were enough to produce an 

annoying sensation that tends to habituate over time. Through examination of previous 

findings, we developed two hypotheses: (a) self-reported oppositional behavior is associated 

with increased levels of arousal; (b) this association is specific to headstrong/hurtful behaviors 

and not to irritability. Related to hypotheses (a) and (b), we addressed three related questions: 

(i) Are there specific types of headstrong/hurtful behaviors, such as verbal, physical, and 

social aggression, associated with increased responses? (ii) Is the trajectory of habituation 

associated with headstrong/hurtful behaviors? (iii) Is the number of stimuli necessary for 

habituation associated with headstrong/hurtful behaviors? 

Methods 

Participants 

A total of 40 6th to 10th grade school students participated in this study. We selected a 

random sample of 247 participants from a previous study (Zottis, Salum, Isolan, Manfro, & 

Heldt, 2014) performed in three public schools in the coverage area of Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre (HCPA), Porto Alegre city, south Brazil. Inclusion criteria consisted only be 

aged between 11 and 18 years old and not to be under anticonvulsivants drugs. All 

participants were contacted previously by phone about the experiment and visited the 

laboratory to clarify possible doubts.  

We explained by phone that participants would be asked to respond to some 

questionnaires; afterwards, they would be invited to enter a dimly lit room of neutral 

temperature and asked to lie down on a bed. A researcher (NTS), who was a trained nurse, 
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attached electrodes to each participant’s skin, which was followed by a sequence of ten mildly 

unpleasant sensations provoked by a very mild electric current (10mA) applied by a trained 

neurologist (PBW) in order to access SSRs to external stimuli. We explained that these 

stimuli would not cause pain, but would merely provide an annoying sensation. Adolescents 

were instructed to interrupt the experiment if they were feeling any discomfort, emphasizing 

that interruptions would not lead to any sort of punishment. No student interrupted the 

experiment or reported any type of pain. Participation in this study was voluntary, and no 

monetary reward was offered.  

We decided to use a mild electrical current (10 mA) with 0.2ms duration in the 

forearm as a stimulus because it generates SSRs without pain. This stimulus is able to modify 

the SSR wave form, which is responsible for stimulus habituation (Toyokura, 2006). Trials 

for adults tend to use higher electric currents, such as 20–30 mA (Schestatsky, Ehlers, Rieder, 

& Gomes, 2006; Toyokura, 2006). One study, encompassing subjects aged 15–60 years old, 

used electrical stimuli of 20–100 mA (Gomes et al., 2003). Students and their parents were 

previously interviewed to assess students’ health status. All students gave verbal informed 

consent, and their parents gave written informed consent. The HCPA institutional review 

board approved this study (registration number: 120074).  

Oppositionality Assessment 

Oppositionality was measured using two instruments. The first was the Youth Self 

Report (YSR) (Achenbach & Dumenci, 2001). The YSR is a self-report measure with 113 

items composed of statements with three response options: not true (score 0), somewhat true 

(score 1), and very true (score 2). The YSR has been validated for use with Brazilian  

Portuguese-speaking participants (Bordin, Mari, & Caeiro, 1995). In order to investigate 

dimensions within oppositionality, we used the two-dimensional structure proposed by 

Stringaris, Zavos, Leibenluft, Maughan, and Eley (2012) for this instrument: irritability and 
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headstrong/hurtful. The irritability scale is formed by summing five items from the YSR 

aggression subscale: argues a lot, hot tempered, easily annoyed, stubborn, and experiences 

sudden changes in mood or feelings. The headstrong/hurtful dimension is formed by summing 

five items from the YSR aggression subscale (argues a lot, teases a lot, disobeys at home, 

disobeys at school, and destroys things belonging to one’s family or others), one from the 

rule-breaking behavior scale (breaks rules at home, school, or elsewhere), and one from the 

other problems scale (engages in cruelty, bullying, or meanness to others).  

The second instrument was the Brazilian modified version of the Olweus Bully/Victim 

Questionnaire (Olweus, 1993; Fischer et al., 2010). We only used the Bully questionnaire to 

measure self-report aggressive behavior through frequency in bullying behavior. This measure 

is a self-report questionnaire consisting of 24 items that measure physical (e.g., how often the 

child physically hurts or took belongings away), verbal (e.g., name calling, teasing in a hurtful 

way, or threatening), social (e.g., spreading rumors, not talking to someone on purpose or 

excluding them from their group of friends), sexual (e.g., sexual harassment), and cyber 

bullying (e.g., the use of internet and mobile phones to hurt others). Due to a very low 

frequency of sexual and cyber bullying, we restricted our analysis to the physical, verbal, and 

social subtypes of bullying. Response options included: (0) never, (1) once or twice in the 

previous year, (2) 3 to 6 times in the previous year,(3) many times a week,  and (4) every day. 

