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RESUMO
FORNI-SANTOS, L. Estudo da validade e fidedignidade da Escala de Ansiedade Social
de Liebowitz – versão auto-aplicada. 2012. 122f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 2012.
O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é caracterizado pelo medo acentuado ou persistente
de situações nas quais o individuo poderia sentir vergonha, levando ao comportamento de
esquiva fóbica. Contudo, ainda é pouco diagnosticado, devido às dificuldades em perceber
suas características como sintomas. Desse modo, a validação de instrumentos para
rastreamento do TAS são de grande importância para auxiliar no diagnóstico e conduta.
Dentre os instrumentos disponíveis na literatura, a Escala de Ansiedade Social de Liebowitz
(LSAS) tem sido a mais utilizada mundialmente, seja em situações clínicas ou de pesquisa,
porém para uso no contexto brasileiro, este instrumento não foi consistentemente validado.
Assim, o objetivo deste estudo é aferir as qualidades psicométricas de validade (concorrente,
divergente e discriminativa) e fidedignidade da LSAS-SR, traduzida para o português do
Brasil, em sua versão auto-aplicada, em uma amostra de universitários da população geral
(N=413) e em uma amostra clínica de TAS (N=252). Para tanto, foram coletados dados com
universitários de duas instituições do interior do estado de São Paulo. Foram utilizados
instrumentos para avaliação específica do TAS e de seus subtipos e outros para avaliação de
constructos correlacionados ao TAS, tais como, ansiedade geral, prejuízos funcionais,
depressão e abuso de álcool, além da LSAS-SR e um questionário de identificação. A LSASSR apresentou excelente consistência interna (α=0,90-0,96). A validade convergente com
escalas específicas para avaliação do TAS apresentou correlações que variam de 0,33 a 0,84.
Com a escala que avalia aspectos específicos do TAS (falar em púbico) as correlações foram
fracas e pouco significativas, sendo que com a escala de ansiedade geral esses valores foram
de 0,21 a 0,57, classificada como fraca a moderada. Apresentou correlações moderadas, na
maioria dos casos, com construtos correlacionados, tais quais depressão (0,36-0,52) e prejuízo
funcional (0,30-0,72). Foi observada também adequada capacidade de discriminação da escala
no que tange a diferenciação casos e não-casos (S=0,96, E=0,80). Na análise fatorial
exploratória apontou inicialmente uma solução de 12 fatores. Testaram-se também soluções
de três, quatro e cinco fatores, sendo que os mesmos foram compostos por agrupamentos de
itens diferentes dos estudos prévios. A análise fatorial confirmatória também não replicou os
achados prévios, sinalizando, tal como encontrado na literatura, a dificuldade em conseguir-se
uma estrutura fatorial de consenso, comum às diversas culturas nas quais o instrumento foi
estudado. Para avaliação da fidedignidade teste-reteste, foi calculado o Coeficiente de
Correlação Intraclasse (0,81) e de Pearson (0,82) os quais mostram-se satisfatórios. Os
presentes achados vão ao encontro de estudos internacionais que certificam às excelentes
qualidades psicométricas da LSAS-SR.
Palavras-chave: Ansiedade Social, Escalas, Validade, Fidedignidade

ABSTRACT
FORNI-SANTOS, L. Study of the validity and reliability of Liebowitz Social Anxiety
Scale – self-reported version. 2012. 122f. Dissertation (Master Degree) – Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 2012.
Social Anxiety Disorder (SAD) is characterized by the sharp or persistent fear of situations in
which the individual could feel shame, leading to a behavior of phobic avoidance. However, it
is still little diagnosed, due to the difficulty in recognizing its characteristics as symptoms.
Therefore, the validation of instruments to screening SAD is highly important to help in the
diagnosis and treatment. Among the instruments available in the literature, Liebowitz Social
Anxiety Scale (LSAS) has been the most used worldwide, being in clinical or of research
situations. However, in the Brazilian context the use of this instrument has not been
consistently validated. Thus, the objective of this study is to verify the psychometric qualities
of validity (convergent, divergent and discriminant) and reliability of LSAS-SR, translated
into Portuguese, in its self-reported version, in a sample of university students from the
general population (N = 413) and in a clinical sample of SAD (N = 252). For this purpose,
data from university students of two institutions of the interior of the state of São Paulo were
collected. They used instruments for specific evaluation of SAD and of their subtypes and
others for evaluation of constructs correlated to SAD, such as general anxiety, functional
impairment, depression and alcohol abuse in addition to LSAR-SR and an identification
questionnaire.
LSAS-SR showed excellent internal consistency (α=0.90-0.96). The
convergent validity with specific scales for the SAD assessment presented correlations that
ranged from 0.33 to 0.84. With the scale that evaluates specific aspects of the SAD (to speak
in public) the correlations were weak and insignificant and with the general scale of anxiety
these values ranged from 0.21 to 0.57, being classified as weak to moderate. It presented
moderate correlations, in most cases, with correlated constructs, such as depression (0.36 –
0.52) and functional impairment (0.30 – 0.72). It was also observed adequate capacity of
discrimination of the scale concerning the differentiation between cases and non-cases
(S=0.96, E=0.80). Initially, the exploratory factorial analysis pointed the solution of 12
factors. The models with three, four and five factors were tested too, howsoever they were
composed of clusters of different items compared with the original studies. The confirmatory
factorial analysis did not replicate previous findings, signaling, as found in the literature, the
difficulty in getting a factorial structure of consensus, common to several cultures where the
instrument was studied. For the evaluation of test-retest reliability the Interclass Correlation
(0.81) and the Pearson (0.82) Coefficients were calculated. Both demonstrated to be
satisfactory. The present findings are aligned with international studies that certify the
excellent psychometric qualities of LSAS-SR.
Key-words: Social Anxiety, Scales, Validity, Reliability
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1. INTRODUÇÃO
1.1 O Transtorno de Ansiedade Social
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais em sua quarta edição
(DSM-IV) (American Psychiatry Association (APA), 2000) define o Transtorno de Ansiedade
Social (TAS) como um transtorno de ansiedade caracterizado por medo acentuado ou
persistente de situações nas quais o individuo poderia sentir vergonha, levando ao
comportamento de esquiva fóbica, por medo de fazer algo ou comportar-se de maneira
humilhante ou embaraçosa, sendo os medos mais comumente relatados: comer, beber e/ou
falar em público, ser o centro das atenções e interagir com o sexo oposto. Quando a situação
social associada à sensação de medo não pode ser evitada, na maior parte das vezes, é
desencadeada uma resposta de grande ansiedade, podendo ser acompanhada de ataques de
pânico.
Os primeiros sintomas de TAS tendem a se manifestar na adolescência, sua duração,
habitualmente, é vitalícia e de curso contínuo. A gravidade dos sintomas pode ser suavizada
com o decorrer da vida adulta, dependendo das exigências e dos estressores presentes no
cotidiano do individuo (APA, 2000).
A respeito de sua prevalência, mundialmente, o TAS é um dos transtornos
psiquiátricos mais frequentes, com taxas médias que variam em torno de 3 a 13% (APA,
2000), as quais tendem a sofrer influências de variáveis socioculturais e de diagnóstico.
No Brasil, Andrade et al. (2002) realizaram um estudo epidemiológico objetivando
estimar a prevalência do TAS em uma amostra de adultos de ambos os sexos, tendo como
parâmetro a Composite International Diagnostic Interview (CIDI), e encontraram uma taxa de
2,6%. Posteriormente, Baptista et al. (2011) realizaram também um estudo com os mesmos
objetivos, utilizando a Entrevista Estruturada para o DSM-IV (SCID-IV), em uma amostra
estudantes universitários, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 35 anos, encontrando uma
taxa de prevalência de 11,6%. Por outro lado, Terra et al. (2006) ao avaliarem um grande
grupo de alcoolistas adultos, também de ambos os sexos, internados para tratamento de
dependência, encontraram que o TAS é presente em 24,6% do grupo, tendo como parâmetro a
SCID–IV.
O TAS, além da significativa prevalência, apresenta alto índice de comorbidades
relacionadas, as mais frequentemente associadas são os demais transtornos de ansiedade, os
transtornos de humor e os transtornos relacionados ao abuso de substâncias (álcool e
benzodiazepínicos), sendo que geralmente o TAS os precede. Em amostras clínicas, o
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Transtorno de Personalidade Esquiva, com frequência, aparece associado em indivíduos com
TAS generalizado (APA, 2000). Em um estudo com população brasileira, Santos-Filho et al.
(2009) encontraram taxa de comorbidade de 71,6% entre os sujeitos diagnosticados com TAS,
as mais comuns foram: depressão maior (48,9%), fobias especificas (29,8%) e abuso de álcool
(12,1%).
Mesmo com o substancial aumento no número de pesquisas relacionadas ao TAS, essa
condição clínica continua pouco reconhecida e diagnosticada, sendo que apenas 3% dos casos
diagnosticados são tratados de forma correta (MARTÍN-SANTOS; CRIPPA, 2003). Em
estudo recente, realizado no Brasil, apenas 0,8% dos sujeitos identificados como casos de
TAS, referiram terem sido diagnosticados previamente por um profissional de saúde como
portadores do transtorno (BAPTISTA et al., 2011).
Os fatores que podem contribuir para a baixa identificação de casos de TAS
relacionam-se à dificuldade dos médicos e pacientes em associarem os sintomas à doença,
sendo que, na maioria das vezes, os pacientes buscam auxílio médico, muito mais em função
das comorbidades associadas, do que pelo transtorno em si (SANTOS-FILHO et al., 2009).
Apesar deste panorama, o TAS é um transtorno tratável. Estudos mostram respostas
altamente eficazes em relação às intervenções farmacológicas (com destaque aos inibidores
seletivos de recaptação de serotonina, inibidores da monoaminooxidase , beta-bloqueadores e
benzodiazepínicos), sobretudo quando associadas à terapia cognitivo comportamental
(FORNI-SANTOS et al., 2011; MENEZES et al., 2007; MULULO et al., 2009),
possibilitando ao portador do TAS um potencial de mudanças e melhorias na trajetória de
vida, incluindo a vida familiar, educacional, social, ocupacional e afetivo-sexual (PICON et
al., 2005).
Desse modo, o rastreamento e a identificação sistemática de prováveis casos de TAS
se faz necessário. Para tanto o uso de instrumentos de diagnóstico e de rastreamento podem
ser de valia, favorecendo a avaliação em maior escala e de forma sistemática (PICON et al.,
2005).
1.2 Escalas de Avaliação em Psiquiatria vs Escalas de Avaliação para TAS
No que se refere à elaboração de diagnósticos, a Psiquiatria difere em relação a outros
campos médicos, dada a ausência, até o momento, de marcadores biológicos que auxiliem na
discriminação dos quadros patológicos. Assim, instrumentos de avaliação, como as escalas,
surgem como uma tentativa de quantificar sintomas subjetivos, buscando auxiliar na
determinação de diagnósticos e medir a variação dos sintomas (PICON, 2006).
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Com a introdução do DSM-III e o código de Classificação Internacional de Doenças10 (CID-10) houve um aumento no desenvolvimento de instrumentos de avaliação
psiquiátrica devido ao interesse na reprodução diagnóstica de acordo com os critérios de
classificação pré-estabelecidos (JORGE; CUSTÓDIO, 2000). Contudo, para que o uso desses
instrumentos seja confiável é preciso que os mesmos tenham sua validade e/ou fidedignidade
aferidas, o que nem sempre acontece (BALON, 2005).
Quanto aos instrumentos disponíveis para avaliação dos diferentes aspectos do TAS,
encontram-se escalas que foram desenvolvidas antes mesmo do seu reconhecimento como
categoria diagnóstica. Por exemplo, no ano de 1969, Watson e Friend desenvolveram duas
escalas para avaliação do medo e evitação de situações sociais: Fear of Negative Evaluation
Scale e Social Avoidance Distress Scale, as quais ainda são utilizadas nos dias atuais
(OAKMAN et al., 2003).
Posteriormente, logo após o reconhecimento do TAS como categoria diagnóstica
distinta, inúmeras escalas foram desenvolvidas para auxiliar os profissionais a reconhecerem
seus sintomas e gravidade, sendo a primeira, em 1987, denominada Liebowitz Social Anxiety
Scale (LSAS), que tinha como objetivo avaliar as situações que os indivíduos com TAS
podem sentir medo ou evitar (LIEBOWITZ, 1987).
Atualmente, segundo estudo de revisão realizado por Osório, Crippa e Loureiro
(2009), existem cerca de 25 escalas disponíveis para avaliação do TAS, sendo que a maioria
delas, foi proposta ou estudada quanto à adequação psicométrica no final da década de
noventa, início dos anos 2000. Estes instrumentos têm por objetivo a avaliação e mensuração
de sinais e sintomas gerais do TAS (sendo de auto ou hetero-aplicação) e a avaliação de
aspectos específicos do TAS, tais quais, TAS não generalizado, prejuízo funcional,
comportamentos de segurança, aspectos cognitivos, entre outros. No geral, todos eles foram
aferidos do ponto de vista psicométrico, e apresentaram bons indicadores de validade e/ou
fidedignidade (OSÓRIO; CRIPPA; LOUREIRO, 2009), podendo ser utilizados tanto no
contexto clínico, como de pesquisa. Assim, verifica-se uma diversidade de instrumentos com
características peculiares. Dentre esses, inclui-se a LSAS, a qual será objeto deste estudo.
1.2.1 Escala de Ansiedade Social de Liebowitz
Como já referido, a LSAS foi a primeira escala de avaliação clínica desenvolvida para
o TAS, nos Estados-Unidos, por Michel Liebowitz, em 1987, como resposta a escassez de
instrumentos disponíveis, até então, para avaliar as dificuldades de interação social,
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comumente relatadas por indivíduos acometidos pelo transtorno, tomando como partida o
medo e o comportamento de evitação (HEIMBERG et al., 1999).
É um instrumento de hetero-avaliação composto por 24 itens relacionados ao medo e
evitação de situações sociais vivenciados durante a última semana. Do total de itens, 11
referem-se à interação social e 13 à apresentação pública, sendo todos, pontuados em uma
escala Likert de quatro pontos (0= nunca / 3= profundo/ geralmente). O escore total é
calculado através da soma da pontuação obtida em cada um dos itens, sendo o escore máximo
de 144 pontos (HEIMBERG et al., 1999).
Os primeiros estudos sobre as características psicométricas da LSAS foram realizados
apenas dez anos após seu desenvolvimento por Heimberg et al. (1999), em uma amostra de
382 sujeitos. Os resultados apontaram para uma excelente consistência interna (α = 0,68 a
0,98), validade convergente com escalas específicas para avaliação de diferentes aspectos da
ansiedade social (Social Interaction Anxiety Scale [SIAS] = 0,47 a 0,76; Social Phobia Scale
[SPS]=0,50 a 0,77), validade divergente com escalas para avaliação de depressão (Inventário
Beck de Depressão [BDI]=0,39; Escala de Avaliação para Depressão de Hamilton [HAMD]=0,52) e validade preditiva.
Inicialmente, a LSAS foi proposta como uma escala de hetero-avaliação, porém,
estudos posteriores (BAKER et al., 2002; COX et al., 1998; FRESCO et al., 2001;
MANCINI; VAN AMERINGEN; OAKMAN, 1999) têm considerado o seu uso como versão
auto-aplicada, uma vez que apresenta qualidades psicométricas tão satisfatórias quanto à
versão hetero-aplicada (OAKMAN et al., 2003).
Destacar-se-á na Tabela 1 os principais estudos psicométricos realizados com a LSAS
em suas duas versões, no contexto mundial, exceto o Brasil.
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Tabela 1 – Principais estudos psicométricos realizados com a LSAS no contexto mundial,
exceto no Brasil (adaptado de OSÓRIO; CRIPPA; LOUREIRO, 2009)
Autor

