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RESUMO 

A adolescência é a idade de pico para o desenvolvimento do transtorno de ansiedade social 

(TAS), que acarreta sofrimento na vida dos indivíduos e apresenta um curso crônico. Em 

estudos internacionais e nacionais, sua prevalência variou de 1,6 a 23,12% entre os 

adolescentes, sendo considerado um grave problema de saúde mental. Esse estudo 

objetivou verificar as associações entre a ocorrência de indicadores do TAS, o repertório 

comportamental de habilidades sociais e os níveis de autoestima de adolescentes. A 

amostra foi composta por 213 adolescentes, de 15 a 17 anos, estudantes de duas escolas 

públicas de um município de Minas Gerais, que responderam a quatro instrumentos de 

medida: Inventário de Fobia Social (SPIN), Inventário de Habilidades Sociais para 

Adolescentes (IHSA-Del-Prette), Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES) e um 

Questionário Sociodemográfico. Observou-se uma alta prevalência de indicadores de TAS 

entre os adolescentes (48,8%). Os adolescentes rastreados com TAS apresentaram escores 

significativamente inferiores de frequência e escores significativamente superiores de 

dificuldade na emissão de habilidades sociais, além de autoestima mais baixa, em 

comparação com aqueles sem o transtorno. As variáveis “escolaridade do pai”, 

“dificuldade na emissão de habilidades sociais”, “frequência de emissão de habilidades de 

abordagem afetiva” e “dificuldade de emissão de habilidades de desenvoltura social” se 

mostraram como preditoras do transtorno. Os resultados indicaram que a chance de um 

adolescente satisfazer os critérios de rastreamento do TAS será menor quanto mais 

elaborado for seu repertório global de habilidades sociais; e será maior quanto maior for o 

custo de resposta e ansiedade experimentada no desempenho das habilidades sociais e 

quanto menor for o grau de autoestima. Este estudo possibilita uma reflexão sobre a 

ocorrência de indicadores do TAS em adolescentes e amplia o conhecimento na área, 

principalmente no que refere à relação com as habilidades sociais e a autoestima. Os 

resultados obtidos podem servir como referência para o planejamento de medidas 

preventivas e de intervenção com adolescentes acometidos pelo transtorno, visando à 

melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. A análise dos resultados aponta para a 

necessidade de novas pesquisas com amostras mais amplas e que investiguem o papel da 

autoestima como moderadora da relação entre TAS e déficit de habilidades sociais.  

 

Palavras-chave: transtorno de ansiedade social; habilidades sociais; autoestima; 

adolescentes. 
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ABSTRACT 

Adolescence is the peak age for the development of Social Anxiety Disorder (SAD), 

causing suffering in the individuals' lives and presenting a chronic course. In international 

and national studies, its prevalence varied from 1.6 to 23.12% among the adolescents, 

being considered a serious mental health problem. This study aimed to verify the 

associations between the occurrence of indicators of SAD, the behavioral repertoire of 

social skills and the self-esteem levels of teenagers. The sample was composed by 213 

adolescents, from 15 to 17 years old, students from 2 public schools of a municipality of 

Minas Gerais, who answered 4 measurement instruments: Social Phobia Inventory (SPIN), 

Social Skills Inventory for Adolescents (IHSA-Del-Prette), Rosenberg Self-Esteem Scale 

(RSES) and a sociodemographic questionnaire. A high prevalence of indicators of SAD 

was observed among the adolescents (48,8%). The teenagers rated with SAD portrayed 

significantly lower frequency scores and significantly higher scores of difficulty in the 

transmission of social skills, besides lower self-esteem, compared to those without the 

disorder. The variables "father's schooling", "difficulty in the transmission of social skills", 

"frequency of the transmission of affective approach skills" and "difficulty in the 

transmission of social resourcefulness" were shown to be predictors of the disorder. The 

results indicated that the chance of an adolescent fulfilling the ratings of SAD will be 

smaller the more elaborated his/her overall repertoire of social skills, and will be bigger the 

greater the cost of response and anxiety experienced in the performance of social skills and 

the lower the degree of self-esteem. This study allows a reflection on the occurrence of 

indicators of SAD in adolescents and extends the knowledge in the area, especially 

regarding the relationship with social skills and self-esteem. The obtained results can serve 

as reference for the planning of preventive measures and intervention with adolescents 

affected by the disorder, aiming to improve the quality of life of these individuals. The 

analysis of the results points to the need for new research with larger samples that 

investigate the role of social anxiety as moderator of the relationship between SAD and 

social skills deficit.  

 

Keywords: Social Anxiety Disorder; Social Skills; Self-Esteem; Adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

Os transtornos de ansiedade são condições que provocam prejuízos funcionais na 

vida do indivíduo, como piora em sua qualidade de vida e um importante custo social 

(Ballenger, 2000). Dentre os transtornos, destaca-se o transtorno de ansiedade social 

(TAS), também conhecido como fobia social. Esse transtorno é uma condição clínica na 

qual o indivíduo, em determinada situação social, percebe uma possibilidade de ser 

avaliado e, frente a isso, apresenta esquiva, ansiedade ou temor. Para um indivíduo com 

TAS, as situações sociais eliciam, constantemente, medo ou ansiedade desproporcional à 

real ameaça de uma avaliação negativa ou as suas possíveis consequências. A esquiva, a 

ansiedade e o temor interferem de forma significativa no cotidiano do indivíduo, em seu 

desempenho profissional, acadêmico e social, causando sofrimento e prejuízos 

significativos nessas áreas (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

[DSM-V] – American Psychiatric Association [APA], 2014). 

Os prejuízos advindos do TAS são sociais, ocupacionais e médicos, ocorrendo 

independente da presença de comorbidades (Pélissolo, Santos, & Richard-Berthe, 2004). 

Os indivíduos com este transtorno apresentam um elevado custo para a sociedade, devido a 

suas maiores taxas de absenteísmo, desemprego e dependência financeira, além de custos 

com medicamentos e outros cuidados de saúde (Nardi, Quevedo, & Silva, 2014). Vorcaro, 

Rocha, Uchoa e Lima-Costa (2004) encontraram piores condições econômicas e gastos 

elevados com saúde nesses indivíduos, quando comparados com pessoas sem o transtorno. 

Particularmente em adolescentes, o transtorno está ligado, ainda, a uma alta taxa de 

abandono escolar (Nardi et al., 2014).  

Prejuízos funcionais podem ser observados em indivíduos com TAS, que 

interferem nas ocupações diárias e em suas condições de saúde. Pode ser observado, nesses 

indivíduos, dificuldades na participação de atividades profissionais, de lazer, de 

autocuidado e sociais, além de problemas como o distanciamento das relações pessoais 

(Morais, Crippa, & Loureiro, 2008). 

Estima-se que, em algum momento da vida, aproximadamente 10% de todas as 

crianças e adolescentes irão satisfazer os critérios diagnósticos para pelo menos um dos 

transtornos de ansiedade (Angold & Costello, 1995). A prevalência do TAS, relatada por 

estudos internacionais, em adolescentes varia entre 1,65% e 7,2% (Essau, Conradt, & 

Petermann, 1999; Merikangas, Avenevoli, Acharyya, Zhang, & Angst, 2002; Stein, 
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Fuetsch, Müller, Höfler, & Wittchen, 2001). Em estudos brasileiros, a prevalência varia de 

7,8% (D’el Rey, Pacini, & Chavira, 2006) a 23,12% (Fernandes & Terra, 2008).  

Em muitas situações sociais cotidianas, pessoas com TAS sofrem com a ansiedade, 

como, por exemplo, falar em público ou ao telefone, que são estímulos que podem evocar 

um sentimento ansioso (Camilli & Rodriguez, 2008). No momento em que entram em 

contato com uma situação social, essas pessoas percebem suas expressões 

comportamentais e fisiológicas. Com a finalidade de enfrentar essa situação, que são vistas 

como um risco, elas tendem a organizar estratégias de evitação. A partir disso, instala-se 

um ciclo vicioso que beneficia a manutenção do TAS: ansiedade – evitação – mais 

ansiedade (Spurr & Stopa, 2003). 

Para os processos de ajustamento social dos indivíduos, uma variável importante a 

se considerar são as habilidades sociais. Em situações de interação ou desempenho social, 

supõe-se que exista um déficit dessas habilidades nos indivíduos com TAS. Portanto, para 

compreender o TAS, a questão das habilidades sociais parece fundamental. Déficits de 

habilidades sociais prejudicam a capacidade adaptativa do indivíduo e seu desempenho 

social. Pode-se, entretanto, questionar a influência das habilidades sociais no 

desenvolvimento do TAS (Angélico, Crippa, & Loureiro, 2013).  

Em contextos que os indivíduos com TAS passam por um nível elevado de 

ansiedade, uma hipótese é que o desempenho das habilidades sociais possa estar inibido 

devido a um reflexo de inibição comportamental. Isso revela a importância de desenvolver 

no repertório desses sujeitos estratégias de enfrentamento e ocorrência das habilidades 

sociais (Angélico, 2009).  

Além da questão das habilidades sociais, outra variável importante a se destacar na 

gênese e no desenvolvimento do TAS é a autoestima. Diante das situações sociais, o 

indivíduo teme uma avaliação negativa por parte dos outros. Nesse sentido, compreende-se 

que a manifestação do transtorno pode ser influenciada por uma visão deformada de si 

mesmo, que será avaliada pelos outros e, consequentemente, contribui para uma baixa 

autoestima (Clark & Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 1997). Isso se agrava na 

adolescência, momento no qual o indivíduo passa por diversas modificações cognitivas, 

biológicas, psicológicas e sociais (Papalia & Feldman, 2013). 

 Para identificar estudos que tenham avaliado a relação entre transtorno de 

ansiedade social, habilidades sociais e autoestima em adolescentes, foi realizada uma busca 

sistemática na literatura, sem especificação de período, utilizando os indexadores SciELO, 

LILACS, PUBMED, Science Direct e PsycINFO, por meio do cruzamento dos seguintes 
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descritores: “transtorno de ansiedade social”, “social anxiety disorder”, “fobia social”, 

“social phobia”, “habilidades sociais”, “social skills”, “autoestima”, “self-esteem”, 

“adolescentes”, “adolescents”, “teenagers”. Nesse levantamento, exluíram-se estudos 

qualitativos, com amostras de apenas adultos, de validação de instrumentos, e de 

intervenção. Foram encontrados seis estudos internacionais quantitativos que avaliaram a 

relação entre o TAS e as habilidades sociais em adolescentes. Dentre estes estudos, cinco 

encontraram um baixo repertório de habilidades sociais nos indivíduos com TAS, quando 

comparados a indivíduos saudáveis (Alfano, Beidel, & Turner, 2006; Alfano, Beidel, & 

Turner, 2008; Beidel et al., 2007; Mesa, Beidel, & Bunnell, 2014; Spence, Donovan, & 

Brechman-Toussaint, 1999); e um não constatou diferença significativa entre sujeitos com 

e sem TAS (Erath, Flanagan, & Bierman, 2007). Foram encontrados três estudos 

internacionais quantitativos que investigaram a relação entre TAS e autoestima em 

adolescentes, indicando que a presença do transtorno está relacionado à baixa autoestima 

(Iancu, Bodner, & Ben-Zion, 2015; Maldonado et al., 2013; Schreiber, Bohn, Aderka, 

Stangier, & Steil, 2012). Nenhum estudo que tenha investigado, simultaneamente, a 

relação entre TAS, habilidades sociais e autoestima, em adolescentes, foi identificado 

nessa busca.  

Ademais, não foi encontrado nenhum estudo nacional que tenha avaliado as 

relações entre TAS, habilidades sociais e autoestima. Por conseguinte, o problema de 

pesquisa encontrado na literatura consultada é que há uma carência de estudos que avaliem 

a associação entre essas variáveis em adolescentes. A questão de pesquisa que se coloca, 

no presente trabalho, é se o transtorno de ansiedade social está relacionado a um repertório 

inferior de habilidades sociais e a níveis mais baixos de autoestima em adolescentes 

rastreados com esse transtorno, comparativamente a um grupo controle. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Inicialmente, será apresentada uma descrição do período do desenvolvimento 

humano que compreende a adolescência. Posteriormente, discorrer-se-á sobre os 

transtornos de ansiedade e, mais especificamente, acerca do transtorno de ansiedade social. 

Oferecer-se-á, em seguida, uma conceituação de habilidades sociais e sua relação com o 

TAS. Será, ainda, explorada a relação entre o TAS e a autoestima, principalmente entre os 

adolescentes, foco do presente trabalho de pesquisa. 

A Adolescência 

 A adolescência pode ser definida como um momento da vida no qual a maioria das 

características cognitivas, biológicas, psicológicas e sociais de um indivíduo estão 

alterando do que é considerado infância para o que é considerado adulto (Lerner & 

Spanier, 1980). Esse período é desafiador para o adolescente, que passa por mudanças que 

modificam a si mesmos, a família e o grupo de pares em que se insere. Além disso, eles 

passam por mudanças institucionais, por meio da transição do ensino fundamental ao 

ensino médio (Lerner & Galambos, 1998).  

 A adolescência pode ser dividida em etapas. A primeira, conhecida como etapa 

inicial, compreende a faixa etária dos 10 aos 14 anos. Ela é caracterizada por: menor 

interesse por amigos do mesmo sexo e pelos pais, transformações corporais e desejo de 

privacidade. A segunda, denominada etapa média, abrange a faixa etária dos 15 aos 17 

anos e é caracterizada por: mudança na imagem corporal, abertura a experiências sexuais e 

extrema identificação com os pares. A terceira abarca a faixa etária dos 17 aos 20 anos, é 

chamada etapa tardia e tem como principais características: procura por estabilidade 

financeira e social, reaproximação com a família e busca por relacionamentos mais íntimos 

(Souza & Cruz, 2007).  

 No início da adolescência, o indivíduo passa por alterações hormonais que podem 

resultar em intensa instabilidade de humor e emotividade. Com o avançar da puberdade, 

emoções negativas tendem a aumentar, como hostilidade e angústia em relação a si 

próprio. Nesse momento podem aparecer, por exemplo, sintomas de depressão em meninas 

(Susman & Rogol, 2004).  

Quatro categorias principais de comportamentos de risco são consideradas durante 

a adolescência. São elas: delinquência, crime e violência; uso e abuso de álcool e outras 
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drogas; sexo sem proteção e gravidez na adolescência; e reprovação, fracasso e abandono 

escolar. Nos Estados Unidos, cerca de 50% dos adolescentes entre 10 e 17 anos se 

envolvem em duas ou mais dessas categorias e 10% se envolvem em todas as quatro 

categorias (Lerner & Galambos, 1998). 

Além da mudança de aparência que passam os adolescentes, eles começam a falar e 

pensar de forma diferente. O processamento de informação atinge uma velocidade mais 

rápida, comparativamente ao período infantil. Isso ocorre devido a um amadurecimento 

dos lobos frontais do cérebro, que ocorre nesse período, e ocasiona em um avanço 

cognitivo. O resultado é uma capacidade de planejamento do futuro de modo realista e de 

emissão de julgamentos morais sofisticados. Quando há um desenvolvimento imaturo do 

cérebro, os adolescentes emitem julgamentos precipitados, e os sentimentos parecem 

sobrepor à razão, principalmente no que diz respeito à tomada de decisões (Papalia & 

Feldman, 2013).  

A partir do desenvolvimento cognitivo alcançado na adolescência, torna-se possível 

constituir uma “teoria do eu”, ou seja, uma teoria de como o indivíduo se reconhece. A 

busca da identidade ganha foco nesse período, por meio de um reconhecimento de valores, 

crenças e metas com as quais está comprometido (Papalia & Feldman, 2013). Os 

adolescentes tendem a avaliar suas próprias características psicológicas para descobrir 

quem são e como se encaixam no contexto social em que estão inseridos. Eles se avaliam 

em várias dimensões: contexto acadêmico, aparência, relações sociais, conduta moral e 

habilidade em esportes (Steinberg & Morris, 2001). 

Com a busca da identidade e a descoberta de características próprias, os 

autoconceitos tornam-se mais organizados. Os adolescentes deixam de se reconhecer 

apenas por meio de comparações sociais e passam a se identificar mais em termos de 

crenças e padrões pessoais (Harter & Monsour, 1992). 

No que se refere aos relacionamentos, os adolescentes tendem a passar menos 

tempo com a família e mais tempo com os amigos (Offer & Church, 1991). Geralmente, a 

adolescência costuma ser conhecida como período de rebeldia, abarcada por conflitos 

familiares, comportamentos impulsivos, rejeição de valores adultos e confusão emocional. 

No entanto, a rebeldia parece ter se tornado incomum nos últimos tempos. Os adolescentes, 

em sua maioria, estão próximos e se sentem positivos em relação a seus pais. Ainda assim, 

são mais comuns do que em outras épocas da vida os comportamentos de risco, a 

depressão e o conflito familiar (Papalia & Feldman, 2013).  
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Os problemas que aparecem nesse período podem ser prevenidos com uma 

monitoração parental eficaz. Adolescentes cujos pais não são casados tendem a apresentar 

mais problemas comportamentais, quando comparados a adolescentes que vivem com seus 

pais casados (Papalia & Feldman, 2013). 

Durante os primeiros anos da adolescência, há um aumento de discussões entre os 

adolescentes e os seus pais, embora não haja consenso sobre os motivos dessa ocorrência. 

O aumento de conflito é acompanhado por uma diminuição da proximidade entre eles, 

principalmente no que se refere ao tempo passado juntos. Essa mudança no relacionamento 

traz prejuízos para a saúde mental dos próprios pais, que relatam dificuldades de adaptarem 

à autonomia e à individualização do filho, e pode afetar, ainda, o desenvolvimento 

psicológico dos adolescentes (Steinberg & Morris, 2001). Ao passarem por um momento 

de reorientação social, as opiniões dos pares se tornam mais importantes que as dos 

membros da família (Blakemore & Mills, 2014). 

A influência dos pares no desenvolvimento do adolescente pode ocorrer de forma 

positiva ou negativa. Os pares podem influenciar de forma positiva no desempenho 

acadêmico e nos comportamentos pró-sociais. De modo negativo, influem na delinquência 

e no uso de álcool e outras drogas. Geralmente, essa influência ocorre não sob forma de 

pressão, mas porque os adolescentes respeitam as opiniões dos seus pares e os admiram. 

Além disso, os amigos são escolhidos conforme suas atitudes e comportamentos, e são, 

frequentemente, semelhantes aos seus (Steinberg & Morris, 2001).  

A maioria dos adolescentes tem como experiência central de vida a escola, onde 

ocorre uma ampliação de horizontes social e intelectual. É um local propício para fazer 

amigos, obter informação, participar de atividades artísticas e esportivas, aprender 

habilidades novas e aperfeiçoar antigas, dentre outros desenvolvimentos (Papalia & 

Feldman, 2013). Os adolescentes que são populares têm amizades próximas, tendem a ser 

mais inteligentes, amigáveis e bem-humorados. Os adolescentes que se sentem rejeitados, 

por sua vez, costumam ser ansiosos, agressivos, irritados e socialmente problemáticos 

(Steinberg & Morris, 2001). O desejo de evitar a rejeição social e de ser aceito pelos pares 

é intensificado no período e pode conduzir o comportamento do indivíduo (Blakemore & 

Mills, 2014). 

Além de não serem populares, alguns adolescentes são vítimas de seus pares. Isso 

leva ao desenvolvimento de autoconceitos pobres e problemas de internalização e 

externalização. Os efeitos da vitimização por pares podem ser enfraquecidos na presença 
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de um amigo que seja protetor e forte, embora esses adolescentes tendam a ter poucos 

amigos (Steinberg & Morris, 2001).  

Um raciocínio pró-social e moral é induzido mediante demandas do contexto 

escolar, formando uma base forte para o indivíduo desenvolver diversas habilidades. As 

experiências de aceitação e de rejeição de pares, relações de amizade e o status social que é 

conquistado são importantes para a competência social, relacionada a comportamentos de 

cooperação, controle de agressividade e raiva e de seguir regras (Del Prette & Del Prette, 

(2001). 

Com relação à saúde mental, estima-se que, em algum momento, cerca de 10% das 

crianças e dos adolescentes irão satisfazer os critérios diagnósticos para um transtorno de 

ansiedade. Os quadros mais prevalentes nessa população são: transtorno de ansiedade de 

separação (4%), transtorno de ansiedade generalizada (2,7 a 4,6%), e fobias específicas 

(2,4 a 3,3%). O TAS em adolescentes aparece com prevalência de, aproximadamente, 1%, 

quando comparada a outros transtornos mentais (Asbahr, 2004).  

Transtorno de Ansiedade Social  

 Sentir ansiedade faz parte do cotidiano de qualquer ser humano. Uma pessoa 

ansiosa apresenta sentimentos de aflição desagradáveis e confusos, juntamente com 

sintomas fisiológicos e inquietação, que podem variar de uma pessoa para outra. A 

ansiedade é um sinal de que algum perigo está para acontecer, motivando o indivíduo a 

buscar formas de responder a essa ameaça (Kaplan & Sadock, 2001). 

Em determinadas situações, torna-se vantajoso, para o indivíduo, responder às 

ameaças de forma ansiosa. No entanto, há uma distinção entre ansiedade normal e 

patológica. A ansiedade normal é aquela que ocorre, por exemplo, no primeiro dia de uma 

criança na escola, para pessoas que enfrentam uma doença, para jovens que iniciam o 

primeiro namoro, ou seja, que acompanha qualquer indivíduo durante toda sua vida. A 

ansiedade patológica, por sua vez, é uma resposta inadequada e disfuncional a um 

estímulo, devido a sua duração ou intensidade. Neste caso, surgem os transtornos de 

ansiedade (Kaplan & Sadock, 2001). 