Recorded answers were rated on a continuous scale, ranging from zero to 96 points. 

Sympathetic Skin Response  

The SSR data were collected under controlled environmental conditions, within a 

silent room with a constant temperature and dim lighting. Equipment included AgCl 

electrodes and electrolyte gel to attach electrodes to the skin surface (Boucsein et al., 2012). 

After preparing the participant, we applied a sequence of 10 very mild electric stimuli of 10 

mA, with an interval of approximately 30 seconds. Upper limb recordings were performed 
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with surface AgCl electrodes placed on the right side palmar region (second interdigital space, 

3 cm proximally to the metacarpophalangeal articulation), and reference electrodes were 

placed on the dorsum of the hand. A 5-second screen with 200–1000µV sensitivity and filter 

settings of 0.1 and 2 kHz was also presented. SSR recording was conducted using Nihon 

Kohden Neuropack MEB 9400® equipment and software, and data were collected and 

analyzed by two researches (NTS and PS).  

We measured the latency and amplitude of the first wave generated (the wave after the 

first of 10 stimuli). Habituation to a stimulus refers to the phenomenon whereby a wave 

amplitude reaches 50% of the first wave amplitude after exposure to several aversive stimuli 

(Figure 1).  

 

[Figure 1, about here] 

 

Statistical Analysis 

We investigated associations between arousal and oppositionality using a 

multivariate general linear model (MGLM) with irritability and headstrong/hurtful as 

dependent variables and the mean amplitude until habituation as the independent variable, 

while controlling for age, gender, and ethnicity. Further exploratory analyses were performed 

for three specific questions. First, we used subtypes of headstrong and hurtful behaviors 

subsumed under the bullying construct (physical, verbal, and social) as dependent variables, 

investigating for the main effect of mean amplitude until habituation (independent variables). 

Second, we investigated if the trajectories of mean amplitudes differ between groups of 

participants with low and high headstrong/hurtful dimensions using a repeated measures 

analysis of variance and repeated measures analysis of covariance, while controlling for the 

mean amplitude of the first wave. Third, we investigated differences in the number of stimuli 
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needed for habituation between subjects with low and high headstrong/hurtful dimensions 

using a Cox proportional hazards regression. All exploratory analyses included age, gender, 

and ethnicity as covariates.  

Results 

The initially sample consisted of 40 students; however, two were excluded from the 

analyses because of the presence of artifacts in the sympathetic skin response waves. Thus, 

the final sample consisted of 38 students. The demographics and behavioral characteristics of 

the sample are depicted in Table 1. There were no difference between age and sex related to 

arousability (boys = 0.81mA, SD= 0.35mA; girls = 0.71mA, SD = 0.42mA, p>0.05).  

 

[Table 1, about here] 

 

Hypothesis 1: Oppositionality is Associated with an Increased Arousal Response 

First, we investigated whether oppositionality was associated with an increased 

arousal response. The multivariate test revealed that increased arousal is associated with 

higher levels of oppositionality (Pillai’s Trace = 0.234, F(2.33) = 5.037, p = 0.012, ηp
2 = 

0.234). Higher levels of oppositionality were also found among female adolescents (Pillai’s 

Trace = 0.219, F(2.33) = 4.637, p = 0.017, ηp
2 = 0.219). Oppositionality was unrelated to age 

(p > 0.05). No significant interactions emerged from the model.  

Hypothesis 2: Increased Arousal is Associated Specifically with Headstrong/Hurtful 

Behaviors but not with Irritability 

Second, bivariate models were used to investigate which dimension of 

oppositionality was driving the association with arousal. The headstrong/hurtful dimension 

was significantly associated with increased arousal (F(1.34) = 7.802, p = 0.009, ηp
2 = 0.187). 

No associations were found between irritability and arousal (F(1.34) = 0.817, p = 0.372, ηp
2 = 
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0.023). Again, age was unrelated to any dimension (p > 0.05), and female gender was 

specifically associated with irritability (F(1.34) = 9.217, p = 0.005, ηp
2 = 0.213) but not 

headstrong/hurtful (p > 0.05). 