Qualidades
psicométricas estudadas

Versão

Amostra

Bobes et al., 1999
(Espanha)

H

N= 57 (Adultos)
C e NC de TAS

CI, VC, VDv, VDs, T/R

Heimberg et al., 1999
(EUA)

H

N= 382 (Adultos)
C de TAS

CI, VC, VDs, VP

Safren et al., 1999
(EUA)

H

N= 382 (Adultos)
C de TAS

VC, AF

A/H

N= 160 (Adultos)
C e NC de TAS

VC, VDv, VDs, VP

Fresco et al., 2001
(EUA)

H

N= 152 (Adultos)
C e NC de TAS

CI, VC, VDv,

Levin et al., 2002
(Israel)

A

N= 207 (Adultos)
C de TAS e OTA

Baker et al., 2002
(EUA)

A

N= 175 (Adultos)
C de TAS

CI, VC, VDv, AF, T/R

Mennin et al., 2002
(EUA)

H

N= 389 (Adultos)
C e NC de TAS

VDs

Oakman et al., 2003
(Canadá)

A

N= 188 (Adultos)
C de TAS e OTA

CI, VDs, AF

Soykan et al., 2003
(Turquia)

H

N= 168 (Adultos)
C e NC de TAS e OTA

CI, VC, VDv, VDs, T/R

Heimberg e Holaway,
2007 (EUA)

H

N= 107 (Adultos)
C e NC de TAS e OTA

CI, VDs

Rytwinski et al., 2009
(EUA)

A

N= 344 (Adultos)
C e NC de TAS

VDs

Beard et al., 2011
(EUA)

A

N= 97 (Adultos afromericanos)
C de TAS e OTA

CI, AF, T/R

Romm et al., 2011
(Noruega)

A

Yao et al., 1999
(França)