Os transtornos de ansiedade são aquelas condições clínicas que possuem traços de 

medo e de ansiedade excessivos, além de disfunções comportamentais.  O medo se refere à 

reação emocional frente a alguma ameaça, que pode ser real ou percebida. A ansiedade, 

por sua vez, refere-se à antecipação de uma ameaça que ainda não aconteceu, ou seja, 
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futura (DSM-V – APA, 2014), sendo compreendida por meio de seus aspectos cognitivos, 

e suas origens não são claras ou são incertas para o indivíduo (Strongman, 2003).  

 Existem diversos tipos de transtornos de ansiedade. O Manual Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais (DSM-V) relaciona os seguintes: transtorno de 

ansiedade de separação; mutismo seletivo; fobia específica; transtorno de ansiedade social; 

transtorno do pânico; agorafobia; transtorno de ansiedade generalizada; e transtorno de 

ansiedade induzido por substância/medicamento. O que difere um transtorno do outro são 

as situações que provocam medo, ansiedade ou um comportamento de esquiva, além da 

ideação cognitiva associada (DSM-V – APA, 2014). 

 Em crianças e adolescentes, os transtornos mentais mais prevalentes são: transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), transtorno de conduta e transtornos de 

ansiedade (Asbahr, 2004). Em populações americanas, estudos epidemiológicos indicam a 

prevalência de transtornos de ansiedade (TA) em crianças e adolescentes na faixa de 8 a 

12% (Costello, 1989; Spence, 1998). Na Inglaterra, foram identificados os índices de 

prevalência de transtornos de ansiedade de 3,54% em crianças e 5,04% em adolescentes 

(Ford, Goodman, & Meltzer, 2003). Fleitlich-Bilyk e Goodman (2004) realizaram um 

estudo populacional no Brasil, encontrando a prevalência de TA de 4,6% em crianças e 

5,8% em adolescentes.   

Na população geral, o transtorno de ansiedade mais comum é o transtorno de 

ansiedade social (TAS). Além disso, dentre os transtornos mentais, é o terceiro mais 

prevalente (8%), depois de depressão maior (17%) e dependência de álcool (14%) (Clark 

& Beck, 2012; Kessler et al., 1994). 

O TAS é um quadro clínico no qual o medo ou a ansiedade estão relacionados a 

situações nas quais há possibilidade de avaliação dos outros. O indivíduo diagnosticado 

com este transtorno quase sempre sente medo ou ansiedade em situações sociais, sendo que 

a preocupação reside no fato de ser julgado negativamente pelos demais (DSM-V – APA, 

2014). 

O DSM-V (APA, 2014) especificou critérios para o diagnóstico do TAS. É 

essencial para o diagnóstico que exista níveis de medo ou ansiedade excessivos quando o 

indivíduo encontra-se em situações em que pode receber avaliação de outros (Critério A). 

Diante dessas situações, o indivíduo teme demonstrar os sintomas de ansiedade, como 

tremer, ruborizar, transpirar ou tropeçar nas palavras, o que, para ele, são indicações de 

avaliação negativa. Preocupa-se com a possibilidade de ser julgado como desagradável, 

ansioso, sujo ou estúpido (Critério B). O medo ou a ansiedade estão presentes 
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frequentemente nas situações sociais (Critério C). As situações temidas serão evitadas 

pelos indivíduos diagnosticados com o tarnstorno, ou serão suportadas com excessivo 

medo ou ansiedade (Critério D). Os sintomas de medo ou ansiedade são considerados 

desproporcionais ao real risco de avaliação negativa ou das consequências dessa (Critério 

E). Os sintomas duram, pelo menos, por seis meses (Critério F). O indivíduo sofre um 

prejuízo em seu cotidiano, no funcionamento acadêmico ou profissional, em 

relacionamentos ou em áreas significativas de sua vida, decorrente do medo, da ansiedade 

ou da esquiva, que interfere significativamente em sua rotina (Critério G) (DSM-V – APA, 

2014). Os sintomas podem, ainda, avançar para ataques de pânico, caracterizados por falta 

de ar, náuseas, ritmo cardíaco acelerado, vertigens, dor no peito, medo de morrer, medo de 

perder o controle, dentre outros (Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde [CID-10] – Organização Mundial da Saúde [OMS], 

1998).  

Para o indivíduo com TAS, a ansiedade está associada a diversas situações. Falar 

em público, falar ao telefone, conversar com autoridades, iniciar e manter uma conversa e 

outras situações comuns podem gerar desconforto (Camilli & Rodriguez, 2008). Quando 

em contato com situações que produzem ansiedade, os sujeitos com esse transtorno 

apresentam sintomas físicos, como tremor, sudorese e palpitação, além de respostas de 

evitação. A evitação fóbica pode ser identificada como sutil, quando, por exemplo, o 

indivíduo desvia o olhar em uma conversa; ou extrema, quando, por exemplo, o indivíduo 

passa a evitar contato social com todos que não façam parte de seu ambiente familiar 

(Falcone & Figueira, 2001).  

Se o medo dos indivíduos se restringe à fala ou a seus desempenhos em público, 

estes são diagnosticados com TAS do tipo somente desempenho. Eles possuem 

preocupações com desempenho e temores que prejudicam, normalmente, sua vida 

profissional, como no caso de músicos, atletas ou artistas, ou funções que necessitam falar 

em público. Esses indivíduos não buscam evitar contextos sociais nas quais o desempenho 

não esteja envolvido. Ao contrário, os medos se manifestam em situações que requerem 

apresentações públicas, como acadêmicas ou de trabalho (DSM-V – APA, 2014).  

Nesse contexto, faz-se necessário diferenciar o transtorno de ansiedade social da 

timidez normal. A timidez é uma particularidade comum aos indivíduos, considerada, às 

vezes, positiva. No entanto, quando há um prejuízo significativo em áreas relevantes, como 

funcionamento social ou profissional, deve-se considerar um diagnóstico de TAS (DSM-V 

– APA, 2014). É provável que um indivíduo que permaneça calado diante de pessoas 
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desconhecidas ou de grupos, mas que não evite situações desse tipo, nem se aflija com 

elas, não seja diagnosticado com TAS. Do contrário, se um indivíduo se esquiva 

frequentemente de situações sociais ou sente-se aflito ao se sentir ansioso nessas situações, 

provavelmente, receba um diagnóstico de TAS (First & Tasman, 2006, citado por 

Angélico, 2009). 

 Ao entrarem em uma situação social, indivíduos tímidos e com TAS podem 

apresentar a mesma frequência e o mesmo tipo de pensamentos negativos. Entretanto, ao 

perceberem que outras pessoas respondem demonstrando interesse, os tímidos concluem 

que não estão sendo desagradáveis e suspendem esses pensamentos negativos. Por sua vez, 

os indivíduos com TAS podem falhar em detectar o interesse dos outros, mantendo, assim, 

a sequência de seus pensamentos negativos (Stopa & Clark, 1993, citado por Angélico, 

2009).  

Indivíduos com TAS podem ser muito submissos ou assertivos de forma 

inadequada ou, mais raramente, controladores da conversa. Podem, ainda, falar com voz 

suave ou manter um porte físico rígido ou apresentar um inadequado contato visual. Em 

conversas, podem ser mais retraídos e fechados, não revelando muito de si próprio (DSM-

V – APA, 2014). 

Em uma revisão de literatura empreendida por Morais et al. (2008), foram descritos 

os prejuízos funcionais de pessoas com TAS, que envolvem áreas referentes a trabalho, 

escola, namoro/casamento, relações familiares, amizade/rede social e outros interesses. Os 

prejuízos funcionais são maiores quanto maior a intensidade dos sintomas advindos do 

TAS. O transtorno acomete quase todas as dimensões da vida do indivíduo, prejudicando 

significativamente a qualidade de vida, em áreas de relações afetivas, autocuidado e 

desempenho escolar. Esses indivíduos apresentam, ainda, insatisfação com a vida e com a 

saúde, menor percepção de bem-estar e percebem sua qualidade de vida como pior quando 

em comparação a uma amostra de pessoas sem transtornos psiquiátricos. A presença do 

transtorno afeta, também, a produtividade no trabalho, sendo frequentes prejuízos no 

desempenho profissional, absenteísmo e altas taxas de desemprego. As limitações 

profissionais resultam em limitações financeiras, que se agravam mediante gasto com 

serviços de saúde. 

Outros prejuízos descritos por Morais et al. (2008) se referem a dificuldade nos 

relacionamentos afetivos. Indivíduos com TAS são, em sua maioria, solteiros, separados 

ou divorciados. Além disso, eles apresentaram maior disposição à dependência financeira 

de familiares e ao desemprego. No que se refere à vida acadêmica, em 48,8% de indivíduos 
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com diagnóstico de TAS sem comorbidade (n = 201), foi constatada uma associação entre 

presença de indicadores de ansiedade e abandono escolar prematuro. Frequentemente, as 

razões para o abandono escolar se relacionaram a: medo de falar na frente de outros 

colegas; nervosismo em sala de aula ou na escola; perda de interesse escolar; abuso de 

álcool ou outras drogas; timidez frente ao professor; e necessidade de trabalhar para sua 

própria independência. 

Morais et al. (2008) constataram, ainda, que apenas um terço das pessoas com TAS 

(n = 65) receberam algum tipo de assistência de serviços de saúde durante a vida. As 

intervenções mais frequentes foram as farmacológicas. Frente a essa situação, os autores 

destacaram a importância de ações e políticas de saúde que incluam a prevenção e o 

tratamento deste transtorno. 

Com relação à sua prevalência, em seis meses, o TAS é estimado em 2 a 3 casos, 

em cada 100 pessoas e, diferente de outros transtornos de ansiedade, não acomete tão mais 

mulheres do que homens. Estima-se que a relação entre gênero e o transtorno seja de 3:2, 

isto é, para cada três mulheres com TAS, existe, também, dois homens acometidos por ele. 

Na Pesquisa Nacional de Comorbidade (NCS), realizada nos Estados Unidos, foi 

encontrada uma prevalência global do TAS de 15% para as mulheres e 11,1% para os 

homens (Kessler et al., 1994). As diferenças culturais também podem influenciar na 

relação do gênero com o TAS. Em um estudo turco realizado com 87 indivíduos com TAS, 

78,2% eram homens (Gökalp et al., 2001, citado por Clark & Beck, 2012).  

A adolescência é vista como uma idade de pico para o início do TAS (Kaplan & 

Sadock, 2001; DSM-V – APA, 2014). A prevalência durante a vida é estimada em 12,1% 

(Kessler, Chiu, Demler, Merikangas, & Walters, 2005). Dentre os acometidos pelos TA, o 

TAS é o mais prevalente, afetando de 10 a 20% desses indivíduos (Kessler et al., 1994). 

 Em 12 meses, a prevalência do TAS nos Estados Unidos é estimada em 7% e a 

idade média de início é 13 anos, sendo que, em 75% dos indivíduos, o transtorno se inicia 

entre 8 e 15 anos (DSM-V – APA, 2014). Tendo seu início geralmente na adolescência, o 

TAS gera um sofrimento na vida das pessoas acometidas por ele, avançando em um curso 

crônico (Davidson, Hughes, George, & Blazer, 1993; Magee, Eaton, Wittchen, 

McGonagle, & Kessler, 1996; Patel, Knapp, Henderson, & Baldwin, 2002; Öst, 1987).  

Além disso, o TAS costuma apresentar comorbidades, sendo, frequentemente, 

acompanhado de outros transtornos de ansiedade, transtornos por uso de substâncias e 

transtorno depressivo maior. Em um estudo realizado por Brown, Campbell, Lehman, 

Grisham e Mancill (2001), dentro de uma amostra de 1.127 participantes, o TAS se 
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manifestou em pacientes com depressão maior (43%), transtorno de estresse pós-

traumático (41%), transtorno obsessivo-compulsivo (35%), transtorno de ansiedade 

generalizada (42%) e transtorno de angústia (23%).  

 Em adolescentes, a manifestação do TAS ocorre, geralmente, na escola (Ranta, 

Kaltiala-Heino, Rantanen, Tuomisto & Marttunen, 2007), e, no entanto, poucos buscam 

tratamento (Essau et al., 1999). A identificação do TAS no início de seu desenvolvimento 

contribuiria para um tratamento adequado, minimizando os prejuízos decorrentes do 

transtorno. Dessa forma, alguns estudos foram realizados para identificar a prevalência do 

TAS em adolescentes (Essau et al., 1999).  

Estudos internacionais indicam o TAS em adolescentes com uma prevalência entre 

1,6 e 7,2% (Essau et al., 1999; Merikangas, Avenevoli, Acharyya, Zhang, & Angst, 2002; 

Stein, Fuetsch, Müller, Höfler & Wittchen, 2001). Em uma pesquisa realizada com 116 

adolescentes da cidade de São Paulo, constatou-se a prevalência do TAS em 7,8% da 

amostra. Dentre os adolescentes com o transtorno, 89% repetiram o ano na escola pelo 

menos uma vez, o que demonstra o grande impacto negativo na escolaridade (D’el Rey et 

al., 2006). Outro estudo foi realizado em duas escolas, uma pública (n = 244) e outra 

particular (n = 249), da cidade de Porto Alegre. Foi encontrada uma prevalência de 23,12% 

do TAS entre os adolescentes (Fernandes & Terra, 2008). 

 Para explicar a origem do TAS, três modelos são propostos por Curran (1977). O 

primeiro modelo é o da ansiedade condicionada, que sugere que a ansiedade é adquirida 

por meio da exposição repetida a consequências aversivas em situações sociais. Neste caso, 

a ansiedade social é o resultado de episódios de condicionamento clássico, no qual 

estímulos neutros de interação social são associados a estímulos aversivos; as situações 

sociais adquirem, então, valor aversivo por meio de um pareamento com as consequências 

negativas para o desempenho dos indivíduos. O segundo modelo é o cognitivo-avaliativo, 

que defende que a ansiedade provém de uma avaliação distorcida do indivíduo acerca de 

seu desempenho e das consequências aversivas, que poderia originar-se de critérios e 

percepções errôneos, por exemplo. Todavia, esse modo de avaliação pode, provavelmente, 

ter sido aprendido e resultante da interação do indivíduo com seu ambiente histórico e 

cultural. O terceiro modelo é o do déficit de habilidades, que explica a origem da ansiedade 

como um resultado de um repertório comportamental inapropriado ou inadequado. Neste 

caso, o indivíduo pode nunca ter aprendido o comportamento adequado ou pode ter 

aprendido o comportamento inadequado. Como resultado, ele não consegue lidar com as 

exigências das situações, o que provoca ansiedade. 



23 
 

As habilidades sociais, portanto, parecem indispensáveis para entender a questão do 

TAS. Pode-se pressupor que exista um déficit de habilidades no repertório comportamental 

de indivíduos com TAS para lidarem adequadamente com os contextos de interação ou de 

desempenho social. Em contrapartida, pode-se supor que os desempenhos inadequados das 

pessoas acometidas pelo transtorno sejam um reflexo de inibição comportamental, ou seja, 

o desempenho das habilidades sociais estaria inibido em situações em que experimentam 

níveis altos de ansiedade. Nestes casos, seria necessário estimular a ocorrência das 

habilidades sociais ou desenvolver estratégias de enfrentamento no repertório dos sujeitos 

(Angélico, 2009).  

Conceituação de Habilidades Sociais  

 As habilidades sociais podem ser definidas como a presença de diferentes classes se 

comportamentos sociais no repertório de um indivíduo, para lidar de maneira adequada 

com as demandas das situações interpessoais. As demandas se referem a ocasiões ou 

oportunidades diante das quais são esperados determinados desempenhos sociais do 

indivíduo diante de uma ou mais pessoas (Del Prette & Del Prette, 2001). 

 Assim, as demandas são resultantes da vida em sociedade, que é regulada diante da 

cultura de subgrupos. As pessoas são consideradas desadaptadas quando não conseguem se 

adequar a elas, o que provoca reações de vários tipos nos outros indivíduos. Isso ocorre, 

por exemplo, quando um indivíduo com TAS não responde às demandas interpessoais de 

diversos contextos, se isolando, inclusive, do grupo familiar (Del Prette & Del Prette, 

2001). 

Na fase da adolescência, as demandas sociais são maiores do que na infância. Os 

pais, professores e outras pessoas significativas, esperam que os comportamentos sociais 

do adolescente sejam mais elaborados. Os problemas mais comuns nessa fase são timidez, 

ansiedade afetivo-sexual, ausência de assertividade e dificuldades na solução de problemas 

sociais, no momento em que os indivíduos se deparam com múltiplas tarefas sociais que se 

diferenciam daquelas que estavam acostumados. Portanto, novas habilidades sociais 

passam a ser requisitadas nestas novas tarefas. São elas: apresentar comportamentos 

afetivo-sexuais, como ouvir, elogiar, olhar e responder a olhares, mostrar-se interessante, 

convidar, falar de si, mostrar-se confiante e carinhoso; iniciar e encerrar uma conversa; 

coordenar grupos; recusar pedidos sem acometer a relação; e fazer compras para si próprio, 

o que requer habilidades de negociação e abordagem (Del Prette & Del Prette, 1999).  
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Ainda nesse contexto e com o avanço das doenças sexualmente transmissíveis 

(DSTs), principalmente da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), a 

assertividade é cada vez mais requerida como uma habilidade, tanto para a consolidação da 

relação, quanto para a garantia da saúde e perspectivas futuras do adolescente. Sendo 

assim, torna-se necessário que habilidades de enfrentamento sejam desenvolvidas e 

exercitadas, tais como solicitar ou exigir o uso de preservativos e de exames médicos 

quando necessários, recusar sexo inseguro e falar abertamente sobre medos e expectativas 

no campo da sexualidade (Del Prette & Del Prette, 2010). 

Duas questões são fundamentais na adolescência: a busca por pessoas para 

abordagem afetivo e/ou sexual e o olhar para o futuro. A primeira situação envolve o 

desenvolvimento afetivo e/ou sexual, enquanto que o segundo caso se refere à escolha de 

uma ocupação. Em ambos os casos, um conjunto de habilidades sociais é crucial para que 

esses interesses sejam alcançados. A ausência de tais habilidades pode comprometer ou 

dificultar o funcionamento psicossocial dos indivíduos, bem como seu sucesso profissional 

(Del Prette & Del Prette, 1999).  

Além disso, uma interação social pode apresentar diversos objetivos. Entre eles, 

destacam-se: manter conversação trivial; transmitir ou obter conhecimentos, compreensão 

ou informações; obter produtos que são desejados; solicitar mudança de crenças, atitudes 

ou comportamentos; e supervisionar atividades (Del Prette & Del Prette, 1999). 

 As pessoas consideradas socialmente competentes tendem a manifestar relações 

profissionais e pessoais mais duradouras, produtivas e satisfatórias. Além disso, 

apresentam melhor saúde mental e física e bom funcionamento psicológico. Os déficits em 

habilidades sociais, por sua vez, costumam estar ligados a dificuldades no contato com os 

outros, a uma qualidade de vida ruim e a inúmeros transtornos psicológicos (Del Prette & 

Del Prette, 2001), como, por exemplo, transtorno de ansiedade social (Levitan, Range, & 

Nardi, 2008), depressão (Segrin, 2000), esquizofrenia (Patterson, Moscona, McKibbin, 

Davidson, & Jeste, 2001), transtornos por abuso de substâncias (álcool e outros tipos de 

drogas) e transtorno de personalidade antissocial (Caballo, 2003). 

 Faz-se necessária a distinção entre habilidades sociais, desempenho social e 

competência social. O desempenho social diz respeito aos comportamentos emitidos em 

uma situação social qualquer, abarcando tanto as atitudes que beneficiam, quanto as que 

prejudicam a qualidade dos relacionamentos. A competência social, por sua vez, é um 

conceito usado para qualificar o nível de proficiência de um desempenho, remetendo à 

capacidade do indivíduo na organização de ações, pensamentos e sentimentos, conforme 
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seus valores e seus objetivos, articulados às demandas imediatas e mediatas do contexto 

em que se insere (Del Prette & Del Prette, 1999; 2001).  

Em situações vivenciadas pelo indivíduo, a competência social apresenta um 

sentido avaliativo, remetendo aos efeitos do seu desempenho social na consecução de seus 

objetivos. Frente a demandas de situações sociais, por outro lado, as habilidades sociais 

abarcam mais a dimensão descritiva dos comportamentos verbais e não verbais que são 

emitidos pelo indivíduo (Del Prette & Del Prette, 1999). 

  As habilidades sociais se referem à habilidade de interagir e se comunicar de forma 

apropriada com outros. É preciso, ainda, levar em consideração o contexto sociocultural no 

qual o indivíduo se insere, pois o que é socialmente habilidoso em um local, pode não ser 

em outro (Caballo, 2003). Portanto, deve-se considerar as habilidades sociais como parte 

de um contexto cultural e situacional que estabelecem as contingências nas quais são 

emitidas e aprendidas. O contexto situacional abrange o local onde os comportamentos são 

emitidos, como dentro de casa, na rua, na escola, os eventos antecedentes e consequentes 

aos desempenhos sociais e as regras estabelecidas que sinalizam se esses serão valorizados, 

proibidos ou aceitos em cada situação. A cultura, por sua vez, também estabelece os 

padrões comportamentais que são valorizados ou reprovados nos diferentes tipos de 

contextos, situações e interlocutores, por meio de suas normas e valores (Del Prette & Del 

Prette, 2010). 

