
 

769 
 

Escala de ansiedade sobre a morte (Templer) entre os 
estudantes na presença de um cadáver na sala de anatomia 

Alegre Martinez, Antoni. Universidade CEU Cardenal Herrera; Martinez 
Martinez, Maria Isabel. Universidade de Valência; Alfonso Sanchez,  Jose 
Luis. Universidade de Valência; Morales Suarez Varela, Maria .,   
Universidade de Valência; González Llopis, Agustín. Faculdade de 
Farmácia. Universidade de Valência 
 
Resumen 
En el grado de Medicina, existe un alto índice de alumnos que no superan el primer 
año de la carrera, sobre todo en las materias del área básica, como la Anatomía 
Humana. Entre las variables que se han señalado como coadyuvantes del éxito o 
fracaso académico de los estudiantes en el primer año de sus estudios universitarios, 
están entre otros su adaptación al nuevo entorno académico, por ello es necesario 
conocer la reacción del alumnado en el primer contacto con el cadáver, así como saber 
el grado de ansiedad ocasionados en la sala de disección. 
La Escala de Ansiedad ante la Muerte (DAS) de Templer (1970) consta de 15 ítems y su 
corrección abarca un rango posible de 15 puntos, que indica un alto nivel de ansiedad 
ante la muerte a 30 puntos, que indicaría un bajo nivel de ansiedad ante la muerte. 
En la muestra de estudio 19 es la puntuación más baja por lo que en dicha muestra no 
se aprecia un nivel de ansiedad alto ante la idea de la muerte. La puntuación media se 
sitúa en 24.09 (24.8 en hombres y 23.5 en mujeres). Después de este estudio, deberán 
proponerse una serie de intervenciones con el fin de mejorar esta ansiedad del 
alumnado. 
  
Resumo 
No curso de Medicina, existe um alto índice de alunos que não terminam o primeiro 
ano da carreira, especialmente nas disciplinas básicas, tais como a anatomia humana. 
Entre as variáveis que foram identificadas como construtoras de sucesso ou fracasso 
acadêmico dos alunos do primeiro ano da faculdade, entre outros está a sua 
adaptação ao novo ambiente acadêmico, é necessário conhecer a reação dos alunos 
ao primeiro contato com o cadáver e identificar o grau de ansiedade causado na sala 
de dissecção. 
A escala de ansiedade perante a morte (DAS) Templer (1970) consiste em 15 itens e 
inclui uma gama possível de correção de 15 pontos, o que indica um alto nível de 
ansiedade perante a morte a 30 pontos, indicando um baixo nível de angustia perante 
a morte. 
Na amostra estudada 19 a pontuação é mais baixa de modo em que mostra um alto 
nível de ansiedade não é apreciado com o pensamento da morte. A pontuação média é 
de 24,9 (24,8 em 23,5 em homens e mulheres). Após este estudo, se deve propor uma 
série de intervenções para melhorar o nível de ansiedade dos alunos.  
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Introdução 
A morte é um dos eventos mais importantes que ocorrem na vida de uma pessoa (1), 
em alguns casos torna-se uma importante fonte de estrés e desconforto (2, 3). 
Ademais, de forma generalizada, existe a crença de que as perturbações geradas são 
mais elevadas em mulheres do que em homens, o que pode levar a pensar que os 
homens lidam de forma mais racional ou intelectual do que as mulheres, ou 
simplesmente, que os homens expressam menos abertamente suas emoções, como 
por exemplo a ansiedade (4). No curso de Medicina, existe um alto índice de alunos 
que não terminam o primeiro ano da faculdade, especialmente nas disciplinas básicas, 
tais como a anatomia humana, o que resulta em um nível considerável de desistência e 
um grande número de repetições (5). Entre as variáveis que foram identificadas como 
construtoras de êxito ou fracasso acadêmico dos alunos no primeiro ano de faculdade, 
estão a sua adaptação ao novo ambiente acadêmico, fatores econômicos, auto-
percepção, família, estilos de enfrentamento e desempenho acadêmico alcançados em 
anos ou cursos anteriores. (6, 7, 8, 9).  
 