N =144 (Adultos)
C e NC de TAS em 1º. surto
psicótico

CI, VC, VDv, VDs, VP,
AF, T/R

CI, AF

A: Auto-aplicada; H: Hetero-Aplicada; C: Casos; NC: Não-Casos; PG: População geral; TAS: Transtorno de
Ansiedade Social; OTA: Outros Transtornos de Ansiedade; CI: Consistência interna; VC: Validade
Concorrente; VDs: Validade Discriminativa; VP: Validade Preditiva; AF: Análise Fatorial; VDv: Validade
Divergente; T/R: Fidedignidade Teste/Resteste;
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De acordo com a Tabela 1 observa-se que a LSAS foi traduzida para quatro idiomas
(hebraico, espanhol, francês e turco), além da versão original em inglês, e estudada em
diferentes amostras clínicas e não-clínicas.
Quanto às suas qualidades psicométricas, dez estudos (BAKER et al., 2002; BEARD
et al., 2011; BOBES et al., 1999; FRESCO et al., 2001; HEIMBERG; HOLOWAY, 2007;
HEIMBERG et al., 1999; LEVIN et al., 2002; OAKMAN et al., 2003; ROMM et al., 2011;
SOYKAN; ÖZGÜVEN; GENÇÖZ, 2003) apontam para uma excelente consistência interna,
cujos valores de alpha variaram de 0,61 a 0,98.
A validade convergente avaliada em oito diferentes estudos (BAKER et al., 2002;
BOBES et al.,1999; FRESCO et al., 2001; HEIMBERG et al., 1999; LEVIN et al., 2002;
SAFREN et al., 1999; SOYKAN; ÖZGÜVEN; GENÇÖZ, 2003; YAO et al., 1999), teve
como parâmetro, principalmente, as escalas SIAS e SPS, as quais são especificas para
avaliação do TAS, mostrando-se também satisfatória (SPS: r=0,47 a 0,80; SIAS: r= 0,33 a
0,80).
Já a validade divergente foi analisada em seis estudos (BAKER et al., 2002; BOBES et
al. 1999; FRESCO et al., 2001; LEVIN et al., 2002; SOYKAN; ÖZGÜVEN; GENÇÖZ,
2003; YAO et al., 1999), tendo como parâmetros instrumentos que avaliam depressão e
ansiedade geral, constructos esses relacionados ao TAS. Os resultados da correlação entre os
instrumentos que avaliam depressão e a LSAS apresentaram certo grau de proximidade,
independente do contexto cultural e amostras utilizadas. Exemplificando, tanto o estudo de
Fresco et al. (2001) quanto de Baker et al. (2002) foram conduzidos com amostras clínicas
nos Estados-Unidos e encontraram correlações que variaram de fracas a moderadas (r=0,25 a
0,48). O mesmo ocorreu na correlação com as escalas de ansiedade geral, tal qual visto no
estudo de Bobes et al. (1999), que encontrou valores ligeiramente superiores (r=0,29 a 0,44)
na correlação da LSAS com a Escala Hamilton para Ansiedade (HAM-A).
No que diz respeito à validade discriminativa, os nove estudos que a avaliaram
(BOBES et al., 1999; HEIMBERG et al., 1999; HEIMBERG; HOLAWAY, 2007; LEVIN et
al., 2002; MENNIN et al., 2002; OAKMAN et al., 2003; RYTWINSKI et al., 2009;
SOYKAN; ÖZGÜVEN; GENÇÖZ, 2003; YAO et al., 1999) encontraram que os sujeitos com
TAS apresentam escores significativamente maiores que os sujeitos sem o transtorno ou com
outros transtornos de ansiedade. Em relação à nota de corte sugerida, os estudos divergem em
função das amostras. Mennin et al. (2002) e Rytwinski et al. (2009) sugerem que, para a
escala total, o escore 30 favorece melhor balanço entre especificidade e sensibilidade,
classificando corretamente 93% dos indivíduos com TAS. Mennin et al. (2002) sugerem
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também uma nota de corte de 60 para a identificação de sujeitos portadores do TAS
generalizado, com 72,5% de identificação correta dos casos. A mesma nota de corte também é
sugerida por Rytwinski et al. (2009), porém com identificação correta de 81,79% dos casos.
Bobes et al. (1999) sugerem uma nota de corte para o TAS generalizado entre 19,6 e 26,1,
enquanto Soykan, Özgüven e Gençöz (2003), apontaram que essa nota deveria ser igual ou
superior a 50, com classificação correta de 95,5%, dos casos.
A validade preditiva da escala foi analisada em três estudos, sendo que em todos eles o
escore encontrado antes do inicio do tratamento foi maior do que o encontrado após a
administração de psicofármacos próprios para o TAS, o que indica adequada capacidade
preditiva (HEIMBERG et al., 1999; LEVIN et al., 2002; YAO et al., 1999).
Em relação à estrutura fatorial da LSAS, o estudo inicial (LIEBOWITZ, 1987)
apontou a presença de dois fatores: medo e evitação. Contudo, estudos posteriores,
encontraram composições fatoriais diferentes, muitas vezes em função da amostra e do
contexto sociocultural pesquisado. Por exemplo, Levin et al. (2002) encontraram uma solução
fatorial de três fatores (desempenho⁄ interação em grupo, interação dual, atividades
individuais em grupo), assim como Romm et al. (2011) (performance pública, interação social
e observação). Por outro lado, Safren et al. (1999) encontraram uma solução de quatro fatores
(interação social, falar em público, ser observado por estranhos, comer e beber em público) e
Baker et al. (2002) de cinco fatores (interação social, performance não verbal, ingestão,
performance pública e assertividade). Em estudo comparativo, Oakman et al. (2003)
realizaram a análise das diferentes estruturas fatoriais relatadas em estudos prévios e
concluíram, que o modelo de quatro fatores proposto por Safren et al. (1999) mostrou-se o
mais adequado em relação aos outros modelos testados, tanto para a versão auto, como para a
hetero-aplicada, contudo esta conclusão parece não ser um consenso.
Quanto aos indicadores de fidedignidade, a mesma foi avaliada através da técnica de
teste-reteste, em cinco estudos, quatro na versão auto (BAKER et al., 2002; BEARD et al.,
2011; LEVIN et al., 2002; SOYKAN; ÖZGÜVEN; GENÇÖZ, 2003) e um na versão hetero
(BOBES et al., 1999). Os índices encontrados nas duas avaliações foram considerados bons
variando entre 0,76, em estudo realizado por Beard et al. (2011) com um intervalo de um ano
entre as aplicações, a 0,97 em estudo com intervalo de uma semana, realizado por Soykan,
Özgüven e Gençöz (2003).
Considerando-se os dados descritos acima, bem como o estudo de revisão realizado
por Osório, Crippa e Loureiro (2009) a respeito dos instrumentos disponíveis para a avaliação
do TAS, incluindo a LSAS, conclui-se que este instrumento tem sido o mais estudado quanto
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às suas propriedades psicométricas, seja na versão inglesa, seja nas versões para outros
idiomas e ainda, o mais utilizado em estudos clínicos.
No contexto clínico, a LSAS tem sido um instrumento amplamente empregado na
avaliação da gravidade dos sintomas do TAS, especialmente em triagens, embora seja um
instrumento de avaliação dos sintomas, não de diagnóstico (BALON, 2005). Contudo, seu uso
mais frequentemente tem sido em estudos de avaliação relativos à eficácia de tratamentos
farmacológicos e psicoterápicos para o TAS (BAKER et al., 2002; LEVIN et al., 2002; YAO
et al., 1999).
Considerando esse perfil, estima-se que a LSAS tende a consagrar-se mundialmente
como o padrão ouro nos estudos relativos ao TAS.
1.2.2 A LSAS no contexto brasileiro
Acompanhando o contexto mundial, nos últimos cinco anos, no Brasil, pesquisadores
de diferentes centros realizaram estudos referentes à adaptação transcultural dos principais
instrumentos para avaliação do TAS, sendo que em todos eles foram encontrados resultados
satisfatórios quanto à adequação psicométrica para o uso em nosso contexto. A Tabela 2
destaca esses estudos.
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Tabela 2 – Relação dos estudos brasileiros realizados para validação transcultural de escalas
referentes ao Transtorno de Ansiedade Social
Autor/Ano

Instrumento

Amostra

Propriedades
psicométricas estudadas

Vilete, Coutinho e Figueira
(2004)

SPIN

Estudantes
5ª a 8ª série

Validade/Fidedignidade

Gauer et al. (2005)

SPAI-C

Estudantes
3ª a 8ª série

Validade/Fidedignidade

Picon et al. (2005)

SPAI

Universitários

Validade

Osório et al. (2006, 2010c)

BSPS

Universitários

Validade

Terra et al. (2006)

LSAS

Alcoolistas
hospitalizados

Validade

IHS

Universitários

Validade/Fidedignidade

Mini-SPIN

Universitários

Validade

Levitan et al. (2008)

SADS

População geral

Osório, Crippa e Loureiro
(2008a, 2010b)

SPIN

Universitários

Validade

Osório, Crippa e Loureiro
(2008b, 2012)

SSPS

Universitários

Validade

Kummer et al. (2008)

LSAS

Pacientes com Doença
de Parkinson

Validade

ECSAS

Universitários

Validade/Fidedignidade

ELAPF,
ELHAPF

Universitários

Validade/Fidedignidade

Angélico et al. (2007)
Osório, Crippa e Loureiro
(2007, 2010a)

Burato, Crippa e Loureiro
(2009)
Abumusse (2009)

Equivalência semântica

SPIN: Inventário de Fobia Social; Mini-SPIN: Mini Inventário de Fobia Social; SPAI: Inventário de Ansiedade e
Fobia Social; SPAI-C: Inventário de Ansiedade e Fobia Social para Crianças; LSAS: Escala de Ansiedade Social
de Liebowitz; IHS: Inventário de Habilidade Sociais; SADS:Social Avoidance and Distress Scale; SSPS:Escala
para Auto-Avaliação ao Falar em Público- versão traço; ECSAS: Escala de Comportamentos de Segurança na
Ansiedade Social; ELAPF: Escala de Liebowitz para Auto-Avaliação dos Prejuízos Funcionais; ELHAPF:
Escala de Liebowitz para Hetero-Avaliação dos Prejuízos Funcionais; BSPS: Escala Breve de Fobia Social.
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Assim, conforme visto na Tabela 2, até o presente momento, doze instrumentos estão
disponíveis em nosso contexto, para a avaliação do TAS.
Em relação à LSAS, a mesma foi traduzida inicialmente para o português do Brasil
por Lotufo-Neto, em 2000, contudo sua validação transcultural não fora realizada. Em 2006,
Terra et al., em um estudo que objetivava avaliar os aspectos de ansiedade social em
alcoolistas propôs uma nova tradução da LSAS para o português e avaliou a consistência
interna e estrutura fatorial da mesma, na versão hetero-aplicada. Utilizou-se de uma amostra
composta por 300 sujeitos com dependência de álcool, diagnosticados através da SCID-IV,
durante período de internação em centros especializados.
Os resultados deste estudo revelaram boa consistência interna (α = 0,95) e estrutura
fatorial composta por cinco fatores (falar em público, atividades em público, interação social
com pessoa desconhecida, atitude de discordância ou enfrentamento e atividades de lazer), a
qual explicou 52,9% de variância dos dados.
O outro estudo conduzido no Brasil com a LSAS em sua versão hetero-aplicada
(KUMMER; CARDOSO; TEIXEIRA, 2008) também utilizou amostra bastante específica,
sendo esta composta por 90 pacientes com Doença de Parkinson e tinha como objetivo avaliar
a prevalência de TAS e a validade discriminativa da escala para esta população. No total, 45
pacientes apresentaram diagnóstico de TAS, sendo 10 do subtipo não-generalizado e 35 do
generalizado e, a nota de corte sugerida foi entre 41 e 42, uma vez que melhor favoreceu o
equilíbrio entre especificidade e sensibilidade.
Apesar da adequação dos resultados obtidos por Terra et al. (2006) e Kummer,
Cardoso e Teixeira (2008), para uso mais amplo no contexto brasileiro, a LSAS necessita de
estudos que aprofundem estes achados, sobretudo quanto aos aspectos mais específicos da
validade e fidedignidade com amostras mais amplas e diversificadas, abrangendo a população
geral, casos e não casos de TAS.
Destaca-se também que nenhum outro estudo, de nosso conhecimento, fora realizado
até então com a LSAS na versão auto-aplicada. Assim, considerando os aspectos favoráveis
associados aos instrumentos de auto-avaliação tais como a facilidade de aplicação e o uso em
ampla escala, o estudo desta versão da LSAS parece também oportuno.
Tendo em vista estes aspectos e objetivando a realização da avaliação psicométrica da
versão auto-aplicada LSAS para o português do Brasil, propõe-se o presente trabalho.