 Exploratory Analysis 1: Is Arousal Associated with any Specific Type of 

Hurtful/Headstrong Behaviors? 

We then investigated whether specific headstrong/hurtful behaviors would be 

associated with increased arousal. Increased arousal was positively associated with another 

overall index of headstrong/hurtful behaviors subsumed under the bullying construct (Pillai’s 

Trace = 0.487, F(3.29) = 9.189, p < 0.001, ηp
2 = 0.487). Gender and age were unrelated to this 

index.  

We found that the mean amplitude until habituation was related to all subtypes of 

behaviors from this questionnaire: physical (F(1.31) = 15.124, p < 0.001, ηp
2 = 0.328), verbal 

(F(1.31) = 25.984, p < 0.001, ηp
2 = 0.456), and social (F(1.31) = 8.722, p = 0.006, ηp

2 = 

0.220).  

Exploratory Analysis 2: Is the Headstrong/Hurtful Dimension Associated with 

Habituation Trajectories Across the Stimuli? 

We further investigated whether the trajectory of the mean amplitude differed across 

the 10 stimuli between subjects with low and high headstrong/hurtful behaviors (assessed 

using a median split).  

We observed a time × headstrong/hurtful interaction for the mean amplitudes 

(F(9.197) = 2.548, p = 0.008), indicating that for those subjects with high scores on the 

headstrong/hurtful dimension, the amplitudes of the first waves were higher than for the 

subjects with low scores on the headstrong/hurtful dimension, at least if compared to the 

amplitudes of the last waves (Figure 2A). After controlling for the amplitude of the first wave, 

no trajectory effects were detected (all ps > 0.05; Figure 2B).  
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As expected, the amplitude of the first wave was correlated with the headstrong/hurtful 

dimension (r = 0.363, p = 0.025; Figure 3).  

 

[Figure 2, about here] 

 

[Figure 3, about here] 

 

Exploratory Analysis 3:  Is the Headstrong/Hurtful Dimension Associated with the 

Number of Stimuli Until Habituation? 

 A Cox proportional hazards regression revealed that there were no differences in the 

number of stimuli necessary for habituation between subjects high and low on the 

headstrong/hurtful dimension (HR = 1.55 95% CI: 0.68 to 3.54; p = 0.293, Wald = 1.104, df = 

1).  

Discussion 

We observed that oppositionality was associated with arousal as measured by changes 

in SSRs. In addition, we showed that this association was specific to the headstrong/hurtful 

dimension of oppositionality and not associated with irritability. Our exploratory analyses 

revealed that a heightened skin conductance response was associated with several types of 

behaviors within the headstrong/hurtful dimension (verbal, social, and physical bullying). The 

mean amplitude of the first wave was responsible for different trajectories within subjects 

high and low in the headstrong/hurtful dimension, and these groups did not differ with regard 

to the number of stimuli until habituation. The sample has similar YSR scores as the general 

population for externalizing and for internalizing problems, but has higher total problem 

scores compared to general population (Verhulst, Achenbach, van der Ende, et al. 2003). 
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As hypothesized, oppositionality was associated with increased SCRs. Previous 

studies have suggested that antisocial behavior is associated with decreased SCRs 

(Beauchaine, Hong, & Marsh, 2008; Herpertz et al., 2003; Posthumus, Bocker, Raaijmakers, 

Van Engeland, & Matthys, 2009; A Raine, 1993). However, there are several important 

differences between our study and studies assessing antisocial behavior in adults that should 

be taken into account: (a) we used a community sample with mild scores on measures of 

psychopathology; therefore, a curvilinear relationship between aggression and SSR responses 

cannot be ruled out (decreased SSRs would likely be observed in more severe forms of 

aggression or callousness). (b) To the best of our knowledge, this is the first study 

investigating SSRs to a very mild, unpleasant stimulus among adolescents; therefore, results 

are not exactly comparable. (c) Most previous studies did not observe heterogeneity within 

oppositionality.  

