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RESUMO 



 

 

BURATO, K. R. S. S. Transtorno de ansiedade social: comportamentos de 

segurança e evitação. 2009 – 129 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 

2009. 

 

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) tem sido considerado um problema de 

saúde pública, dada a sua alta incidência em pessoas jovens, com curso crônico, 

associado a comorbidades. Observa-se uma escassez de instrumentos validados que 

abordem as áreas específicas de dificuldades dos portadores do transtorno, 

contemplando a identificação dos comportamentos de segurança e de evitação frente 

às situações sociais. Objetivou-se avaliar a associação do TAS a aspectos cognitivos, 

relacionados a comportamentos de segurança e evitação frente às situações sociais, 

por meio da  adaptação e validação para o Brasil das escalas de auto-avaliação: 

Escala de Comportamento de Segurança na Ansiedade Social (ECSAS) e Escala de 

Ansiedade e Evitação em Situações de Desempenho e Interação Social (EAESDIS). 

Procedeu-se a avaliação de 155 estudantes universitários procedentes da 

Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto e da Universidade de Franca, 

com idade de 17 a 35 anos, de ambos os sexos, sem história prévia de tratamento, 

distribuídos em dois grupos: G1– Casos de TAS, com 80 sujeitos e G2– Não Casos, 

com 75 participantes (sujeitos), sistematicamente avaliados pelo Inventario de Fobia 

Social (SPIN) e pela Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (SCID) como 

recursos de confirmação diagnóstica do TAS. As avaliações ocorreram  em pequenos 

grupos e os participantes responderam por escrito as escalas de ansiedade. Os dados 

foram quantificados e tratados por procedimentos estatísticos adotando-se o nível de 

significância p <0,05. A ECSAS apresentou consistência interna medida pelo Alfa de 

Cronbach de 0,92, e a EAESDIS apresentou um valor de alfa de 0,98. Quanto a 

fidedignidade avaliada pelo teste e reteste, com um intervalo de duas semanas, com 

base no Kappa ponderado, foram atingidos excelentes níveis de concordância e 

estabilidade temporal para ambas as escalas (ECSAS = 0,73; EAESDIS = 0,75). A 

ECSAS, quanto a validade discriminante, avaliada pela curva ROC apresentou 

indicadores positivos, com valores de sensibilidade de 0,81 e de especificidade de 

0,76 para a nota de corte 36, apresentou ainda bons indicadores de validade 



 

 

convergente com o SPIN (0,60), mostrando associação dos padrões de 

comportamentos de segurança às manifestações sintomáticas do TAS. A EAESDIS 

apresentou também boa validade discriminante com valores, respectivamente para as 

subescalas de Ansiedade e de Evitação, com sensibilidade de 0,85 e 0,81 e 

especificidade de 0,88 e 0,80, para as notas de corte 91 e 79. Conclui-se que as 

escalas estudadas apresentaram bons indicadores psicométricos, contribuindo para a 

avaliação sistemática dos padrões de comportamentos de segurança e evitativos 

associados ao TAS, o que pode contribuir para maior precisão diagnóstica e 

instrumentar programas de intervenção para portadores de TAS. 

Palavras-chave: Ansiedade Social, Escalas, Fidedignidade, Validade, 

Comportamento de Segurança. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 

BURATO, K. R. S. S. Social anxiety disorder: safety and avoidance behaviors. 

2009 – 129 f. Dissertation (Master of Science) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 2009. 

 

Social Anxiety Disorder (SAD) has been considered a public health problem because 

of its high incidence amongst young people, with chronical course, associated with 

comorbidities. The lack is observed of validated instruments which deal with the 

specific areas of the difficulties presented by the people with the disorder, including 

the identification of the avoidance and safety behaviors in social situations. In this 

work, we aimed at evaluating the association of SAD with cognitive aspects related 

to avoidance and safety behaviors in social interactions by adapting and validating 

the self-evaluation scales to Brazil: Social Phobia Safety Behaviours Scale (SPSBS) 

and Social Interaction and Performance Anxiety and Avoidance Scale (SIPAAS). 

155 undergraduate students were evaluated. They were from University of São Paulo 

– Campus of Ribeirão Preto and from University of Franca, with ages between 17 

and 35 years, of both genders, without any previous treatment, divided into two 

groups: G1– Cases of SAD, with 80 subjects and G2– Non-Cases, with 75 subjects 

systematically evaluated by the Social Phobia Inventory (SPIN) and by the 

Structured Clinical Interview for the DSM-IV (SCID) as a resource of confirmation 

of diagnosis of SAD. The evaluations took place in small groups and the participants 

answered the anxiety scales in writing. The data were quantified and treated using 

statistical procedures with significance level p < 0,05. SPSBS showed internal 

consistency, measured by Alpha of Cronbach of 0,92, and SIPAAS presented a value 

of alpha of 0,98. As to the reliability, evaluated by testing and retesting, with an 

interval of two weeks, based on pondered Kappa, excellent levels were reached for 

concordance and temporal stability for both scales (SPSBS = 0,73; SIPAAS = 0,75). 

SPSBS, as to the discriminant validity, evaluated by ROC curve, presented positive 

indicators, with sensibility value 0,81 and specificity 0,76 for cut-off scores 36, still 

showing good indicators for convergent validity with SPIN (0,60), revealing 

association between the safety behavior pattern and symptomatic manifestations of 

SAD. SIPAAS also showed good discriminant validity with values for the subscales 

of Anxiety and Avoidance, respectively, with sensitivity of 0,85 and 0,81 and 



 

 

specificity of 0,88 and 0,80, for cut-off scores of 91 and 79. We concluded, thus, that 

the scales that were studied presented good psychometric indicators, contributing for 

the systematic evaluation of the safety and avoidance behavioral patterns associated 

with SAD, which may improve the diagnostic precision and provide instruments for 

programs of intervention with people with SAD.  

Key words: Social Anxiety, Scales, Reliability, Validity, Safety Behavior. 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 Transtorno de Ansiedade Social: Aspectos Clínicos 

A ansiedade é uma reação comum a todas as pessoas, especialmente frente às 

situações novas. Diante das situações sociais, experimentar ansiedade é comum e na 

medida em que as pessoas vão se familiarizando com a situação tendem a se sentirem 

mais confortáveis e à vontade, e a ansiedade e o medo tendem a darem lugar à 

espontaneidade. 

Em geral, experimentar esse tipo de sensação não se relaciona à dificuldade 

nas interações sociais, podendo-se dizer que se trata de uma experiência comum a 

todas as pessoas. A intensidade e a duração da ansiedade experimentada frente a tais 

situações, caracterizam o limiar entre o que é considerado adaptado e o que se 

configura como  dificuldade. 

O limiar de ansiedade assume uma característica patológica quando frente às 

situações sociais persiste de tal modo, que para enfrentar tais situações a pessoa 

passa a utilizar estratégias de evitação que prejudicam de forma efetiva a sua vida, 

levando ao sofrimento e a perda de oportunidades, caracterizando assim a fobia ou 

ansiedade social (FURMARK; 2002). 

De acordo com a quarta edição do DSM-IV(1994) o Transtorno de 

Ansiedade Social caracteriza-se por um medo acentuado e persistente de 

situações sociais ou de desempenho nas quais o indivíduo teme se sentir 

envergonhado, ou embaraçado, tendo por característica central o medo de ser 

observado e/ou julgado por outra pessoa. Os principais medos estão relacionados 

à exposição, como por exemplo: parecer ridículo, dizer tolices, ser observado 

pelas outras pessoas, interagir com estranhos ou pessoas do sexo oposto, ser o 

centro das atenções, comer, beber ou escrever em público, falar ao telefone e usar 
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banheiros públicos. Os portadores de fobia social experimentam ansiedade 

antecipatória, bem como sintomas somáticos, antes, durante e depois de estarem 

em uma situação social, o que se expressa por palpitação, rubor, tremor e 

sudorese. Segundo o referido manual, uma pessoa só poderá ser diagnosticada 

como tendo fobia social se este medo interferir significativamente na sua vida 

profissional ou pessoal, caracterizando assim o quadro descrito como Transtorno 

de Ansiedade Social (TAS). 

O TAS em geral tem início precoce, no começo da adolescência e segue 

um curso crônico, acometendo principalmente indivíduos jovens e solteiros. 

Considera-se inclusive que esta condição pode estar associada à dificuldade de 

conseguirem estabelecer relações com parceiros, comparado a pessoas com outros 

transtornos (FRESCO et al., 2001; HUDSON; RAPEE, 2000). Estima-se que 

entre 5% a 13% da população geral apresente sintomas de ansiedade social que 

resultam em diferentes graus de incapacitação e limitações sociais. Estudos 

realizados com adolescentes apontaram que a ansiedade social, aumentou 

proporcionalmente com a idade, assim como a associação do TAS a transtornos 

depressivos e ao abuso de substâncias, que são as comorbidades mais freqüentes a 

tal transtorno. O curso crônico, o início na adolescência e a alta proporção de 

comorbidade, fazem com que o TAS possa ser considerado um problema de saúde 

pública (BRUNELLO et al., 2000; MONTGOMERY et al., 2000; STEIN, STEIN, 

2008).  

Observa-se, quanto a prevalência do TAS, uma predominância nas amostras 

clínicas de mulheres, no entanto, discute-se a possível resistência que as pessoas do 

sexo masculino têm em procurar atendimento médico, questionando se esse motivo 
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justificaria uma diferenciação quanto ao gênero, identificada em diversas pesquisas 

com amostras clínicas e da população geral (BRUNELLO et al., 2000; FURMARK, 

2000). 

O TAS se apresenta em dois tipos básicos, a saber: a) o circunscrito ou 

específico, sendo as manifestações restritas a apenas a um tipo de situação social, 

sendo a mais comum o falar em público, que é considerado um medo prevalente, e b) 

o generalizado, que se caracteriza pelo temor a todas ou quase todas as situações 

sociais. No subtipo específico a pessoa teme, por exemplo, escrever ou falar na frente 

de outros, mas no restante das situações sociais não apresenta qualquer tipo de 

inibição exagerada (DSM-IV, 1994; KESSLER et al.,1998). No subtipo 

generalizado, é comum a pessoa temer paquerar, dar ordens, telefonar em público, 

usar banheiro público, trabalhar na frente de outras pessoas, encontrar estranhos, 

expressar desacordo, resistir a um vendedor insistente, entre outras situações sociais. 

Nos dois subtipos a resposta de esquiva é importante para o diagnóstico, podendo em 

casos extremos resultar em um total isolamento social (FURMARK, 2002; 

KESSLER et al., 1998). 

Na maioria dos casos o TAS precede outros transtornos psiquiátricos, 

sendo comum a presença de comorbidades com outros transtornos a saber: de 

ansiedade, depressão, abuso de substâncias, transtornos alimentares e ideação 

suicida (DSM-IV, 1994). Destaca-se ainda que as mais altas taxas de 

comorbidades são encontradas em pacientes com diagnóstico do TAS 

generalizado (BRUNELLO et al., 2000; DSM-IV, 1994; FURMARK, 2002). 

Embora sejam conhecidos os sintomas relacionados ao medo e à ansiedade social, 

um diagnóstico preciso não é simples, por constituir-se em uma condição de 
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difícil identificação pelos clínicos, muitas vezes subestimada e subreconhecida 

inclusive pelos próprios pacientes que muitas vezes buscam ajuda especializada 

para tratar as comorbidades. A diferenciação diagnóstica pode ser desafiadora 

também por tratar-se de um quadro que apresenta aspectos semelhantes à timidez 

(reticências sociais) o que pode ser considerado um traço comum de 

personalidade, não sendo por si só, um indicador patológico. Mas a timidez 

combinada a excessiva preocupação, por parte do sujeito em relação a tal 

condição, com consequente prejuízo ao funcionamento diário, já não pode ser 

considerada como uma timidez normal ou como um traço de personalidade, 

apontando neste caso, para a presença de sintomas de ansiedade social, que dado 

o prejuízo ao cotidiano, pode estar associado ao TAS (STEIN, STEIN, 2008).  

Mesmo com o aumento considerável de pesquisas sobre o TAS, este 

transtorno não tem ainda definição precisa quanto a sua etiologia (FURMARK, 

2000). Algumas variáveis têm sido consideradas como fatores relacionados à 

origem da fobia social, incluindo-se  os fatores genéticos, influências 

neurobiológicas,  aprendizagem social,  ambiente familiar e as características da 

personalidade, como a inibição de comportamento. (BRUNELLO et al., 2000; 

HUDSON; RAPEE, 2000). Considera-se improvável que um único fator seja 

responsável pela etiologia da fobia social. Por exemplo, Hudson e Rapee (2000) 

referendaram os modelos que associam fatores genéticos e ambientais, destacando 

o caráter multifatorial desse transtorno. 

Estudos têm demonstrado que o TAS, por acometer pessoas jovens, coincide 

com um momento de transição para a idade adulta que envolve muitas mudanças 

sociais. Assim, os impedimentos na vida do indivíduo redundam em uma baixa 
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produtividade, tanto no domínio profissional quanto acadêmico, com uma 

diminuição considerável na qualidade de vida dessas pessoas. (FURMARK et al., 

2000; HUDSON; RAPEE, 2000) 

O TAS se relaciona a temores que se expressam frente a situações de 

desempenho que envolvem a interação e a exposição frente a outras pessoas, 

sendo os medos que ocorrem nestas situações chamados de medo de 

desempenho (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 1999; KESSLER et al., 1998). 

Pessoas com este transtorno frente a uma diversidade de situações sociais 

temem de forma excessiva passar por constrangimentos, humilhações e vexames 

(DSM-IV, 1994). 

Os indivíduos acometidos do TAS, frente à situação de desempenho, 

antecipam riscos e com isto experimentam pensamentos negativos. Tais crenças são 

um dispositivo de manutenção da fobia social, que continuam agindo mesmo após a 

situação vivenciada, sendo relembradas e repassadas (WELLS; PAPAGEORGIOU, 

2001). O temor frente às interações e ao desempenho coloca em ação pensamentos 

negativos antecipatórios, que sugerem peculiaridades do funcionamento cognitivo de 

pessoas com TAS. 

 

1.2 Transtorno de Ansiedade Social: Aspectos Cognitivos 

Segundo as teorias cognitivas, a ansiedade social é resultado de 

percepções negativas da pessoa com relação a si e ao julgamento do outro, 

expressas pelas crenças em ter um desempenho negativo ou inadequado frente a 

diversas situações sociais. As percepções negativas são ativadas pela avaliação de 

perigo (reação cognitiva), que ativa o sistema nervoso autonômico (reações 
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fisiológicas), preparando a pessoa para uma ação (reação motora). Este fenômeno 

de ativação é considerado resposta habitual a algumas condições frente a 

situações tais como: o luto, as frustrações, os conflitos. Entretanto, as pessoas 

diferem quanto à sua forma de reagir aos desafios impostos pela vida e essas 

variáveis individuais desempenham um papel decisivo no enfrentamento das 

dificuldades (HOFMANN; 2000; DIBARTOLO, 1997 apud OSÓRIO, 2007; 

FALCONE, 2001). 

No que diz respeito às variáveis individuais considera-se que a 

combinação de vulnerabilidades biológica, psicológica e cognitiva são 

necessárias para a formação de um transtorno de ansiedade. A vulnerabilidade 

biológica refere-se a uma tendência herdada em manifestar ansiedade, entretanto 

essa resposta fisiológica é pouco específica e não determina por si só, se uma 

pessoa desenvolverá um transtorno de ansiedade. A vulnerabilidade psicológica 

corresponde a uma percepção de incontrolabilidade e de imprevisibilidade em 

relação ao mundo. A vulnerabilidade cognitiva caracteriza-se pela tendência a 

interpretar de forma errônea as situações sociais e o próprio desempenho 

(FALCONE, 2001; D'EL REY, PACINI, 2006; WELLS, 2007; MILOSEVIC, 

RADOMSKY, 2008). 

Segundo as proposições de Clark e Wells (1995), sob a perspectiva teórica 

dos modelos cognitivos, quando uma pessoa socialmente fóbica entra em contato 

com uma situação social, um conjunto de representações é ativado, produzindo 

ansiedade. De acordo com este modelo, pessoas com fobia social, quando em contato 

com situações sociais, percebem os seus sintomas fisiológicos e ansiosos e a partir 

destes, estabelecem estratégias de evitação para enfrentarem tais situações, que são 
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percebidas como fonte de perigo. O uso de estratégias de evitação produz um ciclo 

vicioso (ansiedade / evitação / mais ansiedade) que pode contribuir para a 

manutenção do transtorno (SPURR; STOPA, 2003; GEORGE, STOPA, 2008; 

McMANUS et al., 2008; SCHULTZ, HEIMBERD, 2008).  

O padrão de comportamento de indivíduos com fobia social caracteriza-se por 

um medo típico e um desejo de evitar situações sociais nas quais tenham que se 

expor, pois o medo central na fobia social é o de ser o foco das atenções, de expor 

suas fraquezas e em conseqüência disto ter seu desempenho avaliado de forma 

negativa. Tal comportamento tem como propriedade a estratégia de enfrentamento 

associada a auto-percepções de perigo, que requerem auto-proteção (STRAVYSKI et 

al., 2004). 

Além da auto-proteção, indivíduos com fobia social, segundo Hofmann e 

Heinrichs (2003) tendem a serem mais críticos com relação a si e tendem a avaliar as 

situações como tendo mais componentes negativos. Deste modo, ao fazerem  suas 

auto-avaliações fundamentam-se em julgamentos externos idealizados, baseados em 

comparações e avaliações de competência pessoal ou social associadas a um padrão 

elevado de exigência, o que favorece avaliações negativas. Tal padrão de 

comportamento envolve aspectos cognitivos como a percepção, atenção e memória. 

Tais componentes de cognição influenciam o desempenho e a interação social de 

pessoas com fobia social. 

Destaca-se que o termo cognição tem sido usado de forma genérica na 

descrição das estruturas mentais, como atenção, memória e percepção, associados à 

ansiedade social (STRAVYSKI et al., 2004). Kandel et al. (2000) definiram cognição 

como sendo as representações internas de cada ato perceptual ou motor, 
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correlacionadas com um padrão característico de atividades, envolvendo um 

conjunto de células interconectadas que armazenam informações acerca da percepção 

e do ato motor. Sob a perspectiva teórica dos modelos cognitivos, a ansiedade social 

está associada a representações internas perceptuais que funcionam como elementos 

essenciais para a manutenção de crenças presentes na fobia social (RAPEE, 

HEIMBERG, 1997; HOFMANN, 2000). 

O papel das cognições no desenvolvimento e manutenção da fobia social tem 

ganho destaque na literatura sobre a ansiedade social, ampliando a compreensão 

sobre o TAS (McMANUS et al., 2008; SCHULTZ, HEIMBERG, 2008; SPOKAS et 

al., 2008; WILD et al., 2008). 

Clark e Wells (1995) sugerem que os indivíduos socialmente ansiosos 

usam a atenção de forma mal adaptada, guiados pela presença de crenças 

disfuncionais e de hipóteses catastróficas, frente as interações sociais apresentam 

padrões elevados de exigências quanto ao desempenho social, e a avaliação social 

por parte dos outros na interação social. A partir dessas suposições negativas os 

indivíduos socialmente ansiosos percebem-se em constante risco de serem 

considerados imperfeitos, temendo a rejeição e a perda de estima e valor por parte 

dos outros, o que torna as interações sociais temidas (ZOU et al., 2007, WEEKS 

et al., 2008). 

Os portadores de TAS, relacionam à probabilidade de fracasso social e as 

suas conseqüências, com o temor de resultados negativos tendendo a concentrar a 

atenção nessa possibilidade, por meio de um processo detalhado de observação auto-

centrada. As consequências temidas são consideradas como prováveis, 

experimentando frente a isso excitação fisiológica elevada, sendo os sintomas 
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somáticos o alvo do foco atencional. Assim, constroem as impressões sobre si tendo 

como foco os sintomas de ansiedade, que confirmam os receios de serem ineficazes e 

imperfeitos,  sendo a própria auto-avaliação negativa atribuída a outras pessoas 

(WEEKS et al., 2008; WILD et al., 2008) 

Clark e Wells (1995) e Heimberg e Rapee (1997) sugerem que os 

indivíduos socialmente ansiosos frente às interações, concentram a atenção nos 

sintomas autonômicos de ansiedade, particularmente aqueles que podem ser 

visíveis a outros, como o rubor, a sudorese e o tremor, reiterando cognições 

relativas a uma auto-avaliação negativa quanto a possibilidade de responder 

positivamente a situações sociais percebidas como ameaças externas, o que 

agrava o estado de ansiedade e mantêm a ansiedade social (DANNAHY, STOPA, 

2007). 

A extensa experiência em concentrar-se nas imagens, interpretações, e 

cognições negativas faz com que os indivíduos com ansiedade social tenham a 

sensação de estarem continuamente sendo percebidos de forma negativa. Frente a 

tais percepções tendem a desenvolverem um conjunto de comportamentos 

compensatórios, destinados a minimizar as ameaças e a evitar os riscos 

antecipados. Para tal, utilizam de comportamentos de segurança e evitação, no 

sentido de se auto-protegerem (VONCKEN, BOGELS, 2008). 

Os comportamentos de segurança caracterizam-se como um conjunto de 

comportamentos utilizados para diminuir a percepção de ameaça e o risco antecipado 

de ser avaliado negativamente. A utilização desses comportamentos de segurança 

acentua a falha no processamento cognitivo, que tende a distorcer a avaliação das 

experiências frente as interações, mantendo os pensamentos negativos acerca de si 
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mesmo, das suas experiências e do seu futuro, reforçando as crenças e mantendo os 

sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos do TAS (SPURR, STOPA, 

2003; GOUVEIA et al., 2003; D'EL REY, PACINI, 2006; McMANUS et al., 2008; 

SCHULTZ, HEIMBERG, 2008).  

Segundo os modelos cognitivos, os portadores de fobia social, consideram 

os comportamentos de segurança úteis para a redução da ansiedade, por 

diminuírem a probabilidade de que sejam evidenciados para os outros os seus 

medos sociais, melhorando assim o seu desempenho social, favorecendo uma 

impressão positiva na interação social. Por outro lado, o uso de tais 

comportamentos de segurança tem um efeito paradoxal por exarcebarem a fobia 

social e a atitude precavida frente às situações sociais (CLARK, McMANUS, 

2002). 

O uso do comportamento de segurança apresenta vários aspectos 

problemáticos para os portadores de TAS, principalmente, por impedí-los de 

aprender que a maioria dos seus temores não vão de fato se confirmarem na 

realidade de maneira catastrófica. Dessa forma o comportamento de segurança 

influência a interação social, tornando os portadores de TAS menos perceptivos 

quanto ao seu real desempenho, perpetuando assim a ansiedade em futuras 

interações sociais, na medida em que os portadores tendem a ruminarem as 

possibilidades de fracasso frente as situações sociais, o que ativa ainda mais as  

crenças negativas (CLARK, McMANUS, 2002; WELLS, 2007). 

A probabilidade de desempenho negativo para os portadores de TAS é 

sempre tomada como real. Quando isto não se confirma e o desempenho é avaliado 

como positivo os indivíduos socialmente ansiosos tendem a atribuírem o seu sucesso 
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ao comportamento de segurança e não às suas próprias capacidades e habilidades, 

mantendo assim as crenças negativas (McMANUS et al., 2008; SCHULTZ, 

HEIMBERG, 2008). 