Um indivíduo pode apresentar diferentes tipos déficits de habilidades sociais. São 

eles: (a) déficit de aquisição, que ocorre quando uma determinada habilidade não foi 

aprendida pelo indivíduo em sua história de reforçamento, e esta, portanto, não ocorre 

diante das demandas ambientais; (b) déficit de desempenho, no qual determinada 

habilidade ocorre, frente às demandas do ambiente, em uma frequência menor à esperada; 

e (c) déficit de fluência, na qual a habilidade ocorre com um grau de proficiência abaixo 

àquele esperado, na presença das demandas sociais (Angélico et al., 2013; Gresham, 2002). 

Uma pessoa pode possuir habilidades e, ao mesmo tempo, não utilizá-las no desempenho 

por vários motivos, como ansiedade, dificuldade de compreender os sinais do ambiente ou 

por crenças equivocadas (Del Prette & Del Prette, 1999). 

 Neste contexto, os estudantes que se mostram muito agressivos ou tímidos 

convivem com maiores dificuldades escolares, pois costumam apresentar déficits nas 

habilidades conhecidas como sobrevivência em classe, que inclui: fazer e responder 

perguntas; agradecer; expor opiniões; discordar; prestar atenção; seguir instruções; 

defender-se de acusações injustas; controlar a própria raiva; ou pedir que os companheiros 
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mudem de comportamento. Esses déficits resultam em consequências na aprendizagem que 

podem resultar em problemas no desenvolvimento socioemocional e na autoestima dos 

estudantes (Del Prette & Del Prette, 1999). 

Transtorno de Ansiedade Social e Habilidades Sociais 

 O déficit em habilidades sociais está associado a transtornos psiquiátricos em 

diversos estudos. O TAS está relacionado com dificuldades em interações e desempenhos 

sociais e, por isso, regularmente, é o transtorno mais associado a esse déficit. Isso faz com 

que autores levantem a hipótese de que sujeitos com TAS não possuam um repertório 

adequado de habilidades sociais para interagir com outras pessoas (Levitan et al., 2008). 

Em estudos de avaliação, déficits em habilidades sociais também estiveram presentes em 

outros transtornos psiquiátricos, como a depressão (Segrin, 2000), a esquizofrenia 

(Patterson et al., 2001), e a agorafobia (Chambless, Hunter, & Jackson, 1982).  

 Estudos sugerem que alguns jovens com TAS têm déficits de habilidades sociais, 

que permanecem mesmo quando a ansiedade é diminuída (Spence et al., 1999; Spence, 

2003). Logo, intervenções mais eficazes com adolescentes combinam treinamento de 

habilidades sociais e redução da ansiedade (Beidel et al., 2007; Compton et al., 2014). 

Adolescentes com TAS parecem manter expectativas e avaliações negativas 

referentes ao seu desempenho em situações sociais (Alfano et al., 2006; Cartwright-Hatton, 

Tschernitz, & Gomersall, 2005; Inderbitzen-Nolan, Anderson & Johnson, 2007; Spence et 

al., 1999). Teorias cognitivas do TAS sugerem que essas avaliações negativas se 

desenvolvem, em parte, como consequência das experiências sociais anteriores e de 

feedbacks de outros. Autoavaliações negativas podem surgir como resultado ou serem 

mantidas pelas reações que as crianças e os adolescentes recebem de seus pares durante as 

interações sociais (Clark & Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 1997). Alguns estudos 

apoiam essa teoria (Blöte, Kint & Westenberg, 2007; Spence et al., 1999). Blöte et al. 

(2007) estudaram o comportamento de 55 adolescentes holandeses de 13 a 16 anos na sala 

de aula, durante apresentações orais. Os adolescentes com maior ansiedade social foram 

avaliados de forma negativa por seus colegas que apresentavam baixa ansiedade social, por 

meio de uma lista de percepção de comportamento, que incluía, por exemplo, se os colegas 

entendiam o que o adolescente falava durante a apresentação e se a classe estava 

interessada no que o aluno dizia.   
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Verduin e Kendall (2008) analisaram como 80 sujeitos norte-americanos de 9 a 13 

anos com e sem TAS são percebidas pelos seus pares desconhecidos da mesma idade. Os 

pares avaliaram o grau em que gostaram dos participantes e se eles apresentaram sintomas 

observáveis de ansiedade durante uma tarefa de fazer um discurso sobre um tema de seu 

interesse. Os avaliadores assistiram a um vídeo de sujeitos com e sem transtornos de 

ansiedade e o gostar foi medido utilizando uma escala de quatro itens, a saber: “Quanto 

você gostou da criança da fita de vídeo?”, “Se você tivesse a chance, gostaria de conhecer 

a criança da fita de vídeo?”, “Se você tivesse a chance, gostaria de jogar ou falar com a 

criança do vídeo?”, e “Você acha que a criança do vídeo seria um bom amigo?”. As 

respostas foram avaliadas por meio de uma escala do tipo Likert de cinco pontos, variando 

de 0 (“definitivamente não”) a 4 (“muito”). Os transtornos de ansiedade foram avaliados 

por meio do Anxiety Disorders Interview Schedule for Children (ADIS-C/P). Os sujeitos 

fóbicas sociais foram menos queridas pelos pares, independente de apresentarem ou não 

sintomas de ansiedade. Os autores questionaram, então, por que essas são as menos 

queridas, já que nem sempre parecem ansiosas. Eles sugeriram que a explicação para isso 

poderia estar relacionada a um pior desempenho social ou pela falta de habilidades sociais 

por parte dos sujeitos com TAS.  

Greco e Morris (2005) propuseram também que o déficit de habilidades sociais em 

adolescentes com TAS seja a causa do tratamento negativo pelos pares. É provável que a 

ansiedade social influencie e seja influenciada pelas habilidades sociais que, por sua vez, 

influenciam e são influenciadas pela aceitação dos pares. Por exemplo, manifestações 

evidentes de ansiedade social, tais como evitação e retraimento, podem impedir o 

desenvolvimento de habilidades sociais adequadas àquela idade, devido à falta de 

exposição. Como resultado dessa interação social limitada, as crianças ou adolescentes 

podem demonstrar um comportamento inadequado.  

Spence et al. (1999) realizaram um estudo com o objetivo de investigar as 

características do TAS na infância e início da adolescência, no que se refere a aspectos 

cognitivos de interações sociais, habilidades sociais e competência social. Participaram do 

estudo 27 sujeitos australianos diagnosticados com TAS e uma amostra correspondente de 

27 sujeitos sem o transtorno para o grupo controle. Ambos os grupos eram constituídos por 

12 meninos e 15 meninas, na faixa etária de 7 a 14 anos. Os participantes foram pareados 

individualmente por idade dentro de um ano e por status socioeconômico da família.  

Os aspectos cognitivos de interações sociais foram avaliados por meio de: (a) uma 

versão da Subjective Probability Scale; (b) autoavaliação entre os desempenhos esperado e 
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o real antes e depois de tarefas sociais avaliativas de leitura de uma história e de role-play, 

na qual era encenada uma situação de interação social; e (c) lembrança de vídeos assistidos 

durante as tarefas. As habilidades sociais foram avaliadas pelo: Social Skills 

Questionnaire-Parent (SSQ-P) e Social Skills Questionnaire-Pupil (SSQ-PU), que são 

instrumentos destinados a avaliar as habilidades sociais da criança; Children’s Assertive 

Behavior Scale (CABS); observação direta no ambiente escolar; e uma tarefa adaptada do 

Behavioral Assertiveness Teste for Children (BAT-CR). Para medir a competência social, 

foram utilizados: Social Competence Questionnaire-Parent (SCPQ-P), projetado para os 

pais avaliarem a competência social da criança; observação comportamental de uma tarefa 

de role-play; e observação direta no ambiente escolar. Foram encontrados os seguintes 

resultados: (1) sujeitos com TAS avaliaram seu próprio desempenho de forma negativa, 

mostraram um maior nível de cognições negativas em relação às tarefas e desempenho 

inferior de habilidades sociais, em comparação com o grupo controle; (2) sujeitos com 

TAS demonstraram maiores déficits de habilidades sociais do que sujeitos sem TAS; o 

grupo com TAS foi classificado como socialmente menos qualificado, de acordo com 

relato dos pais; era menos propenso a escolher as respostas assertivas em um questionário 

de assertividade (BAT-CR); utilizou menor número médio de palavras em resposta a 

solicitações verbais, sugerindo que era menos sociável; iniciou interações sociais com 

menos frequência; e participou menos de interações sociais no ambiente escolar, quando 

comparadas ao grupo controle; (3) as medidas de competência social mostraram que os 

sujeitos com TAS foram classificados como menos bem sucedidos socialmente do que os 

outros participantes. Tomados em conjunto, os resultados são consistentes com a hipótese 

de que o TAS está associado a um déficit de habilidades sociais (Spence et al., 1999). 

Erath et al. (2007) conduziram uma pesquisa com estudantes do Ensino Médio em 

duas escolas na Pensilvânia, com o objetivo de investigar os fatores associados à ansiedade 

social. Participaram do estudo 84 adolescentes, sendo que 42 relataram altos níveis de 

ansiedade social e os outros 42 relataram níveis normais de ansiedade, por meio da Social 

Anxiety Scale for Adolescents (SAS-A). As expectativas de desempenho social foram 

avaliadas por meio de um questionário entregue aos participantes e pela autoavaliação 

sobre seu desempenho social. As habilidades sociais de conversação foram avaliadas por 

meio de classificações criadas para o próprio estudo. Os avaliadores eram codificadores 

treinados, cegos para o nível de ansiedade dos participantes. Desta forma, os adolescentes 

eram classificados conforme demonstravam: expressão afetiva positiva (por exemplo, 

sorrindo); confiança (linguagem corporal, por exemplo); respostas interpessoais sensíveis 
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(como contato visual, perguntas que demonstravam acompanhamento); e habilidade de 

conversa global. Foram encontrados como principais resultados: os jovens socialmente 

ansiosos apresentaram menos comportamentos pró-sociais do que não ansiosos; não houve 

correlação significativa entre ansiedade social e habilidades sociais de conversação; a 

ansiedade social foi associada a expectativas de desempenho social mais negativas, que, 

por sua vez, previram déficits em habilidades de conversação. 

Com relação ao TAS, Alfano et al. (2006) examinaram diferentes fenômenos 

cognitivos em 50 crianças (7 a 11 anos) e adolescentes (12 a 16 anos) estadunidenses. 

Estes sujeitos foram comparados a 30 indivíduos sem TAS (grupo controle), por meio de 

medidas de ansiedade social, expectativa social, autorregulação e desempenho durante 

determinadas atividades. Habilidades sociais e ansiedade social foram avaliadas por meio 

de duas tarefas, nas quais os sujeitos com TAS deveriam interagir com o grupo controle. 

Essas tarefas eram uma cena de role-play, de uma situação de interação social, e a leitura 

em voz alta de uma história. Para a tarefa de role-play, os pares avaliaram as crianças e os 

adolescentes em: manter uma conversa, dar um elogio, receber ajuda de outra pessoa, 

receber um elogio e pedir para que o outro mude um comportamento que considerasse 

negativo. Além disso, os participantes viram e avaliaram um vídeo de si mesmos 

realizando as tarefas. Imediatamente antes de cada tarefa, as crianças e os adolescentes 

completaram um questionário sobre suas expectativas de desempenho, avaliadas em uma 

escala do tipo Likert de quatro pontos, variando de 1 (“ruim”) a 4 (“bom”), que incluía: 

desempenho geral nas tarefas, capacidade de esconder sua ansiedade, uso de habilidades 

específicas nas tarefas, e avaliação de pares do seu desempenho. Observadores cegos ao 

diagnóstico do TAS também avaliaram o desempenho dos adolescentes nas tarefas. Os 

resultados indicaram que, durante as tarefas, os jovens com TAS apresentaram 

expectativas mais baixas e avaliaram seu desempenho real pior do que os do grupo 

controle. Eles acreditavam, ainda, que eram menos capazes de pensar o que dizer durante 

as interações do que os adolescentes do grupo controle. Constatou-se, ainda, que os jovens 

com TAS foram julgados por observadores como apresentando um desempenho social 

mais pobre do que seus pares não ansiosos.  

 Alfano et al. (2008) compararam 21 adolescentes norte-americanos diagnosticados 

com TAS e um grupo controle de 21 adolescentes sem qualquer transtorno, com o objetivo 

de examinar o papel de autoimagens negativas sobre o transtorno. Inicialmente, foi 

realizada uma entrevista diagnóstica com todos os adolescentes e seus pais, utilizando o 

Anxiety Disorders Interview Schedule for Children (ADIS-C/P), para o diagnóstico do 
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TAS. Em tarefas de interação social, nas quais deveriam ler uma história em voz alta e 

participar de um role-play de interação social (conversar sobre um assunto qualquer), os 

adolescentes foram convidados, depois da tarefa, a avaliar seu nível de ansiedade, com 

base na Self-Assessment Manikin Scale. Ainda após a realização das tarefas, a percepção 

dos adolescentes foi avaliada sobre seu desempenho geral, capacidade de esconder sua 

ansiedade, uso de habilidades sociais e avaliação de pares para seu desempenho, por meio 

de uma escala do tipo Likert de quatro pontos, variando de 1 (“ruim”) a 4 (“bom”). 

Observadores independentes também avaliaram aspectos das habilidades sociais, incluindo 

o olhar e o falar, durante as tarefas de role-play. Com relação aos resultados, adolescentes 

diagnosticados com o transtorno foram classificados como significativamente mais 

ansiosos durante as tarefas, quando comparados ao grupo controle; uma autoimagem 

negativa teve um papel importante no desenvolvimento e manutenção do TAS; 

adolescentes acometidos pelo transtorno classificaram seu desempenho como mais pobre e 

apresentaram menor contato visual apropriado nos momentos de interação social 

comparativamente ao grupo controle. Conforme os autores, os resultados apontam para um 

déficit de habilidades sociais em adolescentes com TAS, quando comparados com um 

grupo controle.  

Beidel et al. (2007) desenvolveram um estudo com 63 adolescentes (de 13 a 16 

anos) norte-americanos, diagnosticados com TAS, comparando-os com um grupo controle, 

composto por 43 adolescentes sem transtornos psiquiátricos. Foram utilizados os seguintes 

instrumentos: Children Depression Inventory; Loneliness Scale; Eysenck Personality 

Questionnaire-Junior; e Social Phobia Anxiety Inventory for Children (SPAIC-C). As 

habilidades sociais dos adolescentes foram avaliadas por meio da participação em duas 

tarefas de role-play, na qual os adolescentes encenavam uma situação de interação social e 

leitura em voz alta de uma história. Avaliadores cegos para o diagnóstico de TAS 

avaliaram a participação nas tarefas, por feio de duas escalas do tipo Likert de 4 pontos. 

Uma escala classificava a ansiedade variando de “nem um pouco ansioso” a “extretamente 

ansioso” e a outra avaliava habilidades sociais, variando de “nada eficaz” a “eficaz”. Os 

resultados indicaram que adolescentes com o transtorno apresentaram maior sofrimento 

social, níveis elevados de depressão, solidão e déficits em habilidades sociais, quando 

comparados ao grupo controle.  

 Mesa et al. (2014) realizaram um estudo, na Flórida, para avaliar o funcionamento 

diário de 16 adolescentes com TAS, incluindo qualidade do sono, comportamento social 

em situações cotidianas, indicadores comportamentais de habilidades sociais e de 
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desempenho e reações fisiológicas durante as tarefas, em comparação com um grupo 

controle (n = 14), sem o diagnóstico de TAS. Os participantes tinham de 13 a 16 anos, não 

diferindo significativamente quanto à idade. O funcionamento social dos adolescentes foi 

avaliado por meio de um breve discurso e de uma tarefa de interação social. Nessa tarefa, 

foi medida a frequência cardíaca. Além disso, os adolescentes preencheram um diário de 

atividade social diária durante uma semana. Não foram observadas diferenças 

significativas com relação ao sono. As diferenças foram significativas no que diz respeito 

às atividades sociais diárias. Os adolescentes com TAS, quando comparados ao grupo 

controle, relataram maior sofrimento durante as tarefas sociais, falavam significativamente 

menos, precisavam de maior quantidade de estímulos para interação e relataram situações 

de ansiedade mais frequentes em sua vida diária, como, por exemplo, em responder 

perguntas em sala de aula, interagir com o grupo e comunicar assertivamente. Os 

resultados apontam que adolescentes com TAS apresentam, regularmente, dificuldades 

comportamentais e fisiológicas específicas em contextos sociais. 

 Além do déficit em habilidades sociais, outras variáveis influenciam no 

desenvolvimento do transtorno. Embora pouco estudada em pessoas com TAS, os níveis de 

autoestima também parecem sofrer um impacto com a manifestação deste transtorno. Por 

isso, torna-se importante seu estudo em indivíduos acometidos pelo transtorno (Isomaa, 

Vaananen, Fröjd, Kaltiala-Heino, & Marttunen, 2013). 

Transtorno de Ansiedade Social e Autoestima  

A autoestima pode ser definida como o julgamento que se elabora e, 

frequentemente, sustenta com relação a si próprio. Diz respeito a quanto um sujeito 

imagina ser capaz, bem sucedido, valioso e significativo, expressando aprovação ou 

repulsa por si mesmo (Coopersmith, 1989; Rosenberg, 1989). Compreende-se, assim, a 

autoestima como uma avaliação pessoal, exposta nas condutas e nas crenças que o 

indivíduo apresenta sobre suas habilidades, capacidades, acontecimentos futuros e 

relacionamentos sociais (Coopersmith, 1989; Heatherton & Wyland, 2003).  

 A autoestima é indispensável para que o sujeito tenha um bom ajustamento social e 

psicológico, principalmente na fase da adolescência, momento no qual se toma maior 

consciência de sua identidade, atingindo um papel primordial (Erikson, 1972; Antunes et 

al., 2006; Quiles & Espada, 2009). Conforme Costa (2000), possivelmente a autoestima 

seja a variável que mais interfere para que um adolescente tenha êxito em um projeto com 
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outros. Quando um adolescente está com baixa autoestima, a integração grupal é 

prejudicada, pois ele cria mecanismos que confundem o diálogo entre seus pensamentos e 

sentimentos. 

 Durante a adolescência, o indivíduo passa por diversas modificações, como 

passagem pela puberdade, aumento na estatura e peso, rebeldia para com os pais e busca 

por parceiro afetivo-sexual (Bowker, 2006; Faria & Azevedo, 2004; Fleming, 1993; 

Klomsten, Skaalvik, & Espnes, 2004; Quiles & Espada, 2009). Essas mudanças podem 

induzir o estresse e resultar em alterações na forma como ele se percebe e em sua 

autoestima (Gullotta, 2000; Santos & Carvalho, 2006). 

 Conforme Quiles e Espada (2009), a autoestima é um fenômeno que se desenvolve 

ao longo do tempo e dinâmico, que pode se modificar ou se redefinir, dependendo das 

circunstâncias. Estudos não demonstram consenso no que se refere ao seu desenvolvimento 

no decorrer da adolescência (Harter, 1990; Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling, & 

Potter, 2002). Segundo Marsh (1992), há um declínio da autoestima no inicio da 

adolescência, como em forma de “U”, aumentando no final do período. Isso é explicado 

por Faria e Azevedo (2004), que indicam que, devido à consciência que os adolescentes 

passam a ter de si próprios, no início dessa fase, há uma objeção à figura positiva e 

irrealista que caracteriza a infância, caracterizando a baixa autoestima. Entretanto, no final 

da adolescência e início da vida adulta, o autoconceito torna-se mais estruturado, 

diferenciado e multifacetado, de forma que os indivíduos adotem categorias específicas 

para se descreverem e se avaliarem, tornando-se mais capazes de assimilar os feedbacks de 

avaliação dos outros e a relação entre realizações pessoais e seu autoconceito. 

 De acordo com os modelos cognitivos do transtorno de ansiedade social (Clark & 

Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 1997), uma visão distorcida de si próprio desempenha 

um papel importante na manutenção do transtorno entre adolescentes e adultos. Quando a 

visão é negativa, a discrepância entre a percepção de si e dos padrões dos outros é 

favorecida. Diante disso, há um aumento do medo de ser avaliado negativamente (Tanner, 

Stopa, & De Houwer, 2006). 

 Em adolescentes, sintomas de ansiedade social parecem ser comuns, bem como sua 

relação com uma baixa autoestima. No entanto, estudos empíricos com foco na relação 

entre a baixa autoestima e a ansiedade social em adolescentes são escassos (Isomaa et al., 

2013). 

A investigação sobre a autoestima em adolescentes tem se centrado em examinar a 

associação entre fatores demográficos e socioeconômicos e o desenvolvimento da 
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autoestima (Erol & Orth, 2011; Orth, Robins & Trzesniewski, 2010; Block & Robins, 

1993). Entretanto, a relação entre autoestima e transtornos de ansiedade é menos discutida 

e compreendida na literatura (Wallis, 2002). Estudos constataram que indivíduos com 

transtornos de ansiedade possuem níveis mais baixos de autoestima, quando comparados 

com amostras não clínicas (Ehntholt, Salkovskis & Rimes, 1999; Marchand, Goupil, 

Trudel & Bélanger, 1995). 