Regarding the oppositionality dimensions, we found a specific association of 

heightened SSRs with the headstrong/hurtful dimension but not with the irritability 

dimension. This pattern of association provides further evidence for the utility of 

heterogeneity within oppositionality. In addition, it gives insight into the association between 

arousal and psychopathology, since it is the headstrong/hurtful dimension—which includes 

behaviors closely related to aggression—that increases arousal. In line with this assumption is 

data suggesting that reactive aggression is associated with antisocial behavior (Blair, 

Peschardt, Budhani, Mitchell, & Pine, 2006; Blair, 2004). Our results are in accordance with 

findings from Dindo and Fowles (2011), who investigated the association between SCRs 

(through an anticipatory paradigm that used regressive counts and loud noises and 

measurements of SCRs across five trials) and psychopathic traits among college students 

according to two factors from the Psychopathic Personality Inventory (PPI). Factor 1 

evaluates dysfunctional affective interpersonal features, and Factor 2 evaluates impulsive-
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antisocial behavior (Lilienfeld & Andrews, 1996). PPI Factor 1 was found to be associated 

with non-aggressive infractions, whereas PPI Factor 2 was associated with all externalizing 

behaviors and low emotional control (high stress reaction). Furthermore, the authors found an 

increased SCR among young subjects with high PPI Factor 2 scores (Dindo & Fowles, 2011).  

We also investigated whether verbal, physical, and social aggression is associated with 

increased SSRs. We accessed hurtful/headstrong behaviors by means of self-reported types of 

bullying behavior. Bullying is a specific type of aggression where behavior is intended to hurt 

or disturb others and is strongly associated with oppositional defiant disorder (Nansel et al., 

2001; Vaughn, et al., 2010). We observed a positive association between all types of 

headstrong and hurtful behaviors and heightened SSRs. These patterns of associations 

strengthen our confidence that the latent headstrong/hurtful construct was associated with 

increased arousal rather than any specific type of behavior encompassed by these concepts. 

We suggest that, in contrast to theories related to low arousal (see Zuckerman, 1974, for 

sensation-seeking theory), individuals with high levels of arousal are more prone to 

exaggerated verbal, physical, or social responses to several types of events, even when the 

events are not threatening, because of information processing deficits in response to 

environmental stimuli (Lochman & Dodge, 1998). We hypothesize that this association 

reflects heightened arousability, as perceived by increased SSRs to mild aversive stimuli, 

which is similar to what is ascribed to reactive aggression.  

Finally, we did not find an association of the number of stimuli necessary for 

habituation to an aversive stimulus with headstrong/hurtful scores. Nevertheless, we did find 

an association between the amplitude of the wave generated after the first stimulus and high 

headstrong/hurtful behaviors. When we controlled for the mean amplitude of the first wave 

within subjects, we did not find differences in groups’ trajectories. This suggests that the 

reaction to the first stimulus is mostly responsible for the arousal differences between high 
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and low headstrong/hurtful groups. This is consistent with studies showing that the first 

stimulus more reliably evokes SSRs than do subsequent stimuli (Schestatsky, Kumru, et al., 

2007).  

A few limitations should be noted. First, we were limited by a small sample size, and 

the possibility for type II error should be considered for some analyses. However, the small 

sample size did not limit our ability to observe important associations between arousal and 

oppositionality. Second, we were limited by a cross-sectional design; thus, we were not able 

to assess how oppostionality and arousal relate to each other over time. Third, the SSR is 

notably affected by external factors such as age, skin thickness, temperature and other 

enviromental and subjects’ intrinsic factors. However such variables are supposed to be 

similar in both groups. Therefore, we strongly believe that those parameters did not affect our 

neurophysiological responses and, therefore, our conclusions. Finally, we only used self-rated 

measures of oppositionality. However, studies using the YSR and Child Behavior Checklist 

within different cultural settings found moderate to high concordance between child and 

parent reports, with children reporting more externalizing problems than their parents 

(Achenbach & Dumenci, 2001; Medina et al., 2007; Wong, Jenvey, & Lill, 2012). In spite of 

these limitations, our design had some strengths. For instance, this is the first study to show 

differences in the physiological aspects of oppositionality within a community sample. 

Additionally, our use of a mild electric current to evoke an annoying sensation as an aversive 

stimulus is considered a good choice for producing SSRs to evaluate habituation (Toyokura, 

2006). 