OBJETIVO
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2. OBJETIVO
2.1. Objetivo geral
Tem-se como objetivo geral aferir as qualidades psicométricas de validade e
fidedignidade da LSAS, traduzida para o português do Brasil, em sua versão auto-aplicada,
em uma amostra de universitários da população geral (Fase 1), e em uma amostra clínica de
casos, não-casos e casos subclínicos de TAS (Fase 2).
2.2 Objetivos específicos
a) Realizar a análise dos itens individuais da LSAS-SR, bem como de sua consistência
interna;
b) Analisar a validade convergente/divergente da LSAS-SR através da correlação com
instrumentos que avaliam a ansiedade geral, a ansiedade social e outros constructos
correlacionados ao TAS, a saber: falar em público, uso de álcool, depressão e prejuízos
funcionais;
c) Verificar a validade discriminativa da LSAS-SR entre casos, não-casos e casos
subclínicos de TAS e;
d) Realizar o estudo fatorial exploratório e confirmatório da LSAS-SR.

MATERIAL E MÉTODO
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3. MATERIAL E MÉTODO
3.1 Aspectos Éticos
O presente estudo faz parte de um projeto maior iniciado no ano de 2004, o qual
obteve parecer favorável junto ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo em dezembro de
2003 (Processo CEP: 11570/2003-HCRP) (Anexo A).
Seguindo os critérios relativos à ética em pesquisa com seres humanos, a todos os
sujeitos foi entregue duas vias do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(Apêndice A), fornecendo-lhes explicações sobre as justificativas, objetivos, procedimentos,
riscos e benefícios do estudo do qual estavam sendo convidados a participar. Somente foram
aceitos no estudo aqueles que assinaram o TCLE. A participação foi absolutamente
voluntária. Os sujeitos foram esclarecidos que a não disponibilidade em participar não
implicaria em nenhum tipo de prejuízo ou constrangimento. Foi assegurado a não
identificação dos sujeitos e o sigilo das informações.
Aos sujeitos diagnosticados como portadores de TAS foi oferecido, de acordo com
suas necessidades e interesses: a) esclarecimentos e orientações sobre o transtorno e, b)
encaminhamento para tratamento psicoterápico e/ou medicamentoso no Ambulatório de Fobia
Social do HC-FMRP-USP.
3.2 Caracterização do estudo
Como já referido, o presente estudo faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo
que tem por objetivo validar uma gama de instrumentos de auto e hetero-avaliação do TAS e
realizar uma avaliação sistemática de diferentes aspectos clínicos, epidemiológicos,
terapêuticos e de neuroimagem associados a este transtorno.
O estudo vem sendo conduzido com uma amostra de universitários de duas
instituições do interior do estado de São Paulo, sendo uma pública e outra privada, a saber:
Universidade de São Paulo (USP- Campus de Ribeirão Preto) e Universidade de Franca
(UNIFRAN).
Na USP-Ribeirão Preto, os dados foram colhidos junto à Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP) e à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
(FFCLRP). Na ocasião da coleta de dados, a FMRP, oferecia 260 vagas ao ano distribuídas
pelos seguintes cursos: Medicina, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Nutrição e
Metabolismo, Fisioterapia e Informática Biomédica, sendo este oferecido junto com a
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FFCLRP. Já FFCLRP oferecia de 375 vagas ao ano nos seguintes cursos: Psicologia,
Biologia, Química (bacharelado e licenciatura), Física Médica, Pedagogia, Ciências da
Informação e Documentação e Matemática Aplicada a Negócios.
Na UNIFRAN as vagas oferecidas, no período da coleta de dados, eram 1100,
distribuídas nas áreas de Ciências Humanas (treze cursos), Ciências Biológicas (onze cursos)
e Ciências Exatas e Tecnológicas (sete cursos), sendo os dados coletados dentre os diferentes
cursos.
O presente trabalho foi conduzido em duas fases, com objetivos e amostras distintos,
sendo que os dados utilizados foram previamente colhidos por pesquisadores envolvidos no
projeto maior. Assim, esta pesquisa teve como ponto de partida um banco de dados já
organizado. Contudo, para ciência do processo de coleta, descrever-se-á os passos realizados e
os ajustes feitos no banco de dados para adequação aos objetivos do estudo.
Adaptação da versão auto-aplicada da LSAS
É importante destacar que para a realização desta pesquisa, foi realizada a adaptação
da LSAS de sua forma hetero-aplicada, já traduzida para o português do Brasil por LotufoNeto (2000), para a auto-aplicada. Neste processo de adaptação utilizou-se os itens tais quais
traduzidos por Lotufo-Neto (2000) e ajustou-se as instruções de aplicação tendo-se como
parâmetro as desenvolvidas por Fresco et al. (2001) e Baker et al. (2002). Optou-se pelo uso
da versão já traduzida para o português do Brasil uma vez que esta havia sido publicada
previamente em periódico especializado, por um grupo de pesquisadores com ampla
experiência na área e pela sua adequação constatada após uma análise cuidadosa dessa versão
com a original.
Para verificação da validade de face da LSAS, em sua versão auto-aplicada, foi
conduzido um estudo piloto, com 30 estudantes universitários, os quais, após preenchimento e
discussão do instrumento, não apontaram nenhuma dúvida de compreensão tanto quanto aos
itens como nas instruções. Este estudo confirmou a adequabilidade da versão auto-aplicada
aqui proposta.
3.3 FASE 1
Sujeitos
A amostra utilizada para esta fase do estudo foi composta por 413 alunos matriculados
nos diferentes cursos da UNIFRAN.
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Utilizou-se como critérios de inclusão: indivíduos de ambos os sexos, maiores de 18
anos, que aceitaram participar do estudo, assinando o TCLE. Os critérios de exclusão foram:
idade inferior a 17 anos e preenchimento incorreto dos instrumentos.
Instrumentos
Foram utilizados como instrumentos de avaliação:
- Escala de Ansiedade Social de Liebowitz-versão auto-aplicada (LSAS-SR),
desenvolvida por Liebowitz (1987). Consiste em uma escala composta por 24 itens,
pontuados em uma escala Likert de quatro pontos, relacionados ao medo e à evitação de
diferentes situações sociais vivenciados na última semana. Originalmente proposta como uma
escala de hetero-avaliação, pode também ser utilizada na sua versão auto-avaliativa. Utilizouse a versão hetero-aplicada traduzida por Lotufo-Neto (2000) a qual foi transformada na
versão auto-aplicada, utilizando-se as instruções de aplicação propostas por Fresco et al.
(2001) e Baker et al. (2002) (Anexo B);
- Inventário de Fobia Social (SPIN), proposta por Connor et al. (2000), traduzido e
adaptado para o português do Brasil por Osório, Crippa e Loureiro (2008a, 2010b). Consiste
em um instrumento auto aplicado, composto por 17 itens pontuados em uma escala Likert de
zero (nada) a quatro (extremamente), utilizado para quantificar sintomas fisiológicos, de medo
e evitação relacionados ao TAS (Apêndice B);
- Questionário de identificação: composto por 16 itens que visam à caracterização
sociodemográfica dos sujeitos (Apêndice C).
Coleta de dados
Após contato e autorização da UNIFRAN para realização da pesquisa, escolheu-se
aleatoriamente, por conveniência, cursos e disciplinas com maior número de alunos
matriculados.
Solicitou-se a autorização do professor para realização da coleta dos dados em sala de
aula, onde, aos alunos explicou-se os objetivos do estudo. Aos que concordaram em participar
foi entregue o TCLE e após aceite formal, um caderno de aplicação contendo os seguintes
instrumentos: LSAS-SR, SPIN e Questionário de Identificação.
A coleta foi realizada em dois momentos distintos com intervalo de 15 dias, visando à
avaliação da fidedignidade através da técnica de teste-reteste.
Desse modo, nos dois dias de aplicação, dos sujeitos contatados, um total de 413
aceitaram participar do estudo. Destes sujeitos, 128 não estavam presentes no primeiro dia de
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aplicação e outros 16, no segundo dia. Assim, estes sujeitos (N=144) foram excluídos do
estudo relativo à fidedignidade da LSAS-SR (Fase 1A), sendo a amostra final composta por
269 sujeitos.
Para o estudo referente à validade da LSAS-SR (Fase 1B) foram considerados os
protocolos respondidos pelos 413 sujeitos, utilizando-se apenas um protocolo para aqueles
que o responderam nos dois momentos de avaliação. Assim, foram totalizados 285 no
primeiro dia e, 128 do segundo, somando os 413 sujeitos descritos.
O fluxograma apresentado na Figura 1 ilustra os percursos de composição amostral.