Schreiber et al. (2012) realizaram um estudo, na Alemanha, com o objetivo de 

identificar a autoestima em adolescentes com TAS. Foram contatados 20 sujeitos 

diagnosticados com o transtorno e 20 adolescentes saudáveis, com idade entre 14 e 20 

anos, sem este diagnóstico, para comporem o grupo controle. A autoestima foi avaliada por 

meio da Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES). Os participantes de cada grupo (com 

e sem TAS) foram informados de que eles deveriam dar um breve discurso sobre si 

mesmos e que estes seriam gravados em vídeos e, posteriormente, avaliados por 

psicólogos. Eles tiveram três minutos para se prepararem. Logo após o discurso, os 

participantes responderam a RSES. Como resultado, os adolescentes com TAS 

apresentaram níveis inferiores de autoestima, quando comparados com os adolescentes 

saudáveis.  

Maldonado et al. (2013) conduziram um estudo em Nova York, EUA, para 

conhecer o impacto dos transtornos de ansiedade na autoestima de 821 adolescentes e seu 

desenvolvimento para a idade adulta. Para avaliar as manifestações de transtornos de 

ansiedade, foi utilizado o Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC). A 

autoestima foi avaliada por meio de quatro itens, classificados em uma escala do tipo 

Likert, variando de 1 (“falso”) a 4 (“verdadeiro”), sendo: “Eu sinto que tenho boas 

qualidades”, “Eu sinto que minha vida é muito útil”, “Sou uma pessoa para se orgulhar de 

ter por perto”, e “Eu sinto que eu não tenho muito do que me orgulhar”. Trata-se de um 

estudo longitudinal, no qual a autoestima foi avaliada quando os participantes tinham 13, 

16 e 22 anos de idade. Foi constatado que os indivíduos com qualquer tipo de transtorno de 

ansiedade apresentam baixa autoestima em comparação com um grupo saudável. Dentre os 

transtornos analisados (transtorno obsessivo-compulsivo, fobia simples, transtorno de 

ansiedade de separação e transtorno de ansiedade generalizada), o TAS demonstrou ter o 

maior impacto sobre a autoestima, predizendo significativamente a mesma.  

 Em outro estudo, realizado em Israel, Iancu et al. (2015) encontraram resultados 

parecidos. Em uma amostra de 32 adolescentes com TAS, foi investigada a relação entre 

transtorno de ansiedade social e autoestima, em comparação com um grupo controle de 30 
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adolescentes saudáveis. Utilizaram os instrumentos Liebowitz Social Anxiety Scale 

(LSAS), Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES) e Depressive Experiences 

Questionnaire (DEQ), para avaliar ansiedade social; autoestima; autocrítica, dependência e 

autoeficácia, respectivamente. Foi constatado que indivíduos com TAS obtiveram escores 

elevados de autocrítica e dependência, e escores baixos de autoestima, quando comparados 

ao grupo controle. 

 Conforme Wylie (1974) e Mruk (1995), dois obstáculos são enfrentados para 

avaliar a autoestima. O primeiro se refere à particularidade do conceito; e o segundo 

obstáculo se relaciona à multiplicidade de instrumentos de medida que a avaliam.  

Dentre os instrumentos para avaliar a autoestima global, a Rosenberg Self Esteem 

Scale (RSES) é um dos mais utilizados (Romano, Negreiros & Martins, 2007). Estudos 

comprovam sua pertinência para estudar o fenômeno em adolescentes (Azevedo & Faria, 

2004; Batista, 1995; Bernardo 2003; Coelho, 1997; Dias, 1996; Santos & Maia, 1999, 

2003). 

Conhecer a autoestima em adolescentes é essencial. Nesse período, há correlações 

significativas entre rendimento escolar, aprovação social e autoestima. Isso é observado em 

quase todos as etnias e culturas. A integração grupal é dificultada quando os adolescentes 

apresentam baixa autoestima, pois eles criam mecanismos que deformam a comunicação 

entre seus sentimentos e pensamentos. É possível, ainda, que a interação com os pares 

influencie diretamente no desenvolvimento da autoestima (Hutz & Zanon, 2011). 

Conforme Hutz e Zanon (2011), altos escores de autoestima costumam indicar 

bem-estar, saúde mental e habilidades sociais. Isso ocorre devido à alta autoestima se 

associar à percepção de eficácia no que se refere a aspectos importantes para o indivíduo e 

a um humor positivo. Uma baixa autoestima, por sua vez, parece associar-se a depressão, 

transtornos da alimentação, noção de incapacidade, humor negativo, ideias suicidas e 

ansiedade social. Dessa forma, compreende-se a importância de avaliar esse conceito 

juntamente à avaliação das habilidades sociais, correlacionando-os à ocorrência do 

transtorno de ansiedade social. 
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OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

 O objetivo geral deste estudo foi verificar as associações entre a presença de 

indicadores do TAS, o repertório comportamental de habilidades sociais e os níveis de 

autoestima de adolescentes. 

Objetivos específicos: 

1. Investigar a prevalência de indicadores do TAS em adolescentes na população estudada; 

2. Comparar grupos de casos e não casos de adolescentes com indicadores do TAS em 

relação aos escores totais e fatoriais do Inventário de Habilidades Sociais para 

Adolescentes (IHSA-Del-Prette) e ao escore total da Escala de Autoestima de 

Rosenberg (RSES); 

3. Verificar as relações entre indicadores de TAS, habilidades sociais gerais e autoestima 

dos participantes; 

4. Cotejar os grupos caso e não caso em relação às classificações de seu repertório de 

habilidades sociais; 

5. Examinar os fatores sociodemográficos, interpessoais e relacionados à autoestima 

preditores de possíveis casos de TAS, considerando os participantes que compõem a 

amostra desta pesquisa. 
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HIPÓTESES 

Hipótese principal:  

Adolescentes com manifestações do TAS apresentarão um repertório de habilidades 

sociais mais pobre e baixos níveis de autoestima, em comparação aos adolescentes que não 

foram rastreados com este transtorno (grupo controle).  

Hipótese secundária: 

Um repertório deficitário de habilidades sociais e baixos níveis de autoestima se 

apresentarão como variáveis preditoras das manifestações clínicas do TAS.  

 

Variável dependente (VD): Indicadores de rastreamento do TAS; 

Variáveis independentes (VIs): Repertório de habilidades sociais e níveis de autoestima. 
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MÉTODO 

Nesta seção, serão abordados os seguintes tópicos relativos ao método empregado 

neste estudo: delineamento de pesquisa, descrição do local da pesquisa, população-alvo, 

amostra, instrumentos de medida, procedimento de coleta e análise dos dados. A seguir, 

cada um desses tópicos será descrito nesta mesma sequência de apresentação.  

Delineamento de Pesquisa 

O presente estudo adotou uma abordagem quantitativa e consiste em uma Pesquisa 

de Levantamento. Foi utilizado o delineamento mais simples, dentre os adotados neste tipo 

de pesquisa, que visa descrever a distribuição das variáveis de toda ou parte de uma 

população-alvo e as relações entre elas, da forma como ocorrem naturalmente (Selltiz, 

Wrightsman, & Cook, 1987). Neste estudo, são descritos: a ocorrência do transtorno de 

ansiedade social, o repertório de habilidades sociais e os níveis de autoestima entre 

adolescentes. 

 Foi utilizado, também, o delineamento de Comparação com Grupo Estático, que 

constitui um dos tipos de delineamento usados em Pesquisas de Levantamento. Neste 

delineamento, são comparados grupos naturais, sem distribuição aleatória dos sujeitos aos 

grupos (Selltiz et al., 1987). Entretanto, Selltiz et al. (1987) advertiram sobre a utilização 

do delineamento de Comparação com Grupo Estático, no que se refere à possibilidade de 

não equivalência dos grupos em relação às variáveis interferentes que poderiam confundir 

a interpretação dos resultados de uma pesquisa. Na presente pesquisa, de forma a contornar 

esse problema, os grupos comparados foram avaliados estatisticamente quanto à sua 

equivalência em relação às variáveis que poderiam interferir na interpretação dos dados 

obtidos. 

Consiste, ainda, em uma pesquisa do tipo correlacional, que tem como objetivo 

investigar a relação entre variáveis naturais, sem a manipulação de variáveis 

independentes, como ocorre em uma pesquisa experimental (Contandriopoulos, 

Champagne, Pontvin, Denis, & Boyle, 1994; Selltiz et al., 1987). A relação entre duas 

variáveis foi verificada quando, portanto, mudanças nos valores de uma variável estiveram 

associadas a mudanças nos valores da outra, isto é, quando ambas variaram 

sistematicamente juntas (Cozby, 2009). Neste estudo, são investigadas as relações entre a 

manifestação do transtorno de ansiedade social, o repertório de habilidades sociais e os 
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níveis de autoestima dos estudantes. Além disso, a presente pesquisa pode ser caracterizada 

como de corte transversal, na qual os dados são coletados em um único momento no tempo 

(Campbell & Stanley, 1979; Selltiz et al., 1987). 

Durante o processo de coleta de dados foram assegurados alguns cuidados 

metodológicos, evitando-se, assim, a interferência de possíveis variáveis externas na 

interpretação dos resultados da pesquisa. Primeiramente, foram fornecidas aos 

participantes orientações sobre a importância de uma informação válida no preenchimento 

dos instrumentos de medida, assim como foi garantido seu anonimato em todas as etapas 

da pesquisa. Conforme Bandeira, Calzavara, Costa e Cesari (2009), a finalidade na adoção 

desta medida é controlar os efeitos de “desejabilidade social” e de racionalização, vieses 

típicos das medidas de autorrelato. Além disso, a padronização da coleta de dados foi 

assegurada, por meio da utilização de instrumentos desenvolvidos e validados para o 

contexto brasileiro, visando maior confiabilidade aos resultados da pesquisa, controlando-

se, ainda, o viés instrumentação (Selltiz et al., 1987).  

Descrição do Local da Pesquisa 

O presente estudo foi realizado em duas escolas públicas localizadas na cidade de 

Ubá, no estado de Minas Gerais. A primeira, Escola Estadual Raul Soares, atende alunos 

do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Fizeram parte da presente pesquisa os alunos 

do 9º ano do Ensino Fundamental e dos 1º e 2º anos do Ensino Médio. A segunda, Escola 

Estadual Senador Levindo Coelho, atende apenas alunos do Ensino Médio e, para a 

presente pesquisa, fizeram parte da população-alvo os alunos dos 1º e 2º anos.  

População-Alvo 

 A população-alvo deste estudo foi constituída pelos estudantes do 9º ano do Ensino 

Fundamental e dos 1º e 2º anos do Ensino Médio de duas escolas públicas da cidade de 

Ubá, Minas Gerais. Os critérios de inclusão foram: alunos de ambos os gêneros, com idade 

entre 15 e 17 anos, que aceitaram participar da pesquisa. Foi escolhido o período de 

adolescência média para o presente estudo devido à diferença de demandas experienciadas 

pelos adolescentes mais novos. Por serem menores de idade, os pais também tiveram que 

consentir a participação dos filhos na pesquisa, por meio do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A). Foram excluídos os estudantes que não responderam 
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todas as questões ou responderam com duplo preenchimento os itens dos instrumentos de 

medida, e aqueles que apresentaram algum tipo de deficiência física ou mental. 

Amostra 

Foi selecionada uma amostra probabilística da população-alvo definida acima, que 

tem o poder de inferir, a partir desta amostra, uma relação causal na população. O tipo de 

amostragem utilizado foi a aleatória estratificada, na qual foram escolhidos ao acaso alguns 

elementos de cada estrato desta população. Esse método é considerado o mais 

representativo, apresentando menos erro, tendo em vista que são selecionados não apenas 

elementos de alguns dos estratos e sim de todos eles. Neste tipo de amostragem, existe uma 

maior probabilidade de que seja obtida uma média da amostra igual à média da população 

(Contandriopoulos, Champagne, Potvin, Denis & Bouyle, 1990). Nesta pesquisa, os 

estratos foram os anos escolares (9º ano do Ensino Fundamental e 1º e 2º anos do Ensino 

Médio) das duas escolas que aceitaram a participação. Neste caso, foram sorteadas três 

salas de aula para cada ano escolar. Os substratos foram as turmas de cada ano das escolas, 

identificadas por letras.  

O tamanho da amostra foi calculado utilizando-se a fórmula descrita por Miot 

(2011), a qual fornece a expressão descrita abaixo para o cálculo amostral. Essa fórmula é 

utilizada para descrever a estimativa da população, constituída por uma variável 

quantitativa.  

 

sendo:  

n: tamanho da amostra;  

Zα/2: valor crítico para o grau de confiança desejado, fixado como 1,96;  

N: tamanho da população (finita); 

E: erro padrão; 

q: proporção de resultados desfavoráveis na população (q = 1 - p); 

p: proporção de resultados favoráveis da variável na população. Esse valor foi baseado em 

uma pesquisa realizada no Brasil com população semelhante (Fernandes & Terra, 2008). A 

prevalência de casos do transtorno encontrada foi de 23,12%. Portanto, foi utilizado o valor 

p = 0,23 para o cálculo amostral.  
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O cálculo efetivo do tamanho amostral foi: 

n =____744 . 0,23. 0,77. (1,96)2             = 199,45            

(744 – 1).(0,05)2 + 0,23.0,77.(1,96)2 

 

Conforme o cálculo estatístico realizado para definir o tamanho da amostra, era 

necessário coletar dados de 200 sujeitos, para ter um poder de amostra adequado. O 

número final de participantes foi superior a esse valor, constituído por 213 adolescentes. 

Instrumentos de Medida 

 Foram utilizados quatro instrumentos de medida, sendo três escalas e um 

questionário sociodemográfico. A primeira escala visa avaliar a manifestação do transtorno 

de ansiedade social; a segunda avalia o repertório comportamental de habilidades sociais; e 

a terceira avalia os níveis de autoestima dos estudantes. O questionário visa avaliar as 

características sociodemográficas da amostra e dos grupos de comparação do estudo. Esses 

instrumentos serão descritos a seguir. 

Inventário de Fobia Social (SPIN): Este instrumento foi desenvolvido por Connor 

et al. (2000), traduzido, adaptado e validado para o contexto brasileiro por Vilete (2002). A 

versão final do SPIN foi aplicada em estudantes de 10 a 21 anos, que cursavam da 5ª à 8ª 

séries de duas escolas públicas do Rio de Janeiro. 

O SPIN consiste em uma escala autoaplicável, apta a identificar sintomas de medo, 

esquiva e desconforto físico, dimensões estas que definem o TAS. Abarca situações de 

interação social e de desempenho. É composto por 17 itens, sendo que, para cada item da 

escala, o indivíduo deve indicar o quanto os sintomas ou as situações o incomodaram na 

última semana. O escore total deste instrumento varia de 0 a 68, sendo que cada item é 

classificado de 0 (“nunca”) a 4 (“extremamente”). Como ponto de corte, foi estabelecido o 

uso do escore 20 para diferenciar indivíduos rastreados com e sem TAS (Vilete, 2002). 

No que se refere às propriedades psicométricas, a escala demonstrou boa 

consistência interna, com alfa de Cronbach de 0,88. O coeficiente de correlação intraclasse 

global estimado foi 0,78, o que sugere uma boa confiabilidade da versão do SPIN na 

população de adolescentes. No que diz respeito à fidedignidade, por meio do método de 

teste-reteste do seu escore geral, foi observado um bom desempenho do instrumento (p < 

0,001). Isto sugere boa estabilidade e reprodutibilidade dos dados, que parece não 

depender da idade, do sexo ou do histórico de reprovação dos alunos (Vilete, 2002).  



41 
 

Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes (IHSA-Del-Prette): 

Desenvolvido por Del Prette e Del Prette (2015), este instrumento avalia as habilidades 

sociais de adolescentes, na faixa etária de 12 a 17 anos. Foi construído e demonstra 

evidências de validade para o Brasil, com aprovação do Conselho Federal de Psicologia. 

Considera habilidades de relacionamento com diferentes interlocutores (amigos, colegas, 

pais e irmãos, parceiro/a afetivo-sexual, autoridades, desconhecidos ou não especificados), 

que são requeridas em contexto público (trabalho, lazer, escola, consumo), privado (íntimo 

e familiar) ou não especificado. O IHSA-Del-Prette é composto por 38 itens, avaliados em 

uma escala do tipo Likert, sendo que, para cada item, o adolescente deve julgar a 

dificuldade em apresentar a reação indicada na afirmação e a frequência com que 

manifesta aquela reação. São obtidos escores gerais de dificuldade e de frequência, além de 

produzir, para cada uma destas dimensões, escores em seis subescalas: empatia, 

autocontrole, civilidade, assertividade, abordagem afetiva e desenvoltura social (Del Prette 

& Del-Prette, 2015). O IHSA-Del-Prette se trata de um material comercializado por editora 

especializada e, por isso, o instrumento completo não será apresentado nesta pesquisa.  

A partir do instrumento, é possível a avaliação do repertório de habilidades sociais 

do adolescente com diversas finalidades. Ele pode ser usado para: prever comportamentos 

ou desempenhos não avaliados de forma direta; planejar intervenções; acompanhar traços 

pessoais no decorrer do desenvolvimento; classificar por diagnóstico; descrever qualidades 

individuais (Del Prette & Del Prette, 2015). 

O instrumento possui boas qualidades psicométricas no estudo de validação 

original. No que se refere à consistência interna, foi obtido um alfa de Cronbach de 0,896 

para frequência e 0,904 para dificuldade. Foi obtida uma estrutura de seis fatores: empatia 

(composto por 10 itens, com α = 0,820 para dimensão de frequência e α = 0,866 para 

dificuldade); autocontrole (8 itens, com α = 0,728 para frequência e α = 0,753 para 

dificuldade); civilidade (6 itens, com α = 0,751  para frequência e α =0,836 para 

dificuldade); assertividade (7 itens, com α = 0,679 para frequência e α = 0,70 para 

dificuldade); abordagem afetiva (6 itens, com α = 0,698 para frequência e α = 0,676 para 

dificuldade); e desenvoltura social (5 itens, com α = 0,615 para frequência e α = 0,511 para 

dificuldade) (Del Prette & Del-Prette, 2015). Quanto à estabilidade, por meio do teste-

reteste, obteve-se um coeficiente de correlação de Pearson r = 0,844, com nível de 

significância de p < 0,001 (Del Prette & Del Prette, 2015).   
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Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES): Este instrumento foi desenvolvido 

por Rosenberg (1989), adaptado e validado para o contexto brasileiro por Hutz e Zanon 

(2011). A RSES é uma medida unidimensional, constituída por dez itens (Anexo B), 

avaliados por meio de uma escala do tipo Likert de quatro pontos, variando de 1 

(“concordo totalmente”) a 4 (“discordo totalmente”). Os respondentes deverão circular a 

resposta mais adequada para cada item.  

O instrumento possui boas qualidades psicométricas. Para avaliar a consistência 

interna, foi obtido um alfa de Cronbach de 0,90. Para avaliar a estrutura fatorial, foi 

realizada uma análise de componentes principais, com rotação Varimax. Os resultados 

indicaram o índice KMO de 0,91 e o teste de esfericidade de Barlett foi significativo (p < 

0,001). A solução de um fator foi satisfatória para o conjunto de itens, como proposta por 

Rosenberg (1989).  

Questionário Sociodemográfico: Este questionário foi elaborado pela própria 

pesquisadora. Inclui questões que visam avaliar as características sociodemográficas e as 

condições de vida dos adolescentes.  São coletadas informações sobre: gênero, idade, data 

de nascimento, ano escolar, reprovação escolar, tipo de moradia, se reside com os pais e se 

esses são separados, número de pessoas que residem na mesma casa, se tem irmãos, se 

utiliza a internet, idade e escolaridade dos pais, se considera os pais tímidos, se trabalha, a 

renda familiar e se possui algum tipo de deficiência (Apêndice A). 

Procedimento de Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada pela própria pesquisadora. Inicialmente, foi 

realizado um contato inicial com a direção e a coordenação da instituição escolar, 

apresentando os objetivos, os procedimentos da pesquisa e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) para ser assinado, a partir do aceite na participação do estudo. 

Aproximadamente duas semanas antes da coleta, a pesquisadora entregou aos alunos o 

TCLE, para que entregassem aos pais e, caso eles concordassem com a participação do 

filho, assinassem o documento. A aplicação das escalas e do questionário foi feita 

coletivamente, em sala de aula, na própria escola, em data pré-agendada com a supervisora 

pedagógica responsável. 

A ordem de aplicação dos instrumentos de medida foi: primeiro, o SPIN, seguido 

do IHSA-Del-Prette, Escala de Autoestima e Questionário Sociodemográfico. Segundo 

Günther (1999), a entrevista deve ser iniciada com os instrumentos relacionados à temática 
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de interesse, a qual foi apresentada previamente aos participantes da pesquisa. Além disso, 

informações pessoais devem ser tomadas por último, quando já se teve um maior contato 

com o sujeito e, possivelmente, ele já está mais à vontade com o entrevistador, para evitar 

o desconforto diante de questões como salário e escolaridade. 

Análise de Dados 

 Primeiramente, foi obtido o escore total do SPIN para cada participante do estudo, 

conforme recomendações de Vilete (2002), visando o rastreamento dos adolescentes como 

possíveis casos de TAS. Em seguida, empregou-se o ponto de corte 20 para a designação 

dos participantes aos grupos caso e não caso de TAS. 