Conclusions 

The current study further advances distinctions between dimensions of oppositionality, 

showing that participants who are high in the headstrong/hurtful dimension, but not in the 

irritability dimension, experience higher levels of arousal as measured by SSRs. The current 
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study also provides insights into how dysfunctions in autonomic balance may be associated to 

the emergence of oppositional behaviors among adolescents. 
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Figure 1 – Habituation phenomenon
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Table 1 

Demographic and Psychophysiological Sample Characteristics (n = 38) 

 
 

Demographic variables  n (%) Mean SD 

Age (years) -- 13.84  1.46 

Ethnicity (White) 24 (63) -- -- 

Sex (male) 20 (53) -- -- 

Psychophysiological variables   Mean SD 

Amplitude of 1st wave (mV)   0.76 0.38 

Mean amplitude until habituation (mV)  0.60 0.29 

Physical aggression score  3.02 6.97 

Verbal aggression score  5.35 6.85 

Social aggression score  2.28 3.99 

YSR: irritability  4.32 1.77 

YSR: head/hurt  3.50 2.25 

YSR    

Internalizing score  16.92 6.91 

Externalizing score  19.16 6.71 

Total score  78.08 20.30 

Notes. SD = standard deviation; YSR = Youth Self 

Report,StringarisDimension Proposition for Argumentative or Defiant 

Behavior, head/hurt = Headstrong and Hurtful dimensions  
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Figure 2 – A: Time versus headstrong/hurtful interaction; B: Time versus headstrong/hurtful 
with control for the first stimulus.

A 
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Figure 3 – Correlation arousal and headstrong/hurtful dimensions
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7 CONCLUSÕES 

 

Este estudo foi o primeiro a investigar os aspectos psicofisiológicos dos 

comportamentos de oposição por meio da RCS. Os resultados confirmam haver associação 

entre níveis aumentados de arousal e comportamentos de oposição. Além disso, verificou-se 

que tal associação é específica para as dimensões oposição e ofensiva, e não para 

irritabilidade. Também se verificou que comportamentos específicos característicos da 

dimensão oposição e ofensiva (agressão física, social e verbal) estão associados a níveis 

aumentados de arousal. A respeito das trajetórias, demonstrou-se que apenas o primeiro 

estímulo aplicado é responsável pela diferença entre os grupos com níveis aumentados e 

reduzidos de arousal, não tendo sido observada associação entre o número necessário de 

estímulos aversivos até a habituação e os comportamentos da dimensão oposição e ofensiva. 

Esses resultados confirmam a hipótese de que a resposta autonômica simpática pode 

variar de acordo com os tipos de comportamento de oposição. Adolescentes com níveis 

aumentados de arousal apresentam mais comportamentos da dimensão oposição e ofensiva 

quando comparados a adolescentes com níveis medianos e menores de arousal neste estudo. 

Tal achado parece indicar que os comportamentos de oposição são influenciados pelas 

respostas autonômicas, que por sua vez sofrem influência tanto de fatores ambientais quanto 

de fatores biológicos. De fato, os níveis de arousal parecem manter alguma relação com as 

emoções e o processo cognitivo, que, por sua vez, modula o desenvolvimento de 

comportamentos sadios e patológicos.  

Apesar das limitações do estudo, os resultados contribuem para elucidar parte do 

constructo complexo. São necessários mais estudos que explorem os aspectos 

psicofisiológicos dos comportamentos de oposição a fim de auxiliar na compreensão da 

formação das diferentes dimensões. Estudos que expandam as avaliações para os pais e 
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irmãos, tanto biológicos quanto adotivos, podem ampliar a compreensão desse processo, 

principalmente no que diz respeito aos aspectos de herdabilidade desse padrão 

comportamental e autonômico.  

Os fatores biológicos podem ser úteis para a elaboração de estratégias de prevenção e 

tratamento, quando necessário, dos comportamentos de oposição. Entretanto, acerca da RCS, 

por ser necessário um aparato tecnológico, talvez não seja interessante como ferramenta 

diagnóstica. Há, contudo, outros métodos economicamente viáveis para a mensuração da 

resposta autonômica, como a avaliação da condutância da pele em níveis basais e durante 

alguma atividade ou paradigma específico. A RCS é, portanto, uma ferramenta sensível para 

avaliação de respostas rápidas diante de estímulos nocivos, o que pode ser interessante para 

pesquisas de problemas externalizantes. 
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ANEXO A – Escala para Avaliação de Conduta Escolar – Bully 
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ANEXO B – Youth Self Report 

 

 

Youth Self Report para a idade de 11 a 18 anos 
 

ID 
 

Seu nome completo 
 

TIPO DE TRABALHOS DOS PAIS (Por favor, seja específico - 
por exemplo: mecânico de automóveis, professor de ensino 
médio, doméstica, operário, torneiro, vendedor de sapatos, 
sargento do exército) 