FASE 1A:
Estudo de

413 sujeitos
aceitaram participar

fidedignidade

FASE 1B:
Estudo de
validade

413 sujeitos
aceitaram participar

144 sujeitos
excluídos por
ausência em uma
das aplicações
1º. dia: 285
sujeitos aceitaram
participar

269 sujeitos
incluídos

413 sujeitos
incluídos

2º. dia: 128 novos
sujeitos aceitaram
participar

Figura 1. Fluxograma da composição amostral da Fase 1 do estudo

Codificação e tratamento dos dados
Os conceitos e nomenclaturas psicométricas, bem como as estatísticas utilizadas no
estudo, foram baseadas na seguinte literatura: Fleiss (1981), Hsiao, Bartko e Potter (1989),
Streiner (1993), Floyd e Widaman (1995), Fachel e Camey (2000), Streiner e Norman (2003)
e Hair et al. (2005).
Os dados coletados foram inseridos manualmente em um banco de dados por
pesquisadores do projeto maior e, conferidos e ajustados posteriormente pela pesquisadora do
presente estudo. As análises foram realizadas através do pacote estatístico SPSS, versão 13.0
(SPSS-INCORPORATION, 2001).
As características sociodemográficas da amostra foram analisadas através de testes
estatísticos descritivos e paramétricos. Para comparação dos grupos utilizou-se o Teste t de
Student e o teste do Qui-Quadrado.
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Para as análises referentes à validade/fidedignidade da LSAS-SR foram utilizadas as
seguintes técnicas:
-Alfa de Cronbach, visando à avaliação da consistência interna da escala. Os valores
aceitáveis foram aqueles superiores a 0,60.
- Coeficiente de Correlação de Pearson (r) para os itens, escores totais e das
subescalas da LSAS-SR e SPIN, visando avaliar a validade convergente entre as escalas. Para
a classificação da magnitude das correlações encontradas, utilizou-se os seguintes padrões: 0 a
0,25: fraca; 0,26 a 0,50: moderadas; 0,51 a 0,70: fortes e acima de 0,71 muito fortes.
- Coeficiente de Correlação de Kappa, Coeficiente de Correlação Intraclasse e
Coeficiente de Correlação de Pearson – visando avaliar fidedignidade da escala através da
técnica de teste-resteste– Foram adotados intervalos de confiança de 95% como nível de
significância. Os parâmetros para a classificação das correlações encontradas foram os
mesmos acima citados.
Para comparação das variáveis foi utilizado o Teste t de Student e ANOVA, utilizando
o teste Bonferroni como post-hoc.
O nível de significância adotado no estudo foi de p ≤ 0,05.
3.4 FASE 2
Sujeitos
Os sujeitos que compuseram a amostra desta fase do estudo foram universitários de
diferentes cursos da FFCLRP, FMRP e UNIFRAN, de ambos os sexos, com idade entre 17 e
35 anos, que aceitaram participar no estudo assinando o TCLE. Os mesmos foram alocados
em três grupos de acordo com os seguintes critérios de inclusão:
- Grupo casos (C): escore maior ou igual a seis na Mini-SPIN (Mini-SPIN positivo),
segundo os critérios de Connor et al (2001) e módulo F da SCID-IV positivo (N=118);
- Grupo não-casos (NC): escore menor ou igual a dois na Mini-SPIN (Mini-SPIN
negativo) e módulo F da SCID-IV negativo (N= 95);
- Grupo subclínico (SC): escore maior ou igual a seis na Mini-SPIN (Mini-SPIN
positivo), segundo os critérios de Connor et al (2001) e resultado positivo para todos os
critérios do módulo F da SCID-IV, exceção ao E, relativo a presença de sofrimento e prejuízo
social (N=39).
Os critérios de exclusão, para todos os subgrupos, foram: uso de neurolépticos,
presença das seguintes comorbidades psiquiátricas: quadros psicóticos, depressão atual,
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depressão recorrente, transtorno alimentar atual, transtorno obsessivo compulsivo, episódios
hipomaníacos/maníaco e transtorno do pânico e, preenchimento incorreto dos instrumentos.
Instrumentos
Foram utilizados como instrumento de avaliação:
- Escala de Ansiedade Social de Liebowitz-versão auto-aplicada (LSAS-SR), conforme
já descrito anteriormente;
- Inventário de Fobia Social (SPIN), conforme já descrito anteriormente;
- Mini-SPIN, proposta por Connor et al. (2001), traduzida e adaptada para o português
do Brasil por Osório, Crippa e Loureiro (2007, 2010a). É um instrumento reduzido, composto
por três, dos 17 itens do SPIN (itens 6,9,15), os quais em estudo psicométrico, mostraram-se
os mais discriminativos de sujeitos com TAS;
- Escala para Auto-Avaliação ao Falar em Público- versão traço (SSPS), proposta por
Hofmann e DiBartolo (2000), traduzida e adaptada para o português do Brasil por Osório,
Crippa e Loureiro (2008b), Osório, Loureiro e Crippa (2012). Instrumento auto-aplicável,
composto por 10 itens pontuados em uma escala Likert de zero (discordo totalmente) a cinco
(concordo totalmente), que tem como objetivo mensurar a auto-percepção do desempenho na
situação especifica de falar em público. É dividida em duas subescalas: auto-avaliação
positiva e auto-avaliação negativa (Apêndice D);
- Escala Breve de Fobia Social (BSPS), proposta por Davidson et al. (1991) traduzida
e adaptada ao português do Brasil por Osório, Crippa e Loureiro (2006, 2010c). Escala de
hetero-avaliação composta por 18 itens que consideram os diferentes sintomas característicos
do TAS (medo, evitação e sintomas fisiológicos), pontuados numa escala Likert de cinco
pontos (0: nenhum/ nunca; 4: extremo/sempre) (Apêndice E);
- Escala de Liebowitz para Hetero-Avaliação dos Prejuízos Funcionais (ELHAPF),
proposta por Liebowitz (1987), traduzida e adaptada para o português do Brasil por
Abumusse (2009). Escala composta por oito questões, que avaliam os prejuízos associados ao
TAS relativos aos seguintes domínios: escola, trabalho, família, casamento/namoro, amizade,
outros interesses atividades da vida diária e comportamento suicida. Sua pontuação é feita
através de escala Likert que varia de zero (ausência de comprometimento) a quatro (extremo
comprometimento) (Apêndice F);
- Escala de Liebowitz para Auto-Avaliação dos Prejuízos Funcionais (ELAPF),
proposta por Liebowitz (1987), traduzida e adaptada para o português do Brasil por
Abumusse (2009). Objetiva avaliar os prejuízos funcionais (atual/passado) associados ao
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TAS, composta por 11 questões relacionadas a 11 domínios diferentes envolvendo aspectos
relativos a escola, trabalho, família, casamento/namoro, amizade, outros interesses atividades
da vida diária e comportamento suicida. Sua pontuação é feita através de uma escala Likert de
quatro pontos, variando de zero (ausência) e três (grave) (Apêndice G);
- Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), proposto por Beck, Steer e Garbin (1988),
traduzido, adaptado e validado para o português do Brasil por Cunha (2001). Instrumento autoadministrado composto por 21 itens que avaliam a intensidade dos sintomas de ansiedade, os
quais são pontuados em uma escala Likert de cinco pontos (0: absolutamente não / 4:
gravemente). É subdivido em quatro subescalas: neurofisiológica, subjetiva, pânico e autonômica;
- Fast Alcohol Screening Test (FAST), traduzido a adaptado para o português do Brasil por
Menezes-Gaya et al. (2010), consiste em uma escala de avaliação sobre uso e abuso de álcool,
composta por quatro itens pontuados em uma escala Likert de zero a quatro pontos (Apêndice H).
- Questionário sobre a saúde do paciente (PHQ-2), proposto por Kroenke, Spitzer e
Williams (2003), validada para o português do Brasil por Osório et al. (2009), consiste em
dois itens que mensuram a frequência do humor deprimido e anedonia, em uma escala Likert
de 0 a 3 (Apêndice I);
- Questionário de Saúde Geral-12 (QSG-12), proposto por Goldberg em 1972, foi
traduzido e adaptado para o português por Sarriera, Schwarcz e Câmara (1996). Instrumento
de auto-avaliação, constituído por 12 itens, desenvolvido para rastrear e detectar a gravidade
de distúrbios psiquiátricos não psicóticos na população geral, sobretudo ansiedade e
depressão. Cada um de seus itens é respondido em uma escala de quatro pontos graduados
entre “menos que o de costume” e “mais que o de costume”;
- Questionário de identificação, conforme descrito na Fase 1.
Coleta de dados
Assim como no estudo anterior, inicialmente os pesquisadores contataram os
coordenadores da FMRP-USP, FFCLRP-USP e UNIFRAN os quais autorizaram a coleta de
dados.
Selecionou-se cursos de diferentes áreas e disciplinas com maior número de alunos
matriculados, conduzindo a coleta de dados em sala de aula, após autorização do professor.
Aos alunos que aceitaram participar, entregou-se um caderno de aplicação com vários
instrumentos para avaliação do TAS, os quais, como já dito, eram alvo de outros estudos.
Entre eles incluíam-se o SPIN⁄ Mini-SPIN, o qual foi utilizado como parâmetro de inclusão
dos sujeitos nos diferentes grupos.
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Foram contatados 1182 alunos da USP e 668 da UNIFRAN, num total de 2614
estudantes. Destes, 201 não aceitaram participar da pesquisa, alegando falta de interesse ou
disponibilidade para tanto, 53 foram excluídos por apresentar idade inferior a 17 ou superior a
35 anos, 41 por preenchimento incorreto dos instrumentos e, cinco por uso de neurolépticos
totalizando uma amostra final de 2314 sujeitos.
Dessa amostra, selecionou-se, em um segundo momento, todos os sujeitos, com MiniSPIN positivo (N=473) e, aleatoriamente outros 183 com Mini-SPIN negativo (cerca de um
terço do total do grupo com Mini-Spin positivo) para compor o grupo de comparação. Os
mesmos foram contatados por telefone para responder ao Módulo F da SCID-IV. Destes, 59
não foram encontrados para dar continuidade a pesquisa e sete alegaram não ter mais interesse
em participar.
Utilizando-se os critérios de inclusão relativos ao Mini-SPIN e SCID-IV, 178 sujeitos
foram incluídos no grupo C, 194 no grupo NC e, 54 no SC, totalizando uma subamostra de
426 sujeitos.
Posteriormente, estes sujeitos foram novamente contatados, e convidados para
comparecerem ao Laboratório de Psicofarmacologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto-USP, para participarem de uma entrevista, visando a aplicação da
SCID-IV completa, BSPS e ELHPF, e responderem aos vários instrumentos de autoavaliação, a saber: LSAS-SR, SPIN, BAI, SSPS, QSG-12,

FAST, PHQ-2 e ELAPF.