Com base em um estudo experimental, Kim (2005) identificou quatro 

mecanismos que operam como comportamento de segurança, contribuindo para a 

manutenção dos pensamentos distorcidos. O primeiro mecanismo se relaciona a 

exacerbação dos sintomas fisiológicos, que aumentam frente às situações sociais, 

relativos às sensações corporais tipicamente temidas. O segundo mecanismo diz 

respeito à evitação das situações sociais temidas, que são percebidas como 

catastróficas, favorecendo o aparecimento de pensamentos negativos e crenças, 

que visam evitar o desfecho catastrófico temido, quando isto ocorre  os 

portadores de TAS tendem a atribuir o desfecho positivo aos seus 

comportamentos de segurança. O terceiro mecanismo implica na manutenção da 

atenção auto-focada, nos limites e na necessidade de evitação, caracterizando uma 

inflexibilidade no processamento dos pensamentos negativos, favorecendo a 

resistência à mudanças de padrões comportamentais. E por último, o quarto 

mecanismo envolve a distorção da situação social, de modo que o comportamento 

de segurança torna-se mais perceptível do que os sintomas de ansiedade 

experimentados que são sempre associados à vergonha, e ao temor de julgamento 

negativo, favorecendo que o enfrentamento das situações sociais seja associado às 

estratégias de evitação.  

Vários estudos sistemáticos têm buscado verificar a relação entre os aspectos 

cognitivos, o desenvolvimento e a manutenção da fobia social, tendo por referência 

procedimentos experimentais e instrumentos de auto-relato validados. 
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1.3 Transtorno de Ansiedade Social: Estudos Experimentais e Psicométricos 

relativos às Cognições 

Com base em pesquisa sistemática procedeu-se a uma busca em periódicos 

indexados, de estudos empíricos recentes, sobre a avaliação de aspectos relativos 

às cognições, crenças, pensamentos negativos e comportamentos de segurança em 

pessoas adultas com TAS, utilizando-se as palavras chaves: social anxiety/social 

phobia, and cognition, safety behavior, negative thought e beliefs. Analisar-se-à a 

seguir 22 estudos sobre cognições e TAS, agrupando-os em dois conjuntos, tendo 

como critério a modalidade de procedimentos utilizados, a saber: 16 estudos 

relativos a procedimentos experimentais e seis estudos psicométricos.  

Os estudos do primeiro conjunto com procedimentos experimentais, 

investigaram, por meio de simulações de diversas situações de desempenho verbal, 

os aspectos cognitivos associados à ansiedade, destacando a variável auto-imagem 

negativa, pensamentos negativos e comportamentos de segurança e suas associações 

com o aumento e manutenção da ansiedade social. Os estudos do segundo conjunto, 

investigaram as qualidades psicométricas de instrumentos que avaliam cognições e 

TAS, abordando versões de instrumentos já aferidos previamente, e a proposição de 

instrumentos para mensurar aspectos específicos como o comportamento de 

segurança e os pensamentos negativos. 

Os estudos relativos aos procedimentos experimentais envolveram simulações 

de situações diversas em contextos de grupo, com observador presente ou para uma 

platéia, tendo como fonte de informação a auto e a hetero-avaliação de desempenho. 

Observou-se o predomínio do uso do procedimento de falar em público, com 
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conteúdos diversos, envolvendo a auto-avaliação e temáticas neutras, seguidas da 

imaginação de cenários de interação social e da leitura de histórias. 

Como medidas diagnósticas para a inclusão dos sujeitos, os estudos com 

amostras clínicas utilizaram os critérios do DSM-IV, tendo por base as entrevistas 

estruturadas Structured Clinical Interview e a Anxiety Disorders Interview Schedule - 

Revised (ADIS-R). Para a caracterização do perfil das amostras não clínicas 

predominou o uso da escala Fear of Negative Evoluation (FNE). 

O desenho experimental desse conjunto de estudos, em geral envolveu a 

comparação de medidas de auto-avaliação por meio de escalas aplicadas antes e após 

os procedimentos experimentais. No geral utilizaram medidas já validadas e 

fidedignas, predominando a Beck Anxiety (BAI) and Depression (BDI) Inventories; 

Fear of Negative Evaluation (FNE); Social Avoidance and Distress Scales (SAD); 

Social Phobia and Social Interaction Anxiety Scales (SIAS). Destacar-se-á a seguir 

os 16 estudos que propuseram procedimentos experimentais para a avaliação da 

ansiedade social. 

 Hinrichsen et al. (2003) buscaram investigar a relação entre o processamento 

cognitivo e a ansiedade social antecipatória em grupos de pessoas com alto e baixo 

nível de ansiedade. Estabeleceram como hipótese que os indivíduos com alto nível de 

ansiedade social percebem mais seus pensamentos negativos e, por antecipação, 

fazem uma avaliação de que irão ter um desempenho negativo frente à tarefa de 

interação social, no caso fazer um discurso para uma platéia, tendo por instrução que 

deveriam passar uma boa impressão. Após o discurso foi perguntado aos 

participantes o quanto se sentiram ansiosos e o quanto se sentiram seguros de ter 

passado uma boa impressão para a platéia, e em seguida estes preenchiam o 
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Antecipatory Social Behaviours Questionnaire (ASBQ), visando investigar as 

estratégias cognitivas empregadas frente às situações sociais. Os autores constataram 

que os indivíduos com alto nível de ansiedade, quando comparado ao grupo com 

baixo nível de ansiedade, frente a uma situação de interação social, apresentaram 

mais pensamentos negativos no período antecipatório, relatando mais sensações de 

desconforto. Levaram também um tempo maior pensando antes de executar a tarefa, 

mostrando-se mais atentos às suas ações, o que pode ter aumentado o nível de 

ansiedade frente ao discurso.  

Hirsch et al. (2003) estudaram o papel da auto-imagem negativa na 

manutenção da fobia social e a associação das imagens mentais negativas aos níveis 

de ansiedade em uma amostra de pessoas com TAS. Como procedimento, os 

participantes assistiram a vídeos de interação social e foram orientados a se 

imaginarem em ações de interações negativas, positivas e neutras. Em seguida foram 

entrevistados sobre o seu desempenho e orientados a falarem sobre as imagens que 

ficaram registradas em suas mentes. O avaliador presente, induzia as diferentes 

avaliações durante a conversa, e solicitava aos participantes que avaliassem por 

quanto tempo mantiveram as imagens específicas em suas mentes, usando para isto o 

Behaviour Questionnaire e a Indiosyncratic-Symptom Scale. Os autores observaram 

a associação da auto-imagem negativa ao aumento da ansiedade social, e ainda que 

esta interfere diretamente, no desempenho e na natureza crítica dos auto-

julgamentos. 

A auto-imagem negativa foi estudada por Hirsch et al. (2004) com base no 

relato sobre situações do passado em que os participantes tiveram desempenho 

negativo, positivo e neutro frente às interações sociais. Após a tarefa verbal, frente a 
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uma platéia, os participantes completavam o Behaviour Questionnaire, Coversation 

Questionnaire e o Safety Behaviours Questionnaire. Os autores constataram que a 

auto-imagem negativa influenciou as interações sociais, prejudicou o desempenho 

social, aumentou os índices de comportamento de segurança e diminuiu a habilidade 

de conversação.  

O papel da auto-imagem negativa na ansiedade social foi também 

estudado por Hirsch et al. (2006). Os sujeitos foram divididos em três grupos 

tendo, como tarefa imaginar que estavam fazendo compras. O primeiro grupo 

deveria imaginar uma situação social negativa, o segundo  uma situação social 

positiva e o terceiro uma situação neutra. Após falarem sobre as imagens 

evocadas, preenchiam uma medida sobre pensamentos negativos a Behaviour 

Questionnaire e o Negative Thought Questionnaire. Os resultados apontaram 

que a auto-imagem negativa influenciou as interações sociais. Os participantes 

do primeiro grupo, que imaginaram uma situação negativa, fizeram um auto-

avaliação mais negativa do seu desempenho, em relação aos outros grupos. 

Concluíram que a auto-imagem negativa aumentou os pensamentos negativos e 

as auto avaliações mais críticas. 

Um outro aspecto considerado como mantenedor da fobia social está 

relacionado ao processamento de pensamentos negativos e a ruminação de 

pensamentos relacionados a eventos sociais, como demonstrado pelo estudo 

realizado por Kocovski et al. (2005) que comparou universitários com alto e baixo 

nível de ansiedade social. Os participantes responderam a escala Coping with Health 

Injuries and Problems (CHIP) visando avaliar o grau de ruminação e de distração, 

após uma tarefa na qual deveriam imaginar dois cenários hipotéticos, no primeiro 
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eles estariam em uma festa e deixavam cair um copo de vinho num carpete branco e, 

no segundo, eles deveriam fazer uma apresentação de vinte minutos em sala de aula 

para um grupo de alunos, professor e seu assistente de pesquisa. Constataram que 

quanto maior a ruminação associada aos pensamentos negativos, maior foi o nível de 

ansiedade social, independente dos sujeitos pertencerem aos grupos de alto ou baixo 

nível de ansiedade social. 

 Niels et al. (2003) pesquisaram o nível de ansiedade social associado às auto-

percepções e  julgamentos dos outros. Como procedimento, cada participante tinha 

cinco minutos para fazer uma apresentação verbal para uma platéia sobre as suas 

características pessoais, seus valores, suas interações sociais e sobre suas auto-

percepções. Em seguida faziam avaliações dos seus traços de personalidade com 

base em um rol de características pré-estabelecidas. Os outros participantes e o 

avaliador também faziam uma avaliação independente de cada sujeito, usando o 

mesmo rol de características. Os dados demonstraram que as pessoas com ansiedade 

social acreditavam que os outros julgavam-nas mais negativamente do que de fato 

ocorria, tendo sobre si uma auto-percepção mais negativa do que as opiniões de seus 

pares e do avaliador presente na situação. 

Perowne et al. (2002) exploraram os processos que associam a ansiedade 

social com a atenção auto-focada, em participantes com alto e baixo nível de 

ansiedade social, que previamente foram avaliados quanto as suas habilidades sociais 

e à habilidade de falar em público. Propuseram como tarefa fazer um discurso sobre 

as habilidades sociais para uma platéia presente e, em seguida, discutir como 

perceberam o seu desempenho. Os autores observaram que os indivíduos com 

ansiedade social elevada faziam uma auto-avaliação mais negativa de suas 
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habilidades sociais e verbais, quando comparadas com a hetero-avaliação realizada 

pelos avaliadores. 

Tendo como referência o modelo cognitivo de Clark e Wells (1995), que 

sugere que os indivíduos com fobia social constroem uma impressão negativa de si, a 

partir de seus pensamentos, sentimentos e sensações internas nas interações com 

outros, Spurr et al. (2003) estudaram o impacto da avaliação do observador para o 

desempenho social de participantes com alto e baixo nível de ansiedade social. Como 

procedimento, os sujeitos foram instruídos a falarem sobre temas diversos para um 

grupo de desconhecidos, na presença de um observador que estaria fazendo uma 

avaliação deles. Estes discursos foram gravados em vídeo, visando auto e hetero-

avaliação pós  tarefa. Após terminarem o discurso, como medidas de cognição, foi 

pedido que os indivíduos preenchessem o Negative Thoughts Checklist e o Social 

Cognitions Questionnaire (SCQ) e para avaliarem seu desempenho de falar em 

público, usaram como medida o Public Speaking Rating Scale (PSRS). Constataram 

que na avaliação do observador ambos os grupos apresentaram desempenho 

semelhante. Entretanto, o grupo com alto nível de ansiedade social apresentou mais 

imagens distorcidas de seu desempenho. 

Tanner et al. (2006) investigaram as atitudes implícitas em relação a auto-

imagem em grupos com alta e baixa ansiedade social, por meio da Implicit 

Association Task (IAT), após uma tarefa verbal para uma platéia. Observaram que o 

grupo com alto nível de ansiedade apresentou mais atitudes disfuncionais e 

indicadores de uma auto-estima mais negativa em comparação ao grupo com menor 

nível de ansiedade social. 
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A interação da ansiedade oculta com a ansiedade reconhecida, em grupos 

de indivíduos com alto e baixo nível de ansiedade, foi estudada por Voncken et 

al. (2005). Como procedimento foi pedido para os participantes que avaliassem 

cenários de interações sociais com parceiros e se imaginassem como personagens 

dessas interações sociais, julgando as próprias ações nestas situações. 

Constataram que, para ambos os grupos, a ansiedade oculta aumentou as 

respostas negativas e o nível de ansiedade social, enquanto a ansiedade 

reconhecida atenuou as respostas negativas e a ansiedade social. 

O efeito da atenção auto-focada na ansiedade social foi estudado por 

Bogels et al. (2002) em três grupos diferenciados pelo nível de ansiedade social. 

Como procedimento esse estudo utilizou a tarefa de ler dez histórias, descrevendo 

eventos sociais, sendo pedido aos participantes que lessem as histórias e 

imaginassem que o evento descrito tinha acontecido consigo, devendo avaliar 

como se sentiam nos eventos. Foram avaliadas emoções, como: medo, orgulho, 

raiva, culpa, felicidade, vergonha, embaraço, tristeza. Além disso avaliou-se o 

medo do rubor, a auto-imagem e a percepção que os outros teriam deles, variando 

de muito positivo a muito negativo. Constataram que os grupos com alto nível de 

ansiedade e com TAS focalizaram a atenção mais em si do que na tarefa, 

comparados com os controles. O grupo com TAS teve um aumento de ansiedade 

mesmo quando submetido ao feedback positivo do avaliador, diferenciando-se 

dos demais grupos.  

Um outro estudo realizado por Norton et al. (2001) teve como proposta 

investigar a auto-avaliação e a avaliação do observador, associadas ao 

desempenho social em indivíduos com TAS, em comparação a indivíduos sem 
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transtornos psiquiátricos e com outros transtornos psiquiátricos. Como 

procedimento, os sujeitos deveriam falar sobre temas diversos à sua escolha, para 

um grupo de desconhecidos, que incluía os avaliadores treinados para agirem de 

forma amigável e intimista durante a conversação. Em seguida, os sujeitos faziam 

uma auto-avaliação do desempenho e os avaliadores faziam uma avaliação 

independente. Constataram discrepância nas auto-avaliações dos seus 

desempenhos sociais feitas pelos participantes com TAS em comparação aos 

sujeitos do grupo saudável, e os avaliadores não detectaram diferenças quanto ao 

desempenho social dos grupos.  

Voncken et al. (2003) avaliaram a auto-imagem tendo como referência as 

interpretações de eventos sociais e não-sociais feitas por sujeitos com TAS e sem 

transtornos psiquiátricos, utilizando o Interpretation and Judgmental 

Questionnaire (IJQ). Como procedimento foi pedido aos participantes que, na 

presença do avaliador, imaginassem cenários de interações com parceiros, se 

colocando como personagens, relatando o julgamento das suas ações e falando 

sobre os seus pensamentos frente a interações sociais. Constataram que sujeitos 

com TAS apresentaram mais julgamento negativo e uma auto- imagem negativa 

em comparação ao grupo sem transtorno psiquiátrico.  

Os efeitos das percepções e cognição para a ansiedade social foram 

estudados por Wells et al. (2001), tendo como fonte sujeitos com TAS e sem 

transtornos psiquiátricos. Como procedimento os participantes foram instruídos a 

conversarem, em um grupo de desconhecidos, sobre os seus temores e 

pensamentos negativos, estando os observadores presentes. Em seguida foi 

pedido que avaliassem o nível de ansiedade e os pensamentos negativos enquanto 
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conversavam no grupo, tendo como medidas escalas de ansiedade, aplicadas após 

a tarefa. Os autores verificaram que o grupo com TAS referiu, ao falar para o 

grupo, mais pensamentos negativos e mais ansiedade social, comparativamente ao 

grupo controle.  

Wilson e Rapee (2006) verificaram o conteúdo dos pensamentos que 

acompanham a auto-avaliação de características pessoais, tendo como fonte de 

dados a comparação de grupos de sujeitos com diagnóstico de TAS e sujeitos sem 

transtornos psiquiátricos. Como procedimento utilizaram um questionário de 

auto-avaliação de atributos da personalidade (11 atributos negativos e 11 

atributos positivos) para os dois grupos e, em seguida, os participantes deveriam 

conversar sobre suas características pessoais, na presença do avaliador. Como 

principais resultados os autores destacaram que os sujeitos com TAS 

apresentaram um auto-conceito e auto-avaliação mais negativa de seus atributos 

de personalidade em comparação com o grupo sem transtorno, apontando que os 

pensamentos negativos foi o que diferenciou os grupos. 

A associação da ansiedade social a pensamentos negativos e a 

comportamentos de segurança foi estudada por Kim (2005) em uma amostra de 

sujeitos com TAS. Propôs como procedimento que os sujeitos pensassem e 

avaliassem durante um minuto o seu relacionamento com o sexo oposto. Em uma 

segunda etapa deveriam falar sobre isto com o avaliador presente, sendo tais 

apresentações gravadas em vídeo. A seguir deveriam relatar como fizeram para 

suportar os seus medos, visando identificar comportamentos de segurança e 

pensamentos negativos, respondendo em seguida ao Presentation Related Safety 

Behaviours Scale. Constataram que, quanto maior a ansiedade social, maior foi a 
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presença de comportamentos de segurança, destacando que tais comportamentos 

podem ser mantenedores da ansiedade social, tal constatação constitui-se em um 

elemento chave para o treinamento de habilidades sociais para indivíduos com 

fobia social. 

Analisando-se este conjunto de estudos experimentais, verifica-se que 12 

utilizaram à auto e hetero-avaliação para o exame das cognições associadas à 

ansiedade social. Destaca-se que a maioria dos estudos tomou como variável para 

a comparação o desempenho verbal e apenas um estudo avaliou o tempo de 

preparação para a tarefa. Quanto aos estudos desenvolvidos com amostras não 

clínicas, com ansiedade social elevada em comparação à ansiedade social baixa, 

observou-se quanto ao tempo de preparação da tarefa que os participantes não 

perceberam o tempo gasto e que no desempenho verbal a auto-avaliação foi mais 

negativa que a hetero-avaliação, inclusive para os participantes com TAS. 

Os estudos que avaliaram a auto-imagem e pensamentos negativos em 

amostras de sujeitos com TAS e com elevada ansiedade social, constataram a 

associação de avaliação negativa com alto nível de ansiedade frente às situações 

de exposição social. Com relação aos comportamentos de segurança constataram 

a associação de tal variável ao desempenho social empobrecido e ainda 

verificaram que, quanto maior a ansiedade focalizada em si, maior foi o prejuízo 

no desempenho, e mais tempo foi gasto na preparação da tarefa.  

O segundo conjunto de artigos identificados é constituído por seis estudos 

que investigaram as qualidades psicométricas relativas à fidedignidade, validades 

de construto, convergente, discriminante e preditiva de instrumentos que visam, 



 

 

22

dentre outras características, a avaliação das crenças e pensamentos negativos 

associados ao TAS.  

Quatro desses estudos abordaram versões de instrumentos já aferidos 

previamente em outros países ou para outras amostras, visando a avaliação de 

aspectos gerais relativos à ansiedade social, com destaque para as crenças e 

pensamentos negativos. Destacar-se-à a seguir esses estudos. 

Antony et al. (2006) estudaram a versão em inglês do Social Phobia 

Inventory (SPIN) para o Canadá, comparando os dados obtidos com amostras 

clínicas de TAS, com transtorno obsessivo compulsivo e pânico com agorafobia e 

sujeitos sem transtorno mental. Relataram indicadores positivos de consistência 

interna por meio alfa de Cronbach (0,79) e a confiabilidade medida pelo teste- 

reteste, com intervalo de três semanas, foi considerada excelente (0,86); quanto a 

validade convergente com a Social Phobia Scale os dados foram considerados 

satisfatórios (0,60) e a validade discriminante foi considerada bastante adequada 

para distinguir indivíduos com TAS de outras desordens de ansiedade, com índice 

de sensibilidade de 0,81. 

Carleton et al. (2006), procederam a validação da Brief Fear of Negative 

Evolution Scale (BFNE-II) para uma amostra não clínica do Canadá, constatando 

uma excelente consistência interna medida pelo do alfa de Cronbach (0,95), e a 

confirmação da estrutura fatorial e da validade convergente com medidas 

consagradas de ansiedade social como a Social Interaction Anxiety Scale (0,64) e 

a Social Phobia Scale (0,60) além de ter estabelecido normas para a população 

não clínica, detectando diferenças entre os gêneros. 
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A versão francesa do Fear of Negative Evaluation (FNE) foi estudada por 

Musac et al. (2004), comparando um grupo diagnosticado com TAS a um grupo 

de pessoas sem transtornos psiquiátricos. O estudo confirmou os bons indicadores 

psicométricos de validade convergente com relação à Liebowitz Social Anxiety 

Scale (0,79), com os Questionários de Ansiedade “estado-traço” de Spilberger 

(0,62) e com o Inventário de Depressão de Beck (0,68). A consistência interna 

medida por meio do alfa de Cronbach confirmou o caráter homogêneo dos itens 

(0,92), tendo a análise fatorial demonstrando a unidimencionalidade do FNE.  

A versão turca da Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) foi estudada por 

Soykan et al.(2003) que compararam os dados obtidos com amostras clínicas de 

TAS, com sujeitos com outros transtornos psiquiátricos e sem transtorno mental. 

Foi evidenciado excelente índice de consistência interna medido pelo alfa de 

Cronbach (0,95), e a confiabilidade, medida pelo teste–reteste, com intervalo de 

uma semana, apresentou ótimos indicadores (0,97). Quanto à validade 

convergente, foi feita a correlação dos escores com o Inventário de Depressão de 

Beck mostrando índices razoáveis, e quanto à validade discriminante apresentou 

bons indicadores para discriminar Casos e Não Casos de TAS. 

Dois estudos apresentaram as proposições de instrumentos específicos 

para a avaliação dos pensamentos negativos associados à ansiedade social, a 

saber: o estudo de Gouveia et al. (2003) e o de Turner et al (2003).  

Gouveia et al. (2003) propôs dois instrumentos específicos, auto-

aplicados, o Social Interaction and Performance Anxiety and Avoidance Scale 

(SIPAAS) e o Social Phobia Safety Behaviours Scale (SPSBS). O SIPAAS tem 

por objetivo avaliar o desconforto e evitação em situações sociais, com uma 
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versão final de 44 itens, distribuídos em duas subescalas – Desconforto e 

Evitação. Quanto ao Social Phobia Safety Behaviours Scale (SPSBS) a 

proposição é avaliar o conjunto de comportamentos de segurança que os 

indivíduos com ansiedade social utilizam frente às situações sociais, na tentativa 

de prevenir as possíveis avaliações negativas atribuídas aos outros. A versão é 

constituída por 17 itens que envolvem comportamentos encobertos, e 

comportamentos verbais e não verbais de segurança, freqüentemente utilizados 

pelos indivíduos com ansiedade social elevada.  

Os estudos psicométricos com os dois instrumentos foram conduzidos com 

amostras clínicas com TAS, com outros transtornos psiquiátricos, e com pessoas 

sem transtornos psiquiátricos. Quanto às características psicométricas dos 

instrumentos SIPAAS e SPSBS, apresentaram consistência interna medida pelo 

alfa de Cronbach bastante satisfatória, respectivamente 0,92 e 0,82, apontando 

que os itens constituem um conjunto homogêneo na avaliação dos construtos 

evitação e desconforto e comportamento de segurança, tendo ainda mostrado boa 

confiabilidade teste-reteste, com os valores respectivos de 0,83 e 0,69, medida 

com intervalo de quatro semanas. Quanto à validade discriminante as escalas 

apresentaram bons índices discriminativos para o TAS em relação ao grupo com 

outros transtornos psiquiátricos e sujeitos sem transtornos psiquiátricos.  