Seu sexo 
� masculino � feminino 

sua idade sua raça 
 
 

Tipo de trabalho do pai _________________________________ 

Data de hoje 
Dia ___ Mês ____ Ano___ 

data de nascimento 
Dia ___ Mês ____ Ano ____ 

Tipo de trabalho da mãe________________________________ 
 

Série escolar___________ 
 
Não vou à escola    � 

Se você está trabalhando, por 
favor, escreva em quê. 
_______________________ 
_______________________ 
 

Por favor, preencha este questionário segundo o seu ponto de 
vista, não importando se outras pessoas não concordam com 
você.  
Se quiser, pode escrever algum comentário. Verifique se não se 
esqueceu de preencher nenhum item.  
 

 
I Nas páginas a seguir, apresenta-se uma lista de afirmações que descrevem jovens. Para cada afirmação que o 
descreva tal como é AGORA ou NOS ÚLTIMOS SEIS MESES, trace um círculo à volta do 2 se a afirmação é 
MUITO VERDADEIRA OU FREQUENTEMENTE VERDADEIRA. Trace um círculo à volta do 1 se a 
afirmação é ALGUMAS VEZES VERDADEIRA. Se a afirmação NÃO É VERDADEIRA, trace um círculo à 
volta do 0. 

 
0 = não é verdade    1 = à vezes ou um pouco    2 = sempre 

 
 

0   1   2     01. Comporto-me de maneira infantil, como se 
tivesse menos idade. 

0   1   2     02. Tomo bebida alcoólica sem a aprovação de 
meus pais. 

0   1   2     03. Discuto muito. 
0   1   2     04. Não termino as coisas que começo. 
0   1   2     05. Há poucas coisas que me divertem. 
0   1   2     06. Gosto de animais. 
0   1   2     07. Sou convencido, gabo-me de mim mesmo. 
0   1   2     08. Sou distraído, não consigo prestar atenção 

por muito tempo. 
0   1   2     09. Não consigo tirar certos pensamentos da 

minha cabeça. 
Descreva:............................................ 

0   1   2     10. Sou agitado, não consigo parar quieto. 
0   1   2     11. Sou muito dependente dos adultos. 
0   1   2     12. Sinto-me só. 
0   1   2     13. Sinto-me confuso, como se estivesse num 

nevoeiro. 
0   1   2     14. Choro muito. 
0   1   2     15. Sou muito honesto. 
0   1   2     16. Sou cruel com outras pessoas. 
0   1   2     17. Fico no mundo da lua, perdido em meus 

próprios pensamentos. 
0   1   2     18. Machuco-me de propósito ou já tentei me 

matar. 
0   1   2     19. Quero que me deem muita atenção. 

0   1   2     20. Destruo minhas próprias coisas. 
0   1   2     21. Destruo as coisas dos outros. 
0   1   2     22. Desobedeço a meus pais. 
0   1   2     23. Sou desobediente na escola. 
0   1   2     24. Não me alimento direito. 
0   1   2     25. Não me dou bem com outros jovens. 
0   1   2     26. Não me sinto culpado depois de fazer 

alguma coisa que não devia. 
0   1   2     27. Tenho ciúme dos outros. 
0   1   2     28. Quebro as regras da minha casa, da escola 

ou de outros lugares. 
0   1   2     29. Tenho medo de determinados animais, 

situações ou lugares, sem incluir a escola. 
Descreva: ................................................ 

0   1   2     30. Tenho medo de ir à escola. 
0   1   2     31. Tenho medo de pensar ou fazer alguma coisa 

má. 
0   1   2     32. Sinto que tenho que ser perfeito. 
0   1   2     33. Sinto que ninguém gosta de mim. 
0   1   2     34. Acho que os outros me perseguem. 
0   1   2     35. Sinto-me inferior ou desprezível. 
0   1   2     36. Machuco-me muitas vezes por acidente. 
0   1   2     37. Meto-me em muitas brigas. 
0   1   2     38. Sou freqeuntemente motivo de gozação. 
0   1   2     39. Ando com jovens que se metem em brigas. 
0   1   2     40. Ouço sons ou vozes que outras pessoas não 

escutam. Descreva:....................................... 
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0   1   2     41. Ajo sem pensar. 
0   1   2     42. Prefiro estar sozinho a estar na companhia 