Aplicando-se os critérios de exclusão chegou-se a uma amostra final de 252 sujeitos,
conforme apresentado na Tabela 3.
Tabela 3 – Número de sujeitos contatados, excluídos e incluídos nos diferentes grupos da
Fase 2 do estudo
Situação do aluno

C

NC

SC

Total

178

194

54

426

- Desistiram ou não localizados

40

92

15

147

- Comorbidades

18

5

0

23

- Preenchimento incorreto

2

2

0

4

118

95

39

252

Selecionados
Excluídos:

Incluídos
C: Caso; NC: Não-Caso; SC: Subclínico
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Codificação e tratamento dos dados
Os dados foram codificados e alocados manualmente em um banco de dados por
pesquisadores do projeto maior e, posteriormente, checados e ajustados pela pesquisadora do
presente estudo. Utilizou-se novamente, para as análises abaixo descritas, o Programa
estatístico SPSS versão 13.0 (SPSS-INCORPORATION, 2001). Para realização da análise
fatorial confirmatória foi utilizado o Mplus versão 6.12 (MUTHÉN; MUTHÉN, 2004).
Os dados demográficos e clínicos da amostra foram analisados através de testes
estatísticos descritivos e paramétricos. Para comparação dos grupos utilizou-se o teste do QuiQuadrado e ANOVA.
Para os estudos referentes à validade da LSAS foram utilizadas as seguintes técnicas
de análise:
- Alfa de Cronbach, seguindo os mesmo padrões descritos na Fase 1;
- Coeficiente de Correlação de Pearson (r) para os itens, scores totais e das subescalas
da LSAS-SR, SPIN, BSBP, SSPS, BAI, FAST, PHQ-2,QSG-12, ALAPF e ALHPF, conforme
descrito na Fase 1.
- Análise fatorial exploratória, por meio da técnica de análise dos componentes
principais com rotação varimax, visando a avaliação da consistência interna e validade de
constructo das escalas. Os critérios utilizados para composição dos fatores foram: índice de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) acima de 0,60; teste de esfericidade de Bartlett significativo,
autovalores acima de um; percentual de variância explicada pelos fatores de aproximadamente
60%; e carga fatorial mínima de aproximadamente 0,40.
- Análise fatorial confirmatória, tomando-se como referência os fatores evidenciados
nos estudos de Levin et al. (2002), Safren et al. (1999) e Baker et al. (2002). Foi realizada
análise através do método Weighted Least Squares (WLS), com a estimativa sendo
implantada através da média e da covariância ajustada de acordo com o qui-quadrado.
Adotou-se como referência de indicadores de adequação ao modelo os seguintes parâmetros:
root-mean square error of approximation (RMSEA), comparative fit index (CFI) e, TuckerLewis Index (TLI). Conforme recomendado por Hu e Bentler (1998, 1999), uma perfeita
adequação é considerada por RMSEA ≤ 0,06 e, CFI e TLI ≥ 0,95.
- Curva ROC (Receiver Operating Characteristics Analyses), com o objetivo de
analisar os pontos de corte que favorecem a discriminação entre os sujeitos classificados
como casos clínicos, não casos e casos subclínicos de TAS;
Da mesma maneira que no estudo anterior, foram utilizados o Teste t de Student e
ANOVA para comparação das variáveis, utilizando o teste Bonferroni como post-hoc.
O nível de significância adotado foi de p≤0,05.

RESULTADOS
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4. RESULTADOS
Os resultados de ambas as fases do estudo serão apresentados conjuntamente,
iniciando-se pela caracterização das amostras e passando-se para os indicadores psicométricos
estudados, a saber: a) frequência dos itens; b) consistência interna; c) validade convergente; d)
validade com constructos correlacionados/validade divergente; e) validade discriminativa; f)
análise fatorial e; g) fidedignidade teste-reteste.
4.1 Caracterização sociodemográfica das amostras
Para realização do presente estudo, como dito anteriormente, foram utilizadas duas
amostras distintas.
O primeiro grupo amostral (Fase 1) foi composto por 413 sujeitos de ambos os sexos,
todos estudantes universitários, alunos de faculdade particular, na área de ciências biológicas.
A Tabela 4 apresenta a caracterização sociodemográfica desta amostra, a qual foi
denominada de população geral de universitários (PG).
Tabela 4 – Caracterização sócio demográfica da amostra incluída na Fase 1 do estudo (N=
413)
Variáveis

N (%)

Feminino
Masculino

276 (66,8%)
137 (33,2%)

Sexo

Idade média (DP)

22,9 (5,99)

Universidade
Pública
Privada

0
413 (100%)

Área do curso
Biológicas

413 (100%)

Ano do curso
1º. e 2º.
3º. e 4º.

295 (71,4%)
118 (28,6%)

DP: Desvio Padrão; N: Frequência; %: Porcentagem
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A amostra incluída na segunda fase do estudo foi composta por 252 sujeitos, sendo
118 incluídos no grupo C, 95 no grupo NC e 39 no grupo SC. A Tabela 5 apresenta as
principais características sociodemográficas desta amostra.
Tabela 5 – Caracterização sociodemográfica da amostra incluída na Fase 2 do estudo (N=
252)
Variável

C (N=118)
(%)

N

NC (N=95)
N (%)

SC (N = 39)
N (%)

Estatística

Sexo
Feminino
Masculino

81(68,6)
37 (31,4)

56 (58,9)
39 (41,1)

30 (76,9)
9 (23,1)

χ2 = 4,789
p = 0,91

Idade média
(DP)

22,63
(5,39)*

20,93
(2,86)*

21,29
(3,1)

F = 4,150
p= 0,017*

Universidade
Pública
Privada

81 (68,6)
37 (31,4)

75 (78,9)
20 (21,1)

39 (100)*
0*

χ2 = 12,053
p = 0,002*

Área do curso
Exatas
Humanas
Biológicas

37 (31,4)
14 (11,9)
67 (56,8)

33 (34,7)
11 (11,6)
51 (53,7)

13 (33,3)
5 (12,8)
21 (53,9)

χ2 = 0,327
p= 0,988

Ano do curso
1º. e 2º.
3º. e 4º.

75 (63,6)
43 (36,4)

70 (73,7)
25 (26,3)

30 (76,9)
9 (23,1)

χ2 = 3,759
p = 0,153

C: Casos; NC: Não-Casos; SC: Subclínicos; N: Frequência; %: Porcentagem; DP: Desvio Padrão;
χ2: Qui Quadrado; F = Anova; *: diferença estatística significativa

Conforme a Tabela 5, em todos os grupos houve predomínio de estudantes do sexo
feminino, procedentes da universidade pública, matriculados nos primeiros anos do curso
universitário, sobretudo na área de ciências biológicas. A análise estatística destas variáveis
apontou que os grupos diferem em relação ao tipo de universidade frequentada, pública ou
particular, uma vez que no grupo SC não há estudantes provenientes da universidade
particular. No que se refere à variável idade, denota-se uma pequena diferença entre os
grupos, ou seja, no grupo C a média de idade é superior à média de idade do grupo NC, sendo
que ambas não diferem, do ponto de vista estatístico, da média de idade do grupo SC.
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4.2 Indicadores de validade e fidedignidade da LSAS-SR
Para apresentação dos resultados referentes aos indicadores de validade e
fidedignidade da LSAS-SR optou-se pelo agrupamento dos sujeitos das diferentes amostras
em função da característica psicométrica estudada. Assim, os resultados serão apresentados
em função de quatro grupos distintos: PG (Amostra da Fase 1), C, NC e SC (Amostra da Fase
2)
4.2.1 Estudo dos itens
Para análise dos itens da LSAS-SR, calculou-se a média de pontuação e desvio padrão
para cada um deles, sendo realizado teste post-hoc (Bonferroni), para verificar a existência de
diferença significativa entre as mesmas. Esses dados são apresentados nas Tabelas 6 e 7, em
função das subescalas medo e evitação, respectivamente, considerando-se os diferentes
grupos.
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Tabela 6 – Pontuação média e desvio padrão dos itens da subescala medo da Escala de
Ansiedade Social de Liebowitz – versão auto-aplicada (LSAS-SR) em amostra
da população geral (N=413) e clínica (N=252)
Itens
M1
M2
M3

Média (DP)
PG

C

0,34 (0,62)
0,40(0,70)

♦†

♦◘†
♦◘

0,43 (0,76)

M4

0,35 (0,74)

M5

0,65 (0,84)

M6

1,55 (1,00)

♦†

♦◘†

♦†

M7

0,34 (0,68)

M8

1,01 (0,91)

M9
M10
M11
M12
M13

♦◘†

0,66 (0,79)

♦◘†

1,12 (0,96)

1,30 (1,02)
1,37(1,04)

◘

♦◘

♦◘†

♦◘†

M17

0,91 (0,96)

M18

0,86 (0,95)

♦◘
♦◘

0,97 (0,87)

♦

♦◘†

M20

1,69 (1,06)

M21

0,84 (0,96)

M23

♦◘

0,66 (0,95)

M15

M22

♦

0,73 (0,78)

0,89 (0,91)

M19

♦†

0,71 (0,88)

M14

M16

♦

♦†

0,81 (0,95)
0,63 (0,89)

♦

♦†

NC

0,94 (0,99)
1,08 (0,83)

•♦

•‡♦

0,81 (0,96)
0,63 (0,92)
1,63 (0,92)
2,58 (0,64)
1,20 (0,94)

•♦
•♦
•♦

•‡♦

1,90 (0,94)
1,36 (1,05)
1,34 (0,89)
1,45 (0.90)

•♦

•♦
•♦
•♦

•‡♦

1,75(1,01)

•♦

0,79 (0.95)
1,68 (0,92)
2,47 (0,77)
2,18 (0,84)
1,44 (0,94)

•♦
•♦
•♦
•♦

1,42 (0,99)
1,76 (0,95)

•♦

•‡♦

2,61 (0,65)
2,02 (0,86)

•

•♦

•‡♦

1,42 (1,05)
1,64 (1,02)

•♦
•♦

0,24 (0,68)
0,18 (0,43)

•○

•○◘

0,16 (0,46)

0,60 (0,72)

0,74 (0,81)
0,43 (0,69)
0,40 (0,60)

0,81 (0,81)

0,57 (0,75)
0,89 (0,89)
0,67 (0,91)
0,60 (0,84)
0,57 (0,75)

1,15 (1,01)

F= 8,346*

•○

•○
•○

•○

•◘

•○◘
•○◘
•○◘
•○◘
•○◘
•○

•○◘

0,89 (0.89)

•○

0,58 (0,75)
0,56 (0,80)

F=38,424*

0,28 (0,56)

•○◘

0,76 (0,85)

‡○†

F= 12,682*

•○◘

0,29 (0,66)

0,72(0,75)

0,46 (0,75)