A classificação do repertório de habilidades sociais dos participantes foi realizada 

de acordo com os percentis obtidos a partir de seus escores brutos, em conformidade com o 

Manual de Aplicação, Apuração e Interpretação do IHSA-Del-Prette. Para avaliação da 

frequência, as respostas apresentam as seguintes categorias: 0 a 2 vezes (“em cada 10 

situações desse tipo me comporto dessa forma no máximo 2 vezes”); 3 a 4 vezes (“em cada 

10 situações desse tipo me comporto dessa forma de 3 a 4 vezes”); 5 a 6 vezes (“em cada 

10 situações desse tipo me comporto dessa forma de 5 a 6 vezes”); 7 a 8 vezes (“em cada 

10 situações desse tipo me comporto dessa forma de 7 a 8 vezes”). 9 a 10 vezes (“em cada 

10 situações desse tipo me comporto dessa forma de 9 a 10 vezes”). Para avaliação da 

dificuldade, as categorias são: nenhuma, pouca, média, muita e total (Del Prette & Del-

Prette, 2015). 

Para a avaliação da autoestima dos participantes, os itens 3, 5, 8, 9 e 10 da RSES 

foram invertidos. Para ser interpretado o escore bruto de cada participante, é preciso 

examinar as tabelas de normas em relação à idade e, se for o caso, ao sexo do respondente 

(16-19 anos). Análises estatísticas foram realizadas para verificar diferenças de autoestima 

entre faixas etárias e sexo dos respondentes da amostra normativa, no estudo de validação 

da escala. De acordo com essas tabelas, o escore de cada participante deverá ser avaliado 

em função da média, desvio-padrão e percentis correspondentes às pontuações do seu 

grupo normativo (Hutz, Zanon, & Vazquez, 2014). 

Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados, e a análise foi 

realizada utilizando o Software Statistical Program for Social Sciences (SPSS), versão 

20.0. Os testes estatísticos foram conduzidos adotando-se o nível de significância de p ≤ 

0,05. Foram feitas as seguintes análises estatísticas: 
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1. Análise da normalidade dos dados obtidos a partir das escalas de medida, pelo teste 

Kolmogorov-Smirnov, para identificar se as análises posteriores seriam feitas a partir da 

estatística paramétrica ou não-paramétrica. Quando o nível de significância obtido fosse 

p > 0,05, os dados seguiriam uma distribuição normal e, portanto, seria utilizada 

estatística paramétrica. 

2.  Análises de estatística descritiva, com cálculo de médias, desvios-padrão e 

porcentagens, para a descrição da amostra e dos grupos caso e não caso de TAS, para 

análise dos escores das escalas do SPIN, do IHSA-Del-Prette e da RSES.  

3. Visando verificar a equivalência dos grupos caso e não caso de TAS quanto às variáveis 

sociodemográficas, foi utilizado o teste de Mann-Whitney para amostras independentes 

para variáveis contínuas e o teste do Qui-Quadrado no caso de variáveis categóricas.  

4. O teste t de Student ou seu equivalente não paramétrico teste de Mann-Whitney foram 

empregados para verificar a existência de diferenças significativas entre os grupos em 

relação às pontuações obtidas nos itens e nos escores totais da escala de autoestima e do 

IHSA-Del-Prette, e dos escores fatoriais deste instrumento. 

5. Os dados do escore total do SPIN foram correlacionados com os escores totais e 

fatoriais do IHSA-Del-Prette e com o escore total da RSES, por meio do teste de 

Correlação de Spearman.  

6. Análise de regressão logística, visando identificar os principais fatores associados à 

manifestação do TAS. A variável dependente foi a manifestação do TAS e as variáveis 

independentes foram aquelas identificadas como significativas nas análises estatísticas 

anteriores (p < 0,05) e as que apresentaram p ≤ 0,25, segundo recomendações de 

Hosmer e Lemeshow (2000). Esses autores recomendam que sejam utilizadas as 

variáveis que apresentarem p ≤ 0,25, pois elas podem se tornar significativas nessa 

análise de regressão. Foi empregada a técnica de stepwise para realização da análise de 

regressão logística, considerando-se a probabilidade de entrada igual a 0,10 e, de saída, 

0,15. A variável dependente foi a manifestação do TAS e as variáveis independentes 

foram as variáveis sociodemográficas, interpessoais (habilidades sociais e seus fatores) 

e os níveis de autoestima dos adolescentes. Esta análise permitiu a verificação da ordem 

de importância das variáveis preditoras do transtorno. 

Por meio do ajuste do modelo de regressão, foi obtido a Odds Ratio, que permitiu a 

análise do quanto as variáveis sociodemográficas, interpessoais e níveis de autoestima 

poderiam afetar as chances de manifestação do transtorno. Valores de Odds Ratio igual 

a 1 indicam que uma determinada variável explicativa não teve influência na chance de 
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manifestação do transtorno. Valores de Odds Ratio menores que 1 apontam que a 

variável explicativa esteve associada a uma menor chance de manifestação do 

transtorno. Por outro lado, valores de Odds Ratio maiores que 1 indicam que a variável 

explicativa associou a uma maior chance de manifestação do transtorno. 

Considerações Éticas 

  Este estudo foi aprovado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos (CEPES) da UFSJ (CAAE nº 73807417.9.0000.5151). O 

estudo foi apresentado e aprovado também pela direção das escolas Estadual Raul Soares e 

Estadual Senador Levindo Coelho. A coleta de dados ocorreu de acordo com os parâmetros 

éticos, conforme Resolução n. 466 (2012) do Conselho Nacional de Saúde. A participação dos 

sujeitos foi voluntária e a coleta de dados foi realizada após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pela direção das escolas e pelos pais dos adolescentes. 

Antes da aplicação dos instrumentos, os objetivos, procedimentos e a duração da 

coleta de dados (aproximadamente 40 minutos) foram informados a todos os participantes 

da pesquisa. Os sujeitos foram informados, ainda, de que poderiam desistir de participar a 

qualquer momento sem sofrerem nenhum dano ou prejuízo. O sigilo e anonimato das 

informações fornecidas foram assegurados e os sujeitos foram informados de que sua 

participação na pesquisa não ocasionaria riscos ou desconfortos. A cada participante foi 

oferecido um número de telefone da pesquisadora para que pudesse entrar em contato, 

visando a tirar possíveis dúvidas e a tomar conhecimento do desenvolvimento da pesquisa. 

No que se refere aos riscos da pesquisa, por haver aplicação de questionários com 

questões que relatam dados ou experiências pessoais (por exemplo, experiência sexual, 

ansiedade, relação familiar), essas questões poderiam provocar algum desconforto aos 

participantes, por perceberem algum item como ofensivo. Entretanto, pelos instrumentos 

serem auto preenchidos e aplicados de forma coletiva, isso poderia minimizar quaisquer 

desconfortos que aparecessem no momento da coleta, já que ninguém à sua volta saberia o 

que ele realmente estava respondendo no momento. O tempo gasto para o preenchimento 

dos questionários também poderia causar desconforto, já que são quatro instrumentos e 

foram respondidos em horário de aula. No entanto, foi discutido com os professores e com 

os próprios alunos um momento que não atrapalhasse o andamento das aulas e, antes da 

pesquisa, foi informado o tempo aproximado (40 minutos) para o preenchimento das 
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questões, e isso pôde reduzir o incômodo, pois eles já se programaram para o tempo que 

foi gasto. 

Os participantes foram informados, ainda, sobre os benefícios da pesquisa para eles. 

São eles: (1) Conhecer a prevalência do TAS entre adolescentes das escolas em questão; 

(2) Conhecer os fatores associados ao TAS, para que contribua não só para o diagnóstico, 

mas para o tratamento de indivíduos com o transtorno; e (3) Contribuir para a literatura 

referente ao TAS, já que não existe outro estudo nacional que apresente as relações entre o 

transtorno, a autoestima e o repertório de habilidades sociais. 
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RESULTADOS 

Os resultados decorrentes desta pesquisa estão apresentados em quatro blocos. O 

primeiro corresponde à descrição da amostra quanto as suas características 

sociodemográficas. Em seguida, a amostra é classificada como caso e não caso de TAS e é 

descrita conforme suas características interpessoais e de autoestima. No terceiro bloco, 

apresenta-se a caracterização do TAS entre os participantes. Posteriormente, são exibidos 

os resultados referentes às análises de associações entre o TAS e as variáveis 

sociodemográficas, interpessoais e de autoestima. 

Caracterização da Amostra de Participantes 

 A amostra do presente estudo foi composta por 213 participantes adolescentes, 

sendo 132 da escola Raul Soares (62%) e 81 da escola Senador Levindo Coelho (38%). A 

Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas desses participantes.  

 

Tabela 1  

Características Sociodemográficas dos Participantes (N = 213) 
(continua) 

Variáveis Categorias Frequências (n) Porcentagens (%) Média (DP) 

Escola 
Raul Soares 132 62,0% 

 Levindo Coelho 81 38,0% 
 

Gênero 
Feminino 138 64,8% 

 
Masculino 75 35,2% 

 

Idade 

15 58 27,2% 
 

16 98 46,0% 
 

17 57 26,8% 
 

Ano em que estuda 

9º EF 18 8,5% 
 

1º EM 88 41,3% 
 

2º EM 107 50,2% 
 

Já repetiu o ano escolar? 
Sim 17 8,0% 

 
Não 196 92,0% 

 

Mora com os dois pais 
Sim 125 58,7% 

 
Não 88 41,3% 

 

Pais separados 
Sim 81 38,0% 

 
Não 132 62,0% 

 

Tem irmãos 
Sim 188 88,3% 

 
Não 25 11,7% 
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(conclusão) 

Nota. EF = Ensino Fundamental; EM = Ensino Médio; ES = Ensino Superior. 

 

A maioria dos adolescentes era do sexo feminino (64,8%), tinha 16 anos (46%) e 

frequentava o 2º ano do Ensino Médio (50,2%). Com relação à moradia, a maioria morava 

em casa própria (74,6%) e com os dois pais (58,7%). Um número maior de adolescentes 

tinha irmãos (88,3%) e ambos os pais viviam juntos (62%). Com relação à utilização da 

internet, dos que a utilizavam (98,6%), a maioria o fazia para redes sociais (93,9%) e 

pesquisas escolares (71,8%). Com relação à timidez dos pais, a maior parte da amostra não 

considerava seus pais (75,4%) ou suas mães (79,2%) tímidos. Com relação à escolaridade 

dos pais, a maioria (29,9% das mães e 31,7% dos pais) tem ensino fundamental 

Número de irmãos    1,96 (2,051) 

Tipo de moradia 

Própria 159 74,6% 
 

Alugada 48 22,5% 
 

Emprestada 5 2,3% 
 

Outro 1 0,5% 
 

Utiliza a internet 
Sim 210 98,6% 

 
Não 3 1,4% 

 

Utiliza a internet para que? 

Redes sociais 200 93,9% 
 

Pesquisas escolares 153 71,8% 
 

Jogos 84 39,4% 
 

Entretenimento 25 11,7% 
 

Trabalho 1 0,5% 
 

Escolaridade da mãe 

EF incompleto 63 29,9% 
 

EF completo 22 10,4% 
 

EM incompleto 37 17,5% 
 

EM completo 60 28,4% 
 

ES completo 29 13,7% 
 

Escolaridade do pai 

EF incompleto 63 31,7% 
 

EF completo 29 14,6% 
 

EM incompleto 43 21,6% 
 

EM completo 51 25,6% 
 

ES completo 13 6,5% 
 

Considera a mãe tímida? 
Sim 44 20,8% 

 
Não 168 79,2% 

 

Considera o pai tímido 
Sim 49 24,6% 

 
Não 150 75,4% 

 

Trabalha? 
Sim 44 20,7% 

 
Não 169 79,3% 

 
Renda aproximada da família 

   
3.252,95 (2.603,06) 
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incompleto. A maior parte dos adolescentes não trabalhava (79,3%) e a renda familiar 

média da amostra foi de 3.252,95 reais (DP = 2.603,06). 

Caracterização do Transtorno de Ansiedade Social na Amostra 

Na Tabela 2, apresentada a seguir, serão dispostos os dados sobre a prevalência 

estimada de indicadores do transtorno de ansiedade social (TAS) na amostra de 

participantes (N = 213). A designação para cada um dos grupos caso e não caso foi 

realizada a partir dos escores obtidos no SPIN. Indivíduos que apresentaram ponto de corte 

igual ou acima de 20, foram designados ao grupo caso de TAS. 

 

Tabela 2 

Prevalência de Indicadores do Transtorno de Ansiedade Social (TAS) na Amostra (N = 

213) 

Variáveis Frequências (n) Porcentagens (%) 

Classificação com TAS 104 48,8% 

Classificação sem TAS 109 51,2% 

 

Para a classificação dos indivíduos em caso em não caso, foram utilizados os 

critérios de rastreamento do SPIN. Dentre os participantes, quase metade (48,8%) foi 

classificada com TAS. 

Caracterização do Repertório das Habilidades Sociais da Amostra 

O IHSA-Del-Prette fornece a avaliação do repertório de habilidades sociais dos 

adolescentes por meio de dois indicadores: a frequência e a dificuldade com que 

respondem às variadas demandas de interação social. Dessa forma, os resultados serão 

apresentados para cada um destes indicadores. Em tese, o repertório de habilidade sociais é 

mais elaborado quanto maiores forem os escores de frequência e menores os de 

dificuldade. Inversamente, o repertório de habilidades sociais é menos elaborado quanto 

menores os escores de frequência e maiores os escores de dificuldade (Del Prette & Del 

Prette, 2015). 

A Tabela 3 exibe os dados referentes à categorização do repertório de habilidades 

sociais de acordo com sua frequência. Conforme a posição percentílica do escore total, os 
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repertórios são classificados em: abaixo da média inferior; médio inferior; bom; elaborado; 

ou altamente elaborado. 

 

Tabela 3  

Classificação do Repertório de Habilidades Sociais entre os Participantes da Amostra (N 

= 213), conforme o indicador de frequência do IHSA-Del-Prette 

Classificação do Repertório de HS Frequências (n) Porcentagens (%) 

Repertório altamente elaborado (P ≥ 76) 31 14,6% 

Repertório elaborado (66 ≤ P ≤ 75) 19 8,9% 

Repertório bom (36 ≤ P ≤ 65) 49 23,0% 

Repertório médio inferior (26 ≤ P ≤ 35) 20 9,4% 

Repertório abaixo da média inferior (P ≤ 25) 94 44,1% 

Nota. HS = habilidades sociais; n = número de participantes. 

 

Mediante as categorias apresentadas, a maioria dos adolescentes (44,1%) teve seu 

repertório de habilidades sociais classificado como abaixo da média inferior. Os demais 

foram classificados como possuindo um repertório bom (23,0%), altamente elaborado 

(14,6%), médio inferior (9,4%) e elaborado (8,9%).  

A Tabela 4 dispõe os dados referentes ao custo de resposta e ansiedade na emissão 

das habilidades, mediante interpretação para o indicador dificuldade do IHSA-Del-Prette. 

As categorias apresentadas para custo de resposta e ansiedade são: baixo, médio ou alto. 

 

Tabela 4  

Classificação do Custo de Resposta e Ansiedade na Emissão das Habilidades Sociais entre 

os Participantes da amostra (N = 213) 

Classificação do custo de resposta e ansiedade 

na emissão das HS 
Frequências (n) Porcentagens (%) 

Alto 76 35,7% 

Médio 61 28,6% 

Baixo 76 35,7% 

Nota. HS = habilidades sociais; n = número de participantes. 
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Dentro das categorias apresentadas para custo de resposta e ansiedade na emissão 

das habilidades, a maioria dos adolescentes é classificada nas categorias baixo e alto custo, 

ambas com 35,7%. Em seguida, está a classificação de médio custo de resposta e 

ansiedade, com 28,6%. 

Caracterização da Autoestima da Amostra 

Na Tabela 5 são mostrados os dados referentes à classificação dos adolescentes 

quanto sua autoestima, por gênero e na amostra total. As categorias são: autoestima 

elevada, média e baixa. 

 

Tabela 5  

Classificação da Autoestima entre os Participantes da Amostra (N = 213) 

Classificação da Autoestima Gênero Feminino n (%) Gênero Masculino n (%) Geral n (%) 

Autoestima elevada 13 (9,4%) 6 (8,0%) 19 (8,9%) 

Autoestima média 99 (71,7%) 54 (72,0%) 153 (71,8%) 

Autoestima baixa 26 (18,8%) 15 (20,0%) 41 (19,2%) 

 

Dentro das categorias apresentadas, a maioria dos adolescentes pode ter sua 

autoestima classificada como média, tanto para o gênero feminino (71,7%) e masculino 

(72,0%), quanto para a amostra total (71,8%). Em seguida, está o grupo classificado com 

autoestima baixa (18,8%, 20,0% e 19,2%, respectivamente) e, por último, o grupo com 

autoestima elevada (9,4%, 8,0% e 8,9%, respectivamente). 

Equivalência dos Grupos Caso e Não Caso de TAS quanto às Características 

Sociodeográficas 

 Com o objetivo de verificar a equivalência entre o grupo que atendia ao critério de 

rastreamento para o TAS e o grupo que não o atendia, foram analisadas as distribuições 

dos participantes nos grupos caso e não caso, para cada uma das variáveis categóricas 

sociodemográficas. O teste Qui-Quadrado foi utilizado para avaliar a significância das 

diferenças entre as distribuições encontradas. Os resultados desta análise são dispostos na 

Tabela 6. 
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Tabela 6  

Características Sociodemográficas dos Grupos Caso (n = 104) e Não Caso (n = 109) do 

Transtorno de Ansiedade Social 

Variáveis 
Categorias Nº de participantes (%) Estatísticas 

 
Não caso Caso 

 

Escola 
Raul Soares 64 (58,7%) 68 (65,4%) 𝜒2 = 1,00 

Levindo 45 (41,3%) 36 (34,6%) p = 0,316 

Gênero 
Masculino 39 (35,8%) 36 (34,6%) 𝜒2 = 0,03 

Feminino 70 (64,2%) 68 (65,4%) p = 0,859 

Ano escolar 

9º Ensino Fundamental 3 (2,8%) 15 (14,4%) 
𝜒2 = 9,65 

p = 0,008 
1º Ensino Médio 46 (42,2%) 42 (40,4%) 

2º Ensino Médio 60 (55%) 47 (45,2%) 

Repetiu o ano escolar 
Sim 10 (9,2%) 7 (6,7%) 𝜒2 = 0,43 

Não 99 (90,8%) 97 (93,3%) p = 0,511 

Moradia 

Própria 89 (81,7%) 70 (67,3%) 

𝜒2 = 7,96 

p = 0,470 

Alugada 18 (16,5%) 30 (28,8%) 

Emprestada 1 (0,9%) 4 (3,8%) 

Outro 1 (0,9%) 0 

Pais separados 
Sim 38 (34,9%) 43 (41,3%) 𝜒2 = 0,95 

Não 71 (65,1%) 61 (58,7%) p = 0,330 

Tem irmãos 
Sim 94 (86,2%) 94 (90,4%) 𝜒2 = 0,88 

Não 15 (13,8%) 10 (9,6%) p = 0,347 

Utiliza a internet 
Sim 109 (100%) 101 (97,1%) 𝜒2 = 3,19 

Não 0 3 (2,9%) p = 0,740 

Mãe tímida 
Sim 25 (23,1%) 19 (18,3%) 𝜒2 = 0,77 

Não 83 (76,9%) 85 (81,7%) p = 0,381 

Pai tímido 
Sim 31 (29,8%) 18 (18,9%) 𝜒2 = 3,15 

Não 73 (70,2%) 77 (81,1%) p = 0,760 

Trabalha 
Sim 23 (21,1%) 21 (20,2%) 𝜒2 = 0,27 

Não 86 (78,9%) 83 (79,8%) p = 0,870 

Mora com os dois pais 
Sim 66 (60,6%) 59 (56,7%) 𝜒2 = 0,32 

Não 43 (39,4%) 45 (43,3%) p = 0,571 

Escolaridade da mãe 
Até EF completo 41 (38,0%) 44 (42,7%) 𝜒2 = 0,49 

Acima de EF completo 67 (62,0%) 59 (57,3%) p = 0,480 

Escolaridade do pai 
Até EF completo 43 (41,3%) 49 (51,6%) 𝜒2 = 2,09 

Acima de EF completo 61 (58,7%) 46 (48,4%) p = 0,148 

Nota. EF = Ensino Fundamental; EM = Ensino Médio. 

 

 Com relação às características sociodemográficas, apenas a variável ano escolar 

apresentou diferença significativa entre as distribuições encontradas nos grupos caso e não 

caso (𝜒2 = 9,65; p = 0,008). Os dados indicam que há uma proporção maior de estudantes 
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do 9º ano do Ensino Fundamental com indicativo de TAS (14,4%), comparado ao grupo 

não caso (2,8%). Por outro lado, há uma menor proporção de estudantes do 1º ano (40,4%) 

e do 2º ano (45,2%) do Ensino Médio rastreados como possíveis casos de TAS, em 

comparação ao grupo não caso (42,2% e 55%, respectivamente). Para as demais variáveis 

sociodemográficas, não houve diferença significativa entre os grupos com e sem TAS. 