Turner et al. (2003) propôs o Social Thoughts and Belief’ Scale, trata-se 

de um instrumento de auto-avaliação, composto por 21 itens que objetivam 

avaliar a presença de alterações cognitivas associadas ao TAS. A escala foi 

aferida em uma amostra de pessoas com diagnóstico de TAS, em comparação a 

pessoas com outros transtornos psiquiátricos e pessoas sem nenhum transtorno 
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psiquiátrico. Este instrumento apresentou boas qualidades psicométricas, a saber: 

boa consistência interna avaliada pelo alfa de Cronbach, e pelo teste-reteste, em 

intervalo de quatro semanas, e quanto à validade discriminante diferenciou 

pessoas com TAS de pessoas com outros transtornos psiquiátricos, e sem nenhum 

transtorno psiquiátrico. 

 Ao analisar-se os estudos com versões dos instrumentos já aferidos, 

destaca-se que os aspectos relativos a pensamentos negativos foram abordados no 

conjunto dos itens, sem medidas específicas, confirmando os bons índices 

psicométricos prévios. Quanto aos instrumentos propostos para a avaliação de 

aspectos cognitivos associados à ansiedade, estes mostraram bons indicadores de 

fidedignidade e de validade, permitindo a identificação de medidas específicas 

relativa aos comportamentos de segurança e pensamentos negativos. A 

proposição destes instrumentos, com medidas especificas, poderá favorecer 

estudos futuros de intervenção com TAS, que tenham por objetivo focalizar 

aspectos relativos às cognições.  

Nessa perspectiva, considera-se que ampliar estudos com instrumentos 

precisos e válidos pode contribuir para a prática clínica e para estudos 

sistemáticos com o TAS. Em nosso contexto, existe uma escassez de instrumentos 

validados para o português do Brasil que abordem as diversas áreas de 

dificuldades dos sujeitos com fobia social. Faz-se necessário aprimorar os estudos 

de validação e fidedignidade, o que poderá contribuir para o diagnóstico, para o 

planejamento e avaliação da eficácia de abordagens terapêuticas com o TAS, 

sendo que a aferição de tais instrumentos poderá favorecer novos estudos 

empíricos (OSÓRIO et al., 2007). Nesse sentido, considera-se que a validação de 
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instrumentos específicos para a avaliação de ansiedade social frente a situações 

sociais receadas identificando os comportamentos de segurança e o grau de 

desconforto e evitação experimentado frente a tais situações, poderá contribuir 

tanto para o diagnóstico como para as intervenções terapêuticas com pessoas 

portadoras de TAS. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVO 
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Tem-se como objetivo geral avaliar a possível associação do TAS a aspectos 

cognitivos, relacionadas à evitação e aos comportamentos de segurança, por meio de 

instrumentos validados, aplicados em uma amostra de estudantes universitários.  

Tem-se por objetivos específicos: a) a adaptação semântica para o português 

do Brasil da Escala de Comportamento de Segurança na Ansiedade Social (ECSAS) 

(GOUVEIA et al., 2003) e da Escala de Ansiedade e Evitação em Situações de 

Desempenho e Interação Social (EAESDIS) (GOUVEIA et al., 2003) e, b) o estudo 

das qualidades psicométricas, de validade e fidedignidade das duas referidas escalas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MÉTODO 
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3.1. Caracterização da situação de estudo 

Este estudo faz parte de uma pesquisa maior, desenvolvida a partir do ano de 

2003, que teve por objetivo avaliar aspectos clínicos e epidemiológicos associados ao 

TAS, por meio de instrumentos de avaliação aplicados a estudantes universitários, de 

ambos os sexos, com idade entre 17 a 35 anos, independentemente do nível sócio 

econômico, matriculados nas Faculdades de Medicina de Ribeirão Preto – USP 

(FMRP-USP), Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP 

(FFCLRP-USP) e na Universidade de Franca (UNIFRAN). Descrever-se-à a seguir 

as características das instituições por ocasião da coleta de dados do estudo, em 2004. 

A FMRP – USP é uma instituição pública, localizada em Ribeirão Preto, no 

estado de São Paulo - Brasil. Nela são oferecidos os seguintes cursos: Medicina, 

Fonoaudiologia, Nutrição e Metabolismo, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e 

Informática Biomédica, este último dado em conjunto com a FFCLRP – USP, 

totalizando 260 vagas ao ano (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP, 2004 a). 

A FFCLRP – USP, também pública, associada ao campus da USP na cidade 

Ribeirão Preto, oferece os seguintes cursos: Ciências Biológicas, Física Médica, 

Pedagogia, Psicologia, Química, Informática Biomédica, Ciência da Informação e 

Documentação e Matemática aplicada a Negócios, oferecendo um total de 375 vagas 

ao ano (USP, 2004 b). 

A UNIFRAN caracteriza-se como uma universidade particular, situada na 

cidade de Franca, no estado de São Paulo - Brasil. Nela são oferecidos cinco cursos 

na área das Ciências Jurídicas e Sociais, sete cursos na área das Ciências Exatas e 

Tecnológicas, oito cursos na área de Ciências Humanas e Artes e 11 cursos na área 
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das Ciências Biológicas e da Saúde, oferecendo um total de 1100 vagas ao ano 

(UNIVERSIDADE DE FRANCA – UNIFRAN, 2004). 

 

3.2 Processo de seleção de participantes 

Para o processo de seleção dos participantes foram contatados 2614 

estudantes, sendo 1182 da USP (668 da FMRP-USP e 514 da FFCLRP-USP) e 1432 

da UNIFRAN. Neste primeiro contato, 201 estudantes (7,7%) não aceitaram 

participar do estudo por não terem disponibilidade ou interesse, destes 64 eram 

estudantes da FMRP-USP, 66 eram estudantes da FFCLRP-USP e 71 eram 

estudantes da UNIFRAN. Com base nos critérios de exclusão adotados, exclui-se 99 

(4,1%) participantes, a saber: a) idade diferente de 17 aos 35 anos, foram excluídos 

por esse critério 53 estudantes (2,2%); b) indivíduos em uso de neurolépticos, sendo 

excluídos cinco (0,2%) e; c) com preenchimento incompleto dos dados, foram 

excluídos 41 voluntários (1,7%). Totalizou-se assim 300 excluídos e 2314 como 

amostra final, sendo 1281 da UNIFRAN e 1033 da FMRP e FFCLRP, que passaram 

a ser nomeados USP. 

Apresentar-se-à a seguir o quadro explicitando o percurso amostral. 
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Figura 1 – Percurso amostral 

 

Em sala de aula os participantes dessa amostra foram avaliados coletivamente 

visando à identificação dos dados clínicos e demográficos, sendo que neste estudo 

utilizou-se a versão reduzida do SPIN, proposto por Connor et.al. (2001) e traduzido 

e adaptado para o português por Osório (2007), denominada Mini-SPIN (MS). Trata-

se de uma escala composta por três itens que, demonstraram alto poder 

discriminativo para portadores de TAS, com altos índices de especificidade (69%) e 

sensibilidade (88,7%), com base no estudo empírico original. 

Selecionou-se, com base nos resultados deste instrumento, 473 participantes 

que preencheram MS positiva para TAS (20,4%), correspondendo ao escore mínimo 

de seis pontos e, visando a comparação dos grupos quanto ao perfil sócio-

demográfico, selecionou-se 183 participantes, emparelhados quanto ao sexo e com 

Avaliados 
por MS N = 2314 

473 MS positiva para TAS
183 MS negativa para TAS N = 656 

Avaliados 
pela SCIDN = 656 

03 abandonaram o curso
59 não foram localizados 
04 não aceitaram participar N = 590 

N = 590 

423 MS positiva

N = 393 

241 TAS na SCID
182 ñ TAS na SCID - 
excluídos 

167 MS negativa 152 ñ TAS na SCID

21 não foram localizadosN = 393 N = 372

Contatados = 2613 Excluídos = 298 N = 2314

N = 372

26 preencheram de forma incorreta

23 comorbidades

95 desistência

73 não foram encontrados

N = 155N = 372

26 preencheram de forma incorreta

23 comorbidades

95 desistência

73 não foram encontrados
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características semelhantes quanto a idade e curso freqüentado, que preencheram MS 

negativa para TAS (7,9%), correspondendo ao escore zero ou um no instrumento. 

Estes 656 participantes foram contatados por telefone, por profissionais da 

área de saúde previamente treinados e com razoável experiência clínica, para a 

confirmação diagnóstica por meio do módulo de ansiedade social  da Entrevista 

Clínica Estruturada para o DSM-IV(SCID-IV), traduzida e adaptada para o português 

por Del-Ben et al. (2001). Após quatro tentativas de contato telefônico e envio de e-

mail, constatou-se que três participantes haviam abandonado o curso, 59 não foram 

localizados e quatro não aceitaram participar, totalizando 66 sujeitos não incluídos 

(50 com MS positiva e 16 com MS negativa), e 590 voluntários incluídos. Os 

sujeitos identificados foram contatados por telefone de forma aleatória, por um 

psiquiatra, para responderem à SCID-IV para verificar a ausência ou presença de 

transtorno psiquiátrico. Neste contato os avaliadores se identificavam como membros 

do grupo de pesquisa e esclareceram os objetivos da entrevista, sendo questionados 

sobre a disponibilidade de continuar participando do estudo. 

Dos 590 avaliados, 423 apresentaram MS positiva, sendo que 241 (57%) 

tiveram a confirmação da presença de TAS na SCID-IV por meio de entrevista 

telefônica, e 182 participantes (43%) não tiveram a confirmação da presença de TAS 

na SCID-IV, sendo excluídos do estudo. Destes 167 participantes que apresentaram 

MS negativa, foram excluídos 15 participantes (9%) por não ter sido confirmada a 

ausência de TAS, pela SCID-IV, restando 152 (91%) participantes que apresentaram 

ausência de TAS confirmada também na SCID-IV. 

A partir da concordância entre as avaliações do MS e da SCID-IV, constituiu-

se uma amostra com 393 possíveis participantes. Destes 21 não foram localizados, 
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sendo contatados 372 participantes que responderam a todos os módulos da SCID-

IV, visando avaliar a presença de outras comorbidades psiquiátricas. 

Desta amostra formada por 372 participantes (227 eram estudantes da USP e 

145 da UNIFRAN), 194 não preencheram e 178 preencheram os critérios 

diagnósticos para TAS. Foram contatados os 372 participantes, com concordância 

nas duas avaliações MS e SCID-IV, que responderam por telefone a todos os 

módulos da SCID-IV, visando verificar a ausência ou presença de comorbidades, 

sendo as entrevistas conduzidas pelos mesmos profissionais de saúde que 

desconheciam a classificação prévia dos participantes. Destes: 73 participantes não 

foram encontrados após três tentativas de contato por telefone e e-mail, 23 foram 

excluídos por apresentarem comorbidades, 03 por apresentarem preenchimento 

incorreto e 95 desistiram da participação.  

Como critérios de exclusão foram considerados a presença de comorbidades 

atuais ou pregressas, a saber: transtornos psicóticos, transtornos alimentares, 

transtorno depressivo recorrente e dependência de substâncias psicoativas. Foram 

incluídos participantes com história prévia de episódios de depressão, transtorno de 

ansiedade generalizada e fobias simples, dada à alta prevalência dessas comorbidades 

associadas ao TAS. A amostra final foi constituída de 155 participantes. 

 

3.3 Participantes 

A amostra de participantes do presente estudo foi composta por 155 

estudantes adultos, com idade entre 17 a 35 anos, de ambos os sexos, 

independentemente do nível sócio-econômico, matriculados em diferentes cursos de 

graduação oferecidos no campus da Universidade de São Paulo na cidade de 
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Ribeirão Preto (USP-RP) e na UNIFRAN. Considerou-se para compor os grupos de 

Casos e Não Casos a concordância de resultados nos instrumentos: MS e Entrevista 

Clínica Estruturada indicando respectivamente, a presença de TAS e a ausência de 

TAS e outros transtornos psiquiátricos.  

Os 155 participantes foram distribuídos em dois grupos para os estudos 

psicométricos e de comparação entre grupos, a saber:  

-G1-Grupo de Casos, composto por 80 participantes, estudantes universitário 

portadores de TAS, sem tratamento prévio para o TAS, seja psicoterápico ou 

farmacológico. 

-G2-Grupo de Não Casos, constituído por 75 participantes, estudantes 

universitários que não preencheram critérios para o diagnóstico de TAS ou para 

outros transtornos psiquiátricos, sistematicamente avaliados. 

 

3.4 Instrumentos utilizados 

Os seguintes instrumentos foram empregados na avaliação dos participantes: 

- Social Phobia Inventory – (SPIN) - proposto por Connor et al., (2001) e traduzido e 

adaptado para o português do Brasil por Osório (2008) para a população 

universitária, sendo nomeado como Inventario de Fobia Social (SPIN), apresentando 

excelente avaliação quanto às qualidades psicométricas, tendo a consistência interna 

de 0,90 e a confiabilidade inter-avaliadores com índices entre 0,86 e 0,98. O 

instrumento consiste de 17 itens, que abrangem três subescalas, a saber: medo, 

evitação das situações e os sintomas somáticos. Para cada item deste inventário, 

solicita-se ao indivíduo que indique o quanto as situações o incomodaram na última 

semana, assinalando uma entre cinco opções, que variam entre “De forma alguma” a 
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“Extremamente”. A pontuação é do tipo Likert de quatro pontos para cada item, 

variando de zero a quatro, e a pontuação total do inventário varia de 0 a 68. Tal 

instrumento pode ser utilizado em sua versão reduzida – Mini-SPIN (CONNOR et 

al., 2001), composta por três dos 17 itens do instrumento original (itens 6, 9 e 15). 

Estes itens foram aqueles que em estudo empírico se mostraram como os mais 

discriminativos de sujeitos com TAS, com excelentes indicadores de sensibilidade 

(88,7%) e de especificidade (90%) (Anexo A). 

- Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV(SCID-IV), traduzida e adaptada para 

o português por Del-Ben et al. (2001). Este instrumento é constituído por dez 

módulos para investigação diagnóstica de transtornos psiquiátricos. Nesse estudo foi 

utilizado o módulo F-Ansiedade, para a confirmação do diagnóstico de TAS, e os 

outros nove módulos foram aplicados para avaliação das possíveis comorbidades 

associadas ao TAS.  

- Social Phobia Safety Behaviours Scale - proposto por Gouveia et al. (2003), tem 

por objetivo avaliar o conjunto de comportamentos de segurança que os indivíduos 

com ansiedade social utilizam frente às situações sociais, para prevenir as possíveis 

avaliações negativas atribuídas aos outros. A escala é constituída por 17 itens que 

envolvem comportamentos encobertos, comportamentos verbais e não verbais de 

segurança, freqüentemente utilizados pelos indivíduos com ansiedade social elevada. 

Propõem a avaliação em uma escala tipo Likert, com variação de um a quatro, 

correspondendo às avaliações “nunca”, “às vezes”, “muitas vezes” e “quase sempre”. 

A pontuação da escala é obtida pela somatória das respostas aos 17 itens e pode 

variar entre 17 a 68 pontos, tendo como nota de corte 36. Nesse estudo o instrumento 

será nomeado Escala de Comportamento de Segurança na Ansiedade Social. No 
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estudo original de Gouveia et al. (2003), a fidedignidade foi medida pela consistência 

interna, examinada pelo alfa de Cronbach em três amostras. Constatou os seguintes 

valores: para o grupo de fóbicos sociais α = 0,82, para a população geral α = 0,82 e 

para indivíduos com outras desordens de ansiedade α = 0,87, mostrando um bom 

nível de consistência interna (Apêndice A). 

- Social Interaction and Performance Anxiety and Avoidance Scale - proposta por 

Gouveia et al. (2003), tem por objetivo avaliar o desconforto e evitação frente as 

situações sociais, com uma versão final de 44 itens, distribuídos em duas subescalas 

– Desconforto / Ansiedade e Evitação. Propõe a avaliação em uma escala tipo Likert, 

com variação de um a quatro, correspondendo às avaliações: “nenhum”, “leve”, 

“médio” e “grande”. O escore total da escala corresponde a soma das respostas aos 

itens das duas subescalas, podendo variar de 88 a 352. O instrumento nesse estudo 

será nomeado Escala de Ansiedade e Evitação em Situação de Desempenho e 

Interação Social. No estudo de Gouveia et al. (2003), a consistência interna foi 

examinada através do alfa de Cronbach, em três amostras. Constatou os seguintes 

valores: a) para subescala Ansiedade / Desconforto o alfa de Cronbach α = 0.95 para 

a população geral, α = 0,94 para o grupo de sujeitos com fobia social, α = 0,95 para 

o grupo de indivíduos com outras desordens de ansiedade; e b) para a subescala de 

Evitação, o alfa de Cronbach α =0.94 para a população geral, α = 0,92 para o grupo 

de sujeitos com fobia social e α = 0,95 para o grupo com outras desordens de 

ansiedade. Ambas as subescalas mostraram alto nível de consistência interna, 

sugestiva de que os itens avaliam de forma apropriada o construto ansiedade social 

(Apêndice B). 
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- Questionário de Identificação – composto por 16 itens com o objetivo de levantar a 

caracterização  sócio-demográfica dos participantes (Apêndice C). 

 

3.5 Procedimento 

3.5.1 Adaptação das Escalas de Avaliação 

Procedeu-se à adaptação das escalas propostas por Gouveia et al. (2003), para 

o português do Brasil. A EAESDIS passou a ser nomeada Escala de Ansiedade e 

Evitação em Situações de Desempenho e Interação Social e a ECSAS Escala de 

Comportamento de Segurança na Ansiedade Social. Ambas, nas suas versões 

originais, foram construídas na língua portuguesa de Portugal, e contou-se com a 

autorização de uso por parte dos autores que disponibilizaram as versões originais 

(Anexo B).  

Para a adaptação para o português do Brasil, foi solicitada a avaliação por três 

juízes, com o domínio do português lusitano, sendo dois profissionais da área de 

Psicologia, professores universitários que residiram em Portugal, e uma profissional 

da área de Letras, professora universitária, especialista em língua portuguesa 

lusitana. As adaptações semânticas foram feitas de forma independente, pelos três 

juízes. As novas versões propostas foram comparadas com o texto original e, com 

base nas sugestões, foram feitas as correções e elaborada a versão final de consenso 

para cada escala. Priorizou-se, nos casos de discordância, a avaliação da professora 

de português e a utilização de um vocabulário coloquial, com o qual a população 

alvo do estudo, estudantes universitários, pudesse estar familiarizada. 
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3.5.2 Coleta de Dados 

No processo de seleção dos participantes após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foram aplicados o SPIN e a SCID-IV. Os 

voluntários que concordaram em participar do estudo foram convidados a 

comparecerem ao HCFMRP–USP, em dia e horário previamente agendado, de 

acordo com a disponibilidade individual. Os sujeitos foram chamados para avaliação 

de modo que o avaliador desconhecia seu grupo de origem. 

No dia agendado, iniciou-se o contato com uma explicação sobre os objetivos 

da pesquisa, sendo entregues duas vias do TCLE. Após a leitura e, caso 

concordassem com a participação, entregariam uma via assinada para o avaliador e 

permaneceriam com a outra. Somente prosseguiu-se a avaliação com aqueles sujeitos 

que devidamente assinaram o TCLE. 

Os participantes selecionados foram avaliados em pequenos grupos (três a 

cinco pessoas), em salas com boas condições de privacidade do HCFMRP-USP ou 

da UNIFRAN. Procedeu-se à avaliação após as instruções gerais sobre o 

preenchimento da escalas. Os sujeitos receberam um caderno com os instrumentos 

Escala de Comportamento de Segurança - ECSAS e Escala de Ansiedade e Evitação 

em Situações de Desempenho e Interação Social –EAESDIS e foram instruídos a 

preenchê-los.  

Quanto ao teste-reteste as aplicações foram realizadas exclusivamente com 

universitários da UNIFRAN, mantendo-se as condições de avaliação em pequenos 

grupos, e as mesmas instruções, com o intervalo de tempo de 15 dias, considerado 

um intervalo razoável, dado o tipo de variável envolvida, pouco relacionada com a 

memória. 
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3.5.3 Codificação e Tratamento dos Dados 

 Os dados foram codificados manualmente e digitados em um banco de dados. 

Realizou-se a conferência aleatória para aproximadamente 25% dos protocolos 

digitados. 

Para a análise dos dados obtidos neste estudo foram utilizados os softwares 

SPSS for Windows v.10 (SPSS – Manual do Usuário, 1999). 

Procedeu-se à análise dos dados demográficos e clínicos da amostra através 

de estatística descritiva e dos testes estatísticos Teste do qui-quadrado e do Teste 

Mann Whitney, para a comparação entre grupos.  

Os níveis de precisão foram aferidos pelo Alfa de Cronbach tendo os valores 

acima de 0,60 tomados como aceitáveis e por meio do Kappa ponderado para as 

avaliações teste-reteste, com intervalo de duas semanas, adotando-se o Intervalo de 

Confiança de 95% como nível de significância de 0,05.  

Para o estudo de validade da Escalas foi utilizada: 

Análise ROC (Receiver Operating Characteristic) visando verificar a 

validade discriminante da escala, a sua sensibilidade e especificidade, examinando os 

pontos de corte que correspondem ao diagnóstico do TAS.  

Para a avaliação da validade convergente utilizou-se o coeficiente de 

Correlação de Pearson, entre os escores individuais e totais da ECSAS e o escore do 

SPIN. As correlações entre 0-0,25 foram consideradas fracas; entre 0,26-0,50 

moderadas; 0,51-0,70 fortes e acima de 0,71 muito fortes. 

Adotou-se em todos os procedimentos analíticos um nível de significância de 

p≤0.05. 
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3.6 Aspectos Éticos 

O estudo é parte de um projeto geral mais amplo, o qual foi apreciado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo conforme o documento em anexo (ANEXO C).  

A todos os participantes entregou-se duas vias do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecimento – TCLE (APÊNDICE D), fornecendo-lhes informações sobre 

as justificativas, objetivo, procedimento, riscos e benefícios do estudo ao qual foram 

convidados a participar. Somente foram aceitos no estudo aqueles participantes que 

devidamente assinaram o TCLE.  

A participação foi absolutamente voluntária. Os universitários foram 

esclarecidos que a não disponibilidade em participar não implicaria em prejuízo 

pessoal, tendo também a liberdade de retirarem seu consentimento a qualquer 

momento no transcorrer da pesquisa, sem o risco de qualquer constrangimento. Foi 

assegurado a não identificação dos participantes e o sigilo das informações. 

Aos universitários diagnosticados como portadores de TAS, foi oferecido de 

acordo com suas necessidades e interesse, esclarecimentos sobre o transtorno (sinais, 

sintomas, curso, prognóstico, tratamento) e encaminhamento para tratamento 

psicoterápico e/ou medicamentoso no Ambulatório de Fobia Social do Hospital das 

Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 
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Os resultados serão apresentados em duas partes: inicialmente apresentar-se-á 

as características sócio-demográficas e clínicas dos grupos, em seguida apresentar-

se-á a análise psicométrica, separadamente, para cada uma das escalas a saber: 

Escala de Comportamento de Segurança e Escala de Ansiedade e Evitação em 

Situação de Desempenho e Interação Social, destacando-se os índices de 

fidedignidade e de validade. 

 

4.1 Perfil da Amostra 

A amostra final foi composta por 155 sujeitos, sendo 80 Casos com TAS e 75 

Não Casos de TAS. O perfil da amostra estudada está apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1- Caracterização sócio-demográfica – (freqüência e porcentagem) dos 
participantes e a comparação entre os grupos Casos e Não Casos. 