•○◘

0,51 (0,69)

F= 25,476*

•

•○◘

0,22 (0,54)

○†

0,69(0,76)

•◘

0,12 (0,38)

1,15 (0,88)
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SC

•

•○

○†

F= 48,247*

○†

F= 59,150*

‡○†

F= 48,304*

○†

F= 37,766*

○†

F= 24,373*

○†

F= 32,218*

‡○

F= 33,137*

○

F= 19,968*

1,44 (1,07)
2,33 (0,73)
0,67 (0,80)

1,51 (1,02)
1,23 (0,98)
1,05 (0,72)
1,00 (0,68)

1,33 (0,77)

0,46(0,88)
○

F= 33,619*

○†

F= 69,409*

○†

F= 44,617*

○

F= 16,012*

○

F= 17,588*

‡○

F= 30,328*

○†

F= 49,476*

‡○†

F= 52,960*

1,26(0,91)
2,23 (0,77)
1,90 (0,91)

1,26 (0,91)
1,21 (0,97)
1,31 (0,83)
2,44 (0,68)
1,44 (0,75)

F= 6,053*

0,97 (0,84)
1,38 (1,04)

○†

F= 17,048*
F= 44,491*

•♦
•○
F= 18,043*
0,92 (0,92)
0,63 (0,89)
1,12 (1,06)
0,39 (0,62)
∆
∆
∆
∆
SE M
19,58 (13,05)
37,20 (13,63)
13,47 (10,78)
29,49 (11,46)
F=79,307*
PG: População Geral; C: Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico; F: ANOVA; SEM: Total subescala medo; M1 =
telefonar em público; M2: Grupos pequenos; M3: Comer em lugares públicos; M4: Beber em lugares públicos;
M5: Falar com autoridades; M6: Grupo grande de pessoas; M7: Ir a uma festa; M8: Trabalhar com alguém
observando; M9: Escrever com alguém observando; M10: Chamar alguém; M11: Falar com alguém; M12:
Encontrar-se com desconhecidos; M13: Ir ao banheiro público; M14: Entrar em sala com pessoas; M15: Ser o
centro das atenções; M16: Falar em reunião; M17: Submeter-se a exame; M18: Expressão desacordo ou
desaprovação; M19: Encarar pessoas; M20: Fazer um discurso; M21: Namorar alguém; M22: Devolver
mercadorias; M23: Dar uma festa; M24: Resistir a pressão de um vendedor; •: diferença significativa entre os
grupos e NC; ‡: diferença significativa entre os grupos C e SC; ♦: diferença significativa entre os grupos PG e
C;○: diferença significativa entre os grupos SC e NC; ◘: diferença significativa entre os grupos PG e NC;†:
diferença significativa entre os grupos PG e SC; ∆: diferença significativa entre todos os grupos, *: p<0,001.

M24

♦†

○†
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Observou-se, na Tabela 6, que a média de pontuação relativa ao escore total da
subescala medo, apresentou diferença significativa entre os quatro grupos estudados, variando
de 13,47 a 37,20, sendo a maior no grupo C, seguida pelo SC, PG e NC.
O item mais pontuado para todas as amostras foi o 20 e, em contrapartida, o 4 foi
aquele com menor média de pontuação. Na amostra clínica a variação das médias por item foi
mais expressiva para o grupo C (0,63-2,61) e para os SC (0,28-2,44). Já os NC tenderam a
manter o mesmo padrão de variação da PG (NC:0,12-1,15; PG:0,34-1,69), o qual se mostra de
menor extensão, quando comparado aos grupos com sintomas de TAS.
Tomando-se como parâmetro o grupo C, observa-se que na comparação das médias
com as do grupo PG e NC, todos os itens mostram diferença significativa, exceção ao item 13
com o grupo PG, sendo que as maiores médias são evidenciadas para o grupo C. Quando da
comparação do grupo C com o SC, observa-se uma mudança nesse padrão, uma vez que em
apenas cinco itens (2, 7, 11, 19 e 21) a média de pontuação foi estatisticamente diferente e
superior para os C, apontando que entre estes grupos, a frequência e intensidade dos medos
são bastante parecidas, apresentando os SC um padrão de medos semelhante aos C.
Quando, por outro lado, toma-se como referência o grupo NC, observa-se que este
apresenta, em comparação a todos os outros grupos amostrais, as menores médias de
pontuação, sendo que apenas em poucos itens esta diferença não é significativa em relação ao
grupo SC (3, 4, 13 e 22) e, em cerca da metade deles à PG (1, 4, 5, 7,8, 11,19, 21, 22, 23 e
24).
Por fim, considerando o grupo SC em comparação ao PG, pode ser observada
diferença significativa para a média em quatorze, dos 24 itens, (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16,
20, 21, 23 e 24), sendo a mesma superior para o grupo SC.
Assim, pode-se dizer que a maioria dos itens da subescala medo encontrou-se um
padrão hierárquico de pontuação, a saber: o grupo C apresenta maior média de pontuação que
o grupo SC, seguidos pelo grupo de PG e NC.
Como referido anteriormente, a Tabela 7 apresenta a pontuação média de cada item da
subescala evitação, em função dos diferentes grupos.
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Tabela 7 – Pontuação média e desvio padrão dos itens da subescala evitação da Escala de
Ansiedade Social de Liebowitz – versão auto-aplicada (LSAS-SR) em uma
amostra da população geral (N=413) e clínica (N=252)
Itens
E1
E2

Média (DP)
PG

C

0,51 (0,77)

♦◘

0,44 (0,76)

E3

0,51 (0,83)

E4

0,46 (0,81)

E5

0,72 (0,92)

E6

1,40 (1,03)

E8

0,91 (0,93)

0,70 (0,79)

E11

0,73 (0,87)

E13
E14

1,12 (1,00)

♦◘

♦◘
♦◘
♦◘

0,99 (1,11)
0,91(0,97)

♦◘†

1,31 (1,05)

E16

1,27 (1,06)

E17

0,73 (0,94)

♦◘
♦◘

E18

0,87 (0,95)

E19

0,99 (0,91)

E21

1,63 (1,11)

◘

♦◘

E15

E20

♦

♦◘†

E10

E12

◘

♦◘†

0,40 (0,70)

0,66 (0,92)

◘

♦†

E7

E9

♦

♦

♦◘

♦◘†

0,64 (0,91)

E22

0,79 (0,95)

E23

0,72 (0,98)

♦
♦
♦

◘

NC

0,98 (1,10)
0,95 (0,85)
0,73 (0,94)

•♦
•♦

•‡

0,59 (0,91)
1,49 (0,94)
2,38 (0,83)
1,13 (1,01)

1,10 (1,07)

1,37 (0,86)
1,58 (1,08)

•♦
•♦

•‡♦

1,56 (1,04)

1,24 (0,93)

•

•♦
•♦

•‡♦
•‡♦
•‡♦

0,90 (1,10)
1,30 (1,10)
2,34 (0,85)
1,95 (0,95)
1,03 (1,02)
1,35 (0,96)
1,78 (0,98)

•♦
•♦
•♦
•♦

•‡♦

2,47 (0,83)
1,69 (1,03)

•♦

•♦

•‡♦

1,28 (1,09)
1,47(1,10)

•♦

•♦

0,39 (0,71)
0,14 (0,42)

0,12 (0,35)
0,53 (0,65)
0,71 (0,93)

•○

•○◘

0,12 (0,35)

•◘
•◘
•○

•○◘

0,19 (0,51)
0,61 (0,78)
0,38(0,65)
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SC

•

•○◘

•○◘

0,43 (0,61)
0,46 (0,58)

•◘

•○◘

0,66 (0,82)

•◘

0,56 (0,88)
0,51 (0,74)
0,79 (0,97)

•○◘
•○◘

0,47 (0,81)
0,24 (0,56)

•○◘
•○◘

0,63 (0,87)
0,67 (0,88)
0,78 (1,04)

◘

•○

•○◘

•○◘

0,64 (0,92)
0,54 (0,83)
0,42 (0,73)

•
•

•○

○

F=12,315*

○

F=25,074*

‡

F= 11,688*

0,23 (0,58)

F= 7,815*

0,82 (0,94)
0,64 (0,74)

0,26 (0,59)

1,13 (1,00)
2,10 (0,88)

○†

F= 28,371*

○†

F= 59,987*

‡

F= 35,720 *

○

F= 22,011 *

○†

F= 13,359*

‡

F= 20,455 *

‡○

F= 30,144 *

‡

F= 15,021 *

0,54 (0,75)
1,31 (1,03)
1,08 (1,01)

0,79 (0,80)
0,85 (0,67)

1,08 (0,92)

0,59 (0,96)

F= 5,041 *

○

F= 11,936*

○†

F= 50,963 *

○

F= 37,526 *

○

F= 13,301*

○

F= 12,295 *

‡○

F= 30,564 *

○†

F= 51,492 *

‡

F= 40,473 *

0,90 (1,02)

F= 11,730 *

1,00 (0,94)
1,95 (0,88)

1,51 (1,02)
0,77 (0,90)
1,18 (1,02)
1,26 (0,88)
2,26 (0,81)

0,92 (0,83)

1,13 (1,00)

○
○

F= 24,687 *

•
•○◘
F= 6,909*
1,13 (1,19)
0,79 (1,02)
0,44 (0,76)
1,05 (1,13)
∆
∆
∆
∆
SE E
19,74 (12,88)
33,70 (14,34)
11,42 (9,90)
25,41 (12,32)
F=59,763*
PG: População Geral; C: Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico; F: ANOVA; SEE: Total subescala evitação; E1:
Telefonar em público; E2: Grupos pequenos; E3: Comer em lugares públicos; E4: Beber em lugares públicos; E5:
Falar com autoridades; E6: Grupo grande de pessoas; E7: Ir a uma festa; E8: Trabalhar com alguém observando;
E9: Escrever com alguém observando; E10: Chamar alguém; E11: Falar com alguém; E12: Encontrar-se com
desconhecidos; E13: Ir ao banheiro público; E14: Entrar em sala com pessoas; E15: Ser o centro das atenções; E16:
Falar em reunião; E17: Submeter-se a exame; E18: Expressar desacordo ou desaprovação; E19: Encarar pessoas;
E20: Fazer um discurso; E21: Namorar alguém; E22: Devolver mercadorias; E23: Dar uma festa; E24: Resistir a
pressão de um vendedor; •: diferença significativa entre os grupos e NC; ‡: diferença significativa entre os grupos C
e SC; ♦: diferença significativa entre os grupos PG e C;○: diferença significativa entre os grupos SC e NC; ◘:
diferença significativa entre os grupos PG e NC;†: diferença significativa entre os grupos PG e SC; ∆: diferença
significativa entre todos os grupos, *: p<0,001.