Foi utilizada a ferramenta estatística Box-plot para identificação de pontos outliers, 

ou seja, pontos com informações discrepantes em relação ao conjunto dos dados 

observados, nas variáveis quantitativas renda e número de irmãos. A partir das análises, 

foram identificados três pontos discrepantes na renda e sete pontos no número de irmãos, 

em um montante de 213 dados coletados. Como esses pontos poderiam afetar 

consideravelmente as análises de equivalência e da regressão logística, decidiu-se retirá-los 

para essas análises. As análises descritivas dessas variáveis foram feitas sem esses pontos.  

 A equivalência das variáveis sociodemográficas contínuas nos grupos caso e não 

caso de TAS foi avaliada por meio de teste de comparação de medianas. Foi realizado o 

teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e os dados relativos às variáveis idade, renda 

e número de irmãos não seguiam distribuição normal. Sendo assim, estes dados foram 

analisados por meio do teste de Mann-Whitney. O resultado dessas análises está 

apresentado na Tabela 7.  

 

Tabela 7  

Equivalência dos Grupos Caso (n = 104) e Não Caso (n = 109) de TAS com relação às 

Variáveis Sociodemográficas dos Participantes 

Variáveis Grupos Mediana Estatísticas 

Idade Caso 15,92 U = 4.973,0 

 
Não caso 16,06 p = 0,190 

Número de irmãos Caso 1,71 U = 4.910,5 

 
Não caso 1,41 p = 0,154 

Renda familiar Caso 2.943,12 U = 5.158,5 

 
Não caso 3.167,59 p = 0,425 

Nota. p = probabilidade associada. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos caso e não caso 

em relação às variáveis investigadas. Portanto, a idade, o número de irmãos e a renda 

familiar possuem equivalência entre os dois grupos. 

Nas análises de equivalência entre os grupos caso e não caso em relação às 

variáveis sociodemográficas, a maioria das variáveis não mostrou distribuição 
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significativamente diferente entre os grupos, com exceção de ano escolar. Isso indica que 

os grupos eram equivalentes, ou seja, comparáveis entre si. 

Relação entre Transtorno de Ansiedade Social e Habilidades Sociais  

 Visando verificar se os dados relativos aos escores totais e fatoriais do IHSA-Del-

Prette, obtidos para os grupos caso e não caso de TAS, seguiam distribuição normal, foi 

realizado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis que apresentaram 

distribuição normal dos dados foram analisadas por meio do teste t de Student. As demais 

variáveis foram examinadas mediante o teste de Mann-Whitney. Os resultados dessas 

análises, para o indicador de frequência do IHSA, estão apresentados na Tabela 8. São 

mostrados, ainda, os valores referentes ao tamanho do efeito para cada variável. 

 

Tabela 8  

Comparação dos Grupos Caso (n = 104) e Não Caso (n = 109) de TAS em relação aos 

Escores Totais e Fatoriais do Indicador de Frequência do IHSA-Del-Prette 

Variáveis Grupos Médias (DP) / Postos médios Estatísticas d 

Escore total 
Caso 85,19 (20,84) t = -2,97 

0,41 
Não caso 94,07 (22,63) p = 0,003 

Fator empatia 
Caso 26,57 (7,19) t = -1,16 

0,16 
Não caso 27,70 (7,06) p = 0,245 

Fator autocontrole 
Caso 14,62 (6,45) t = -1,34 

0,18 
Não caso 15,86 (6,94) p = 0,180 

Fator assertividade 
Caso 18,37 (5,27) t = -2,64 

0,36 
Não caso 20,31 (5,41) p = 0,009 

Fator abordagem afetiva 
Caso 8,07 (4,71) t = -4,98 

0,68 
Não caso 11,38 (4,98) p < 0,001 

Fator desenvoltura social 
Caso 9,87 (4,32) t = -2,32 

0,32 
Não caso 11,27 (4,42) p = 0,021 

Fator civilidade 
Caso 96,78 U = 4605,0 

0,25 
Não caso 116,75 p = 0,007 

Nota. p = probabilidade associada; d = medida do efeito. 

Os grupos caso e não caso de TAS apresentaram diferença significativa para o 

escore total e a maioria dos fatores avaliados pelo IHSA-Del-Prette. Embora os fatores 

empatia e autocontrole não atestaram diferença significativa, o grupo caso obteve 
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pontuações inferiores em comparação ao grupo não caso. Tomando por base as 

recomendações da classificação de Cohen (1988), apenas o fator abordagem afetiva 

demonstrou um efeito considerado médio, indicando que o grupo caso exiba um déficit 

relativamente maior nesta classe de habilidades sociais em comparação às demais classes. 

O escore total e demais fatores apresentaram um efeito considerado pequeno.  

Os resultados das análises estatísticas para o indicador de dificuldade do IHSA-Del-

Prette estão dispostos na Tabela 9. As variáveis que apresentaram distribuição normal dos 

dados foram analisadas por meio do teste t de Student e as demais variáveis, pelo teste de 

Mann-Whitney. São apresentados também os valores relativos ao tamanho do efeito para 

cada variável. 

 

Tabela 9 

Comparação dos Grupos Caso (n = 104) e Não Caso (n = 109) de TAS em relação aos 

Escores Totais e Fatoriais do Indicador de Dificuldade do IHSA-Del-Prette 

Variável Grupos Médias (DP)/Postos médios Estatísticas d 

Escore total 
Caso 59,21 (19,87) t = 7,96 

1,09 
Não caso 38,57 (17,96) p = 0,000 

Fator autocontrole 
Caso 16,45 (6,44) t = 4,35 

0,60 
Não caso 12,58 (6,94) p < 0,001 

Fator abordagem afetiva 
Caso 12,58 (5,09) t = 7,10 

0,97 
Não caso 7,88 (4,55) p < 0,001 

Fator desenvoltura social 
Caso 8,75 (3,90) t = 7,13 

0,98 
Não caso 5,30 (3,13) p < 0,001 

Fator civilidade 
Caso 126,59 U = 3.630,5 

0,50 
Não caso 88,31 p < 0,001 

Fator empatia 
Caso 130,13 U = 3.262,0 

0,70 
Não caso 84,93 p < 0,001 

Fator assertividade 
Caso 134,24 U = 2.835,0 

0,95 
Não caso 81,01 p < 0,001 

Nota. p = probabilidade associada; d = medida do efeito. 

Verificou-se que os grupos caso e não caso diferiram significativamente em relação 

aos escores totais e fatoriais do indicador dificuldade. Em todas as análises, os valores 

foram significativamente maiores para o grupo caso em comparação ao grupo não caso. O 

escore total e os fatores abordagem afetiva, desenvoltura social e assertividade 
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demonstraram um efeito considerado grande. Este dado aponta que o repertório global e 

estas três classes de habilidades sociais evidenciaram maior poder discriminativo entre os 

grupos caso e não caso, ou seja, conseguem discriminar com maior precisão os dois 

grupos. Os fatores autocontrole, civilidade e empatia exibiram um efeito médio, 

destacando também sua importância para discriminar os grupos caso e não caso. 

Foi realizado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para verificar se os 

dados referentes aos itens do IHSA-Del-Prette, obtidos para os grupos caso e não caso de 

TAS, seguiam distribuição normal. Considerando que os dados relativos a todos os itens 

não seguiam distribuição normal, foi empregado o teste de Mann-Whitney na condução das 

análises estatísticas. Por se tratar de um material comercializado por editora especializada, 

os itens do IHSA serão apresentados nesse estudo de forma modificada. A pesquisadora 

parafraseou os itens em consenso com outro pesquisador. Aqueles que apresentaram 

dúvidas quanto a formulação, foram apreciados também por um terceiro pesquisador. Os 

resultados destas análises, para o indicador de frequência do IHSA, estão exibidos na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 

Comparação dos Grupos Caso (n = 104) e Não Caso (n = 109) de TAS quanto aos Itens 

Indicadores de Frequência do IHSA-Del-Prette 

(continua) 

Itens do IHSA-Del-Prette 
 Posto médio U de 

Mann-

Whitney 

p d 
Caso Não Caso 

1. Pedir informações sobre tarefas  112,35 101,89 5.111,5 p = 0,205 0,17 

2. Cumprimentar pessoas  96,70 116,83 4.597,0 p = 0,010* 0,36 

3. Agradecer favor ou gentileza  111,20 103,00 5,231 p = 0,200 0,19 

4. Despedir-se das pessoas  94,13 119,28 4.330,0 p = 0,002* 0,39 

5. Aceitar críticas justas  92,90 120,45 4.202,0 p = 0,001* 0,49 

6. Fazer favores aos outros  102,13 111,64 5.162,0 p = 0,249 0,17 

7. Elogiar outrem  101,91 111,85 5.139,0 p = 0,221 0,14 

8. Manter o autocontrole  107,95 106,09 5.569,0 p = 0,821 0,04 

9. Agradecer elogios  107,34 106,68 5.633,0 p = 0,924 0,05 

10. Declarar-se à outra pessoa  97,26 116,29 4.655,5 p = 0,008* 0,28 

11. Encerrar conversação  94,07 119,33 4.323,5 p = 0,002* 0,44 

12. Recusar pedidos abusivos  108,30 105,76 5.532,5 p = 0,750 0 
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     (conclusão) 

13. Participar de uma conversa  87,94 125,18 3.686,0 p < 0,001* 0,65 

14. Responder a críticas injustas  105,82 108,13 5.545,0 p = 0,779 0,03 

15. Recusar ficar com alguém   98,22 115,38 4.754,5 p = 0,030* 0,36 

16. Recusar vendas indesejáveis  102,05 111,72 5.153,5 p = 0,217 0,16 

17. Conversar sobre sexo com pais  95,53 117,94 4.475,0 p = 0,005* 0,36 

18. Solicitar explicação sobre comportamento  104,13 109,74 5.369,5 p = 0,496 0,10 

19. Explicar tarefas ao grupo  106,78 107,21 5.645,5 p = 0,959 0 

20. Fazer apresentações em grupo  101,01 112,72 5.045,0 p = 0,155 0,21 

21. Conversar com autoridades.  90,33 122,90 3.934,5 p < 0,001* 0,54 

22. Lidar com críticas de autoridades  105,18 108,74 5.478,5 p = 0,666 0,06 

23. Resistir à pressões  107,67 106,36 5.598,0 p = 0,866 0,03 

24. Manter confidências de amigos  105,09 108,83 5.469,0 p = 0,587 0,06 

25. Fazer amizades  94,48 118,95 4.365,5 p = 0,003* 0,42 

26. Perceber sentimentos de amigos  106,33 107,64 5.598,5 p = 0,870 0,06 

27. Expressar sentimento negativo  108,83 105,26 5.478,0 p = 0,643 0,06 

28. Pedir desculpas  101,52 112,23 5.098,0 p = 0,185 0,21 

29. Negociar divergências  109,18 104,92  5.441,5 p = 0,601 0,07 

30. Manter o autocontrole  104,79 109,11 5.438,5 p = 0,601 0,07 

31. Oferecer apoio  106,87 107,13 5.654,0 p = 0,972 0,07 

32. Negociar o uso do preservativo  111,22 102,97 5.229,0 p = 0,279 0,08 

33. Pedir mudança de conduta  102,63 111,17 5.213,0 p = 0,301 0,14 

34. Oferecer ajuda  105,86 108,09 5.549,0 p = 0,786 0,07 

35. Fazer convites  93,53 119,85 4.267,5 p = 0,001* 0,44 

36. Expressar sentimento negativo  101,22 112,52 5.066,5 p = 0,171 0,19 

37. Apresentar-se a desconhecidos.  89,89 123,32 3.889,0 p < 0,001* 0,49 

38. Manter o autocontrole  104,37 109,51 5.395,0 p = 0,527 0,07 

Nota. p = probabilidade associada; * = p < 0,05; d = medida do efeito. 

 

Na comparação entre os grupos caso e não caso, os itens do indicador de frequência 

que apresentaram diferença significativa nas pontuações foram: 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 

21, 15, 35, e 37. Nestes itens, o grupo caso obteve valores significativamente inferiores em 

comparação ao grupo não caso. Embora os grupos não mostraram diferença significativa 

para os demais itens, o grupo caso alcançou pontuações mais baixas nos itens 6, 7, 14, 16, 

18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36 e 38, em relação ao grupo não caso. No que se 
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refere ao tamanho do efeito, os itens 13 (participar de uma conversa) e 21 (conversar com 

autoridades) apresentaram um efeito considerado médio, destacando sua importância para 

discriminar os grupos. O restante demonstrou um efeito pequeno. 

Os resultados das análises estatísticas para o indicador de dificuldade do IHSA-Del-

Prette estão apresentados na Tabela 11. Empregou-se também o teste de Mann-Whitney 

para todas as análises estatísticas efetuadas.  

 

Tabela 11  

Comparação dos Grupos Caso (n = 104) e Não Caso (n = 109) de TAS quanto aos Itens 

Indicadores de Dificuldade do IHSA-Del-Prette 

(continua) 

Itens do IHSA-Del-Prette 
 Posto médio U de 

Mann-

Whitney 

p d 

Caso Não Caso 

1. Pedir informações sobre tarefas  126,19 88,69 3.672,5 p < 0,001* 0,67 

2. Cumprimentar pessoas  120,01 94,59 4.315,0 p = 0,001* 0,44 

3. Agradecer favor ou gentileza  112,74 101,53 5.071,5 p = 0,078 0,21 

4. Despedir-se das pessoas  121,61 93,06 4.149,0 p < 0,001* 0,46 

5. Aceitar críticas justas  123,88 90,89 3.912,5 p < 0,001* 0,59 

6. Fazer favores aos outros  116,71 97,74 4.658,5 p = 0,015* 0,32 

7. Elogiar outrem  116,36 98,07 4.695,0 p = 0,013* 0,27 

8. Manter o autocontrole  110,52 103,64 5.301,5 p = 0,404 0,12 

9. Agradecer elogios  120,06 94,54 4.310,0 p < 0,001* 0,47 

10. Declarar-se à outra pessoa  120,63 94,00 4.251,0 p = 0,001* 0,41 

11. Encerrar conversação  122,22 92,48 4.085,0 p < 0,001* 0,54 

12. Recusar pedidos abusivos  119,65 94,93 4.352,5 p = 0,002* 0,47 

13. Participar de uma conversa  129,64 85,40 3.313,5 p < 0,001* 0,81 

14. Responder a críticas injustas  112,04 102,19 5.144,0 p = 0,233 0,17 

15. Recusar ficar com alguém   119,10 95,46 4.410,0 p = 0,003* 0,50 

16. Recusar vendas indesejáveis  124,56 90,24 3.841,5 p < 0,001* 0,63 

17. Conversar sobre sexo com pais  115,50 98,89 4.784,5 p = 0,044* 0,29 

18. Solicitar explicação sobre comportamento  120,42 94,20 4.272,5 p = 0,001* 0,43 

19. Explicar tarefas ao grupo  119,75 94,83 4.342,0 p = 0,001* 0,45 

20. Fazer apresentações em grupo  126,49 88,41 3.641,5 p < 0,001* 0,65 

21. Conversar com autoridades.  132,97 82,22 2.967,0 p < 0,001* 0,94 
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     (conclusão) 

22. Lidar com críticas de autoridades  121,09 93,56 4.203,0 p = 0,001* 0,49 

23. Resistir à pressões  117,64 96,84 4.561,0 p = 0,006* 0,38 

24. Manter confidências de amigos  117,03 97,43 4.624,5 p = 0,007* 0,28 

25. Fazer amizades  127,72 87,23 3.513,5 p < 0,001* 0,71 

26. Perceber sentimentos de amigos  118,37 96,15 4.485,5 p = 0,005* 0,36 

27. Expressar sentimento negativo  118,09 96,42 4.515,0 p = 0,003* 0,45 

28. Pedir desculpas  118,46 96,07 4.476,5 p = 0,006* 0,37 

29. Negociar divergências  116,15 98,27 4.716,0 p = 0,027* 0,27 

30. Manter o autocontrole  121,67 93,00 4.142,0 p < 0,001* 0,48 

31. Oferecer apoio  120,53 94,09 4.260,5 p < 0,001* 0,55 

32. Negociar o uso do preservativo  113,04 101,23 5.039,5 p = 0,117 0,26 

33. Pedir mudança de conduta  118,66 95,88 4.455,5 p = 0,006* 0,39 

34. Oferecer ajuda  117,66 96,83 4.559,0 p = 0,007* 0,39 

35. Fazer convites  127,37 87,56 3.549,5 p < 0,001* 0,73 

36. Expressar sentimento negativo  124,90 89,92 3.806,0 p < 0,001* 0,63 

37. Apresentar-se a desconhecidos.  123,54 91,22 3.947,5 p < 0,001* 0,55 

38. Manter o autocontrole  118,41 96,11 4.481,0 p < 0,001* 0,39 

Nota. p = probabilidade associada; * = p < 0,05; d = medida do efeito. 

 

No indicador dificuldade, apenas os itens 3, 8, 14 e 32 não apresentaram diferença 

significativa nas pontuações. Neste caso, os valores foram mais altos para o grupo caso, 

comparativamente ao grupo não caso. Para os demais itens, o grupo caso obteve 

pontuações significativamente superiores de dificuldade em relação ao grupo não caso. 

No tocante ao tamanho do efeito, os itens 13 e 21 demonstraram um efeito 

considerado grande para o indicador de dificuldade, estando em consonância com os 

resultados obtidos para o indicador de frequência. Os itens 1, 5, 11, 15, 16, 20, 25, 31, 35, 

36 e 37 evidenciaram um efeito médio, indicando um poder discriminativo moderado e 

importante para diferenciar os dois grupos. 

A Tabela 12 apresenta os dados referentes à análise da distribuição dos 

participantes entre as categorias de classificação do repertório de habilidades sociais, 

comparando os grupos caso e não caso. O teste Qui-Quadrado foi utilizado para avaliar a 

diferença dessa distribuição entre os grupos. 
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Tabela 12 

Classificação do Repertório de Habilidades Sociais dos Adolescentes designados aos 

Grupos Caso (n = 104) e Não Caso (n = 109) de TAS 

Classificação do repertório de habilidades sociais Caso Não Caso Estatística 

Repertório altamente elaborado 9 (8,7%) 22 (20,2%) 

𝜒2 = 9,60 

p = 0,048 

Repertório elaborado 7 (6,7%) 12 (11%) 

Repertório bom 24 (23,1%) 25 (22,9%) 

Repertório médio inferior 9 (8,7%) 11 (10,1%) 

Repertório abaixo da média inferior 55 (52,9%) 39 (35,8%) 

 

Constatou-se uma diferença significativa entre os grupos caso e não caso de TAS 

no que se refere à classificação do repertório de habilidades sociais. No grupo caso, mais 

da metade (52,9%) dos adolescentes foram classificados com repertório abaixo da média 

inferior e 8,7% com repertório médio inferior, sendo ambas as categorias indicativas de 

necessidade de Treinamento de Habilidades Sociais. Ainda neste grupo, 38,5% dos 

adolescentes foram classificados entre o repertório bom e altamente elaborado, contra 

54,1% do grupo não caso. Destaca-se também que 45,9% do grupo não caso obteve 

classificação entre repertório médio inferior e abaixo da média inferior. 

Na comparação entre os grupos caso e não caso, os dados relativos à análise da 

distribuição dos participantes entre as categorias de classificação do custo de resposta na 

emissão das habilidades sociais, estão dispostos na Tabela 13. O teste Qui-Quadrado foi 

empregado para avaliar a diferença dessa distribuição entre os grupos. 

 

Tabela 13 

Classificação do Custo de Resposta e Ansiedade na Emissão das Habilidades Sociais dos 

Adolescentes designados aos Grupos Caso (n = 104) e Não Caso (n = 109) de TAS 

Classificação do custo de resposta e ansiedade na 

emissão das HS 
Caso Não Caso Estatística 

Baixo custo 20 (19,2%) 56 (51,4%) 
𝜒2 = 52,02 

p < 0,001* 
Médio custo 22 (21,2%) 39 (35,8%) 

Alto custo 62 (59,6%) 14 (12,8%) 

Nota. p = probabilidade associada; * = p < 0,05. 
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Constatou-se uma diferença significativa entre os grupos caso e não caso de TAS 

no que se refere à classificação do custo de resposta na emissão das habilidades sociais. No 

grupo caso, houve maior proporção de adolescentes classificados com alto custo de 

resposta (59,6%). No grupo não caso, por sua vez, a maior proporção foi de adolescentes 

classificados com baixo custo de resposta na emissão das habilidades. 

Classificação da Autoestima entre Grupos Caso e Não Caso de Transtorno de 

Ansiedade Social 

Os grupos caso e não caso de TAS foram comparados quanto ao escore total da 

RSES por meio do teste t de Student. O resultado desta análise está apresentado na Tabela 

14. 

 

Tabela 14 

Comparação dos Grupos Caso (n = 104) e Não Caso (n = 109) de TAS com relação à 

Autoestima dos Participantes 

Variável Média (DP) Estatísticas 

Escore total de 
autoestima 

Caso 25,22 (6,01) t = -5,12 

p < 0,001* 

d = 0,71 Não caso 28,88 (4,32) 

Nota. p = probabilidade associada; * = p < 0,05; d = medida do efeito. 

 

Os grupos caso e não caso mostraram uma diferença significativa quanto aos 

escores totais de autoestima, sendo que a média foi significativamente maior para o 

primeiro grupo, quando comparado ao segundo. Como pode ser observado, o escore total 

demonstra um efeito considerado médio para discriminar os grupos, destacando-se, assim, 

a sua relevância na diferenciação dos grupos. 