Marco teórico 
Para os estudantes de Ciências da Saúde na primeira prática de dissecção da disciplina 
de Anatomia, a experiência pode ser muito dramática, gerando uma série de reações 
inevitáveis que podem interferir em seus estudos, aprendizados ou estado emocional. 
Depois de passar pela sala de dissecção essas reações são inevitáveis (10) e essa 
experiência, em alguns indivíduos, pode alterar o equilíbrio psicológico do aluno (11). 
Assim, é muito importante conhecer as técnicas de superação dos distúrbios que o 
estudante sofre. 
Objetivos  
Este estudo tem como objetivo analisar o nível de ansiedade diante da morte, em 
estudantes universitários em Ciências da Saúde que cursam a disciplina de Anatomia, 
nas práticas de dissecção, que talvez seja o primeiro contacto com um cadáver e com a 
morte.  
 
Metodología 
Um questionário auto-aplicável e anônimo foi distribuído entre os estudantes 
matriculados no primeiro ano de Odontologia e 2º e 3º ano de Medicina da 
Universidade CEU Cardenal Herrera de Moncada (Valencia). O questionário tem a 
escala de Temple, composta por 15 itens mais as variáveis: sexo, idade, tipo de 
residência e de nacionalidade. Este é um estudo analítico, descritivo e longitudinal. 
Para a coleta de dados se utilizaram formulários preenchidos pelos alunos. A amostra 
foi composta por 55 alunos, 23 homens e 32 mulheres. 
Os estudantes foram questionados com diferentes perguntas sobre a ansiedade que 
lhes produziam em diversas situações. A análise quantitativa dos dados foram 
processadas no software SPSS Statistics 20. Para análises das variáveis se utilizaram as 
tabelas de freqüência e porcentagens, e para analisar a relação entre as variáveis se 
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utilizou as tabelas de contingência. Para determinar se houve diferenças 
estatisticamente significativas entre os grupos (sexo) para um nível de confiança de 
95%, p <0,05 foi calculada a estatística qui-quadrado, representando assim, o nível de 
rejeição da hipótese nula. 
 
Tabela 1.- ESCALA DE ANSIEDADE PERANTE A MORTE (TEMPLER) 

 Sim Não 

1. Tenho muito medo de morrer.   

2.Algumas vezes vem à minha cabeça a idéia da morte.   

3. Eu não fico nervoso quando as pessoas falam sobre a morte.   

4. Horroriza-me pensar que poderei vir a ser operado.   

5. Não tenho nenhum medo de morrer   

6. Particularmente não tenho medo de ter câncer.   

7. A idéia da morte nunca me incomoda.   

8. Muitas vezes sinto-me aflito, porque o tempo passa rapidamente.   

9. Eu tenho medo de ter uma morte dolorosa.   

10. O tema da vida após a morte me preocupa muito.   

11. Horroriza-me vir a ter um ataque cardíaco.   

12. Frequentemente penso que a vida é muito curta.   

13. Estremeço quando as pessoas falam sobre a terceira guerra mundial.   

14. Ver um cadáver me horroriza.   

15. Eu acho que não tenho nada a temer do futuro.   

 
Resultados 
A escala de ansiedade sobre a morte (DAS) de Templer (1970) (12) é composta por 15 
itens que são respondidas sim (um ponto) ou não (dois pontos). A escala está 
organizada de modo que uma pontuação de 15 pontos indica um alto nível de 
ansiedade diante da morte, enquanto uma pontuação de 30 significa um baixo nível de 
ansiedade diante da morte. 
Na amostra estudada, 19 foi a pontuação mais baixa devido não ser apreciado um alto 
nível de ansiedade perante a idéia de morte. A pontuação média encontrada foi de 
24,9 (24,8 em homens e 23,5 em mulheres). 
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Tabela 2.- ESCALA DE ANSIEDADE SOBRE A MORTE Sim Não 