 

Casos Não Casos Total

(N=80) (N=75) (N=155)

feminino 53 (66,2) 45 (60,0) 98 (63,2)

masculino 27 (33,8) 30 (40,0) 57 (36,8)

estuda 79 (98,8) 71 (94,7) 150 (96,8)

estuda + trabalha 1 (1,2) 4 (5,3) 5 (3,2)

USP 67 (83,8) 66 (88,0) 133 (85,8)

UNIFRAN 13 (16,2) 9 (12,0) 22 (14,2)

exatas 30 (37,5) 32 (42,7) 62 (40,0)

humanas 8 (10,0) 6 (8,0) 14 (9,0)

biológicas 42 (52,5) 37 (49,3) 79 (51,0)

sim 16 (20,0) 24 (32,0) 40 (25,8)

não 64 (80,0) 51 (68,0) 115 (74,2)

1º ano 22 (27,5) 34 (45,3) 56 (36,1)

2º ano 34 (42,5) 25 (33,3) 59 (38,1)

3º ano 17 (21,3) 14 (18,7) 31 (20,0)

4º ano 7 (8,7) 2 (2,7) 9 (5,8)

Uso de 
medicação (%) 0,089     

(NS)

Ano do curso (%) 0,023     
(NS)

Universidade (%) 0,452 
(NS)     

Área do curso (%) 0,631     
(NS)

Idade (%) 0,260 
(NS)

Atividade 
profissional

(%) 0,152     
(NS)

média (DP) 21,1 (2,0) 20,6 (2,3) 20,9 (2,2)

Variável p

Sexo (%) 0,423     
(NS)

 
Teste- x² *p < 0.05; (NS) = diferença não significativa  

 

Predominaram nos dois grupos sujeitos do sexo feminino, com idade entre 17 

a 21anos, estudantes do campus USP, que estavam matriculados no primeiro e 

segundo ano dos cursos (74,2%). Quanto à área do curso predominaram os alunos da 

área de Biológicas, seguido de Exatas, o que guarda relação com a maior 

concentração de cursos nessas áreas nas instituições pesquisadas, e quanto à situação 

ocupacional a maioria eram estudantes sem o exercício de outras atividades. Com 

relação ao uso de medicação, um quarto dos participantes relatou tal uso, sendo os 

mais freqüentes: anticoncepcionais, complexos vitamínicos, antiflamatórios e 

antialérgicos. Para a comparação do perfil dos grupos de Casos e Não Casos foi 
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utilizado o Teste do qui-quadrado e não foram observadas diferenças significativas 

quanto as variáveis sócio-demográficas, o que permite considerar os grupos 

comparáveis. 

 

4.2 Estudos Psicométricos  

4.2.1 Escala de Comportamento de Segurança (ECSAS) 

Serão apresentados dados relativos à: a) análise descritiva dos itens (média, 

desvio padrão) e comparação entre os grupos Caso e Não Caso de TAS, b) índices de 

fidedignidade e, c) índices de validade.  

 

Características dos itens da escala 

A média, desvio padrão e comparação entre os grupos Caso e Não Caso na 

Escala de Comportamento de Segurança em função do escore total são apresentados 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores médios e desvio padrão de comparação entre os grupos de Casos 
e Não Casos de TAS em função do escore total da ECSAS 

M DP M DP
Escore total 44,35 9,23 30,81 7,29 0,00*
Escore mínimo 22 19
Escore máximo 66 48

Comportamento de Segurança Casos (n=80) Não Casos (n=75) p

 
 Teste Mann-Whitney  M=Média  DP=Desvio Padrão * p < 0,05 

 

Observou-se na comparação entre os grupos de Casos e Não Casos de TAS, 

em função do escore total da ECSAS, que o grupo de Casos obteve maiores valores 

em relação a pontuação do escore total. Destaca-se que quanto maior o escore, maior 

será a chance da presença de comportamento de segurança. 
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A distribuição dos itens da Escala de Comportamento de Segurança (ECSAS) 

em função da média, desvio padrão dos grupos de Casos e de Não-Casos de TAS são 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3- Distribuição dos itens da Escala de Comportamento de Segurança 
(ECSAS) em função da média, desvio padrão em uma amostra de Casos e de Não-
Casos de TAS 

M DP M DP z p*
1. Desviar ou evitar o olhar da pessoa com quem está

interagindo 2,48 0,89 1,83 0,69 -4,75 0,00
2. Acelerar o discurso, falando rapidamente e sem pausas 2,49 0,91 1,85 0,77 -4,46 0,00
3. Encurtar o discurso, reduzindo ao mínimo o que se

tem para dizer 2,80 0,97 1,87 0,89 -5,67 0,00
4. Evitar atrair as atenções 3,19 0,90 2,03 0,90 -6,77 0,00
5. Ficar sentado(a) no lugar mais escondido ou mais 

atrás possível 2,59 0,96 1,53 0,72 -6,78 0,00
6. Fingir desinteresse ou distanciamento do que está

acontecendo 2,10 0,84 1,60 0,66 -384 0,00
7. Limita-se a ser um(a) espectador(a) passivo(a) da situação 2,84 0,85 1,87 0,74 -6,67 0,00
8. Fingir que não viu uma pessoa 2,51 0,84 1,88 0,70 -4,79 0,00
9. Andar olhando para o chão 2,44 0,90 1,67 0,78 -5,44 0,00

10. Pôr as mãos nos bolsos 2,38 0,97 1,99 0,81 -2,52 0,08
11. Párar de fazer o que estava fazendo (ex: escrever,

 beber, etc.) quando me sinto observado(a) 2,45 1,10 1,43 0,60 -6,04 0,00
12. Tentar parecer à vontade 2,71 0,83 1,93 0,81 -5,42 0,00
13. Rir para esconder que estou nervoso(a) 2,49 0,94 1,84 0,87 -4,34 0,00
14. Verificar, repetidamente se estou apresentável 2,61 0,99 1,91 0,74 -4,44 0,00
15. Aumentar a distância entre mim e o interlocutor 2,31 0,94 1,43 0,57 -6,11 0,00
16. Tentar disfarçar o meu temor 2,76 0,92 1,72 0,78 -6,62 0,00
17. Pensar bem no que vou dizer 3,21 0,87 2,45 0,76 -5,39 0,00

item
Não Caso   

(N=75)
Caso       

(N=80)

 
Teste Mann-Whitney  M=Média  DP=Desvio Padrão * p < 0,05 

 

Para amostra de Casos de TAS, a média de pontuação variou de 2,10 a 3,21. 

O item 17 (“Pensar bem no que vou dizer”) foi o mais pontuado com maior média, 

seguido do item 4 (“Evitar atrair as atenções”). O item 6 (“Fingir desinteresse e ou 

distanciamento do que está acontecendo”) foi aquele com menor média de 

pontuação, seguido do item 15 (“Aumentar a distancia entre mim e o interlocutor”). 

Na amostra de Não Casos de TAS, a média de pontuação variou de 1,43 a 1,53. O 

item 17 (“Pensar bem no que vou dizer”) foi o mais pontuado com maior média, 
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seguido do item 4 (“Evitar atrair as atenções”). Os itens 11 (“Parar de fazer o que 

estava fazendo (ex: escrever, beber, etc”) quando me sinto observado (a)”) e o item 

15 (“Aumentar a distancia entre mim e o interlocutor”), foram os que apresentaram 

menor média de pontuação, seguido do item 5 (“Ficar sentado(a) no lugar mais 

escondido ou mais atrás possível”). Observou-se uma semelhança quanto à 

ordenação dos itens com a maior média de pontuação. Os grupos apresentaram 

diferenças significativas em 16 itens dos 17 avaliados pela escala. Em todas as 

comparações com significância estatística, o grupo de Casos de TAS apresentou 

valores superiores em relação ao grupo de Não Casos de TAS. No único item para o 

qual não ocorreu diferença significativa, item 10 (“Por as mãos no bolso”), 

observou-se uma tendência (0,08) sendo observado maiores valores para o grupo de 

Casos. Destaca-se que quanto maior o escore, maior a presença de comportamento de 

segurança, o que foi predominante para o grupo de Casos. 

 

Índices de Fidedignidade 

 Para análise da consistência interna da Escala de Comportamento de 

Segurança (ECSAS) calculou-se o Alfa de Cronbach. Além disto foi realizado o 

procedimento de Teste-Reteste para os dois grupos, com o intervalo de duas 

semanas, examinando-se comparativamente seus resultados por meio do Kappa 

ponderado. 

 

Consistência Interna – Alfa de Cronbach 

Utilizou-se a análise da variância dos itens por meio do Alfa de Cronbach 

para a Escala de Comportamento de Segurança (ECSAS), relativos à avaliação dos 
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155 sujeitos, incluindo Casos e Não Casos. As correlações corrigidas dos resultados 

nos itens individuais com o resultado total e o alfa obtido, se determinado item 

individual fosse retirado da escala, em uma amostra de Casos e de Não Casos de 

TAS, são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4 – Valores relativos ao estudo da consistência interna pelo Alfa de Cronbach 
da Escala de Comportamento de Segurança (ECSAS), numa amostra de Casos e de 
Não Casos de TAS (n=155) 

1 Desviar ou evitar o olhar da pessoa com quem está
interagindo 0,6318 0,4496 0,9199

2 Acelerar o discurso, falando rapidamente e sem pausas 0,5665 0,4942 0,9214
3 Encurtar o discurso, reduzindo ao mínimo o que se tem

para dizer 0,7110 0,6239 0,9176
4 Evitar atrair as atenções 0,6792 0,6636 0,9185
5 Ficar sentado(a) no lugar mais escondido ou 

mais atrás possível 0,7405 0,6604 0,9168
6 Fingir desinteresse ou distanciamento do que 

está acontecendo 0,5691 0,5081 0,9214
7 Limita-se a ser um(a) espectador(a) passivo(a) da situação 0,6854 0,5909 0,9184
8 Fingir que não viu uma pessoa 0,5679 0,4976 0,9214
9 Andar olhando para o chão 0,5302 0,3984 0,9223
10 Pôr as mãos nos bolsos 0,5024 0,3434 0,9230
11 Párar de fazer o que estava fazendo  (ex: escrever, 

beber, etc.) quando me sinto observado(a) 0,6264 0,5045 0,9200
12 Tentar parecer à vontade 0,5527 0,5007 0,9217
13 Rir para esconder que estou nervoso(a) 0,6092 0,4951 0,9204
14 Verificar, repetidamente se estou apresentável 0,6169 0,4669 0,9202
15 Aumentar a distância entre mim e o interlocutor 0,7105 0,597 0,9179
16 Tentar disfarçar o meu temor 0,6419 0,6127 0,9195
17 Pensar bem no que vou dizer 0,6085 0,4452 0,9204

Correlação 
item-total 
corrigida

Quadrado 
da 

correlação 
múltipla 
dos itens

Alfa se o 
item fosse 
retirado

item

 

 

Analisando-se cada um dos itens de acordo com a sua correlação individual e 

total, observou-se que todos os itens apresentaram valores positivos de correlação 

com o total da escala e, caso fossem retirados do instrumento, não diminuiriam a 

consistência interna deste. Para escala como um todo observou-se um valor α = 0,92, 

considerado satisfatório, apontando para a boa consistência interna da escala. 



 

 

46

Teste reteste 

Os índices de fidedignidade relativos à estabilidade temporal dos resultados 

da Escala de Comportamento de Segurança foram avaliados pelo método teste-

reteste, em um intervalo de duas semanas entre as aplicações do instrumento, para o 

escore total e para os itens.  

Observou-se para o escore total da Escala de Comportamento de Segurança 

valor de Kappa ponderado de 0,73, o que corresponde a um índice de concordância 

satisfatória, (FLEISS, 1981). 

Na Figura 2 são apresentados os valores da análise de fidedignidade dos itens 

individuais, obtidos através dos índices de Kappa ponderado, para a Escala de 

Comportamento de Segurança (ECSAS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Valores de Kappa ponderado dos itens individuais da Escala de 
Comportamento de Segurança (ECSAS)  
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Observou-se que foram atingidos valores satisfatórios de fidedignidade, por 

meio do coeficiente de Kappa ponderado para todos os itens da escala, considerando 

que predominaram superiores a 0,70 e sete itens apresentaram valores superiores a 

0,80 indicando um grau de concordância excelente, segundo (FLEISS, 1981). 

Destaca-se que o item 10 (“Pôr as mãos nos bolsos”) foi o que apresentou o mais 

baixo nível de concordância (0,41), apesar de estar em uma faixa considerada 

moderada ou satisfatória.  

 

Validade Discriminante 

Tendo como objetivo obter um perfil de discriminação da Escala de 

Comportamento de Segurança (ECSAS) dentro de todas as possibilidades de pontos 

de corte, procedeu-se à análise ROC (Receiver Operating Characteristc). A Figura 3 

mostra a curva ROC da escala ECSAS. 
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Figura 3 – Curva ROC da Escala de Comportamento de Segurança (ECSAS)  
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Foi observado um bom desempenho da escala, aplicada a Casos e Não Casos. 

A área encontrada sob a curva ROC foi de 0,871 (p<0,001), com erro padrão de 

0,028, e intervalo de confiança de 95% entre 0,816 e 0,925, observando-se valores de 

sensibilidade de 0,963 e de especificidade de 1, com p < 0,001.  

Aplicando-se a nota de corte proposta no estudo original de Gouveia et al. 

(2003) especificada como ponto 36, como valor de identificação dos Casos, 

constatou-se que todos os 80 participantes do grupo de Casos preencheram tal 

critério e apenas três participantes do grupo de Não Casos tiveram escore igual ou 

superior a esse valor, tendo sensibilidade de 0,81; especificidade de 0,76; valor 

preditivo positivo de 0,78; valor preditivo negativo de 0,74 e taxa de classificação 

incorreta de 0,21.  

Verificou-se para as notas obtidas no estudo em questão o valor de corte, 

calculando-se a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo 

negativo e a taxa de classificação incorreta, visando obter o perfil discriminativo de 

Casos de TAS. 

A Tabela 5 apresenta os valores da ECSAS capazes de discriminar Casos de 

Não Casos.  
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Tabela 5 - Valores relativos aos coeficientes de validade discriminante dos escores 
da ECSAS numa amostra de Casos e Não Casos de TAS. (n=155) 

Nota de corte S E VPP VPN TCI

28 0,99 0,37 0,63 0,97 0,31

30 0,95 0,51 0,67 0,90 0,26

31 0,94 0,57 0,70 0,90 0,24

32 0,91 0,63 0,72 0,87 0,23

34 0,89 0,67 0,74 0,85 0,22

35 0,84 0,73 0,77 0,81 0,21

36 0,81 0,76 0,78 0,79 0,21

37 0,78 0,79 0,79 0,77 0,22

38 0,76 0,80 0,80 0,76 0,22

39 0,73 0,81 0,81 0,73 0,23

40 0,68 0,85 0,83 0,71 0,24

42 0,65 0,91 0,88 0,71 0,23

45 0,54 0,92 0,88 0,65 0,28

46 0,44 0,95 0,90 0,61 0,32  
S=sensibilidade, E=especificidade, VPP-valor preditivo positivo, VPN=valor preditivo 
negativo, TCI= taxa de classificação incorreta 
 

Observou-se que as notas corte 36 e 37 foram as que melhor equilibraram os 

valores, apresentam respectivamente: sensibilidade 0,81 e 0,78; especificidade 0,76 e 

0,79; valor preditivo positivo 0,78 e 0,79; valor preditivo negativo 0,74 e 0,77; com 

taxa de classificação incorreta de 0,21 e 0,22. 

 

Validade Convergente 

 Para a determinação da validade convergente analisou-se a correlação 

bivariada entre os resultados da ECSAS e do SPIN, através do coeficiente r de 

correlação momento produto de Person, com base nos dados dos grupos Casos e Não 

Casos. Os valores de maior correlação dos itens da ECSAS com os itens do SPIN são 

apresentados na Tabela 6.  
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Tabela 6- Validade Convergente: Correlações significativas entre os itens individuais 
da Escala de Comportamento de Segurança (ECSAS) com os itens individuais do 
Inventário de Fobia Social (SPIN), especificando os itens de maior correlação e o 
número de correlações (N=155). 

Item        
SPIN

Maior 
Correlação

Número total 
de correlações 
significativas

1. Desviar ou evitar o olhar da pessoa com quem está
interagindo 6 0,40 15

2. Acelerar o discurso, falando rapidamente e sem pausas 9 0,34 13
3. Encurtar o discurso, reduzindo ao mínimo o que se tem

para dizer 9 0,40 17
4. Evitar atrair as atenções 9 0,51 16
5. Ficar sentado(a) no lugar mais escondido ou mais atrás

possível 15 0,48 12
6. Fingir desinteresse ou distanciamento do que está

acontecendo 6 e 15 0,30 8
7. Limita-se a ser um(a) espectador(a) passivo(a) da

situação 11 0,46 15
8. Fingir que não viu uma pessoa 6 e 15 0,33 6
9. Andar olhando para o chão 9 0,35 8

10. Pôr as mãos nos bolsos 9 0,19 (NS)
11. Parar de fazer o que estava fazendo (ex: escrever, 9 0,47 15

beber, etc.) quando me sinto observado(a)
12. Tentar parecer à vontade 6 0,39 10
13. Rir para esconder que estou nervoso(a) 6 0,34 10
14. Verificar, repetidamente se estou apresentável 9 0,32 7
15. Aumentar a distância entre mim e o interlocutor 9 0,49 13
16. Tentar disfarçar o meu temor 6 0,48 14
17. Pensar bem no que vou dizer 6 0,42 16

Itens da ECSAS

 
Coeficiente de Correlação de Person (r), *p < 0.001; NS = diferença não significativa 
 

Observou-se que 16 itens da ECSAS tiveram correlações significativas com 

os itens do SPIN, destaca-se que os valores obtidos foram satisfatórios. As 

correlações entre os itens individuais das duas escalas variaram de 0,19 a 0,51, sendo 

que apenas um item (10) apresentou valor de correlação considerada fraca. 

O maior de número de correlações significativas foi observado para o item 3, 

seguido pelos itens 4, 17 com apenas uma correlação a menos, e pelos itens 1, 7 e 11 

com duas correlações a menos. 

Observou-se que sete itens da ECSAS (1,6,8,12,13,16 e 17) apresentaram 

maiores correlações com o item 6 do SPIN (“Evito fazer coisas ou falar com certas 
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pessoas por medo de ficar envergonhado”). De forma semelhante sete itens da 

ECSAS (2,3,4,9,11,14 e 15) apresentaram maiores correlações com o item 9 do SPIN 

(“Evito atividades nas quais sou o centro das atenções”). Os itens 5, 6 e 8 da 

ECSAS, apresentaram maiores correlações com o item 15 do SPIN (“Ficar 

envergonhado ou parecer bobo são meus maiores temores”). Destaca-se ainda que o 

item 7 da ECSAS, apresentou maior valor de correlação com o item 11 do SPIN 

(“Evito falar com uma platéia ou dar discursos (ex. apresentações em sala de aula”). 

A menor correlação encontrada foi entre o item 14 da ECSAS com o item 9 do SPIN 

(“Evito atividades nas quais sou o centro das atenções”). 

Destaca-se que as maiores correlações dos itens da ECSAS foram observadas 

com os itens: 6, 9 e 15 que constituem a forma reduzida do SPIN (MS), no estudo 

original tais itens foram considerados de maior poder discriminativo (Connor et al., 

2001). 

Na Tabela 7 são apresentadas correlações entre os itens individuais da 

ECSAS com o escore total do SPIN. 
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Tabela 7 - Validade Convergente: Correlações entre os itens individuais da Escala de 
Comportamento de Segurança (ECSAS) com o escore total do Inventário de Fobia 
Social (SPIN) (N=155) 

r p
1. Desviar ou evitar o olhar da pessoa com quem está 

interagindo 0,370 0,01
2. Acelerar o discurso, falando rapidamente e sem pausas 0,340 0,01
3. Encurtar o discurso, reduzindo ao mínimo o que se tem 

para dizer 0,440 0,01
4. Evitar atrair as atenções 0,474 0,01
5. Ficar sentado(a) no lugar mais escondido ou mais atrás

possível 0,436 0,01
6. Fingir desinteresse ou distanciamento do que está

acontecendo 0,285 0,01
7. Limita-se a ser um(a) espectador(a) passivo(a) da

situação 0,452 0,01
8. Fingir que não viu uma pessoa 0,277 0,01
9. Andar olhando para o chão 0,294 0,01

10. Pôr as mãos nos bolsos 0,114 0,157
11. Parar de fazer o que estava fazendo (ex: escrever, 

beber, etc.) quando me sinto observado(a) 0,446 0,01
12. Tentar parecer à vontade 0,361 0,01
13. Rir para esconder que estou nervoso(a) 0,318 0,01
14. Verificar, repetidamente se estou apresentável 0,276 0,01
15. Aumentar a distância entre mim e o interlocutor 0,429 0,01
16. Tentar disfarçar o meu temor 0,444 0,01
17. Pensar bem no que vou dizer 0,410 0,01

Escore total 0,600 0,01

ECSAS - Itens e Total

 
Coeficiente de Correlação de  Person (r),  *p < 0,05 

 

A correlação entre o escore total da ECSAS e o escore total do SPIN foi de 

0,60, caracterizando uma forte correlação, o que não foi observado para nenhum dos 

itens separadamente, sendo que individualmente estes mantiveram correlações 

classificadas como moderadas. 

A correlação entre os itens da ECSAS e o escore total do SPIN variou de 0,11 

a 0,47, sendo observadas correlações significativas para 16 itens da ECSAS. Os itens 

da ECSAS com maior correlação com os itens do SPIN foram o item 4 (“Evitar 

atrair as atenções”), item 7 (“Limitar-se a ser um(a) espectador(a)passivo(a) de uma 
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situação”), item11 (“Pára de fazer o que está fazendo (ex:escrever, beber,etc.) 

quando me sinto observado(a)”) e item 16 (“ tentar disfarçar o meu temor”), 

respectivamente. Destaca-se que o item 10 (“Pôr as mãos no bolso”) não se 

correlacionou de forma significativa com o escores total do SPIN.  

A validade convergente da ECSAS também foi analisada através da 

correlação do escore total da escala com o escore total de cada subescala da 

EAESDIS (subescala Ansiedade e subescala de Evitação) e com o escore total do 

SPIN. A correlação com o escore total das escalas é apresentada na Tabela 8.   

 

Tabela 8 – Correlação do escore total da ECSAS com o escore total das subescalas 
de ansiedade e de evitação da EAESDIS e o escore total do SPIN, para uma amostra 
de Casos e Não Casos de TAS (n=155). 
 

ECSAS Ansiedade Evitação SPIN
ECSAS -

0,82 -
0,78 0,93 -

SPIN 0,60 0,63 0,57 -
Evitação

EAESDIS
Casos e Não Casos (n=155)

EAESDIS
   Ansiedade

 

 

Observou-se que o escore total da ECSAS correlacionou-se com a subescala 

de Ansiedade/Desconforto - EAESDIS com índice de 0,82 e com a subescala de 

Evitação - EAESDIS com índice de 0,78, caracterizando alta correlação entre as 

escalas. A ECSAS também obteve níveis satisfatórios de correlação com o escore 

total do SPIN com valores de 0,60. Quanto a EAESDIS, manteve-se um valor 

satisfatório de correlação com o SPIN, tendo a subescala de Ansiedade/Desconforto 

valor de 0,63 e a subescala de Evitação 0,57, sendo este o menor índice de correlação 

entre as escalas, mas ainda no nível satisfatório.  
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Destaca-se que os valores satisfatórios de correlação foram mantidos após 

análise em separado para Casos e Não Casos. Os dados relativos as correlações entre 

o escore total da ECSAS e EAESDIS separadamente para as amostras de Casos de 

TAS e Não Casos estão, apresentados no APÊNDICE D. 