de outros. 
0   1   2     43. Minto ou engano. 
0   1   2     44. Rôo as unhas. 
0   1   2     45. Sinto-me nervoso ou tenso. 
0   1   2     46. Algumas partes do meu corpo têm 

contrações ou fazem movimentos nervosos. 
0   1   2     47. Tenho pesadelos. 
0   1   2     48. Os outros jovens não gostam de mim. 
0   1   2     49. Sou capaz de fazer algumas coisas melhor 

do que a maioria dos outros jovens. 
0   1   2     50. Sou medroso ou ansioso. 
0   1   2     51. Tenho tonturas. 
0   1   2     52. Sinto-me excessivamente culpado. 
0   1   2     53. Como demais. 
0   1   2     54. Sinto-me cansado demais sem razão. 
0   1   2     55. Peso muito. 
                 56. Tenho problemas físicos sem causa 

conhecida do ponto de vista médico: 
0   1   2       a. dores 
0   1   2       b. dor de cabeça 
0   1   2       c. náuseas ou mal-estar 
0   1   2       d. problemas com os olhos (não relacionados 

com o uso de óculos). Descreva: 
........................................................ 

0   1   2       e. problemas de pele 
0   1   2       f. dores de estômago 
0   1   2       g. vômitos 
0   1   2       h. outros Descreva:  ............................... . 
0   1   2     57. Ataco fisicamente outras pessoas. 
0   1   2     58. Fico cutucando o nariz, a pele ou outras 

partes do corpo. Descreva: 
.............................................................. 

0   1   2     59. Posso mostrar-me bastante amigável. 
0   1   2     60. Gosto de tentar coisas novas. 
0   1   2     61. Meus trabalhos escolares são fracos. 
0   1   2     62. Sou desastrado, desajeitado, tenho má 

coordenação motora. 
0   1   2     63. Prefiro estar com adolescentes mais velhos a 

estar com os da minha idade. 
0   1   2     64. Prefiro estar com adolescentes mais novos a 

estar com os da minha idade. 
0   1   2     65. Recuso-me a falar. 
0   1   2     66. Repito certos atos várias vezes seguidas. 

Descreva: .................................................. 
0   1   2     67. Fujo de casa. 
0   1   2     68. Grito muito. 
0   1   2     69. Sou reservado, fechado, guardo as coisas 

para mim mesmo. 
0   1   2     70. Vejo coisas que outras pessoas não 

conseguem ver. Descreva: ......................... 
0   1   2     71. Fico inibido ou embaraçado facilmente. 
0   1   2     72. Provoco incêndio. 
0   1   2     73. Sou capaz de fazer bem trabalhos manuais. 
0   1   2     74. Gosto de me exibir ou fazer palhaçadas. 
0   1   2     75. Sou tímido. 
0   1   2     76. Durmo menos que a maioria dos 

adolescentes. 
0   1   2     77. Durmo mais que a maioria dos adolescentes 

durante o dia e/ou à noite. Descreva: 
.............................................. 

0   1   2     78. Sou desatento ou me distraio facilmente. 
0   1   2     79. Tenho problemas de fala. Descreva:  

............................................................. 
0   1   2     80. Luto pelos meus direitos. 
0   1   2     81. Roubo coisas em casa. 
0   1   2     82. Roubo coisas em outros lugares. 
0   1   2     83. Junto coisas que não necessito, nem utilizo. 

Descreva: .................................. 
0   1   2     84. Faço coisas que outras pessoas acham 

estranhas. Descreva:................................ 
0   1   2     85. Tenho pensamentos que outras pessoas 

acham estranhos. Descreva:  
..................................................... 

0   1   2     86. Sou teimoso. 
0   1   2     87. Tenho mudanças súbitas de humor ou 

sentimentos. 
0   1   2     88. Gosto de estar com outras pessoas. 
0   1   2     89. Sou desconfiado. 
0   1   2     90. Falo palavrões ou tenho linguagem obscena. 
0   1   2     91. Penso em me matar. 
0   1   2     92. Gosto de fazer as pessoas rirem. 
0   1   2     93. Falo muito. 
0   1   2     94. Gozo da cara dos outros. 
0   1   2     95. Tenho um temperamento exaltado, sou 

esquentado. 
0   1   2     96. Penso muito em sexo. 
0   1   2     97. Ameaço ferir as pessoas. 
0   1   2     98. Gosto de ajudar os outros. 
0   1   2     99. Fumo, masco ou cheiro tabaco. 
0   1   2   100. Tenho problemas para dormir. Descreva:  