A Tabela 15 dispõe os dados relativos à análise da distribuição dos participantes 

entre as categorias de classificação da RSES, comparando os grupos caso e não caso. A 

diferença dessa distribuição entre os grupos foi examinada por meio do teste Qui-

Quadrado. 

 

Tabela 15 

Classificação da Autoestima dos Adolescentes designados aos Grupos Caso (n = 104) e 

Não Caso (n = 109) de TAS 
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Classificação da Autoestima Caso Não Caso Estatísticas 

Autoestima baixa 32 (30,8%) 9 (8,3%) 
𝜒2 = 18,26 

p < 0,001 
Autoestima média 66 (63,5%) 87 (79,8%) 

Autoestima elevada 6 (5,8%) 13 (11,9%) 

Nota. p = probabilidade associada; * = p < 0,05 

 

Verificou-se uma diferença significativa entre os grupos caso e não caso de TAS no 

que se refere à classificação da autoestima. No grupo caso, houve maior proporção de 

indivíduos classificados com autoestima média (63,5%), seguido de autoestima baixa 

(30,8%) e autoestima elevada (5,8%). No grupo não caso, a maior proporção foi, também, 

de indivíduos classificados com autoestima média (79,8%), mas seguido de autoestima 

elevada (11,9%) e autoestima baixa (8,3%). 

Relações entre Transtorno de Ansiedade Social, Habilidades Sociais e Autoestima em 

Adolescentes 

Os dados referentes ao escore total do SPIN foram correlacionados com os escores 

totais e fatoriais de frequência e de dificuldade do IHSA-Del-Prette e com o escore total da 

RSES, por meio do teste de correlação de Spearman. Os resultados dessas análises estão 

dispostos na Tabela 16. 

Tabela 16 

Correlações entre TAS, Habilidades Sociais e Autoestima 

(continua) 

Variável ρ de Spearman Probabilidade Associada 

Escore total IHSA (Frequência) - 0,29 p < 0,001 

Escore total IHSA (Dificuldade) 0,59 p < 0,001 

Fator empatia (Frequência) - 0,14 p = 0,049 

Fator autocontrole (Frequência) - 0,10 p = 0,137 

Fator civilidade (Frequência) - 0,23 p = 0,001 

Fator assertividade (Frequência) - 0,25 p < 0,001 
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  (conclusão) 

Fator abordagem afetiva (Frequência) - 0,41 p < 0,001 

Fator desenvoltura social (Frequência) - 0,26 p < 0,001 

Fator empatia (Dificuldade) 0,43 p < 0,001 

Fator autocontrole (Dificuldade) 0,33 p < 0,001 

Fator civilidade (Dificuldade) 0,36 p < 0,001 

Fator assertividade (Dificuldade) 0,50 p < 0,001 

Fator abordagem afetiva (Dificuldade) 0,55 p < 0,001 

Fator desenvoltura social (Dificuldade) 0,59 p < 0,001 

Escore total RSES - 0,43 p < 0,001 

 

 O escore total do SPIN foi correlacionado significativa e positivamente com o 

escore total e todos os fatores de dificuldade do IHSA-Del-Prette. Neste caso, os 

coeficientes de correlação variaram de 0,33 a 0,59, ou seja, com magnitude variando de 

baixa à alta. Em contrapartida, foi correlacionado negativamente com o escore total e todos 

os fatores de frequência do IHSA, e com o escore total da RSES. Neste caso, os 

coeficientes variaram de 0,10 a 0,43, isto é, com magnitude variando de muito baixa à 

moderada. 

Fatores Sociodemográficos, Interpessoais e relacionados à Autoestima associados ao 

Transtorno de Ansiedade Social 

 Foram realizadas análises de regressão logística, por meio do modelo stepwise, a 

fim de verificar a importância relativa das variáveis sociodemográficas, das habilidades 

sociais e da autoestima como fatores preditivos da ocorrência do transtorno de ansiedade 

social (TAS). A seleção da sequência de entrada das variáveis preditivas é realizada 

estatisticamente e são gerados modelos de regressão, com combinações variadas de 

variáveis independentes, de acordo com uma ordem decrescente de importância explicativa 

para as variações observadas. Em todas as análises realizadas, foram inseridas as 

constantes nos modelos de regressão. A variável dependente foi a ocorrência do TAS. As 

variáveis independentes foram aquelas que se mostraram significativas (p < 0,05) e as não 
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significativas (com valores de p até 0,25) na comparação entre os grupos caso e não caso 

de TAS.  

 Foram elaborados quatro modelos de regressão. No primeiro modelo, as variáveis 

independentes (VIs) foram apenas os fatores sociodemográficos. Os fatores que obtiveram 

p < 0,25 e entraram nas análises de regressão foram: ano escolar, idade, número de irmãos 

e escolaridade do pai. No segundo, as VIs foram estes fatores sociodemográficos e a 

autoestima. No terceiro modelo, foram utilizadas como VIs as variáveis referentes às 

habilidades sociais e os fatores sociodemográficos já apresentados. Foi elaborado, ainda, 

um quarto modelo, utilizando como VIs os fatores sociodemográficos, a autoestima e as 

variáveis referentes às habilidades sociais. 

 Na primeira análise realizada, na qual as variáveis independentes foram os fatores 

sociodemográficos, constatou-se que nenhuma das variáveis (ano escolar, idade, número 

de irmãos e escolaridade do pai) se apresentou como significativa. Portanto, não há um 

modelo explicativo nesse caso. 

 A Tabela 17 apresenta os dados da segunda análise de regressão, conduzida com as 

variáveis sociodemográficas e com a autoestima. São exibidos os valores de Beta, do erro 

padrão, da estatística de Wald, de p, do Odds Ratio (razão de chances) e do intervalo de 

confiança de cada variável. 

 

Tabela 17 

Coeficientes Estimados para o Modelo de Regressão Logística para a Ocorrência do TAS, 

obtidos a partir das Variáveis Significativas Sociodemográficas e Autoestima 

Variável 

preditora 
Beta 

Erro 

padrão 
Wald Significância OR IC 

Constante 3,76 0,88 18,28 p < 0,001* 43,04 - 

Autoestima - 0,14 0,03 19,79 p < 0,001* 0,87 0,81 – 0,92 

Nota. p = probabilidade associada; * = p < 0,05;); OR = Odds Ratio; IC = intervalo de confiança. 

O valor da estatística de Hosmer-Lemeshow (Hosmer & Lemeshow, 2000), 

empregado para analisar a qualidade do ajuste do modelo, foi 7,49, e o correspondente 

nível descritivo (p-value) foi de 0,485, indicando que este modelo apresentou um bom 

ajuste. Um ajuste inadequado é obtido quando o valor de significância é inferior a 0,05. O 

valor de R² de Cox e Snell obtido foi 0,112, o que indica que 11% das variações ocorridas 
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na razão de chances foram explicadas pela variável que se mostrou significativa para 

prever a ocorrência do TAS. A Tabela 17 indica, ainda, que a variável autoestima esteve 

fortemente associada à ocorrência do transtorno (p < 0,001). A partir do valor do Odds 

Ratio, é possível afirmar que, a cada aumento de um ponto na escala de autoestima, espera-

se uma redução em 13% de chance de um indivíduo ser rastreado como um possível caso 

de TAS. Nesse sentido, se considerarmos um aumento de cinco pontos na escala de 

autoestima, espera-se que a chance de se tornar caso se reduza em 50%. Da mesma forma, 

aumentando 10 pontos na escala, a chance de se tornar caso reduz para 75%. 

Os dados da terceira análise de regressão, conduzida com as variáveis 

sociodemográficas e com as que se referem às habilidades sociais, são apresentados na 

Tabela 18.  Estão dispostos os valores de Beta, do erro padrão, da estatística de Wald, de p, 

do Odds Ratio e do intervalo de confiança de cada variável. O modelo de regressão 

logística, descrito a seguir, representa o resultado com o melhor poder explicativo do 

fenômeno em estudo. 

 

Tabela 18 

Coeficientes Estimados para o Modelo de Regressão Logística para a Ocorrência do TAS, 

obtidos a partir das Variáveis Significativas Sociodemográficas e Interpessoais 

 

Variável preditora Beta 
Erro 

padrão 
Wald Significância OR IC 

Constante - 1,771 0,70 6,389 p = 0,011* 0,17 - 

Escolaridade do pai -0,669 0,35 3,631 p = 0,057* 0,51 0,26 – 1,02 

Dificuldade na emissão 

das habilidades sociais 
0,037 0,01 9,234 p = 0,002* 1,04 1,01 – 1,06 

Frequência de emissão 
de habilidades de 

abordagem afetiva 

-0,088 0,04 5,698 p = 0,017* 0,91 0,85 - 0,98 

Dificuldade de emissão 

de habilidades de 
desenvoltura social  

0,157 0,06 5,832 p = 0,016* 1,17 1,03 – 1,33 

Nota. p = probabilidade associada; * = p < 0,10; OR = Odds Ratio; IC = intervalo de confiança. 
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O valor da estatística de Hosmer-Lemeshow (Hosmer & Lemeshow, 2000), 

empregado para analisar a qualidade do ajuste do modelo, foi 6,95, e o correspondente 

nível descritivo (p-value) foi de 0,542, indicando que este modelo apresentou um bom 

ajuste. O valor de R² de Cox e Snell obtido foi 0,298, o que indica que quase 30% das 

variações ocorridas na razão de chances foram explicadas pelas variáveis que se mostraram 

significativas para prever a ocorrência do TAS.  

Conforme Tabela 18, observa-se que o resultado da regressão logística indicou que 

as variáveis “escolaridade do pai”, “dificuldade na emissão de habilidades sociais”, 

“frequência de emissão de habilidades de abordagem afetiva” e “dificuldade de emissão de 

habilidades de desenvoltura social” estiveram fortemente associada à ocorrência do 

transtorno. Verificando-se o valor do Odds Ratio, é possível afirmar que adolescentes com 

pais que apresentaram escolaridade acima de Ensino Fundamental completo, ou seja, 

Ensino Médio incompleto ou completo e Ensino Superior completo, tinham uma chance 

49,8% menor de apresentar o transtorno, quando comparados àqueles cujos pais 

apresentavam escolaridade mais baixa – Ensino Fundamental incompleto ou completo.  

A partir do valor do Odds Ratio, no que se refere à dificuldade na emissão de 

habilidades sociais, obtida por meio do escore total do indicador de dificuldade do IHSA-

Del-Prette, é possível afirmar que a cada aumento de um ponto no escore, espera-se um 

aumento em 4% de chance do indivíduo se tornar caso. Se considerarmos um aumento de 

cinco pontos nesse mesmo escore, estima-se que a chance de se tornar caso aumenta em 

20%. E, nesse sentido, espera-se um aumento em 44,7% na chance de se tornar caso, se 

tomarmos um aumento de 10 pontos no escore total de dificuldade.  

Da mesma forma, no que se refere à variável “frequência de emissão de habilidades 

de abordagem afetiva”, obtida mediante escore fatorial do IHSA-Del-Prette, é possível 

afirmar que a cada aumento de um ponto no escore, espera-se uma redução em 9% na 

chance do indivíduo se tornar caso de TAS. Nesse sentido, considerando um aumento de 

cinco pontos nesse escore, espera-se que a chance de se tornar caso apresente uma redução 

de 35,6%. Se considerarmos, ainda, que esse aumento seja de dez pontos no escore, espera-

se que essa redução de chance de se tornar caso seja de 58,5%. 

Verificando-se, ainda, o valor do Odds Ratio, é possível afirmar que, a cada 

aumento no escore fatorial do IHSA-Del-Prette referente à dificuldade de emissão de 

habilidades de desenvoltura social, espera-se um aumento em 17% na chance do indivíduo 

se tornar caso de TAS. Ao considerarmos um aumento de cinco pontos nesse escore, 

espera-se que o indivíduo tenha uma chance 2,19 vezes maior de se tornar caso. Se o 
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aumento no escore for de dez pontos, espera-se uma chance 4,8 vezes maior do indivíduo 

apresentar o transtorno. 

Foi realizada uma quarta análise de regressão, na qual as variáveis independentes 

foram todas que se mostraram significativas (p < 0,05) e as não significativas (com valores 

de p até 0,25) na comparação entre os grupos caso e não caso de TAS. No entanto, foi 

constatado o mesmo modelo anterior, da terceira análise de regressão. 
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DISCUSSÃO 

 O presente estudo buscou identificar a prevalência de indicadores de TAS nos 

adolescentes de 15 a 17 anos de duas escolas públicas. Os resultados obtidos com este 

estudo permitiram verificar a relação entre indicadores do transtorno, as habilidades sociais 

e a autoestima desses estudantes. Foi possível, ainda, descrever as características 

sociodemográficas dos participantes, seu repertório de habilidades sociais e seu grau de 

autoestima. Além disso, por meio da análise de regressão logística, foi possível identificar 

os fatores associados à ocorrência de indicadores do transtorno.  

Algumas características são destacadas na composição da amostra de participantes. 

Houve uma maior participação de adolescentes do gênero feminino (64,8%), o que mostra 

uma maior predominância do gênero nas turmas participantes. A grande maioria dos 

adolescentes nunca recebeu reprovação na escola (92,0%) e não trabalha (79,3%), o que 

era esperado por conta da idade. No que se refere à escolaridade dos pais, a maioria 

possuía apenas Ensino Fundamental incompleto (29,9%) e uma pequena parte possui 

Ensino Superior completo (6,5%). A média da renda familiar aproximada indicada foi de 

mais de três salários mínimos. No entanto, esse é um dado impreciso, pois muitos 

adolescentes desconheciam essa informação durante a coleta de dados, segundo o relato 

dos mesmos, indicando o valor que imaginavam como correto. 

A amostra de adolescentes desse estudo foi constituída de estudantes do 9º ano do 

Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio de duas escolas públicas, sendo 

que o 9º ano era oferecido apenas por uma das instituições. Comparativamente a estudos 

nacionais, um deles foi realizado apenas com alunos do Ensino Fundamental de uma escola 

particular (D’el Rey et al., 2006), enquanto que o outro utilizou alunos do Ensino 

Fundamental e Médio, de uma escola particular e uma pública (Fernandes & Terra, 2008).  

Um dado importante obtido na pesquisa se refere à prevalência de indicadores do 

TAS na amostra. Quase metade (48,8%) dos adolescentes foi classificada como caso de 

TAS (48,8%), porcentagem alta quando comparada a outros estudos semelhantes. Em 

estudos internacionais, a prevalência do transtorno variou de 1,6 a 7,2% em adolescentes 

(Essau et al., 1999; Merikangas et al., 2002; Stein et al., 2001). Essa discordância entre os 

dados pode ser explicada pela diferença de métodos utilizados nos estudos, que 

empregaram instrumentos de medida distintos para a avaliação do TAS. Outro ponto a se 

questionar se refere ao contexto social do Brasil, quando comparado a outros países. Em 

estudos nacionais, essa prevalência variou de 7,8 a 23,12% (D’el Rey et al., 2006; 
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Fernandes & Terra, 2008), utilizando o mesmo instrumento de medida (SPIN). Em ambos 

os estudos, foi utilizado o instrumento traduzido por Vilete (2002), mas empregando o 

escore 19 como ponto de corte, baseado no estudo original de Connor et al. (2000), ao 

invés daquele indicado para o nosso contexto. 

A maioria dos adolescentes que compuseram a amostra morava junto com os dois 

pais. No entanto, não houve uma diferença significativa entre os grupos caso e não caso de 

TAS. Esse dado contradiz àquele apresentado por Papalia & Feldman (2013), indicando 

que adolescentes com pais casados tendem a apresentar menos problemas 

comportamentais, quando comparados a adolescentes com pais separados, indicando a 

necessidade de novas pesquisas que investiguem essa relação. 

Por meio do modelo obtido pela análise de regressão logística, a escolaridade do pai 

se mostrou fortemente associada à presença de indicadores do TAS. Adolescentes cujos 

pais tinham escolaridade acima de Ensino Fundamental completo, apresentaram quase 

50% menos chances de apresentar o transtorno, quando comparados a adolescentes com 

pais que possuíam escolaridade mais baixa. Esse dado não foi encontrado em outros 

estudos semelhantes, demonstrando a necessidade de outros estudos para comparações 

mais consistentes. 

Os adolescentes da amostra, em sua maioria, não consideravam sua mãe nem seu 

pai tímidos. Não houve diferença significativa entre casos e não casos quanto à timidez dos 

pais. Esse dado pode contrastar com a ideia de que indivíduos que possuem pais tímidos 

apresentam maiores chances de desenvolverem o TAS por causa do modelo parental. 

Com relação ao gênero, observou-se que há uma maior prevalência de indicadores 

do TAS em adolescentes do gênero feminino (65,4%) do que masculino (34,6%). Esse 

dado está em consonância com o de outros estudos nacionais (Fernandes & Terra; D’el 

Rey et al., 2006). Porém, neste estudo, essa diferença entre os gêneros pode ser explicada 

pela amostra utilizada, composta por mais mulheres (64,8%) que homens (35,2%). Quando 

observada a proporção de casos em cada gênero, constatou-se uma quase equivalência 

entre o gênero feminino (49,3%) e o masculino (48%). 

Com relação aos fatores associados à manifestação de indicadores do TAS, a 

análise de regressão logística mostrou que as variáveis preditoras do transtorno foram: 

“escolaridade do pai”, “dificuldade na emissão de habilidades sociais”, “frequência de 

emissão de habilidades de abordagem afetiva” e “dificuldade de emissão de habilidades de 

desenvoltura social”. Esse modelo teve um bom poder preditivo, explicando quase 30% da 

variância da manifestação de indicadores do TAS no adolescentes. É importante observar 
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que a frequência da emissão das habilidades sociais gerais, obtida pelo escore total do 

indicador frequência não foi preditiva do transtorno.  

Os dados obtidos nessa pesquisa destacaram o impacto das habilidades sociais no 

transtorno de ansiedade social. A maioria dos adolescentes que compuseram a amostra foi 

classificada com um repertório de habilidades sociais abaixo da média inferior. Além 

disso, a maioria dos adolescentes classificados com indicadores do TAS, foram, também, 

classificados com um repertório de habilidades sociais abaixo da média inferior. Em 

consonância com estudos na área, um repertório de habilidades sociais mais deficitário foi 

relacionado a indivíduos classificados com indicadores do TAS (Alfano et. al, 2006; 

Alfano et al., 2008; Beidel et al., 2007; Mesa et al., 2014; Spence et al., 1999). 

O IHSA-Del-Prette fornece escores totais e fatoriais para dois indicadores: 

frequência e dificuldade. Em tese, quanto maiores fossem os escores de frequência, o 

respondente apresentaria um repertório de habilidades sociais mais elaborado. Por sua vez, 

quanto maiores os escores de dificuldade, mais deficitário seria o repertório de habilidades 

do adolescente. 

No tocante ao indicador frequência, todas os fatores do IHSA-Del-Prette foram 

correlacionadas significativamente e de forma negativa ao escore total do SPIN. O fator 

abordagem afetiva do indicador de frequência do IHSA esteve associado à ocorrência do 

transtorno por meio do modelo de regressão logística. A cada aumento de um ponto no 

escore desse fator, espera-se que a chance do indivíduo se tornar caso diminua em 9%. Isso 

reforça os dados de que adolescentes com TAS possuem um repertório de habilidades 

sociais menos elaborado, comparativamente a adolescentes sem TAS (Alfano et. al, 2006; 

Alfano et al., 2008; Beidel et al., 2007; Mesa et al., 2014; Spence et al., 1999). 

Com relação ao indicador dificuldade do IHSA-Del-Prette, todos os fatores foram 

correlacionadas significativa e positivamente ao escore total do SPIN. Por meio da análise 

de regressão logística, o escore total de dificuldade se apresentou fortemente associado à 

ocorrência do transtorno (p = 0,017). O fator desenvoltura social, correspondente ao 

indicador dificuldade do IHSA esteve também fortemente associado à ocorrência de 

indicadores do TAS, mediante análise de regressão logística. Espera-se um aumento em 

17% na chance do indivíduo se tornar caso a cada aumento de um ponto no escore desse 

fator. Esses dados corroboram com os dados que indicam que adolescentes com TAS 

possuem maior dificuldade de apresentar reações consideradas socialmente habilidosas 

(Alfano et. al, 2006; Alfano et al., 2008; Beidel et al., 2007; Mesa et al., 2014; Spence et 

al., 1999).  
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No que diz respeito às correlações entre o escore total do SPIN e os escores 

relativos ao indicador de frequência do IHSA-Del-Prette, os dados indicaram que quanto 

mais elaborado fosse o repertório global de habilidades sociais e as suas classes 

componentes de empatia, autocontrole, civilidade, assertividade, abordagem afetiva e 

desenvoltura social, menor seria a chance de um adolescente satisfazer os critérios de 

rastreamento do TAS. Esses dados estão em consonância a resultados de outros 

semelhantes (Alfano et. al, 2006; Alfano et al., 2008; Beidel et al., 2007; Mesa et al., 2014; 

Spence et al., 1999).  

Para as correlações entre o escore total do SPIN e os escores relativos ao indicador 

de dificuldade do IHSA-Del-Prette, os resultados apontaram que quanto maior fossem o 

custo de resposta e ansiedade experimentada pelo adolescente para o desempenho das 

habilidades sociais, maior seria a sua chance de ser rastreado como um possível caso de 

TAS. No que se refere às correlações entre o escore total do SPIN e o escore total da 

RSES, os dados apontaram que quanto menor fosse o grau de autoestima de um 

adolescente, maior seria a probabilidade de ele satisfazer os critérios de rastreamento de 

indicadores para o TAS. 