 
4.2.2 Escala de Ansiedade e Evitação em Situação de Desempenho e Interação 

Social 

Serão apresentados dados relativos à: a) análise descritiva dos itens (média, 

desvio padrão) e comparação entre os grupos Casos e Não Casos de TAS,  b) índices 

de fidedignidade e, c) índice de validade.  

 

Características dos itens da escala 

A média, desvio padrão e comparação entre os grupos Casos e Não Casos de 

TAS na Escala de Ansiedade e Evitação em Situação de Desempenho e Interação 

Social são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Valores médios e desvio padrão de comparação entre os grupos de Casos 
e Não Casos de TAS de Ansiedade/Desconforto e Evitação na EAESDIS. 

M DP M DP M DP M DP
Escore total 114,51 25,08 70,45 18,70 102,90 25,70 65,02 18,00 0,00*
Escore mínimo 56 45 54 44
Escore máximo 171 139 166 138

Casos (n=80) Não Casos (n=75) p

Ansiedade Evitação
Casos (n=80) Não Casos (n=75)

 
Teste Mann-Whitney  M=Média  DP=Desvio Padrão * p < 0,05 

 

Observou-se que na comparação entre os grupos de Casos e Não Casos de 

TAS em função do escore total da EAESDIS para as subescala de 

Ansiedade/Desconforto e Evitação, o grupo de Casos obteve maiores valores, em 
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relação à pontuação do escore total. Destaca-se que quanto maior o escore, maior a 

chance da presença de comportamentos de ansiedade e evitação. 

Quanto à distribuição dos itens da EAESDIS na subescala 

Ansiedade/Desconforto em função da média, desvio padrão em uma amostra de 

Casos e de Não Casos de TAS são apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Distribuição dos itens da Escala de Ansiedade e Evitação em Situação 
de Desempenho e Interação Social (EAESDIS) na subescala Ansiedade/Desconforto 
em função da média, desvio padrão em uma amostra de Casos e de Não Casos de 
TAS  

M DP M DP z p*
1. Participar numa atividade de grupo 2,60 0,87 1,31 0,57 -8,54 0,00
2. Comer em público 1,72 0,97 1,08 0,27 -5,10 0,00
3. Beber num local público 1,36 0,66 1,04 0,20 -4,00 0,00
4. Representar, agir ou falar diante de um grupo 

grande de pessoas 3,55 0,74 1,81 0,83 -9,19 0,00
5. Ir a uma festa 2,00 0,94 1,17 0,55 -6,64 0,00
6. Trabalhar enquanto é observado(a) 2,41 1,02 1,45 0,66 -6,15 0,00
7. Escrever enquanto é observado(a) 1,91 0,99 1,36 0,58 -3,75 0,00
8. Telefonar a alguém que não conhece bem 2,34 0,91 1,61 0,68 -5,15 0,00
9. Falar com alguém que não conhece bem 2,36 0,89 1,45 0,62 -6,45 0,00

10. Encontrar-se com estranhos/desconhecidos 2,55 0,97 1,69 0,70 -5,58 0,00
11. Urinar num banheiro público 1,61 0,88 1,41 0,76 -1,66 0,13
12. Entrar numa sala onde os outros já estão sentados 2,46 0,82 1,45 0,60 -7,23 0,00
13. Ser o centro das atenções 3,46 0,76 1,73 0,81 -9,17 0,00
14. Levantar-se e fazer um pequeno discurso, sem 

preparação prévia, numa festa 3,61 0,74 2,11 0,98 -8,33 0,00
15. Fazer um teste de capacidades, competências

ou conhecimentos 2,58 1,05 1,55 0,74 -6,08 0,00
16. Expressar desacordo ou reprovação a alguém que

 não conhece muito bem 2,80 0,88 1,95 0,85 -5,72 0,00
17. Olhar diretamente nos olhos de alguém que não

conhece muito bem 2,46 1,09 1,53 0,76 -5,47 0,00
18. Apresentar oralmente um trabalho 3,45 0,86 1,79 0,84 -8,68 0,00
19. Tentar convencer alguém para um relacionamento

romântico/ sexual 3,30 0,83 2,17 0,99 -5,51 0,00
20. Devolver uma mercadoria e obter reembolso 2,30 0,88 1,53 0,78 -5,50 0,00
21. Dar uma festa 2,31 0,98 1,39 0,59 -6,32 0,00
22. Resistir à insistência de um vendedor 2,10 1,05 1,48 0,70 -3,85 0,00
23. Ir a uma entrevista para arranjar um emprego 3,11 0,76 1,91 0,79 -7,70 0,00
24. Pedir uma informação a uma pessoa desconhecida (ex: per-

guntar as horas, o nome da rua, endereço pretendido etc.) 1,79 0,84 1,27 0,55 -4,54 0,00
25. Juntar-se, numa mesa de café, a um grupo de colegas

 que não conhece bem 2,86 0,87 1,77 0,71 -7,10 0,00
26. Pedir um favor a outra pessoa 2,45 0,90 1,51 0,66 -6,41 0,00
27. Falar com uma pessoa que admire 2,64 0,98 1,55 0,76 -6,66 0,00
28. Em uma festa participar em jogos e ou danças 3,01 0,91 1,63 0,83 -7,82 0,00
29. Convidar alguém pela 1º vez, para sair 3,34 0,76 2,11 0,98 -7,12 0,00
30. Aproximação do vendedor quando entra na loja só para ver 2,31 1,10 1,44 0,60 -5,14 0,00
31. Conversar com pessoa do sexo oposto 2,20 0,95 1,21 0,55 -7,08 0,00
32. Aceitar um elogio 2,00 0,86 1,25 0,55 -6,13 0,00
33. Participar de um encontro com pessoas de cultura diferente 2,19 0,96 1,39 0,59 -5,60 0,00
34. Ir a discoteca com um(a) amigo(a) 1,90 0,99 1,19 0,61 -5,54 0,00
35. Pedir a outra pessoa que mude um comportamento que nos 

desagrada 2,85 0,80 1,99 0,91 -5,75 0,00
36. Ser chamado a sala do chefe ou do professor 2,84 0,92 1,92 0,80 -6,00 0,00
37. Falar com alguém uma língua estrangeira que não domina

bem 3,10 0,94 2,19 0,93 -5,49 0,00
38. Fazer um exame oral 3,28 0,97 2,09 0,93 -6,61 0,00
39. Queixar-se quando alguém tenta passar à sua frente numa fila 2,76 0,88 1,77 0,75 -6,60 0,00
40. Ser chamado para ir a lousa 3,40 0,92 1,89 0,89 -8,20 0,00
41. Tomar a iniciativa de colocar uma questão ou pedir um 

esclarecimento numa aula ou reunião 3,04 0,93 1,64 0,82 -7,79 0,00
42. Responder a uma questão colocada pelo professor no

meio da aula 3,04 0,99 1,57 0,77 -7,92 0,00
43. Chegar atrasado(a)ou adiantado(a) a uma reunião ou aula 2,59 0,88 1,63 0,67 -6,54 0,00
44. Falar com pessoas de uma condição sócio-cultural superior 2,56 0,99 1,47 0,70 -6,82 0,00

item
Caso          

(N=80)
Não Caso 
(N=75)

 
Teste Mann-Whitney M=Média  DP=Desvio Padrão * p < 0,05 
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Na subescala Ansiedade/Desconforto observou-se, para a amostra de Casos 

de TAS, que a média de pontuação variou de 1,36 a 3,61. O item 14 (“ Levantar-se e 

fazer um pequeno discurso, sem preparação previa, numa festa”) foi o item mais 

pontuado e também com maior média, seguido pelo item 4 (“Representar, agir ou 

falar diante de um grupo grande de pessoas”). O item com menor pontuação e 

menor média foi o item 3 (“Beber em um local público”), seguido pelo item 11 

(“Urinar num banheiro publico”) e pelo item 2 (“Comer em público”).  

Na amostra de Não Casos, a média de pontuação variou de 1,04 a 2,19. Os 

itens com maiores médias foram 19 (“Tentar conversar com alguém para um 

relacionamento romântico/sexual”), seguido dos itens 29 (“convidar alguém pela 

primeira vez, para sair”) e 39 (“Queixar-se quando alguém tenta passar á sua frente 

numa fila”). Por sua vez, os itens com menores pontuação, foram: o item 3 (“Beber 

em um local público”), seguido da item 2 (“Comer em público”). Para todas as 

comparações com significância estatística, o grupo de Casos de TAS apresentou 

valores superiores em relação ao grupo de Não Casos de TAS. Considerando-se que 

quanto maior o escore, maior a presença de desconforto e ansiedade frente as 

interações sociais, o grupo de TAS apresentou mais indicadores de dificuldade.  

A distribuição dos itens da EAESDIS na subescala Evitação em função da 

média, desvio padrão em uma amostra de Casos e de Não-Casos de TAS são 

apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Distribuição dos itens da Escala de Ansiedade e Evitação em Situação de 
Desempenho e Interação Social (EAESDIS) na subescala Evitação, em função da 
média, desvio padrão e item-total numa amostra de Casos e de Não Casos de TAS 

 

M DP M DP z p*
1. Participar numa atividade de grupo 2,33 0,91 1,16 0,40 -8,57 0,00
2. Comer em público 1,60 0,89 1,09 0,30 -4,40 0,00
3. Beber num local público 1,35 0,70 1,07 0,25 -3,03 0,00
4. Representar, agir ou falar diante de um grupo 

grande de pessoas 3,28 0,91 1,59 0,76 -8,76 0,00
5. Ir a uma festa 1,88 0,89 1,20 0,54 -5,72 0,00
6. Trabalhar enquanto é observado(a) 2,08 1,04 1,35 0,58 -4,79 0,00
7. Escrever enquanto é observado(a) 1,72 1,02 1,31 0,61 -2,79 0,00
8. Telefonar a alguém que não conhece bem 2,14 0,87 1,48 0,64 -4,97 0,00
9. Falar com alguém que não conhece bem 2,16 0,83 1,45 0,64 -5,59 0,00

10. Encontrar-se com estranhos/desconhecidos 2,32 0,96 1,56 0,72 -5,19 0,00
11. Urinar num banheiro público 1,59 0,98 1,56 0,90 -0,12 0,86
12. Entrar numa sala onde os outros já estão sentados 2,09 0,98 1,31 0,57 -5,62 0,00
13. Ser o centro das atenções 3,18 0,95 1,68 0,86 -7,98 0,00
14. Levantar-se e fazer um pequeno discurso, sem 

preparação prévia, numa festa 3,54 0,79 2,16 1,09 -7,38 0,00
15. Fazer um teste de capacidades, competências

ou conhecimentos 1,98 0,88 1,36 0,61 -4,76 0,00
16. Expressar desacordo ou reprovação a alguém que

 não conhece muito bem 2,78 0,94 1,88 0,88 -5,62 0,00
17. Olhar diretamente nos olhos de alguém que não

conhece muito bem 2,41 1,08 1,53 0,81 -5,28 0,00
18. Apresentar oralmente um trabalho 3,02 1,14 1,43 0,76 -7,94 0,00
19. Tentar convencer alguém para um relacionamento

romântico/ sexual 3,12 0,92 1,99 0,99 -6,38 0,00
20. Devolver uma mercadoria e obter reembolso 1,98 0,97 1,41 0,66 -4,03 0,00
21. Dar uma festa 2,22 1,07 1,45 0,70 -4,82 0,00
22. Resistir à insistência de um vendedor 1,90 0,99 1,33 0,66 -4,04 0,00
23. Ir a uma entrevista para arranjar um emprego 1,94 0,99 1,17 0,48 -5,74 0,00
24. Pedir uma informação a uma pessoa desconhecida (ex: per-

guntar as horas, o nome da rua, endereço pretendido etc.) 1,60 0,81 1,27 0,53 -2,96 0,00
25. Juntar-se, numa mesa de café, a um grupo de colegas

 que não conhece bem 2,66 0,97 1,68 0,70 -6,29 0,00
26. Pedir um favor a outra pessoa 2,31 0,94 1,45 0,62 -5,97 0,00
27. Falar com uma pessoa que admire 2,28 0,90 1,28 0,53 -7,21 0,00
28. Em uma festa participar em jogos e ou danças 2,81 0,97 1,67 0,89 -6,64 0,00
29. Convidar alguém pela 1º vez, para sair 2,98 1,02 1,93 0,95 -5,84 0,00
30. Aproximação do vendedor quando entra na loja só para ver 2,10 1,07 1,35 0,71 -4,97 0,00
31. Conversar com pessoa do sexo oposto 1,84 0,77 1,16 0,44 -6,23 0,00
32. Aceitar um elogio 1,61 0,82 1,13 0,45 -4,81 0,00
33. Participar de um encontro com pessoas de cultura diferente 1,80 0,91 1,21 0,50 -4,88 0,00
34. Ir a discoteca com um(a) amigo(a) 1,85 0,96 1,19 0,59 -5,31 0,00
35. Pedir a outra pessoa que mude um comportamento que nos 

desagrada 2,74 0,92 1,95 0,90 -5,07 0,00
36. Ser chamado a sala do chefe ou do professor 2,40 1,15 1,35 0,63 -6,15 0,00
37. Falar com alguém uma língua estrangeira que não domina

bem 2,81 1,07 1,91 1,02 -5,05 0,00
38. Fazer um exame oral 2,75 1,25 1,53 0,84 -6,00 0,00
39. Queixar-se quando alguém tenta passar à sua frente numa fila 2,48 0,98 1,87 0,88 -3,88 0,00
40. Ser chamado para ir a lousa 3,03 1,04 1,60 0,90 -7,47 0,00
41. Tomar a iniciativa de colocar uma questão ou pedir um 

esclarecimento numa aula ou reunião 2,85 1,04 1,51 0,79 -7,44 0,00
42. Responder a uma questão colocada pelo professor no

meio da aula 2,76 1,07 1,48 0,74 -7,22 0,00
43. Chegar atrasado(a)ou adiantado(a) a uma reunião ou aula 2,54 1,03 1,77 0,95 -4,7 0,00
44. Falar com pessoas de uma condição sócio-cultural superior 2,16 0,97 1,23 0,53 -6,93 0,00

item
Caso          

(N=80)
Não Caso 

(N=75)

 
Teste Mann-Whitney  M=Média  DP=Desvio Padrão * p < 0,05 
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Para a subescala de Evitação observou-se para a amostra de Casos de TAS 

que a média de pontuação variou de 1,35 a 3,54. O item 14 (“Levantar-se e fazer um 

pequeno discurso, sem preparação previa, numa festa”) foi o item mais pontuado e 

também com maior média, seguido pelo item 4 (“Representar, agir ou falar diante 

de um grupo grande de pessoas”). O item com menor pontuação e menor média foi 

o item 3 (“Beber em um local público”), seguido pelo item 11 (“Urinar num 

banheiro público”), e pelo item de número 2 (“Comer em público”). 

Na amostra de Não Casos, a média de pontuação variou de 1,07 a 2,16. Os 

itens com maiores médias foram 15, (“Fazer testes de capacidades, competências ou 

de conhecimentos”), seguido dos itens 19 (“Tentar conversar com alguém para um 

relacionamento romântico/sexual.”) e do item 36 (“Ser chamado na sala do chefe ou 

professor”). Para todas as comparações com significância estatísticas, o grupo de 

Não Casos de TAS apresentou valores menores, quando comparados com grupo de 

Casos. Destaca-se que quanto maior o escore, maior a presença de evitação frente as 

interações sociais.  

 

Índices de Fidedignidade 

Para análise da consistência interna da EAESDIS aplicou-se o Alfa de 

Cronbach. Além disto, foi realizado o procedimento de Teste-Reteste para os dois 

grupos, com o intervalo de duas semanas, examinando-se comparativamente seus 

resultados por meio do Kappa ponderado. 
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Consistência Interna – Alfa de Cronbach 

Utilizou-se a análise da variância dos itens através do Alfa de Cronbach para 

a EAESDIS relativos à avaliação dos 155 sujeitos, incluindo Casos e Não Casos de 

TAS. As correlações corrigidas dos resultados nos itens individuais com o resultado 

total e o alfa obtido, se caso determinado item individual fosse retirado da escala, são 

apresentadas na Tabela 12.  
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Tabela 12 – Valores relativos ao estudo da consistência interna da Escala de 
Ansiedade e Evitação em Situação de Desempenho e Interação Social (EAESDIS), 
numa amostra de Casos e de Não Casos de TAS. (n=155) 

1. Participar numa atividade de grupo 0,7276 0,9784 0,7535 0,9727
2. Comer em público 0,4994 0,9790 0,4687 0,9735
3. Beber num local público 0,5192 0,9790 0,4984 0,9735
4. Representar, agir ou falar diante de um grupo 

grande de pessoas 0,8012 0,9782 0,8185 0,9724
5. Ir a uma festa 0,6377 0,9787 0,5889 0,9732
6. Trabalhar enquanto é observado(a) 0,7140 0,9785 0,6446 0,9730
7. Escrever enquanto é observado(a) 0,5308 0,9789 0,4675 0,9736
8. Telefonar a alguém que não conhece bem 0,7143 0,9785 0,6776 0,9729
9. Falar com alguém que não conhece bem 0,7944 0,9783 0,7573 0,9727

10. Encontrar-se com estranhos/desconhecidos 0,7893 0,9783 0,7424 0,9727
11. Urinar num banheiro público 0,3435 0,9794 0,2892 0,9742
12. Entrar numa sala onde os outros já estão sentados 0,7733 0,9783 0,7621 0,9727
13. Ser o centro das atenções 0,7813 0,9783 0,7424 0,9727
14. Levantar-se e fazer um pequeno discurso, sem 

preparação prévia, numa festa 0,7633 0,9783 0,6928 0,9729
15. Fazer um teste de capacidades, competências

ou conhecimentos 0,6830 0,9786 0,6523 0,9730
16. Expressar desacordo ou reprovação a alguém que

 não conhece muito bem 0,7497 0,9784 0,7569 0,9726
17. Olhar diretamente nos olhos de alguém que não

conhece muito bem 0,7303 0,9784 0,6957 0,9729
18. Apresentar oralmente um trabalho 0,7839 0,9783 0,7415 0,9727
19. Tentar convencer alguém para um relacionamento

romântico/ sexual 0,6884 0,9786 0,7060 0,9728
20. Devolver uma mercadoria e obter reembolso 0,6612 0,9786 0,6122 0,9731
21. Dar uma festa 0,6932 0,9785 0,5879 0,9732
22. Resistir à insistência de um vendedor 0,5936 0,9788 0,5945 0,9732
23. Ir a uma entrevista para arranjar um emprego 0,7691 0,9783 0,7272 0,9728
24. Pedir uma informação a uma pessoa desconhecida (ex: per-

guntar as horas, o nome da rua, endereço pretendido etc.) 0,6663 0,9786 0,5488 0,9733
25. Juntar-se, numa mesa de café, a um grupo de colegas

 que não conhece bem 0,7882 0,9783 0,7318 0,9727
26. Pedir um favor a outra pessoa 0,7743 0,9783 0,7567 0,9727
27. Falar com uma pessoa que admire 0,7749 0,9783 0,7474 0,9727
28. Em uma festa participar em jogos e ou danças 0,7862 0,9783 0,7531 0,9726
29. Convidar alguém pela 1º vez, para sair 0,7717 0,9783 0,6973 0,9729
30. Aproximação do vendedor quando entra na loja só para ver 0,6884 0,9785 0,6730 0,9729
31. Conversar com pessoa do sexo oposto 0,7106 0,9785 0,7072 0,9729
32. Aceitar um elogio 0,7329 0,9785 0,5852 0,9732
33. Participar de um encontro com pessoas de cultura diferente 0,6968 0,9785 0,6145 0,9731
34. Ir a discoteca com um(a) amigo(a) 0,6066 0,9788 0,5234 0,9734
35. Pedir a outra pessoa que mude um comportamento que nos 

desagrada 0,6988 0,9785 0,6312 0,9731
36. Ser chamado a sala do chefe ou do professor 0,7434 0,9784 0,7715 0,9726
37. Falar com alguém uma língua estrangeira que não domina

bem 0,6974 0,9785 0,6973 0,9729
38. Fazer um exame oral 0,7231 0,9785 0,7486 0,9727
39. Queixar-se quando alguém tenta passar à sua frente numa fila 0,7610 0,9783 0,6500 0,9730
40. Ser chamado para ir a lousa 0,7719 0,9783 0,7862 0,9725
41. Tomar a iniciativa de colocar uma questão ou pedir um 

esclarecimento numa aula ou reunião 0,7944 0,9782 0,7475 0,9727
42. Responder a uma questão colocada pelo professor no

meio da aula 0,8001 0,9782 0,7561 0,9726
43. Chegar atrasado(a)ou adiantado(a) a uma reunião ou aula 0,7214 0,9785 0,5489 0,9734
44. Falar com pessoas de uma condição sócio-cultural superior 0,7291 0,9784 0,7016 0,9728

Correlação 
item-total 
corrigida    

(E)

Alfa se o 
item fosse 
retirado     

(E)

item

Correlação 
item-total 
corrigida 

(DA)

Alfa se o 
item fosse 
retirado 

(DA)
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Construída a matriz de covariância obteve-se para a EAESDIS subescala 

Ansiedade/Desconforto apresentou um α = 0,98 e para EAESDIS subescala Evitação 

um α = 0,97, verificando-se para as amostras de Casos e de Não Casos de TAS 

valores satisfatórios nas duas subescalas. Observou-se que todos os itens 

apresentaram valores positivos de correlação com o total das subescalas e, caso 

fossem retirados do instrumento, não diminuiriam a sua consistência interna. 

 

Teste reteste 

Os índices de fidedignidade relativos à estabilidade temporal dos resultados 

da EAESDIS foram avaliados pelo método teste-reteste, em um intervalo de duas 

semanas entre a aplicação dos instrumentos, para o escore total dos itens. Obteve-se 

que para a EAESDIS Ansiedade/Desconforto um valor de Kappa ponderado de 0,75 

e para a EAESDIS Evitação obteve-se um valor de Kappa ponderado de 0,75 o que 

corresponde a índices satisfatórios de fidedignidade, segundo (FLEISS, 1981). Na 

Figura 4 são apresentados os valores de Kappa ponderado relativos aos itens 

individuais para a subescala Ansiedade/Desconforto da EAESDIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Valores de Kappa ponderado relativos aos itens de Ansiedade / 
Desconforto da EAESDIS  
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Observou-se que foram atingidos excelentes níveis de concordância por meio 

Kappa ponderado para todos os itens da subescala Ansiedade/Desconforto da 

EAESDIS. Destaca-se que o item 11 – (“Urinar num banheiro público”) foi o que 

apresentou o mais baixo nível de concordância (0,50), apesar de estar em uma faixa 

de concordância satisfatória. Na Figura 5 são apresentados os valores de Kappa 

ponderado relativos aos itens individuais da subescala Evitação da EAESDIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Valores de Kappa ponderado relativos aos itens de Evitação da EAESDIS  
 

Foram atingidos excelentes níveis de concordância com o Kappa ponderado 

para todos os itens da subescala de Evitação da EAESDIS. Destaca-se novamente o 

item 11 – (“Urinar num banheiro público”) como aquele que apresentou o mais 

baixo nível de concordância (0,54), apesar de estar na faixa de concordância 

satisfatória, segundo Fleiss, (1981). 
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dentro de todas as possibilidades de pontos de corte, procedeu-se à análise ROC 

(Receiver Operating Characteristc). A Figura 6 mostra a curva ROC da subescala de 

Ansiedade/Desconforto da EAESDIS. 
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Figura 6 – Curva ROC da subescala de Ansiedade/Desconforto da EAESDIS 

 

Foi observado um bom desempenho da escala, aplicada a Casos e Não Casos. 