ITEN n % n % 

1. Tenho muito medo de morrer. 17 30,9 38 69,1 

2.Algumas vezes vem à minha cabeça a idéia da morte. 33 60 22 40 

3. Eu não fico nervoso quando as pessoas falam sobre a morte. 24 43,6 31 56,4 

4. Horroriza-me pensar que poderei vir a ser operado. 19 34,5 36 65,5 

5. Não tenho nenhum medo de morrer 20 36,4 35 63,6 

6. Particularmente não tenho medo de ter câncer. 23 41,8 32 58,2 

7. A idéia da morte nunca me incomoda. 20 36,4 35 63,6 

8. Muitas vezes sinto-me aflito, porque o tempo passa rapidamente. 26 47,3 29 52,7 

9. Eu tenho medo de ter uma morte dolorosa. 37 67,3 18 32,7 

10. O tema da vida após a morte me preocupa muito. 12 21,8 43 78,2 

11. Horroriza-me vir a ter um ataque cardíaco. 21 38,2 34 61,8 

12. Frequentemente penso que a vida é muito curta. 35 63,6 20 36,4 

13. Estremeço quando as pessoas falam sobre a terceira guerra mundial. 17 30,9 38 69,1 

14. Ver um cadáver me horroriza. 3 5,5 52 94,5 

15. Eu acho que não tenho nada a temer do futuro. 18 32,7 37 67,3 

 
Na amostra pesquisada, a maioria (67,3%) relatam ter medo de morrer de forma 
dolorosa e em segundo lugar (63,6%) foram acometidos pelo pensamento de que a 
vida é realmente curta, por último, 60,0% relataram que, algumas vezes, vem à mente 
a idéia da morte. A grande maioria dos alunos (94,5%) não se sentem horrorizados ao 
ver um cadáver e 78,2% não se preocupam com a vida após a morte. 
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Tabela 3.- MULHERES Sim Não 

 n % n % 

1. Tenho muito medo de morrer. 14 43,8 18 56,3 

2.Algumas vezes vem à minha cabeça a idéia da morte. 19 59,4 13 40,6 

3. Eu não fico nervoso quando as pessoas falam sobre a morte. 14 43,8 18 56,3 

4. Horroriza-me pensar que poderei vir a ser operado. 12 37,5 20 62,5 

5. Não tenho nenhum medo de morrer 18 37,5 20 62,5 

6. Particularmente não tenho medo de ter câncer. 11 34,4 21 65,6 

7. A idéia da morte nunca me incomoda. 11 34,4 21 65,6 

8. Muitas vezes sinto-me aflito, porque o tempo passa rapidamente. 16 50 16 50 

9. Eu tenho medo de ter uma morte dolorosa. 26 81,3 6 18,8 

10. O tema da vida após a morte me preocupa muito. 6 18,8 26 81,3 

11. Horroriza-me vir a ter um ataque cardíaco. 13 40,6 19 59,4 

12. Frequentemente penso que a vida é muito curta. 25 78,1 7 21,9 

13. Estremeço quando as pessoas falam sobre a terceira guerra mundial. 14 43,8 18 56,3 

14. Ver um cadáver me horroriza. 2 6,3 30 93,8 

15. Eu acho que não tenho nada a temer do futuro. 11 34,4 21 65,6 

 
A maioria das mulheres do estudo (81,3%) tem medo de morrer de forma dolorosa e 
78,1% delas pensam, muitas vezes, que a vida é muito curta. Para elas, ver um cadáver 
não lhes provoca horroriza (93,8%), nem lhes preocupa muito (81,3%) o tema da vida 
após a morte. 
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Tabela 4.- HOMENS Sim Não 

 n % n % 

1. Tenho muito medo de morrer. 3 13,0 20 87,0 

2.Algumas vezes vem à minha cabeça a idéia da morte. 14 60,9 9 39,1 

3. Eu não fico nervoso quando as pessoas falam sobre a morte. 10 43,5 13 56,5 

4. Horroriza-me pensar que poderei vir a ser operado. 7 30,4 16 69,6 

5. Não tenho nenhum medo de morrer 8 34,8 15 65,2 

6. Particularmente não tenho medo de ter câncer. 12 52,2 11 47,8 

7. A idéia da morte nunca me incomoda. 9 39,1 14 60,9 

8. Muitas vezes sinto-me aflito, porque o tempo passa rapidamente. 10 43,5 13 56,5 

9. Eu tenho medo de ter uma morte dolorosa. 11 47,8 12 52,2 

10. O tema da vida após a morte me preocupa muito. 6 26,1 17 73,9 

11. horroriza-me vir a ter um ataque cardíaco. 8 34,8 15 65,2 

12. Frequentemente penso que a vida é muito curta. 10 43,5 13 56,5 

13. Estremeço quando as pessoas falam sobre a terceira guerra mundial. 3 13 20 87 

14. Ver um cadáver me horroriza. 1 4,3 22 95,7 

15. Eu acho que não tenho nada a temer do futuro. 7 30,4 16 69,5 

 
Os homens entrevistados (60,9%) responderam que algumas vezes vêm á cabeça a 
idéia da morte e 52,2% manifestaram não ter medo de vir a ter câncer. Eles, assim 
como as mulheres não se horrorizam em ver um cadáver (95,7%) e 87,0% não têm 
medo de morrer. 
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Tabela 5.- RESULTADO TEMPLER 

 Mulher (%) Homem (%)  