.......................................................... 
0   1   2   101. Falto a algumas aulas ou não vou à escola. 
0   1   2   102. Não tenho muita energia. 
0   1   2   103. Estou infeliz, triste ou deprimido. 
0   1   2   104. Falo mais alto que a maioria dos 

adolescentes. 
0   1   2   105. Uso medicamentos ou drogas sem propósitos 

médicos (não incluir álcool e tabaco). 
Descreva: ................................................... 

0   1   2   106. Gosto de ser justo com os outros. 
0   1   2   107. Gosto de uma boa piada. 
0   1   2   108. Gosto de viver tranquilamente. 
0   1   2   109. Tento ajudar os outros quando posso. 
0   1   2   110. Gostaria de ser do sexo oposto. 
0   1   2   111. Evito envolver-me com outras pessoas. 
0   1   2   112. Preocupo-me muito. 



 
113. Escreva neste espaço qualquer coisa que descreva os seus sentimentos, o seu comportamento ou 
os seus interesses: 
 
 
 
 

Por favor, verifique se você respondeu a todos os itens. 
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ANEXO C – Carta de Aprovação dapesquisa 
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APÊNDICE A − Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS 
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE – HCPA 

 
Sabe-se da relação entre diferentes padrões comportamentais na infância e na adolescência e a prática 

de bullying nas escolas entre os alunos. O bullying caracteriza-se por uma relação de poder entre os alunos em 

que um aluno ou grupo mais poderoso ataca outros menos poderosos, tanto de forma física (empurrões, tapas, 

etc.), verbal (apelidos, deboche, etc.) quanto psicológica (fofocas, exclusão, etc.). Porém, há diversos fatores 

nessa relação que ainda não foram esclarecidos, os quais podem ajudar na elaboração de estratégias para prevenir 

a violência nas escolas. O objetivo do presente estudo, intitulado “Associação entre comportamento de bullying 

e arousal em alunos de escolas públicas: avaliação por meio de resposta cutânea simpática”, é compreender a 

relação entre possíveis fatores envolvidos no bullying e ajudar no desenvolvimento de estratégias de prevenção 

para bullying e outros comportamentos nas escolas. 

Para isso, convidamos o(a) seu(sua) filho(a), que estuda em uma escola pertencente à área de 

abrangência da Unidade Básica em Saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para responder a um 

questionário sobre comportamento, que será respondido na escola com a supervisão de um integrante do grupo 

de pesquisa e leva em torno de 45 minutos para ser respondido. Posteriormente, ele(a) também poderá ser 

sorteado para participar de um teste clínico no Serviço de Neurologia do mesmo hospital. Essa avaliação serve 

para observar a variação da eletrocondutância da pele. Trata-se de um teste indolor e pouco invasivo, com 

duração em média de 30 minutos para ser realizado. 

Eu,......................................................., fui informado dos objetivos acima descritos e da justificativa da 

pesquisa para a qual estão sendo utilizadas os questionários e o teste clínico de forma clara e detalhada. Sei que 

poderei solicitar novos esclarecimentos e que, a qualquer momento, terei liberdade de retirar meu consentimento 

de participação do(a) meu(minha) filho(a) na pesquisa. 

O(a) pesquisador(a)....................................................certificou-me de que as informações por mim 

fornecidas terão caráter confidencial e, no caso de divulgação, serão sem identificação e unicamente para fins de 

pesquisa. 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HCPA. Se vocês tiverem alguma dúvida 

sobre a pesquisa, podem entrar em contato com um dos responsáveis pelo estudo ou com a direção da escola, que 

já está a par do projeto. Desde já, agradecemos a sua atenção. 

  

Porto Alegre, ____de__________________de 20____. 

 
_____________________________________ 

Pai, mãe ou responsável 
 
 
 
Contatos dos pesquisadores: 
Responsáveis: Professores Elizeth Heldt – 3359-8573 e Pedro Shestatsky – 3359-8564 
Pesquisadora: Mestranda Nanucha Teixeira – 9199-2905 
Comitê de Ética em Pesquisa/HCPA – 3359-7640 
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APÊNDICE B – Fluxograma de seleção da amostra 
 
 
 
 

 