A área encontrada sob a curva ROC foi de 0,919 (p<0,001), com erro padrão de 

0,023; e intervalo de confiança de 95% entre 0,874 e 0,964. Verificou-se para as 

notas obtidas no estudo em questão o valor de corte, calculando-se a sensibilidade, 

especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e a taxa de 

classificação incorreta, visando obter o perfil discriminativo de casos de TAS. A 

Tabela 13 apresenta os valores da subescala de Ansiedade/Desconforto da EAESDIS 

capazes de discriminar Casos de Não Casos de TAS..  
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Tabela 13 – Valores relativos aos coeficientes de validade discriminante dos escores 
da subescala de Ansiedade/Desconforto da EAESDIS em uma amostra de Casos e 
Não Casos de TAS. (n=155) 
 

Nota de corte S E VPP VPN TCI

64 0,99 0,40 0,64 0,97 0,30

69 0,98 0,53 0,69 0,95 0,24

70 0,96 0,55 0,69 0,93 0,24

75 0,95 0,71 0,78 0,93 0,17

77 0,94 0,73 0,79 0,92 0,16

79 0,93 0,76 0,80 0,90 0,15

85 0,89 0,85 0,87 0,88 0,13

89 0,88 0,85 0,86 0,86 0,14

91 0,85 0,88 0,88 0,85 0,14

94 0,83 0,89 0,89 0,83 0,14

95 0,79 0,91 0,90 0,80 0,15

97 0,76 0,92 0,91 0,78 0,16

107 0,63 0,93 0,91 0,70 0,23

114 0,50 0,95 0,91 0,64 0,28

119 0,40 0,96 0,91 0,60 0,33

126 0,34 0,97 0,93 0,58 0,35

135 0,21 0,99 0,94 0,54 0,41  
S=sensibilidade, E=especificidade, VPP-valor preditivo positivo, VPN=valor preditivo 
negativo, TCI= taxa de classificação incorreta 

 
Observou-se que a nota de corte 91 foi a que melhor equilibrou os valores de 

sensibilidade 0,85; especificidade 0,88; valor preditivo positivo 0,88; valor preditivo 

negativo 0,85; com taxa de classificação incorreta de 0,14.  

A Figura 7 mostra a curva ROC da subescala de Evitação da EAESDIS. 
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Figura 7 – Curva ROC da subescala de Evitação da EAESDIS  

 

Observou-se um bom desempenho da subescala Evitação, pois a área 

encontrada sob a curva ROC foi de 0,890 (p<0,0001), com erro padrão de 0,026, e 

intervalo de confiança de 95% entre 0,839 e 0,940. Verificou-se para as notas obtidas 

no estudo em questão o valor de corte, calculando-se a sensibilidade, especificidade, 

valor preditivo positivo, valor preditivo negativo e a taxa de classificação incorreta, 

visando obter o perfil discriminativo de casos de TAS. A tabela 14 apresenta os 

valores da subescala de Evitação da EAESDIS capazes de discriminar Casos de Não 

Casos de TAS  
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Tabela 14 - Valores relativos aos coeficientes de validade discriminante dos escores 
da subescala de Evitação da EAESDIS em uma amostra de Casos e Não Casos de 
TAS. (n=155) 

 
Nota de corte S E VPP VPN TCI

56 0,99 0,37 0,63 0,97 0,31

58 0,98 0,41 0,64 0,94 0,30

59 0,96 0,43 0,64 0,91 0,30

70 0,94 0,71 0,77 0,91 0,17

72 0,93 0,73 0,79 0,90 0,17

75 0,88 0,76 0,80 0,85 0,18

78 0,83 0,77 0,80 0,81 0,20

79 0,81 0,80 0,81 0,80 0,19

81 0,79 0,83 0,83 0,78 0,19

85 0,74 0,85 0,84 0,75 0,21

87 0,71 0,87 0,85 0,74 0,21

90 0,65 0,88 0,85 0,70 0,24

91 0,63 0,91 0,88 0,69 0,24

94 0,60 0,92 0,89 0,68 0,25

97 0,54 0,93 0,90 0,65 0,27

102 0,48 0,95 0,90 0,63 0,30

106 0,44 0,96 0,92 0,62 0,31  
S=sensibilidade, E=especificidade, VPP-valor preditivo positivo, VPN=valor preditivo 
negativo, TCI= taxa de classificação incorreta 

 
Observou-se que a nota de corte 79 foi a que melhor equilibrou os valores de 

sensibilidade 0,81; especificidade 0,80; valor preditivo positivo 0,81; valor preditivo 

negativo 0,81; com a taxa de classificação incorreta de 0,19.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
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5.1 O perfil sócio-demográfico e clínico das amostras. 

Inicialmente discutir-se-á as características sócio-demograficas e clínicas das 

amostras de Casos e Não Casos de TAS, as quais foram tomadas como fonte para a 

realização dos estudos psicométricos. 

Destaca-se que as amostras selecionadas apresentaram similaridades quanto 

as variáveis demográficas, o que nos permitiu estabelecer as comparações entre os 

dois grupos, bem como prosseguir com a análise estatística, considerando os grupos 

praticamente homogêneos, quanto à sua caracterização sócio-demográfica.  

Verificou-se nos grupos estudados maior prevalência de sujeitos do sexo 

feminino. Tal característica do perfil amostral é compatível com os resultados 

obtidos por Baptista (2006), que avaliou 2319 estudantes universitários de diversos 

cursos de graduação, visando determinar a prevalência do TAS nessa população. O 

referido autor verificou que o TAS foi identificado com uma prevalência elevada em 

estudantes universitários, sendo mais comum em mulheres, tendo inicio precoce, 

com curso crônico e sem remissões espontâneas.  

O maior predomínio de participantes femininos mostra-se também 

concordante com a revisão feita por Fumark (2002), que analisou aspectos 

metodológicos de 38 estudos epidemiológicos sobre o TAS, constatando que apesar 

das diferenças metodológicas, algumas características foram predominantes em 

relação ao TAS, dentre elas, a prevalência quanto ao sexo feminino, o início precoce, 

com um aumento significativo de sintomas na faixa etária de 20 anos.  

Um recente estudo relatado por Stein e Stein (2008), com base no National 

Comorbidity Survey-Replication, apresentou que as estimativas sobre a prevalência 

do TAS mostraram que as mulheres têm uma probabilidade 1,5 vezes maior do que 
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os homens de terem ansiedade social, com índices totais de prevalência ao longo da 

vida variando de 11,1% a 15,5%; do ponto de vista clínico observaram o predomínio 

do início precoce e do tipo generalizado. Os referidos autores sugerem que tais 

características do TAS tem demonstrado grande associação com o abandono escolar.  

Um outro estudo realizado por Kinrys  e Wygant (2005) relatou que as 

diferenças de gênero foram evidentes em relação à gravidade do medo frente a 

situações específicas. As mulheres relataram medo significativamente maior do que 

os homens quanto as seguintes condições: ao falar com uma autoridade; exercer 

alguma atividade, atuar, ministrar uma palestra perante uma audiência; trabalhar 

enquanto é observado; entrar em uma sala quando outros já estão sentados; ser o 

centro das atenções; falar para uma audiência; expressar desacordo ou desaprovação 

a pessoas que não conhecem muito bem; apresentar um relato a um grupo ou dar uma 

festa. Os homens relataram significativamente mais medo do que mulheres, em 

relação a: urinar em banheiros públicos e devolver mercadorias em uma loja. Essas 

diferenças de gênero podem explicar o curso mais crônico, com maior gravidade de 

sintomas e maior prejuízo funcional, observado para as mulheres com TAS. 

Destaca-se assim que, além de ocorrer uma maior prevalência de transtornos 

de ansiedade nas mulheres, as diferenças de gêneros se fazem presentes na 

apresentação clínica e nas características das manifestações do transtorno quanto a 

comorbidade com outros transtornos psiquiátricos.  

Neste estudo por razões metodológicas optou-se pela inclusão na amostra de 

participantes com história prévia de episódios de depressão, transtorno de ansiedade 

generalizada e fobias simples, considerando a elevada freqüência dessas 

comorbidades associadas ao TAS. Justifica-se tal inclusão com base no proposto por 
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Furmark et al. (2000), que afirmam que os transtornos comórbidos ocorrem em 69% 

dos fóbicos sociais, sendo de um modo geral, secundários do ponto de vista 

cronológico, e mais relacionados a um maior prejuízo funcional. As síndromes 

depressivas ocorrem com freqüências que variam de 17% a 70% entre os fóbicos 

sociais (FURMARK 2000; STEIN, STEIN, 2008) e a depressão maior é citada como 

mais freqüente que a distimia nestes estudos. Brunello et al. (2000) observaram que 

45% dos pacientes da amostra com diagnóstico primário de depressão maior 

preenchiam também critérios para o diagnóstico de fobia social, e que esta só se 

manifestava na vigência do quadro depressivo. A presença de um transtorno 

comórbido parece estar relacionada à maior gravidade do quadro de fobia social e 

também à sobreposição dos critérios para o diagnóstico desses transtornos.  

Outro ponto a ser comentado quanto ao perfil amostral foi que durante o 

processo de seleção dos participantes ocorreu um alto índice de desistência. Tal fato 

pode estar associado a uma das características centrais do TAS que se expressa pelo 

medo de ser observado e/ou julgado por outras pessoas frente as situações de 

desempenho, tal desistência prévia, por sua vez, pode ter interferido no perfil da 

amostra avaliada, no sentido dessa caracterizar-se por uma menor gravidade, quanto 

as manifestações clínicas do TAS.  

Apesar desses limites amostrais, dada a ausência de diferenças significativas 

entre os grupos TAS e não TAS, quanto as características sócio-

demográficas,considera-se que as amostras selecionadas são adequadas para a análise 

das características psicométricas das escalas. 

 

 



 

 

71

5.2 Qualidades psicométricas das escalas ECSAS e EAESDIS 
 

Teve-se como objetivo específico do estudo a análise das qualidades 

psicométricas, de validade e fidedignidade das ECSAS e EAESDIS. 

Neste estudo os resultados obtidos relativos à precisão e a estabilidade 

temporal foram avaliados pelo método de teste-reteste e pelo alfa de Cronbach. 

Quanto à análise da fidedignidade, as escalas ECSAS e a EAESDIS, apresentaram 

índices satisfatórios. A fidedignidade de uma medida refere-se à sua consistência, ou 

seja, à capacidade de um instrumento fornecer resultados consistentes em aplicações 

repetidas, o que pode ser abordado sob dois aspectos diferentes: a fidedignidade 

externa e a interna (SELLTIZ et al., 1974). A fidedignidade externa refere-se ao grau 

de consistência e estabilidade de uma medida ao longo do tempo, tendo como 

método de escolha o teste-reteste, assim quando se mede a fidedignidade pelo 

método do teste-reteste obtém-se um coeficiente de estabilidade, que reflete uma 

estimativa da precisão mínima do instrumento e portanto, uma estimativa de sua 

qualidade em "medir" as variáveis em estudo. 

Segundo Fleiss (1981) para verificar a fidedignidade de um instrumento 

pode-se fazê-lo pelo coeficiente de correlação, considerando satisfatório os escores 

de duas aplicações de um instrumento que se situam entre 0,40 e 0,75, sendo o 

coeficiente estatístico ideal ou elevado aquele que situa-se acima de 0,80. Contudo, 

como informado por Rodrigues (1975) todos os instrumentos de medida são falíveis, 

pois as escalas de medidas possuem fidedignidade sempre inferior a um, ou seja, 

todas elas trazem consigo certa margem de erro, sendo que essa margem de erro será 

tanto menor quanto maior for o seu coeficiente de fidedignidade. Portanto, dizer que 

uma medida é fidedigna significa que os determinantes primordiais do evento 
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medido estão suficientemente controlados para que se possa reproduzir resultados 

dentro de limites estabelecidos. 

No estudo em questão, por meio do coeficiente alfa de Cronbach, estimou-se 

a consistência interna das escalas ECSAS e a EAESDIS. Do ponto de vista 

metodológico o alfa de Cronbach é uma das medidas mais usadas para a verificação 

da consistência interna de um grupo de variáveis. Esse índice varia de 0 a 1 e, quanto 

mais próximo de 1, maior a confiabilidade do instrumento, sendo consideradas: 

muito boa ≥ superior a 0,9; boa  entre 0,8 e 0,9; 0,7 razoável; fraca até 0,6 e valores 

inferiores a 0,6 são considerados inaceitáveis (MENEZES, 1998). 

A consistência interna das variáveis abordadas pelos instrumentos em estudo 

foram os comportamentos de segurança e a evitação frente às situações de 

desempenho aferidas para uma amostra de universitários brasileiros, e os dados 

obtidos apontaram para a estabilidade dessas variáveis.  

A consistência interna da ECSAS avaliada pelo alfa de Cronbach α = 0,92 

pode ser considerada muito boa, o que sugere a presença de boa correlação entre os 

itens da escala, e que estes representam um mesmo domínio.  

Quanto a EAESDIS, também avaliada pelo alfa de Cronbach , obteve-se 

como resultado para a subescala de evitação o valor de α = 0,97 e para a subescala de 

ansiedade/ desconforto o α = 0,98, considerados muito satisfatórios. Os bons 

resultados de consistência interna com valores acima de 0,90 tanto na ECSAS e na 

EAESDIS e acima do critério mínimo requerido (0,70), atestam a boa fidedignidade 

das escalas estudadas, sugerindo que esses instrumentos podem ser utilizados no 

Brasil para a identificação de comportamentos de segurança e evitação  associados 

ao TAS, em universitários com características semelhantes aos avaliados.  
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De maneira geral, os resultados obtidos neste estudo apresentaram valores de 

confiabilidade melhores do que aqueles relatados no estudo original de Gouveia et al. 

(2003). Tal dado pode ser atribuído à inclusão nas amostras de um maior número de 

participantes e a utilização de um procedimento sistemático de avaliação de Casos e 

Não Casos, por meio de um padrão ouro reconhecido, a SCID DSM-IV. 

No estudo original, por meio do teste-reteste, pelo coeficiente de correlação, 

com um intervalo de quatro semanas e com uma amostra reduzida de 27 sujeitos da 

população geral, obteve-se resultados considerados satisfatórios para ECSAS e 

resultados excelentes para a EAESDIS. No estudo em questão os dados obtidos 

tiveram um grau de semelhança elevado. 

No presente estudo observou-se indicações bastante positivas quanto a 

precisão das escalas em termos de estabilidade temporal e consistência interna, 

sugerindo que os itens das escalas se relacionam às variáveis tomadas como 

construto e que as estratégias de comportamentos de segurança e de evitação frente 

as interações sociais e de desempenho mostraram-se estáveis no tempo. 

Com relação ao estudo de validade das escalas, observou-se que foram 

obtidos resultados que atestam que a ECSAS e EAESDIS, respectivamente, são 

capazes de mensurar os níveis de comportamentos de segurança e de evitação, de 

modo a permitir discriminar Casos de TAS de Não Casos.  

Uma forma de realizar um estudo de validade de uma escala pode ser 

comparando-a a uma outra escala ou instrumento. Em geral, uma escala é comparada 

à outra que teoricamente mede o mesmo domínio, sendo a técnica estatística 

tradicionalmente mais utilizada para este fim a correlação momento-produto de 

Person (BRYANT, 2000). 
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Osório et al. (2005), relata que faz-se necessário estudos sistemáticos de 

instrumentos que avalem o TAS e que possam ser tomados como padrão ouro, sendo 

que tal ausência impossibilita que os parâmetros obtidos com os diversos 

instrumentos que avaliam o TAS possam ser diretamente comparados, no que diz 

respeito às especificidades das suas capacidades de avaliação. 

Nesse estudo, dentro desses limites, foi verificada a validade discriminante da 

ECSAS e EAESDIS em comparação a avaliação clínica sistemática por meio do 

SPIN e da SCID. Compreendendo que a validade discriminante baseia-se nas 

diferenças entre os construtos, as variações nos resultados podem ocorrer 

dependendo da população estudada, da própria definição do construto e dos 

instrumentos utilizados para a sua medida. 

 Tendo como objetivo obter um perfil de discriminação das escalas ECSAS e 

EAESDIS, dentro de todas as possibilidades de pontos de corte, procedeu-se à 

análise ROC (Receiver Operating Characteristic). Trata-se de um procedimento 

matemático que inclui o estabelecimento dos diversos pontos de corte possíveis 

visando calcular os índices de verdadeiro-positivos (sensibilidade) e de falso-

positivos (1- especificidade) para todos os pontos de corte por meio do procedimento 

de correlacionar as duas variáveis em um gráfico bidimensional, obtendo-se assim a 

curva ROC. A área que se encontra sob a curva ROC caracteriza o índice global da 

precisão de discriminação que a escala oferece. 

Ao analisar a validade discriminante, verificou-se que a ECSAS e EAESDIS 

apresentaram valores adequados de sensibilidade e de especificidade na identificação 

dos portadores de TAS, em comparação ao padrão ouro (SCID-IV). Dada às 

peculiaridades das escalas, relativas à avaliação de pensamentos negativos e 
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alterações cognitivas associadas ao TAS, tal como proposto por Gouveia et al. 

(2003), pode-se considerá-las adequadas para a avaliação dessas variáveis, no nosso 

meio. 

Embora as escalas não se destinem para a utilização como um instrumento 

diagnóstico, nossos dados demonstraram que as escalas de ECSAS e EAESDIS, com 

base na  pontuação de corte, permitiram discriminar os participantes dos  grupos de 

Casos e Não Casos TAS.  

Verificou-se com base na curva ROC, que a nota corte de 36 a 37 para 

ECSAS, foram os valores que melhor equilibraram a sensibilidade e especificidade 

da escala. Este valor de corte foi igual ao  proposto no estudo original de Gouveia et 

al. (2003), no entanto, estes autores recomendam que essa pontuação deve ser usada 

com cautela, dado que apenas ansiedade e a evitação de situações sociais, não são 

suficientes para esgotar os critérios do DSM-IV, devendo-se ter em conta a natureza 

idiossincrática de comportamentos de segurança. 

Quanto à nota corte da EAESDIS para este estudo em questão, o valor que 

mais equilibrou para a subescala de Ansiedade/ Desconforto foi igual a 91 e para a 

subescala de Evitação foi a nota corte de 79. Esse resultado está um pouco abaixo do 

relatado no estudo original de Gouveia et al. (2003) que sugere a pontuação de 115 e 

105, respectivamente, para as subescalas. Tal fato pode estar associado às diferenças 

entre os participantes dos estudos, pois no estudo original esta análise foi realizada 

para a população geral, enquanto nesse estudo trabalhou-se com amostras 

equivalentes de Casos e Não Casos de TAS.  

Vale ressaltar que em função do número de participantes houve uma 

limitação quanto ao estudo de validade da EAESDIS, por tratar-se de uma escala 
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extensa com 44 itens, não foi possível prosseguir com outros métodos de cálculo da 

validade, por não se contar com número suficiente de participantes.  

Para a ECSAS, prosseguiu-se com o estudo de validade convergente. A 

validade convergente é uma forma de validação externa e verifica se o construto 

apresenta correlação com variáveis relacionadas. Este tipo de validade visa confirmar 

o conteúdo da escala (MENEZES, 1998). No presente estudo, estabeleceu-se e 

testou-se a hipótese de que o construto comportamento de segurança apresentava 

correlação com os sintomas gerais do TAS avaliados pelo SPIN. Destaca-se uma 

certa limitação nessa análise da validade convergente, por até o presente momento 

não se contar com um instrumento especifico para a avaliação de comportamentos de 

segurança, já validado para a língua portuguesa, que desempenhasse o papel de 

padrão de comparação, assim sendo, optou-se pela utilização do SPIN, reconhecido 

instrumento de rastreamento do TAS. Ressalta-se ainda, que até o momento, a 

ECSAS foi o único instrumento específico para a avaliação de comportamento de 

segurança identificado na literatura, dentro dos limites pesquisados.  

Obtiveram-se correlações com valores significativos para o escore total e para 

os itens da ECSAS, confirmando o estudo original de Gouveia et al. (2003) que 

verificou correlação moderada, na comparação com as escalas de avaliação de 

ansiedade social. Destaca-se que no presente estudo as correlações mais 

significativas foram observadas entre os itens da ECSAS e a forma reduzida do SPIN 

(Mini-SPIN), sugerindo a associação do padrão comportamental de busca de 

segurança e de evitação das situações sociais às manifestações mais típicas do TAS, 

relativas ao temor de sentir-se envergonhado, de ser o centro das atenções e de 
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expor-se a humilhações, o que é concordante com os estudos de Fumark (2000), 

Hofman e Heinrichs (2003) e Tanner (2006). 

 

5.3 Os comportamentos de segurança e evitação e sua associação ao TAS 

Na década de noventa os modelos cognitivos comportamentais sobre a 

ansiedade social evoluíram e têm servido de base para grande parte da investigação 

relativa às cognições e o TAS enfatizando o papel central dos processos cognitivos e 

comportamentais na manutenção do medo social (CLARK & WELLS, 1995; RAPEE 

& HEIMBERG, 1997). 

Os modelos cognitivos da fobia social sugerem que quando as pessoas 

socialmente fóbicas se colocam frente as interações, elas acreditam que precisam 

utilizar estratégias cognitivas e comportamentais definidas como comportamentos de 

segurança que possam protegê-las de expor-se, o que  impede que seus receios se 

tornem realidade. São exemplos de comportamentos de segurança o ensaio mental de 

frases, para reduzir as chance de tropeços nas palavras, evitação do contato visual 

para diminuir a percepção da expressão ansiosa por parte dos outros, ou a preensão 

dos óculos frente a face, como forma de evitar a inquietude manifesta (MCMANUS 

et al., 2008). 

Clark e Wells (1995) descreveram vários aspectos problemáticos quanto ao 

uso de comportamentos de segurança. McManus et al. (2008) relataram que a 

experiência clínica sugere que os portadores de TAS frequentemente utilizam 

comportamentos de segurança, que desempenham um papel essencial na manutenção 

do transtorno, contudo relataram que há pouca investigação empírica direta sobre os 

comportamentos de segurança na ansiedade social. 
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O estudo de Gouveia et al. (2003), propondo as escalas ECSAS e EAESDIS 

se reveste de importância por tratar-se dos únicos instrumentos, até o momento, que 

se propõem a avaliação respectivamente, das alterações cognitivas, dos 

comportamentos de segurança e de evitação associados ao TAS favorecendo uma 

avaliação específica sobre situações sociais e de desempenho evitadas pelos 

portadores de TAS. 

No estudo em questão objetivou-se identificar, por meio dessas escalas de 

avaliação aferidas para o Brasil, a possível associação de comportamentos de 

segurança e evitação ao TAS. Observou-se quanto ao escore total da ECSAS, ao se 

comparar os grupos, que os portadores de TAS apresentaram escores 

significativamente maiores que o grupo sem TAS e outros transtornos psiquiátricos. 

Esse resultado é semelhante aos do estudo original Gouveia et al. (2003), relataram 

que na comparação entre os grupos, os portadores de TAS apresentaram maiores 

pontuações quanto a presença de comportamentos de segurança. 