 ALTA 
ANSIEDADE 

BAIXA 
ANSIEDADE 

ALTA 
ANSIEDADE 

BAIXA 
ANSIEDADE 

Qui-
quadrado 

1. Tenho muito medo de 
morrer. 14 (43,83%) 18 (56,3%) 3 (13,0%) 20 (87,0%) p=0.015 

2.Algumas vezes vem à minha 
cabeça a idéia da morte. 19 (59,4%) 13 (40,6%) 14 (60,6%) 9 (39,1%) p= 0.911 

3. Eu não fico nervoso quando 
as pessoas falam sobre a 
morte. 

55 (69,6%) 24 (30,4%) 33 (66,0%) 17 (34,0%) p= 0.587 

4. Horroriza-me pensar que 
poderei vir a ser operado. 12 (37,5%) 20 (62,5%) 7 (30,4%) 36 (65,5%) p= 0.724 

5. Não tenho nenhum medo 
de morrer 12 (37,5%) 20 (62,5%) 8 (34,8%) 15 (65,2%) p= 0.836 

6. Particularmente não tenho 
medo de ter câncer. 11 (34,4%) 21 (65,6%) 12 (52,2%) 11 (58,2%) p= 0.187 

7. A idéia da morte nunca me 
incomoda. 11 (34,4%) 21 (65,6%) 9 (39,1%) 14 (60,9%) p= 0.718 

8. Muitas vezes sinto-me 
aflito, porque o tempo passa 
rapidamente. 

16 (50,0%) 16 (50,0%) 5 (10,0%) 45 (90,0%) p= 0.633 

9. Eu tenho medo de ter uma 
morte dolorosa. 26 (81,3%) 6 (18,8%) 11 (47,8%) 12 (52,2%) p= 0.009 

10. O tema da vida após a 
morte me preocupa muito. 6 (18,8%) 26 (81,3%) 6 (26,1%) 17 (73,9%) p= 0.516 

11. horroriza-me vir a ter um 
ataque cardíaco. 13 (40,6%) 19 (59,4%) 8 (34,8%) 15 (65,2%) p= 0.660 

12. Frequentemente penso 
que a vida é muito curta. 25 (78,1%) 7 (21,9%) 10 (43,5%) 13 (56,5%) p= 0.008 

13. Estremeço quando as 
pessoas falam sobre a terceira 
guerra mundial. 

14 (43,8%) 18 (56,3%) 3 (13,0%) 20 (87,0%) p= 0.015 

14. Ver um cadáver me 
horroriza. 2 (6,3%) 30 (93,8%) 1 (4,3%) 22 (95,70%) p= 0.759 

15. Eu acho que não tenho 
nada a temer do futuro. 11 (34,4%) 21 (65,6%) 7 (30,4%) 16 (69,6%) p= 0.759 

 
Diferenças estatisticamente significativas entre homens e mulheres podem ser vistas 
em quatro dos itens da escala: 

1. O medo da morte (p = 0,015), a 43,83% de alto nível de ansiedade em mulheres 
e 13,0% para os homens. 

2. O medo de ter uma morte dolorosa (p = 0,009) (81,3% vs 47,8%). 
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3. Pensar que a vida é muito curta (p = 0,008) (78,1% vs 43,5%) e 
4. Estremecer na menção da terceira guerra mundial (p = 0,015) (43,8% vs 13,0%) 

 
Conclusões 
De acordo com a pontuação média de 24,09 (24,8 para homens e 23,5 para as 
mulheres) os resultados demonstram que o nível de ansiedade diante da morte é 
muito semelhante entre mulheres e homens, mas com nível de ansiedade ligeiramente 
maior nas mulheres, apesar de não haver diferença estatística. 
A pergunta que apresenta maior ansiedade (67,3%) é a do medo de ter uma morte 
dolorosa. Ademais, 94,5% dos alunos não se sentem horrorizados ao ver um cadáver, 
sendo esta a pergunta que menos apresentou manifestação de ansiedade. Dos 
homens entrevistados (60,9%) disseram que algumas vezes vêm à cabeça a idéia da 
morte. Tanto homens como mulheres (95,7%) não se horrorizam ao ver um cadáver e 
87,0% não têm medo de morrer. 
O que mais preocupa as mulheres do estudo (81,3%) é o medo de ter uma morte 
dolorosa e 78,1% delas muitas vezes pensam que a vida é muito curta. No entanto 
93,8% delas não se horrorizam ao ver um cadáver, nem se preocupam em excesso 
(81,3%) com tema da vida após a morte. 
Após este estudo se propõe, aos professores, uma série de intervenções com a 
finalidade de melhorar o nível de ansiedade gerada na sala de dissecção.  
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