A partir da designação da amostra em grupos caso e não caso de TAS, constatou-se 

que a maioria dos adolescentes classificados com TAS apresentou altos escores no 

indicador dificuldade do IHSA-Del-Prette (59,6%). Esse resultado indica um alto custo de 

resposta e ansiedade na emissão das habilidades sociais em indivíduos com TAS. Portanto, 

conclui-se que adolescentes com TAS, além de possuírem um repertório de habilidades 

sociais inferior, apresentaram maior dificuldade em apresentar esses comportamentos 

socialmente habilidosos, comparativamente àqueles sem TAS. 

Os grupos caso e não caso de TAS foram comparados em relação aos itens do 

IHSA-Del-Prette, para cada um de seus indicadores. No que se refere ao indicador 

frequência, 12 itens apresentaram diferença significativa entre os grupos, com os 

respondentes rastreados com TAS obtendo escores inferiores quando comparados ao grupo 

não caso. Desses 12 itens, a maioria (cinco itens) compõe o fator abordagem afetiva. Para 

a maioria dos itens que não apresentaram diferença significativa entre os grupos, os 

respondentes com TAS também obtiveram valores inferiores, sugerindo um déficit em seus 

repertórios de habilidades sociais. O indicador dificuldade, por sua vez, teve 33 itens 

apresentando diferenças significativas entre os grupos, sendo que, em todos os itens, as 

pontuações foram mais altas para o grupo caso. Mesmo os itens que não apresentaram 

diferença significativa, o grupo caso obteve pontuações superiores. Esse é mais um indício 
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da relação entre a presença do transtorno e uma maior dificuldade em apresentar reações 

socialmente habilidosas a demandas do ambiente.  

A maioria dos adolescentes participantes desse estudo foi classificada como tendo 

autoestima média, tanto para o gênero feminino quanto para o masculino. Foi constatada 

uma diferença significativa entre indivíduos caso e não caso de TAS com relação à 

autoestima. Os adolescentes com indicadores para o TAS apresentaram autoestima mais 

baixa, comparativamente aos adolescentes sem o transtorno, estando esses dados em 

concordância com aqueles encontrados em estudos anteriores (Iancu et al., 2015; 

Maldonado et al., 2013; Schreiber et al., 2012). 

Os resultados encontrados são importantes para a área das habilidades sociais e de 

saúde mental. Partindo do pressuposto que um repertório deficitário de habilidades sociais 

esteja relacionado à presença de indicadores do TAS, espera-se que, com a melhora desse 

repertório, os sintomas do transtorno melhorem concomitantemente. Nesse sentido, pode-

se supor que quanto mais cedo fossem ensinados comportamentos socialmente habilidosos 

aos indivíduos, tornar-se-ia menos provável que desenvolvessem o TAS, considerando o 

dado que a adolescência é vista como uma idade de pico para o seu desenvolvimento 

(Kaplan & Sadock, 2001; DSM-V – APA, 2014). Além disso, a identificação precoce do 

TAS contribuiria para um tratamento adequado, diminuindo os prejuízos gerados por este 

transtorno (Essau et al., 1999; Davidson et al., 1993; Magee et al., 1996; Patel et al., 2002; 

Öst, 1987). 

A hipótese principal do presente estudo foi que adolescentes com manifestações do 

TAS apresentariam um repertório de habilidades sociais mais pobre e baixos níveis de 

autoestima, quando comparados com adolescentes que não foram rastreados com o 

transtorno. Essa hipótese foi confirmada, estando de acordo com os resultados obtidos em 

outros estudos (Alfano et al., 2006; Alfano et al., 2008; Beidel et al., 2007; Mesa et al., 

2014; Spence et al., 1999; Iancu et al., 2015; Maldonado et al., 2013; Schreiber et al., 

2012). 

A hipótese secundária desse estudo foi que um repertório deficitário de habilidades 

sociais e baixos níveis de autoestima se apresentariam como variáveis preditoras à 

ocorrência do TAS. Essa hipótese foi parcialmente confirmada. A partir do melhor modelo 

explicativo encontrado, por meio da regressão logística, constatou-se que um repertório 

global mais pobre de habilidades sociais não se mostrou como variável preditora do 

transtorno, embora a classe de habilidades sociais de abordagem afetiva tenha se 

evidenciado como preditora. No que se refere ao indicador dificuldade, além do escore 
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total, o fator desenvoltura social também se mostrou fortemente associado à ocorrência do 

TAS. Pode-se assumir que o indicador de frequência indica um déficit de desempenho na 

emissão das habilidades sociais. O indicador dificuldade, por sua vez, sinaliza um déficit 

de fluência, isto é, uma dificuldade em emitir determinado desempenho, mediada pelo 

custo de resposta e níveis altos de ansiedade. Nesse sentido, pressupõe-se que a ansiedade 

iniba o desempenho das habilidades sociais, reforçando, assim, a hipótese apresentada no 

estudo de Angélico (2009). 

Por meio da análise de regressão logística, foi observado que a autoestima só 

apareceu como variável preditora do TAS, na ausência dos dados das habilidades sociais. 

Ao inserir as habilidades no modelo, a autoestima não esteve mais associada à 

manifestação do transtorno. Provavelmente, isso ocorreu porque um repertório de 

habilidades sociais mais rico prediz um maior grau de autoestima do indivíduo e não o 

inverso, ou seja, não é possível afirmar que um grau de autoestima elevado favoreceria um 

repertório de habilidades sociais mais elaborado. 

Uma limitação deste estudo é que se trata de uma pesquisa do tipo correlacional, 

não permitindo, desta forma, garantir uma relação de causalidade entre os fatores 

associados e o TAS (Contandriopoulos et al., 1994; Selltiz et al., 1987). Portanto, esse 

estudo permitiu identificar os fatores preditores do TAS, mas não possibilitou verificar a 

relação causal entre o repertório de habilidades sociais, a autoestima e o TAS.  

Outra limitação se refere ao viés seleção, presente no delineamento de Comparação 

com Grupo Estático, utilizado nesse estudo. Este viés aparece quando há comparação de 

grupos naturais que apresentam diferenças em sua composição em relação às variáveis 

sociodemográficas (Selltiz et al., 1987). Essa característica limita a validade interna da 

pesquisa. No entanto, por meio da análise de equivalência dos grupos caso e não caso 

quanto às variáveis sociodemográficas, verificou-se que os grupos são equivalentes para a 

maioria das variáveis, com exceção da variável ano escolar. Portanto, os grupos eram 

comparáveis para a maioria das variáveis investigadas, favorecendo, assim, uma maior 

validade interna desse estudo. 
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CONCLUSÃO 

Com base na revisão bibliográfica empreendida, esperava-se encontrar uma menor 

prevalência de indicadores para o TAS nos adolescentes. Os dados obtidos são 

preocupantes, pois quase metade dos participantes da pesquisa foi rastreada com o 

transtorno. Conhecendo os prejuízos acarretados pelo TAS, sabe-se que esses adolescentes 

podem apresentar problemas em vários aspectos ao longo da vida, como, por exemplo 

dificuldades de lazer, de autocuidado e sociais, na participação de atividades profissionais 

(Morais, Crippa, & Loureiro, 2008). Esses dados apontam a necessidade de intervenção 

junto aos alunos. 

A correlação negativa entre os indicadores para o TAS e um repertório elaborado 

de habilidades sociais, incluindo suas classes componentes, indica a necessidade de 

intervenções junto à família e a escola, principalmente no tocante ao treinamento dessas 

habilidades. É importante que sejam realizadas outras pesquisas com essa mesma temática, 

visto que são escassos os estudos desenvolvidos até o momento. 

Foi possível identificar as variáveis preditoras da ocorrência de indicadores para o 

TAS. O transtorno esteve mais presente quando: o pai do adolescente tinha cursado apenas 

o ensino fundamental; o adolescente apresentou alta dificuldade na emissão de habilidades 

sociais no geral; baixa frequência de emissão de habilidades componentes da classe 

abordagem afetiva; e apresentou alta dificuldade na emissão de habilidades de 

desenvoltura social. 

Esse estudo possibilitou um avanço do conhecimento na área, já que não foram 

encontradas pesquisas nacionais ou internacionais que avaliassem a relação entre o 

transtorno de ansiedade social, as habilidades sociais e a autoestima em adolescentes. 

Espera-se contribuir, principalmente, no foco do tratamento do TAS a partir dos resultados 

apresentados, visando melhorar a qualidade de vida dos adolescentes acometidos pelo 

transtorno.  

Considera-se importante, mediante os dados apresentados, um melhor preparo de 

pais e professores para identificar precocemente o transtorno, com a criação de estratégias 

que possam prevenir e tratar a manifestação de indicadores para o TAS. A realização de 

uma pesquisa longitudinal poderia confirmar a influência do ensino de habilidades sociais 

sobre a manifestação do transtorno. Para tal, o estudo precisaria contar com um grupo 

experimental e outro controle e, ainda assim, seria difícil controlar variáveis e vieses 

atuantes nos grupos para fazer previsões precisas acerca do desenvolvimento do transtorno.  
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O que dificultou comparações mais robustas entre os resultados desta pesquisa e 

aqueles obtidos em outros estudos foi a falta de um instrumento padrão-ouro para 

avaliação das habilidades sociais em adolescentes. No geral, os estudos encontrados na 

literatura da área utilizaram métodos diferentes para o exame das habilidades sociais, 

como, por exemplo, uso de outras escalas, observação de avaliadores independentes e 

autoavaliação (Alfano et al., 2006; Alfano et al., 2008; Beidel et al., 2007; Mesa et al., 

2014; Spence et al., 1999; Erath et al., 2007).  

A análise dos resultados deste estudo aponta para a necessidade de novas pesquisas 

com amostras mais amplas, com confirmação diagnóstica para a designação dos 

participantes aos grupos caso e não caso de TAS e devido pareamento de suas 

características sociodemográficas, garantindo uma maior validade externa dos dados 

obtidos, ou seja, que possibilitem a generalização dos resultados para outros grupos e 

contextos brasileiros. Ressalta-se, ainda, a importância da realização de outras pesquisas 

que investiguem o papel da autoestima como variável moderadora da relação entre 

indicadores do TAS e déficit de habilidades sociais. 
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ANEXO A - Inventário de Fobia Social (SPIN) 

 Por favor, verifique quanto (com que intensidade) os problemas seguintes incomodaram 

você durante a última semana. Marque apenas um retângulo para cada problema e esteja certo de 

que respondeu todos os itens. 

 Nada 
Um 

pouquinho 

Alguma 

coisa 
Muito Extremamente 

1. 

Eu tenho medo de autoridades (por 

exemplo, professores, instrutores, 

diretor, etc.) 

     

2. 
Eu fico incomodado de corar (ficar 

vermelho) na frente dos outros. 

     

3. Festas e eventos sociais me assustam. 
     

4. 
Eu evito falar com pessoas que eu não 

conheço. 

     

5. Ser criticado me assusta muito. 
     

6. 

O medo de ficar constrangido me faz 

evitar fazer coisas ou falar com outras 

pessoas. 

     

7. 
Suar na frente dos outros me causa mal-

estar. 

     

8. Eu evito ir a festas. 
     

9. 
Eu evito atividades nas quais sou o 

centro das atenções. 

     

10. Falar com estranhos me assusta. 
     

11. 

Eu evito ter que fazer discursos ou 

palestras (como falar na frente da turma 

ou para uma plateia). 

     

12. 
Eu faria qualquer coisa para evitar ser 

criticado. 

     

13. 

Palpitações (batidas fortes ou rápidas) 

do coração me incomodam quando eu 

estou perto dos outros. 

     

14. 
Eu tenho medo de fazer coisas quando 

as pessoas possam estar olhando. 

     

15. 
Ficar constrangido ou parecer estúpido 

estão entre os meus piores medos. 

     

16. 

Eu evito falar com qualquer autoridade 

(por exemplo, professores, instrutores, 

diretor, etc.) 

     

17. 
Tremer na frente dos outros me causa 

mal-estar. 
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ANEXO B – Escala de Autoestima de Rosenberg (RSES) 

 

Leia cada frase com atenção e marque um X na opção mais adequada. 

1. Eu sinto que sou uma pessoa de valor, no mínimo, tanto quanto as outras pessoas. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 

2. Eu acho que eu tenho boas qualidades. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 

3. Levando tudo em conta, eu penso que eu sou um fracasso. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 

4. Eu acho que sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 

5. Eu acho que eu não tenho muito do que me orgulhar. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 

6. Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 

7. No conjunto, eu estou satisfeito comigo. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 

8. Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesmo. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 

9. Às vezes eu me sinto inútil. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 

10. Às vezes eu acho que não presto para nada. 

(1) Discordo Totalmente   (2) Discordo   (3) Concordo   (4) Concordo Totalmente 
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APÊNDICE A – Questionário Sociodemográfico 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO  Data___/___/2016 

Q1. Nome: ___________________________________________________________________ 

Q2. Escola:___________________________________________________________________ 

Q3. Sexo:  (   ) 1. Masculino     (   ) 2. Feminino 

Q4. Idade: _____ anos.         Q5. Data de Nascimento: ......./........./................. 

Q6. Ano em que estuda: _____ ano  Ensino:  (   ) Fundamental    (   ) Médio 

Q7. Já repetiu o ano na escola?   (   ) 1. Sim   (   ) 2. Não 

Q8. Mora com os pais?  (   ) Somente com a mãe   (    ) Somente com o pai   (   ) Outro: 

_______________ 

Q9. Quantas pessoas moram com você? ________ 

Q10. A casa onde você mora é:    (    ) Própria  (    ) Alugada  (    ) Emprestada  (   ) Outro 

Q11. Seus pais são separados?    (    ) Sim    (    ) Não 

Q12. Tem irmãos?    (    ) 1. Sim     (    ) 2. Não Q13. Quantos? _______ 

Q14. Você utiliza a internet? (Se não, pule para Q16)     (    ) 1. Sim   (    ) 2. Não 

Q15. Se sim, para quê? (    ) Redes sociais  

  (    ) Pesquisas escolares 

  (    ) Jogos 

  (    ) Outro: _____________ 

Q16. Qual a idade da sua mãe?  ______ anos 

Q17. Qual a escolaridade da sua mãe?     (    ) Ensino fundamental incompleto 

                                (    ) Ensino fundamental completo 

                                (    ) Ensino Médio incompleto 

                                (    ) Ensino Médio completo 

                                (    ) Ensino Superior completo 

Q18. Qual a idade do seu pai? ______ anos 

Q19. Qual a escolaridade do seu pai?     (    ) Ensino fundamental incompleto 

                              (    ) Ensino fundamental completo 

                              (    ) Ensino Médio incompleto 

                              (    ) Ensino Médio completo 

                              (    ) Ensino Superior completo 
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Q20. Você considera sua mãe tímida?  (    ) Sim   (    ) Não 

Q21. Você considera seu pai tímido?  (    ) Sim   (    ) Não 

Q22. Você trabalha? (    ) Não   (    ) Sim, em: ___________________ 

Q23. Qual a renda aproximada da sua família?  _________ reais 

Q24. Você possui algum tipo de deficiência?   (   ) Sim   (   ) Não       

Q25. Qual? _____________________________________________ 
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APÊNDICE B  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A ansiedade social se caracteriza por sentir-se incomodado nas situações sociais nas 

quais se está em contato com outras pessoas. As pessoas que experimentam este transtorno 

tendem a evitar interação social, o que pode prejudicar seus relacionamentos. Para 

conhecer melhor essa condição, sua relação com habilidades de relacionamento e 

autoestima, estamos solicitando a participação de seu filho em responder alguns 

questionários.  

Caso você aceite que ele participe, estará contribuindo para conhecer o número de 

casos da ansiedade social no município e a sua relação com a autoestima e com as 

habilidades de relacionamento. A responsável por esse estudo é Larissa Aguiar Magalhães, 

psicóloga e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade 

Federal de São João del-Rei. 

O nome de seu filho não aparecerá em nenhum momento do estudo, pois ele será 

identificado com um número. Todas as informações prestadas por ele serão mantidas 

somente entre nós, portanto, são sigilosas. A divulgação dos resultados será anônima e em 

conjunto com as respostas de um grupo de pessoas. A qualquer momento, você ou ele 

poderão interromper ou desistir de participar deste estudo.  

Pela participação no estudo, seu filho não receberá nenhum valor em dinheiro, mas 

também não terá nenhuma despesa. Apesar disso, caso sejam identificadas e comprovadas 

despesas provenientes desta pesquisa, ele tem assegurado o direito de ressarcimento.  

A participação de seu filho consistirá em responder quatro instrumentos, nos quais 

não existem respostas certas ou erradas. A aplicação dos instrumentos será em sala de aula. 

O tempo previsto para a participação de seu filho nesta pesquisa será de, 

aproximadamente, 40 minutos. Você poderá ter todas as informações que quiser sobre este 

estudo e poderá retirar seu consentimento e suspender a participação de seu filho a 

qualquer momento, se você desejar. A participação dele é voluntária, e sua recusa em 

participar ou sua desistência em continuar não acarretará em nenhum prejuízo para você ou 

para ele. 

As informações coletadas pelos instrumentos que serão utilizados na pesquisa 

ficarão arquivadas no Laboratório de Pesquisa em Saúde Mental (LAPSAM) da 

Universidade Federal de São João del-Rei por um período de 5 (cinco) anos, em sigilo 

absoluto. Após esse período, os questionários serão destruídos. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, __________________________________________________, responsável pelo menor  

(nome do responsável) 

_________________________________,li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi 

(nome do menor) 

para que serve o estudo e como ele será realizado. A explicação que recebi esclarece que a 

participação do meu filho não implicará em nenhum risco para mim ou para ele. Eu entendi 

que sou livre para interromper a participação dele a qualquer momento, sem justificar 

minha decisão. Sei que o nome do meu filho não será divulgado, que ele não terá despesas 

e que não receberá dinheiro para participar do estudo. Eu concordo que ele participe deste 

estudo. 

Ubá, Minas Gerais, ........../........../ 2016 

 

______________________________  ___________________________ 

Assinatura do responsável (pais ou tutores)           Documento de identidade  

 

___________________________________________ 

     Assinatura do pesquisador responsável 

 

Caso você queira conversar com a pesquisadora responsável por este estudo, você pode 

telefonar para o número indicado abaixo (a ligação pode ser realizada a cobrar). 

 

Nome da Pesquisadora Responsável: Larissa Aguiar Magalhães 

Endereço: Praça Dom Helvecio, 74/sala 2.06 LP, Fábricas, São João del-Rei, Minas 

Gerais, CEP 36.301- 160. Campus Dom Bosco - UFSJ.  

Fone: (32) 9 9910-6970  

E-mail: larissaam@live.com 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento ou aos aspectos éticos desta pesquisa, 

você pode entrar em contato com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei (CEPSJ).  

Endereço: Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-

334. Campus Santo Antônio - UFSJ.  

Fone: (32) 3373-5479  

E-mail: cepes@ufsj.edu.br 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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TERMO DE ASSENTIMENTO DO MENOR 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que busca conhecer os 

casos de ansiedade social em adolescentes e sua relação com a autoestima e as habilidades 

de relacionamento. A responsável por esta pesquisa é Larissa Aguiar Magalhães, psicóloga 

e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade Federal 

de São João del-Rei. 

Todas as informações fornecidas por você têm caráter sigiloso, ou seja, não serão 

reveladas posteriormente. O seu nome não será divulgado. Você será identificado por um 

número e os resultados serão divulgados em termos de grupo. 

Este estudo não irá implicar em prejuízo ou desconforto para você. Você não terá 

nenhum custo e nem receberá qualquer valor em dinheiro por colaborar com este estudo. 

Apesar disso, caso sejam identificadas e comprovadas despesas provenientes desta 

pesquisa, você tem assegurado o direito de ressarcimento. A qualquer momento, você 

poderá interromper ou desistir de participar deste estudo.  

A sua participação consistirá em responder quatro instrumentos, nos quais não 

existem respostas certas ou erradas. A aplicação dos instrumentos será em sala de aula. O 

tempo previsto para a participação nesta pesquisa será de, aproximadamente, 40 minutos. 

 

Eu, _____________________________________________, li e/ou ouvi o esclarecimento  

  (nome do menor) 

acima e compreendi  para que serve o estudo e como ele será realizado. A explicação que 

recebi esclarece que a minha participação não implicará em nenhum risco para mim. Eu 

entendi que sou livre para interromper a participação a qualquer momento, sem justificar 

minha decisão. Sei que o meu nome não será divulgado, que não terei despesas e que não 

receberei dinheiro para participar do estudo. Eu concordo participar deste estudo. 

Ubá, Minas Gerais,  ........../...................../ 2016 

 

____________________________   ____________________________ 

       Assinatura do participante  Assinatura do responsável pela pesquisa 
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Em caso de dúvida em relação a este documento ou aos aspectos éticos desta pesquisa, 

você pode entrar em contato com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Federal de São João del-Rei (CEPSJ).  

Endereço: Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 36307-

334. Campus Santo Antônio - UFSJ.  Fone: (32) 3373-5479   E-mail: cepes@ufsj.edu.br 

mailto:cepes@ufsj.edu.br
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