Observou-se a presença de mais comportamentos de segurança em portadores 

de TAS, o que sugere tentativas de disfarçar o incômodo frente às situações sociais, 

como uma forma de se auto-controlar, o que é concordante com as preposições de 

Clark e Wells (1995). 

Em concordância com o relatado por McManus et al. (2008) destaca-se que a 

ansiedade social está associada à utilização mais frequente de um leque maior de 

comportamentos de segurança, presentes em uma maior gama de situações sociais. 

Os referidos autores ainda relataramm que tanto sujeitos com alta ansiedade social 

quanto sujeitos com baixa ansiedade social, consideraram que seus comportamentos 

de segurança são úteis para reduzir a ansiedade. Dessa forma amenizando a chance 
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de concretizarem os seus medos sociais, melhorando assim seu desempenho. No 

entanto, pessoas com alta ansiedade social não foram capazes de diminuir seus 

comportamentos de segurança, apresentando maior ansiedade e o seu desempenho 

social tornou-se mais prejudicado. 

Analisando-se os itens pontuados, observou-se o predomínio de maior escores 

frente as situações gerais de interação social, principalmente aquelas relacionadas 

com o desempenho e a evitação, com a presença de mais manifestações de atenção 

auto focada. Schultz e Heimberg (2008), sugerem que a atenção auto-focada pode ser 

responsável pelo comprometimento no desempenho social, sendo os comportamentos 

de segurança associados a tais manifestações. Nesse sentido o estudo de Gouveia et 

al. (2003) demonstrou que para a amostra de TAS, os aspectos mais relevantes dos 

comportamentos de segurança foram associados a situações específicas, como o 

medo de falar em público, sugerindo que estas pontuações podem estar relacionadas 

às características idiossincráticas do comportamento de segurança, podendo-se 

esperar que a auto-avaliação específica dos medos sociais pelo grupo de TAS, 

traduza essas peculiaridades.  

Em apenas um item não ocorreu diferença significativa na comparação entre 

os grupos, foi o item “Pôr as mãos nos bolsos”, pode-se supor que este item refere-se 

a uma característica de comportamento mais masculino e a amostra desse estudo em 

sua maioria foi formada por mulheres. 

Quanto à distribuição dos itens da EAESDIS, observou-se para as duas 

subescalas, que o grupo TAS apresentou uma pontuação expressiva em comparação 

com o grupo de Não Casos, o que foi concordante com o estudo original de Gouveia 
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et al. (2003), sendo que a amostra portuguesa apresentou ainda pontuações superiores 

as pontuações da amostra do estudo conduzido no Brasil. 

No estudo em questão o grupo de casos apresentou mais dificuldade nos 

domínios de falar em público e de desempenho, já no estudo original os domínios 

com maiores pontuações foram relacionados exclusivamente com o desempenho. 

Tais resultados estão de acordo com os relatados por Spokas et al. (2007) que 

investigaram a interpretação dos acontecimentos sociais em três grupos, a saber, com 

TAS generalizado, com outros transtornos de ansiedade e grupo controle, 

constatando que os participantes com fobia social generalizada interpretam de forma 

ambígua as situações sociais, de maneira mais negativa, prejudicando assim seu 

desempenho quando comparados com os participantes dos outros grupos. 

Com relação a alta pontuação dos Casos na subescala de 

Ansiedade/Desconforto, tal dado é concordante com os achados de Wells (2007), que 

relata que o TAS é um transtorno associado a presença de crenças negativas, sendo 

que a sensação de desconforto ativa as estratégias de evitação nas interações sociais. 

Também Voncken et al. (2008), relatam que o grupo de sujeitos com TAS, 

subavaliou o seu desempenho durante um discurso, sendo observados déficits reais, 

não durante a tarefa relativa ao discurso, mas quando informalmente conversavam. 

Uma possível explicação dos autores para tal dado é que o ato de conversar constitui-

se em uma das tarefas mais complexas e interpessoais dentro das habilidades sociais. 

Nesse sentido, os déficits no desempenho não estavam relacionados ao discurso e 

sim a conversa, entendendo o discurso como unilateral, facilitando assim as 

estratégias de evitação e o controle da situação social, enquanto o ato de conversar 



 

 

81

tem um caráter bidirecional, envolvendo mais espontaneidade e menos controle sobre 

a situação. 

Observou-se para a subescala de evitação que o grupo de TAS apresentou as 

pontuações mais expressivas frente ao desempenho, principalmente de falar em 

público. Tal dado é semelhante ao descrito por Gouveia et al. (2003), onde esse 

domínio também foi mais expressivo. Estes resultados são concordantes com o 

estudo de Dannahy e Stopa (2007), que apontaram que os sujeitos com alta ansiedade 

apresentam um pior desempenho e interação social, agindo de uma maneira negativa, 

evitando as situações sociais, principalmente de interação e de falar em público. Tais 

achados guardam relação com as características do TAS como descrito por Spokas et 

al. (2007) relativas ao medo de avaliação negativa por parte de outras pessoas, o que 

favorece um importante comprometimento funcional. Tais autores relataram que os 

portadores de TAS tendem a superestimar a visibilidade da sua ansiedade, 

presumindo que os outros irão reagir negativamente a isso. 

Quanto ao grupo de Não Casos para a subescala de evitação, as pontuações 

mais expressivas foram associadas ao desempenho em interações sociais 

relacionadas com a competência e assertividade, pode-se supor que tais 

características têm relação com a peculiaridade de predomínio do gênero feminino na 

amostra estudada. 

Destaca-se que tais diferenças observadas podem ter influenciado a presença 

dos comportamentos de segurança e evitação, o que referenda a necessidade de 

novos estudos de validade que ampliem os aspectos abordados nesse estudo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente estudo, com adequados critérios de inclusão e exclusão dos 

participantes, permitiu validar para universitários brasileiros duas escalas de 

avaliação de ansiedade social frente a situações sociais, identificando o desconforto 

experimentado e as estratégias de evitação utilizadas por portadores de TAS. 

Procedeu-se a adaptação semântica das escalas para o português do Brasil, o 

que permitiu o estudo das suas qualidades psicométricas para universitários 

brasileiros. 

As escalas de ECSAS e EAESDIS apresentaram indicadores psicométricos 

positivos quanto à fidedignidade avaliada pela consistência interna e pela 

estabilidade temporal. 

Quanto ao estudo de validade pode observar que a ECSAS e a EAESDIS, 

apresentaram valores adequados de sensibilidade e de especificidade permitindo a 

identificação dos portadores de TAS, embora os instrumentos não tenham a 

finalidade diagnóstica. 

Destaca-se como limites do estudo, as especificidades das amostras 

procedentes exclusivamente de duas cidades do interior paulista e o número de 

participantes desistentes no percurso amostral, o que sugere que os incluídos possam 

ter menos dificuldade, e ainda que tal condição impossibilitou o estudo da validade 

convergente para a EAESDIS. A validade convergente foi apenas realizada para a 

ECSAS, observando-se associações dos padrões de comportamento de segurança às 

manifestações sintomáticas do TAS. 

Conclui-se que as escalas estudadas, dentro dos limites do estudo, 

apresentaram bons indicadores psicométricos, contribuindo para a avaliação 

sistemática dos padrões de comportamentos de segurança e evitativos associados ao 
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TAS, o que pode favorecer maior precisão diagnóstica e instrumentar programas de 

intervenção para portadores de TAS. 
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De: Jose Augusto da Veiga Pinto Gouveia 
Data: 01/20/05 12:18:27 
Para: José Pinto Gouveia 
Assunto: Re: Fw: fobia social - Universidade de São Paulo X-FID: FLAVOR00-
NONE-0000-0000-000000000000 
  
On Wed, 19 Jan 2005 21:26:16 +0000 (Hora padrão de GMT), José Pinto Gouveia wrote  
>  
Caro António Paulo 
Tenho muito gosto em lhe dar o meu consentimento para que utilize as 
escalas que desenvolvemos na sua investigação. Vou-lhas enviar em anexo, 
assim como o artigo original de publicação das escalas que está em 
português e que provavelmente você já possui. Esse artigo não está 
publicado em português mas vou enviar-lhe o capítulo do meu livro 
Ansiedade Social em que as escalas são descritas e explicado o seu 
desenvolvimento. Tenha em conta que os valores que deve utilizar ao referir 
as propriedades psicométricas das escalas são as do artigo em Inglês pois 
esses são os valores dos estudos finais. Os valores apresentados no 
capítulo do livro são anteriores á versão final da escala. A única condição 
que pomos para a utilização da escala na sua investigação é refira a autoria 
das escalas que no fim nos faça chegar o artigo de publicação dos seus 
resultados ou um resumo dos resultados obtidos com a escala. 
Estou disponível para qualquer outra informação que necessite e desejo-lhe 
muitas felicidades para a sua investigação. 
Com as minhas melhores saudações. 
José Pinto Gouveia 
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- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 
 

A Ansiedade Social ou Fobia Social é um transtorno de ansiedade 

que se caracteriza por sentir-se incomodado em situações sociais nas quais 

se está muito próximo de outras pessoas. As pessoas que experimentam 

este transtorno muitas vezes tendem a evitar as situações sociais, o que 

pode dificultar os relacionamentos e a carreira profissional. Para conhecer e 

melhor diagnosticar este transtorno, estamos solicitando sua participação em 

responder alguns instrumentos do tipo escala que têm por objetivo identificar 

pessoas jovens que possam estar tendo esta dificuldade. Com isto, 

conheceremos se estes instrumentos são adequados para identificar a 

Ansiedade Social.  

A Ansiedade Social é considerada hoje um transtorno que pode ser 

tratado com bons resultados. Caso você aceite participar, estará nos 

ajudando a melhorar a possibilidade de identificar este transtorno em 

pessoas adultas, beneficiando no futuro outras pessoas, que precocemente 

poderão ser diagnosticadas e tratadas. Vale a pena salientar que só o 

resultado positivo nos instrumentos não é por si só indicador da Ansiedade 

Social, pois estes instrumentos tem uma margem de erro, e isto é parte do 

que queremos conhecer nesta pesquisa. Por isto, pretendemos quando da 

identificação de Ansiedade Social nos instrumentos, verificar pessoalmente 

com as pessoas como é para ela estar em situações sociais e de interação 

com outras pessoas. 

Num primeiro momento sua participação consistirá em responder por 

escrito, em sala de aula, a quatro instrumentos diferentes, incluindo 

questionários e escalas, nos quais você estará avaliando seu 

comportamento em situações sociais e alguns sintomas físicos. Para tanto 

você gastará em torno e 40 minutos. Em um segundo momento, apenas 

participarão do estudo aqueles participantes que forem identificados como 

possíveis portadores de Ansiedade Social. Se este for o seu caso, você será 

convidado por carta, telefone ou e-mail, a participar de uma entrevista que 

durará cerca de uma hora, em local e data a serem combinados de acordo 
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com sua disponibilidade. Esta entrevista também terá por objetivo  avaliar o 

seu comportamento em situações sociais.  

A sua participação não significa nenhum ônus ou risco para você ou 

para a sua saúde. Caso no decorrer das atividades desista de participar, 

poderá entregar os questionários sem, ou antes, de terminar de respondê-

los, e ainda, caso seja chamado para participar no segundo momento, 

poderá manter ou retirar a sua participação sem qualquer constrangimento. 

Se por acaso você for identificado como portador deste transtorno, 

serão colocados à sua disposição informações sobre o mesmo (sinais, 

sintomas, curso, prognóstico, tratamento) e oferecido encaminhamento para 

tratamento medicamentoso e/ou psicoterápico em serviço específico do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

Sem qualquer identificação dos participantes, nos comprometemos 

com a divulgação científica das informações colhidas e assumimos a 

responsabilidade por qualquer ônus que a participação no estudo possa 

acarretar. 

Qualquer dúvida que você tenha poderá entrar em contato conosco. 
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ESCALA DE COMPORTAMENTOS DE SEGURANÇA NA ANSIEDADE SOCIAL 
(ECSAS) 

 
 

Nome:_______________________________________________Sexo__________Data___
______ 
 
Idade:____________ Est. Civil_________Anos 
Escolaridade_________Profissão______________ 
 
INSTRUÇÕES 
 Abaixo, está indicada uma lista de comportamentos que freqüentemente as pessoas 
utilizam em situações que lhes são desconfortáveis. Estes comportamentos, habitualmente 
designados de comportamentos de segurança, representam formas de as pessoas diminuírem 
ou evitarem as conseqüências temidas em algumas situações e variam muito de pessoa para 
pessoa. 
 Por favor avalie a freqüência com que utiliza esses comportamentos nas situações 
sociais que lhe provocam desconforto. 
 É possível que você utilize alguns comportamentos que não estejam nesta lista. Caso 
isso aconteça, escreva-os nas linhas em branco e avalie a freqüência com que recorre a eles 
quando fica ansioso numa situação social. 
 
 

COMPORTAMENTOS DE SEGURANÇA 

FREQUÊNCIA 
1=Nunca (0%) 
2=Às vezes (1-33%) 
3= Muitas vezes ( 34 – 67%)  
4= Quase sempre (68 – 100%)

 
1. Desviar ou evitar o olhar da pessoa com quem está interagindo  
2. Acelerar o discurso, falando rapidamente e sem pausas  
3. Encurtar o discurso, reduzindo ao mínimo o que se tem para dizer  
4. Evitar atrair as atenções  
5. Ficar sentado(a) no lugar mais escondido ou mais atrás possível  
6. Fingir desinteresse ou distanciamento do que está acontecendo  
7. Limita-se a ser um(a) espectador(a) passivo(a) da situação  
8. Fingir que não viu uma pessoa  
9. Andar olhando para o chão  
10. Pôr as mãos nos bolsos   
11. Para de fazer o que estava fazendo (ex: escrever, beber, etc.) 
quando me sinto observado(a) 

 

12. Tentar parecer à vontade  
13. Rir para esconder que estou nervoso(a)  
14. Verificar, repetidamente se estou apresentável  
15. Aumentar a distância entre mim e o interlocutor  
16. Tentar disfarçar o meu temor   
17. Pensar bem no que vou dizer  
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ESCALA DE ANSIEDADE E EVITAÇÃO EM SITUAÇÕES DE 
DESEMPENHO E INTERAÇÃO SOCIAL (EAESDIS) 

 
 

Nome:_______________________________________________Sexo_______  
Data____________ 
 
Idade:____________ Est. Civil____________  Anos Escolaridade___   
Profissão______________ 
 
 
INSTRUÇÕES 
 Segue-se uma lista de situações em que as pessoas podem sentir desconforto e mal-
estar, o que pode levar a evitar essas situações. Assinale o grau de desconforto ou ansiedade 
e o grau de evitação que cada uma das situações assinaladas lhe provoca, utilizando a escala 
de resposta de 1 a 4, abaixo indicada. 
 Aponte, nas linhas em branco, outras situações que lhe causam desconforto ou que 
evite mas que não estejam mencionadas. 
  Se nunca se confrontou com alguma das situações apresentadas, imagine o 
desconforto que sentiria se tivesse que o fazer. 

 

Situações Sociais 

Desconforto / 
Ansiedade 

1=Nenhum 
2=Leve 
3= Médio 
4= Grande 

 

Evitação 
1=Nunca (0%) 
2=Às vezes (1-33%)
3=Muitas vezes 
(34–67%)  
4=Quase sempre 
(68–100%)  

 
1. Participar numa atividade de grupo   
2. Comer em público   
3. Beber num local público   
4. Representar, agir ou falar diante de um grupo grande de pessoas    
5. Ir a uma festa   
6. Trabalhar enquanto é observado(a)   
7. Escrever enquanto é observado(a)   
8. Telefonar a alguém que não conhece bem   
9. Falar com alguém que não conhece bem   
10. Encontrar-se com estranhos/desconhecidos   
11. Urinar num banheiro público   
12. Entrar numa sala onde os outros já estão sentados   
13. Ser o centro das atenções   
14. Levantar-se e fazer um pequeno discurso, sem preparação prévia, 
numa festa 

  

15. Fazer um teste de capacidades, competências ou conhecimentos   
16. Expressar desacordo ou reprovação a alguém que não conhece 
muito bem 
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Situações Sociais 

Desconforto / 
Ansiedade 

1=Nenhum 
2=Pouco 
3= Médio 
4= Grande 

 

Evitação 
1=Nunca (0%) 
2=Às vezes (1-33%)
3=Muitas vezes 
(34–67%)  
4=Quase sempre 
(68–100%)  

 
17. Olhar diretamente nos olhos de alguém que não conhece muito 
bem 

  

18. Apresentar oralmente um trabalho   
19. Tentar convencer alguém para um relacionamento romântico/ 
sexual 

  

20. Devolver uma mercadoria e obter reembolso   
21. Dar uma festa    
22. Resistir à insistência de um vendedor   
23. Ir a uma entrevista para arranjar um emprego   
24. Pedir uma informação a uma pessoa desconhecida (ex: Perguntar 
as horas, o nome da rua, endereço pretendido, etc.) 

  

25. Juntar-se, numa mesa de café, a um grupo de colegas que não 
conhece bem 

  

26. Pedir um favor a outra pessoa   
27. Falar com uma pessoa que admire   
28. Em uma festa participar em jogos e ou danças   
29. Convidar alguém pela 1º vez, para sair   
30. Aproximação do vendedor quando entra na loja só para ver   
31. Conversar com pessoa do sexo oposto   
32. Aceitar um elogio   
33. Participar de um encontro com pessoas de cultura diferente   
34. Ir a discoteca com um(a) amigo(a)   
35. Pedir a outra pessoa que mude um comportamento que nos 
desagrada 

  

36. Ser chamado a sala do chefe ou do professor   
37. Falar com alguém uma língua estrangeira que não domina bem   
38. Fazer um exame oral    
39.  Queixar-se quando alguém tenta passar à sua frente numa fila   
40. Ser chamado para ir a lousa   
41. Tomar a iniciativa de colocar uma questão ou pedir um 
esclarecimento numa aula ou reunião 

  

42. Responder a uma questão colocada pelo professor no meio da 
aula 

  

43. Chegar atrasado(a)ou adiantado(a) a uma reunião ou aula   
44. Falar com pessoas de uma condição sócio-cultural superior   
45.   
46.   

 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICE B – Escala de Ansiedade e Evitação – versão para o português          103 

II 
 

 Das situações anteriormente apontadas escolha, agora, as cinco situações que lhe 
provocam mais desconforto, colocando os respectivos números nos quadrados abaixo 
indicados: 
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de casos de TAS e não casos   

 
 

Valores relativos a correlação entre o escore total da ECSAS e EAESDIS para uma amostra 
de casos de TAS com n=80 

 

ECSAS Ansiedade Evitação
ECSAS -

0.72 -
0.66 0.89 -

   Ansiedade
Evitação

EAESDIS

Casos (n=80)
EAESDIS

 
 
 
 

Valores relativos a correlação entre o escore total da ECSAS e EAESDIS para uma amostra 
de não-casos de TAS com n=75 

 

ECSAS Ansiedade Evitação
ECSAS -

0.63 -
0.59 0.87 -

EAESDIS
   Ansiedade

Evitação

 Não Casos (n=75)
EAESDIS
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VALIDITY AND RELIABILITY OF THE SOCIAL PHOBIA SAFETY 
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1 Master’s student, Postgraduate Program of Mental Health, Faculty of Medicine of 

Ribeirão Preto,  University of São Paulo. Recipient of a CNPq fellowship. 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar a  fidedignidade e validade da escala de auto-avaliação 

Social Phobia Safety Behaviours Scale (ECSAS),visando verificar a associação do 

Transtorno de Ansiedade Social (TAS) a processos relacionados e a comportamentos 

de segurança. Método: Avaliou-se  uma amostra de 155 estudantes universitários, de 

ambos os sexos, sem história prévia de tratamento psiquiátrico, distribuídos em dois 

grupos (80 Casos de TAS e 75 Não-casos), avaliados sistematicamente pelo 

Inventário de Fobia Social (SPIN) e pela Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-

IV (SCID-IV), como recurso de confirmação diagnóstica e exclusão de outros 

transtornos psiquiátricos. Resultados: A ECSAS apresentou consistência interna 

medida pelo Alfa de Cronbach  de α = 0,92 , e com base no método de Teste e 

Reteste, com um intervalo de duas semanas, atingiu níveis satisfatórios de  

estabilidade temporal, com Kappa ponderado de 0,73. Quanto à validade 

discriminante, tendo como padrão ouro a SCID-IV, apresentou valores de 

sensibilidade de 0,963 e de especificidade de 1 . Na validade convergente com o 

SPIN apresentou correlação (r) de 0,60. Conclusões: A ECSAS apresentou bons 

indicadores psicométricos, contribuindo para a avaliação sistemática dos padrões de 

comportamentos de segurança e evitativos, associados ao TAS. 

Palavras-chave: Ansiedade Social, Escalas, Fidedignidade, Validade . 
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ABSTRACT 

Objective: To assess the reliability of the self-administered Social Phobia 

Safety Behaviors Scale (ECSAS in the Portuguese acronym) in order to determine 

the association of social anxiety disorder (SAD) with processes related to safety 

behaviors. Method: A total of 155 university students of both genders with no 

previous history of psychiatric treatment, divided into two groups (80 cases and 75 

non-cases of SAD), were systematically assessed using the Social Phobia Inventory 

(SPIN) and the Structured Clinical Interview for the DSM-IV (SCID-IV) for 

diagnostic confirmation and for the exclusion of other psychiatric disorders. Results: 

The internal consistency of the ECSAS measured by the Cronbach alpha was α = 

0.92, and, based on the test-retest method separated by a two week interval, it 

reached satisfactory levels of temporal stability, with a weighted Kappa of 0.73. 

Regarding discriminant validity, using the SCID-IV as the gold standard, the ECSAS 

had 0.963 sensitivity and 1 specificity. Regarding convergent validity with the SPIN, 

it presented a correlation (r) of 0.60. Conclusions: The ECSAS presented good 

psychometric indicators, contributing to a systematic assessment of the safety and 

avoidance behaviors associated with SAD.  

Key-words: Social Anxiety, Scales, Reliability, Validity. 
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INTRODUCTION 

 Social Anxiety Disorder (SAD) or Social Phobia usually starts at the 

beginning of adolescence and follows a chronic course, with a high proportion of 

comorbidities, thus being considered to be and important, though under-recognized 

and underdiagnosed, public health problem.(1,2,3)  

SAD is characterized by a strong and persistent fear of social or performance 

situations in which an individual is afraid to be ashamed or embarrassed, with the 

central characteristic being the fear of being observed and/or judged by another 

person (4). The main fears are related to exposure, i.e., to appear ridiculous, to say 

stupid things, to be observed by other persons, to interact with strangers or persons of 

the opposite sex, to be the center of attention, to eat, drink or write in public, to speak 

on the telephone, and to use public restrooms.(5) 

As proposed by Clark and Wells(6), from the theoretical perspective of 

cognitive models, when a person with SAD faces a social situation a set of 

representations is activated, producing anxiety. According to this model, persons 

with social phobia, when in contact with social situations, establish avoidance 

strategies in order to cope with these situations, which are perceived as a source of 

danger. The use of avoidance strategies produces a vicious cycle 

(anxiety/avoidance/more anxiety) that can contribute to the maintenance of the 

disorder.(7) 

Subjects with social phobia tend to be more critical about themselves and 

tend to assess situations as having more negative components.(8-9)  

To reduce the perception of a threat in view of the anticipated risk of being 

evaluated in a negative manner, subjects with SAD use strategies for the avoidance 
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of situations of social anxiety, expressed as safety behaviors. The use of safety 

behaviors increases the failure of cognitive processing, which tends to distort the 

assessment of interpersonal experiences, with the persistence of negative thoughts 

about oneself, one’s experiences and one’s possibilities in the future. In a selective 

manner, these behaviors are characterized by the search for evidence that will 

reaffirm one’s negative view of oneself, reinforcing beliefs and maintaining the 

cognitive, behavioral and physiological behaviors. In this respect, safety behavior 

reflects systematic errors of cognitive processing favoring the maintenance of social 

anxiety.(7,10,11)  

Several studies have dealt with these distorted beliefs and their role in the 

maintenance of social phobia. Empirical studies (9,12,13) have reported the association 

of negative beliefs with a negative self-perception and with increased social anxiety. 

Instruments for the assessment of the negative beliefs associated with SAD 

have been proposed in the literature (10,14). Turner et al(14) proposed the Social 

Thoughts and Beliefs Scale for the identification of the presence of negative thoughts 

and of cognitive changes associated with SAD in comparison with other psychiatric 

disorders and reported positive indicators of reliability and discriminant validity of 

the instrument.  

Gouveia et al (10) proposed the Social Interaction and Performance Anxiety 

and Avoidance Scale (SIPAAS) for the assessment of discomfort and avoidance in 

social situations and the Social Phobia Safety Behaviours Scale (SPSBS) for the 

assessment of the safety behaviors used by persons with social phobia when facing 

feared social situations. Regarding the psychometric qualities of the two scales, good 
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test-retest reliability and positive indices of discriminant validity were observed in 

the discrimination between subjects with SAD and persons without the disorder. 

The systematic identification of safety behaviors and of negative thoughts 

present in SAD by means of specific instruments may favor the diagnosis and 

treatment of social anxiety. Elucidating the degree of discomfort experienced in 

social situations is considered to be useful for the implementation of intervention 

procedures that take into account the behavioral aspects present in interactions and in 

performance situations. No validated instruments are available in Brazil for the 

assessment of these specific aspects. 

On this basis, the objective of the present study was to assess the reliability 

and validity of the da Social Phobia Safety Behaviours Scale proposed by 

GOUVEIA et al(10), after its semantic adaptation to Brazilian Portuguese. 
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METHODS 

Participants 

The study sample derives from a broader investigation aiming at the 

assessment of the clinical and epidemiological aspects associated with SAD using 

instruments applied to university students enrolled in different undergraduate courses 

at two universities, a public one and a private one, located in medium-sized cities in 

the Northeast region of the state of São Paulo, Brazil. 

A total of 155 subjects of both genders were divided into two groups: 

- Case Group − consisting of 80 university students with SAD, with no 

previous psychotherapeutic or pharmacological treatment, whose diagnosis was 

based on positive indicators in a screening instrument (Mini-SPIN) and confirmed by 

the SCID -IV. 

- Non-Case Group − consisting of 75 university students who did not fulfill 

the criteria for a diagnosis of SAD or of other psychiatric disorders, systematically 

assessed by means of a social phobia screening inventory, with confirmation of the 

absence of a diagnosis of a psychiatric disorder by means of the SCID-IV. 

The subjects included in the present study were selected from a sample of 372 

students from the two universities, 178 of whom fulfilled the diagnostic criteria of 

SAD, while 194 did not. Of these, 95 did not accept to continue in the study, 73 were 

not located after three attempts of contact by telephone and e-mail, 26 filled out the 

instrument in an incorrect manner, and 23 presented comorbidities, with the final 

sample thus consisting of 155 subjects. 

The inclusion criterion was adults of both genders aged 17 to 35 years 

regardless of socioeconomic level and the exclusion criteria were subjects taking 
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neuroleptics and having current or previous psychiatric comorbidities, eating 

disorders, recurrent depressive disorders, and dependence on psychoactive 

substances. Participants with a history of episodes of depression, of generalized 

anxiety disorder and simple phobia were accepted for inclusion in the study in view 

of the high prevalence of the association of these comorbidities with SAD.(15) 

 

Instruments 

 Social Phobia Inventory – (SPIN) proposed by Connor et. al(16) and translated 

and adapted to Brazilian Portuguese by Osório et al(17) for the university population. 

The instrument presented good psychometric qualities in both the original study and 

in the study conducted in Brazil, with internal consistency of 0.90 and good 

discriminant validity in the identification of cases and non-cases (0.96 sensitivity and 

0.87 specificity) according to data reported by Osório et al.(17) 

 Mini-SPIN (MS) is a brief form of the SPIN proposed by Connor et.al(16) and 

translated and adapted to Brazilian Portuguese by Osório et al (18). It is a self-

applicable inventory consisting of three items (items 6, 9 and 15) that assess 

avoidance and fear of embarrassment. This brief form demonstrated good 

discriminant power in both the original psychometric study and in the study 

conducted in Brazil, with 0.46 specificity and 0.94 sensitivity.  

 Structured Clinical Interview for the DSM-IV (SCID-IV), translated and 

adapted to Portuguese by Del-Ben et al.(19). 

 Social Phobia Safety Behaviours Scale (SPSBS) – proposed by  Gouveia et 

al(10) and called Safety Behavior in Social Anxiety Scale (ECSAS in the Portuguese 

acronym). Its objective is to assess a set of safety behaviors that subjects with social 
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anxiety use when facing social situations so as to prevent possible negative 

evaluations attributed to others. The version contains 17 items on a Likert-type scale 

scored from one to four, corresponding to “never”, “at times”, “many times”, and 

“almost always”. The score of the scale is obtained by the sum of the responses to the 

17 items and the total score ranges from 17 to 68 points. In the current study we used 

the version in Portuguese of Portugal provided by the author. 

The study was approved by the Research Ethics Committee of the Faculty of 

Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo (CEP/SPC 11570/2003). 

 

Procedure 

Adaptation of the Safety Behavior in Social Anxiety Scale 

After authorization by the authors, the scale was modified semantically for 

adaptation to Brazilian Portuguese. Three raters who dominated the Portuguese of 

Portugal were asked to assess the scale independently, with priority being given in 

the final version to a colloquial vocabulary with which the target population, 

university students, would feel familiar. 

 

Selection of the participants 

After explanation of the objectives of the study, the university students who 

accepted to enter the study on a voluntary basis gave written informed consent to 

participate. 

.In a first stage, 372 university students were collectively assessed in a 

classroom in order to collect clinical and demographic data. The score of the Mini-

SPIN proposed by Connor et.al(16) and translated and adapted to Brazilian Portuguese 
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by por Osório et al(18) was used to select the participants. On the basis of the results 

obtained with this instrument, participants who fulfilled the criteria for SAD (a score 

of 6 or more) were selected for inter-group comparison and participants with similar 

demographic characteristics with a negative result for SAD (a score of less than 6) 

were also included. 

In a second phase, the participants were contacted by telephone and 

responded to the SCID-IV (module F), which was used as the gold standard, for the 

diagnostic confirmation of SAD. These subjects were assessed by a psychiatrist and a 

psychologist with vast clinical experience.  

Based on the concordance of the Mini-Spin and SCID-IV assessments, a 

sample containing the possible participants was assembled in a third stage in order to 

confirm the presence or absence of SAD. The participants were contacted by phone 

and responded to all SCID-IV modules. The interviews were conducted by mental 

health professionals who were unaware of the previous classification of the subjects 

in order to confirm the diagnosis and to exclude other psychiatric comorbidities. In a 

subgroup of positive and negative MS subjects we found a degree of concordance 

between the first and the second telephone interview of 0.80,  with the overall 

concordance between the first telephone interview and the face-to-face interview 

being 0.84, a benchmark indication of an excellent(20) level of agreement.(21) 

This stage was concluded with the scheduling of a new assessment of the 

subjects who agreed to participate in the actual study 

 

Data collection for the study proper 

The selected participants were assessed in small groups of three to five 
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persons in rooms with appropriate privacy conditions. They received the printed 

instrument containing instructions and the rater remained present during application 

in order to clarify any possible doubts or questions. 

The same conditions of collective assessment and the same instructions were 

used for the test-retest, with a 15 day interval, which was considered to be reasonable 

in view of the fact that the type of variable involved is little related to memory. 

 

Statistical analysis 

The data obtained in the present study were analyzed statistically using the 

SPSS for Windows software, version 10.(22) 

The demographic and clinical data were analyzed by descriptive statistics and 

by the chi-square and Mann-Whitney tests for group comparison.  

Reliability was determined by the Cronbach alpha and by the weighted Kappa 

for test-retest evaluations separated by a two-week interval.  

The ROC curve analysis was used to determine the discriminant validity, 

sensitivity and specificity of the Safety Behavior Scale. Convergent validity was 

calculated by the Pearson correlation coefficient between the individual and total 

scores of the Safety Behavior Scale and the SPIN score. The level of significance 

was set at p≤0.05 in all analyses. 
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RESULTS 

Characteristics of the sample 

The sociodemographic characterization of the sample showed a 

predominance of female gender in both groups (63.2%). Mean age was 20.9 + 2.21 

years (range: 17 to 21 years) and most students (74.2%) were enrolled in the first and 

second year of the courses, with no difference between the public and private 

university under study. Most students were enrolled in the area of Biological 

Sciences, followed by Exact Sciences, and most were full-time students, with no 

other occupational activities. Twenty-five percent of the students reported the use of 

medication, the most frequent being contraceptives, vitamin complexes, and anti-

inflammatory and antiallergic agents. When the case and non-case groups were 

compared by the chi-square test no significant differences were observed regarding 

sociodemographic or clinical variables, indicating that the two groups were 

comparable. 

 

Scores for Scale Items 

ECSAS scores, reported as means + SD for cases and Non-Cases, are 

presented in Table 1.  

 

Insert Table 1 here 

 

There was a similarity in the ordering of the items with highest mean scores. 

Group comparison revealed significant differences in 16 of the 17 items of the scale. 

In all statistically significant comparisons, the SAD Case group presented higher 
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values than the SAD Non-Case group. For the only item for which no significant 

difference was observed (item 10: “Putting one’s hands in one’s pocket”), the value 

tended to be higher (p 0.08) for the Case group. It should be pointed out that, the 

higher the score, the greater the presence of safety behavior. 

 

Reliability 

The internal consistency of the ECSAS, calculated by the Cronbach alpha for 

the scale as a whole, was α= 0.92.  

Based on the test-retest comparison for the total scale score, the weighted 

Kappa value was 0.73, corresponding to a satisfactory rate of concordance (20). Ten 

items presented excellent concordance and seven satisfactory concordance, with item 

10 (“Putting one’s hands in one’s pocket”) showing the lowest level of concordance 

(0.41), which, however, was still considered to be satisfactory.(20) 

 

Validity 

ROC analysis was performed in order to obtain the profile of discrimination 

of the ECSAS within all cut-off possibilities, and the curve is illustrated in Figure 1. 

 
Insert Figure 1 here 

 
 

Using a clinical interview as the gold standard, the area under the ROC curve 

was found to be 0.871, with a standard error of 0.028 for the 95% confidence 

interval, with estimated sensitivity of 0.963 and specificity of 1 (p < 0.001).  

When the cut-off note (36) proposed in the original study by Gouveia et al(10) 

was applied, almost all 80 participants in the Case group satisfied this criterion and 



APÊNDICE E – Artigo - Revista de Psiquiatria Clínica - Submetido                     119 
(Fase Reformulação) 
  

only three participants in the Non-Case group had a score equal to or higher than this 

value. The cut-off notes of 36 and 37 were found to be those that best equilibrated 

the diagnostic efficiency, with respective sensitivity of 0.81 and 0.78, specificity of 

0.76 and 0.79, PPV of 0.78 and 0.79, NPV of 0.74 and 0.77, and an incorrect 

classification rate of 0.21 and 0.22. 

      The correlation of the ECSAS score with the total SPIN score was 0.60, 

which is considered to be satisfactory.(23) 

The correlations of the ECSAS items with the total score for the SPIN(18) 

ranged from 0.11 to 0.47, with significant correlations being oberved for 16 ECSAS 

items. Only item 10 (“Putting one’s hands in one’s pockets”) was not significantly 

correlated with the total score for the SPIN.  

Sixteen ECSAS items were significantly correlated with the SPIN items, with 

the highest correlation being observed between item 7 of the ECSAS and item 11 of 

the SPIN (“I avoid speaking to an audience or making speeches – e.g. presentations 

in the classroom”). 

Analysis of the correlations between items revealed that the larger number of 

correlations of the ECSAS occurred with the three SPIN items that constitute the 

Mini-SPIN (6, 9 and 15). 

Seven items of the ECSAS (1,6,8,12,13,16 and 17) were found to be more 

correlated with item 6 of the SPIN/MS (“I avoid doing things with or talking to 

certain persons for fear of being ashamed”). Similarly, seven items of the ECSAS 

(2,3,4,9,11,14 and 15) were more correlated with item 9 of the SPIN/MS (“I avoid 

activities in which I am the center of attention”). Items 5, 6 and 8 of ECSAS were 
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more correlated with item 15 of the SPIN/MS (“Being ashamed or looking silly are 

my greatest fears”).  
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DISCUSSION 
 

Subjects with SAD had significantly higher total ECSAS scores than the 

group without psychiatric disorders, characterizing the presence of more safety 

behaviors which express attempts at masking the discomfort in the presence of social 

situations as a form of self-control, in agreement with the propositions of Clark and 

Wells.(6) 

The presence of more safety behaviors and avoidance of social situations in 

the SAD group suggests the adaptive effort made by affected subjects when facing 

the anxiety raised by social situations, in agreement with literature reports.(7,9,11,12,13)  

Regarding the psychometric qualities of the ECSAS, a satisfactory internal 

consistency was detected by the Cronbach alpha and by the test-retest method, with 

the correlations showing positive indications in terms of temporal stability. These 

data are similar to those reported in the original study by Gouveia et al(10),  

suggesting the presence of stability in the use of safety behavior strategies and the 

reliability of the instrument. 

Analysis of discriminant validity revealed that the ECSAS had adequate 

sensitivity and specificity in identifying subjects with SAD compared to the gold 

standard (SCID-IV). In view of its peculiarities regarding the assessment of negative 

thoughts and of cognitive alterations associated with SAD, as proposed by Gouveia 

et al(10) and Turner et al(14), the scale can be considered adequate for the assessment 

of these variables in the Brazilian population. 

For the analysis of the concurrent validity of the ECSAS, in view of the lack 

of another specific tested instrument for the assessment of safety behaviors, it was 

decided to correlate the ECSAS scores with those of the SPIN . Significant 
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correlations were obtained for the total score and for the items of the ECSAS, 

confirming the original study of Gouveia et al(10) which detected a moderate 

correlation when comparing the instrument with scales for the assessment of social 

anxiety. We emphasize that in the present study the most significant correlations 

were observed between the items of the ECSAS and the brief form of the SPIN 

(Mini-SPIN), suggesting the association of the behavioral pattern of looking for 

safety and avoiding social situations with the typical manifestations of SAD 

regarding the fear of being ashamed, of being the center of attention and of being 

exposed to humiliation, in agreement with recent literature reports.(5,8,9) 
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CONCLUSION 

 
With appropriate inclusion and exclusion criteria, the present study permitted 

the validation of a scale for the assessment of safety behaviors of Brazilian university 

students in social situations, identifying the discomfort experienced and the 

avoidance strategies used by subjects with SAD. The ECSAS showed positive 

psychometric indicators regarding reliability, indicating stability of behavioral 

patterns, good indicators of discriminant validity with the structured clinical 

interview, and good convergent validity with an inventory of SAD symptoms. These 

results suggest an association of safety and avoidance behaviors with the 

symptomatic manifestations of SAD, characterizing the involvement of cognitions 

associated with social anxiety. Future studies assessing the predictive validity of the 

ECSAS regarding psychotherapeutic and/or pharmacological treatment of SAD in 

clinical samples appear to be necessary and opportune. 

 



APÊNDICE E – Artigo - Revista de Psiquiatria Clínica - Submetido                     124 
(Fase Reformulação) 
  

REFERENCES  

1. Brunello N, Den Boer JA, Judd LL, Kasper S, Kelsey JE, Lader M, Lecrubier Y, 

Lepine JP, Lydiard RB, Mendlewicz J, Montgomery SA, Racagni G, Stein MB, 

Wittchen HU. Social phobia: diagnosis and epidemiology, neurobiology and 

pharmacology, comorbidity and treatment Journal of Affective Disorders. 2000; 

60:61–74. 

 

2. Fresco DM, Coles ME, Heimberg RG, Liebowits MR, Ham S, Stein MB, Goetz 

D. The liebowitz social anxiety scale: a comparison of the psychometric 

properties of self-report and clinician-administered formats. Psycological 

Medicine. 2001;31:1025-35. 

 

3. Hudson JL, Rapee RM. The origins of social phobia. Behavior Modification. 

2000;24(1):102-29. 

 

4. DSM - IV - TR - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais -. 4a 

Ed. v. 1. Porto Alegre: Artes Médicas, 2003. 

 

5. Furmark T. Social phobia: overview of community surveys. Acta Psychiatrica 

Scandinavica. 2002;105:84–93. 

 

6. Clark DM, Wells A. A cognitive model of social phobia. In R. Heimberg, M. 

Liebowitz, D. A. Hope & F. R. Schneier (Eds.), Social phobia: Diagnosis, 

assessment and treatment. New York: Guilford; 1995 



APÊNDICE E – Artigo - Revista de Psiquiatria Clínica - Submetido                     125 
(Fase Reformulação) 
  

7. Spurr JM, Stopa L. The observer perspective: effects on social anxiety and 

performance. Behaviour Research and Therapy. 2003;41(1):1009-28. 

 

8. Hofmann SG, Heinrichs N. Differential effect of mirror manipulation on self-

perception in social phobia subtypes. Cognitive Therapy and Research. 

2003;27(2):131–42. 

 

9. Tanner RJ, Stopa L, Houwer JD. Implicit views of the self in social anxiety. 

Behaviour Research and Therapy. 2006;44(10):1397-1409. 

 

10. Gouveia JP, Cunha MI, Salvador MC. Assessment of social phobia by self-report 

questionnaires: the social interaction and performance anxiety and avoidance 

scale and the social phobia safety behaviours scale. Behavioural and Cognitive 

Psychotherapy. 2003;31(1):291-311. 

 

11. D’el Rey GJF, Pacini AC, Chavira DJF. Fobia Social em uma amostra de 

adolescentes. Estudos de Psicologia. 2006;11(1):111-14. 

 

12. Voncken MJ, Bögels SM, Vries K. Interpretation and judgmental biases in social 

phobia. Behaviour Research and Therapy. 2003;41(12):1481-88. 

 

13. Wilson JK, Rapee RM. Self-concept certainty in social phobia. Behaviour 

Research and Therapy. 2006;44(1): 113-36. 

 



APÊNDICE E – Artigo - Revista de Psiquiatria Clínica - Submetido                     126 
(Fase Reformulação) 
  

14. Turner SM, Johnson MR, Beidel DC, Heiser, NA, Lydiard RB. The Social 

Thoughts and Beliefs Scale: a new inventory for assessing cognitions in social 

phobia. Psychol Assess. 2003;15(3): 384-91. 

 

15. Simon, NM, Fischmann D. The implications of medical and psychiatric 

comorbidity with panic disorder. J Clin Psychiatry. 2005;66(4):8-15. 

 

16. Connor KM, Kobak KA, Churchill LE, Katzelnick D, Davidson JR. Mini-Spin: 

A brief screening assessment for generalized social anxiety disorder. Depress 

Anxiety. 2001;14:137-40. 

 

17. Osório FL, Crippa JAS, Loureiro SR. Transcultural validation of the Brazilian 

Portuguese version of the Social Phobia Inventory (SPIN): study of the items and 

internal consistency. Revista Brasileira de Psiquiatria, in press. 

 

18. Osório FL, Crippa JAS, Loureiro SR. A study of the discriminative validity of a 

screening tool (Mini-Spin) for social anxiety disorder in Brazilian university 

students. European Psychiatry. 2007;22:239-43. 

 

19. Del–Ben CM, Vilela JAA, Crippa JAS, Hallak JEC, Labate CM, Zuardi AW. 

Test-retest reliability of the Structured Clincal Interview for DSM-IV-Clinical 

Version (SCID-CV) translated into portuguese. Rev. Bras. Psiquiatria. 

2001;23:156-59. 

 



APÊNDICE E – Artigo - Revista de Psiquiatria Clínica - Submetido                     127 
(Fase Reformulação) 
  

20. Fleiss J. Statistical methods for rates and proportions. New York: John Wiley and 

Sons; 1981. 

 

21. Crippa JAS, Osório FL, Del-Ben CM, Santos Filho A; Baptista CA, FreiSAD 

MCS, Loureiro SR. Comparability between telephone and face-to-face structured 

clinical interview for DSM-IV (SCID) in assessing social anxiety disorder. 

Perspectives in Psychiatric Care (in press). 

 

22. Statistical Package for the Social Sciences. Curso de processamento e análise de 

dados – Software SPSS for Windows. 1999. Disponível em: 

http://docentes.esa.ipcb.pt/armando 

 

23. Streiner DL, Norman GR. Health measurement scales: a practical guide to their 

development and use. 3th ed. London: Oxford University Press; 2003. 

 



APÊNDICE E – Artigo - Revista de Psiquiatria Clínica - Submetido                     128 
(Fase Reformulação) 
  

Table 1 – Distributions of the items of the Safety Behavior Scale (ECSAS) as a 

function of the mean and standard deviation in a sample of Cases and Non-Cases of  

TAS 

M DP M DP z p*
1. Shifting away from or avoiding the gaze of the person 

with whom I am interacting 2.48 0.89 1.83 0.69 -4.75 0.00
2. Accelerating the discourse, speaking rapidly and without pauses 2.49 0.91 1.85 0.77 -4.46 0.00
3. Shortening the discourse, reducing to a minimum what I have 

to say 2.80 0.97 1.87 0.89 -5.67 0.00
4. Avoiding attracting attention 3.19 0.90 2.03 0.90 -6.77 0.00
5. Sitting in most hidden place or in the place most at the back 2.59 0.96 1.53 0.72 -6.78 0.00
6. Pretending lack of interest or distance from what is happening 2.10 0.84 1.60 0.66 -384 0.00
7. Limiting myself to being a passive spectator of the situation 2.84 0.85 1.87 0.74 -6.67 0.00
8. Pretending that I did not see a person 2.51 0.84 1.88 0.70 -4.79 0.00
9. Walking while looking down at the floor 2.44 0.90 1.67 0.78 -5.44 0.00

10. Putting my hands in my pockets 2.38 0.97 1.99 0.81 -2.52 0.08
11. Stopping what I am doing (e.g.: writing, drinking etc.) when I 

fee that I am being watched 2.45 1.10 1.43 0.60 -6.04 0.00
12. Trying to look at ease 2.71 0.83 1.93 0.81 -5.42 0.00
13. Laughing to hide the fact that you are nervous 2.49 0.94 1.84 0.87 -4.34 0.00
14. Verifying repeatedly if I am presentable 2.61 0.99 1.91 0.74 -4.44 0.00
15. Increasing the distance between myself and my interlocutor 2.31 0.94 1.43 0.57 -6.11 0.00
16. Trying to disguise my fear 2.76 0.92 1.72 0.78 -6.62 0.00
17. Thinking well about what I am going to say 3.21 0.87 2.45 0.76 -5.39 0.00

item
Not case    
(N=75)

Case       
(N=80)

 

Mann-Whitney  Test;  M=Mean;  SD=Standard deviation; * p < 0.05 
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ROC Curve

Diagonal segments are produced by ties.
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Figure 1 –ROC curve of the Safety Behavior Scale (ECSAS) 

 

 
 
 