E24
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Em relação à subescala evitação, a média de pontuação do escore total, apresentou
diferença significativa entre os quatro grupos estudados, variando de 11,42 a 33,70, sendo o
maior no grupo C, seguido pelo SC, PG e NC, mantendo o mesmo padrão apresentado
anteriormente na subescala medo.
Considerando a média por item, a subescala evitação apresentou resultados bastante
semelhantes aos encontrados na subescala medo, uma vez que, os valores encontrados no
grupo C (0,59-2,47) e SC (0,23-2,26) foram muito próximos e superiores aos dos demais
grupos. Já no grupo PG, essa média variou de 0,40 a 1,63 e, nos NC foram evidenciados os
menores valores, entre 0,12 e 0,79. Também, como na subescala medo, o item mais pontuado
em todos os grupos foi o 20 e, o menos pontuado, o quatro.
Analisando-se a pontuação média individual de cada item, observa-se que o grupo C
apresenta valores estatisticamente superiores quando comparado ao grupo NC para todos os
itens, exceto ao 13. O mesmo padrão é encontrado quando comparados os grupos C e PG,
exceção aos itens 3, 4, 13 e 24. Já entre os grupos C e SC, esse padrão se inverte, sendo
encontrada diferença estatisticamente significativa entre as médias em um número menor de
itens (3, 7, 10, 11, 12, 19 e 21).
O grupo SC, na comparação com o grupo PG, apresentou diferença estatisticamente
significativa entre as médias para poucos itens, sendo eles: 5, 6, 9, 15 e 20. O mesmo não
ocorreu quando comparado com os NC, em que cerca da metade dos itens apresentaram
diferença significativa, com maior pontuação para os SC.
Já, se considerarmos como referência o grupo NC, a maior parte dos itens tem menor
média de pontuação quando comparado com a PG. Para sete itens (1, 5, 7, 18, 21, 22 e 23) a
diferença não é significativa, indicando maior proximidade entre tais grupos, em relação à
evitação de situações relacionadas à ansiedade social.
De modo geral, foi observado o mesmo padrão hierárquico de pontuação para o escore
total da subescala evitação, tal qual já referido para subescala medo.
Em ambas as subescalas, chama a atenção o fato de que o item 13 (“Ir ao banheiro
público”) não apresentou diferenças significativa em praticamente todas as comparações
realizadas, assim como os itens 4 (“Beber com outras pessoas em lugares públicos), 22
(Devolver mercadorias em uma loja”) e 24 (“Resistir a pressão de um vendedor”),
caracterizando-se como os itens menos discriminativos.
A análise da diferença entre as médias do escore total da LSAS-SR dos diferentes
grupos, foi realizada (F= 73,587, p= 0,001) e o que encontrou-se foi que a mesma variou de
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24,89 a 70,91, com diferença significativa entre os todos os grupos. A maior média
encontrada foi entre o grupo C, seguido pelo grupo SC e pelos grupos PG e NC.
4.2.2 Consistência interna
Para análise da consistência interna aplicou-se o alpha de Cronbach para as duas
subescalas e para escala total, nos quatro grupos avaliados. Também foi calculada a
correlação de cada item com o total para cada um dos grupos. Os resultados podem ser visto
na Tabela 8.
Tabela 8 – Valores relativos ao estudo da consistência interna da Escala de Ansiedade Social
de Liebowitz-versão auto-aplicada (LSAS-SR) nas diferentes amostras estudadas
Correlação item-total

α

PG (N=413)

0,39 - 0,71

0,93

C (N=118)

0,42 - 0,71

0,93

NC (N=95)

0,25 - 0,71

0,92

SC (N=39)

0,17 - 0,66

0,91

PG (N=413)

0,34 - 0,64

0,91

C (N=118)

0,38 - 0,73

0,92

NC (N=95)

0,22 - 0, 69

0,90

SC (N=39)

0,30 - 0,71

0,91

PG (N=413)

0,38 - 0,72

0,96

C (N=118)

0,38 - 0,72

0,96

NC (N=95)

0,22 - 0,71

0,95

SC (N=39)

0,17 - 0,71

0,95

LSAS-SR

SE Medo
(24 itens)

SE
Evitação
(24 itens)

Total
(48 itens)

SE: Subescala; α: alpha de Cronbach; PG: População Geral, C: Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico

A correlação item-total, para as diferentes amostras, variou de 0,17 a 0,73, sendo que
foi observado o mesmo padrão entre os grupos C e PG, com correlações classificadas como
moderadas a fortes (0,34-0,73). Já nos grupos NC e SC, os valores de correlação item-total
foram um pouco inferiores (0,17-0,71), classificados como fracos a fortes.
Os itens com maior correlação com o escore total tendem a ser os mesmos nos
diferentes grupos e subescalas com destaque aos que abordam situações envolvendo pessoas
desconhecidas (itens 10, 11 e 19). O mesmo não acontece entre os itens que apresentaram as
menores correlações, uma vez que estes tendem a ser mais heterogêneos entre os grupos.
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Como observado na Tabela 8, independente da amostra, o valor do alpha foi
excelente, sempre acima de 0,90, seja para as subescalas individualmente, seja para a escala
total.
Realizou-se também uma análise da consistência interna simulando a retirada de cada
um dos itens do instrumento e o que se observou foi que a consistência interna não seria
alterada, independente do grupo em questão.
4.2.3 Validade Convergente
Em relação ao estudo da validade convergente realizou-se a correlação dos escores das
subescalas da LSAS-SR, assim como de seu escore total, com os escores das subescalas e
totais dos seguintes instrumentos de avaliação: SPIN, BSPS, SSPS e BAI.
As referidas correlações foram realizadas apenas com as amostras clínicas, com
exceção ao instrumento SPIN, em que também apresentar-se-á os dados relativos à amostra da
população geral.

a) LSAS-SR e SPIN
Os dados referentes aos níveis de correlação entre a LSAS-SR e o SPIN, inventário
que quantifica sintomas fisiológicos, de medo e evitação relacionados ao TAS, podem ser
vistos na Tabela 9.
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Tabela 9 – Valores relativos ao estudo da validade convergente da Escala de Ansiedade
Social de Liebowitz – versão auto-aplicada (LSAS-SR) e suas subescalas com o
Inventário de Fobia Social (SPIN), em uma amostra da população geral (N=413)
e clínica (N = 252)
SPIN
LSAS-SR

Escala
Total

SE
Medo

SE
Evitação

Escala
Total

SE
Medo

SE
Evitação

SE Sintomas
Fisiológicos

PG (N=413)

0,81**

0,78**

0,76**

0,66**

C (N= 118)

0,67**

0,63**

0,64**

0,53**

NC (N=95)

0,81**

0,80**

0,71**

0,71**

SC (N=39)

0,33*

0,39*

0,41*

-0,03

PG (N=413)

0,72**

0,81**

0,78**

0,70**

C (N= 118)

0,65**

0,61**

0,61**

0,52**

NC (N=95)

0,77**

0,76**

0,68**

0,66**

SC (N=39)

0,34*

0,41**

0,40*

-0,01

PG (N=413)

0,72**

0,69**

0,70**

0,58**

C (N= 118)

0,66**

0,61**

0,64**

0,51**

NC (N=95)

0,78**

0,77**

0,67**

0,70**

SC (N=39)

0,29

0,33*

0,39*

-0,05

SE: Subescala;PG: População Geral; C: Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico, *: p≤ 0,05; **; p ≤ 0,01

Conforme apresentado na Tabela 9, tanto na amostra da PG, quanto nos grupos C e
NC, todas as correlações encontradas foram estatisticamente significativas e, classificadas
como fortes a muitos fortes, sendo que no grupo C, as mesmas foram levemente inferiores se
comparadas aos outros dois grupos. No grupo SC o padrão de correlação com o SPIN foi
estatisticamente inferior aos três grupos acima descritos, sendo geralmente classificado como
moderado, além de não apresentar correlações significativas na subescala sintomas
fisiológicos.

b) LSAS-SR e BSPS
Os dados relativos à correlação da LSAS-SR e a BSPS, escala de hetero-avaliação que
avalia diferentes sintomas característicos do TAS.
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Tabela 10 – Valores relativos ao estudo da validade convergente da Escala de Ansiedade
Social de Liebowitz – versão auto-aplicada (LSAS-SR) e suas subescalas com a
Escala Breve de Fobia Social (BSPS), em uma amostra clínica (N=252)
BSPS
LSAS-SR

Escala
Total

SE
Medo

SE
Evitação

Escala
Total

SE
Medo

SE
Evitação

SE Sintomas
Fisiológicos

C (N= 118)

0,76**

0,70**

0,73**

0,54**

NC (N=95)

0,84**

0,76**

0,81**

0,56**

SC (N=39)

0,77**

0,75**

0,77**

0,16

C (N= 118)

0,75**

0,71**

0,68**

0,55**

NC (N=95)

0,82**

0,76**

0,77**

0,58**

SC (N=39)

0,76**

0,76**

0,72**

0,19

C (N= 118)

0,73**

0,66**

0,73**

0,51**

NC(N=95)

0,77**

0,69**

0,77**

0,49**

SC (N=39)

0,70**

0,67**

0,74**

0,12

SE: Subescala; C: Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico; **: p ≤ 0,01

Foi observado, segundo apresentado na Tabela 10, um padrão de correlação bastante
semelhante entre os diferentes grupos clínicos, sendo estes classificados como fortes a muito
fortes. Porém, em relação às correlações com a subescala de sintomas fisiológicos da BSPS,
esse padrão é um pouco inferior, sendo que para o grupo SC nenhuma das correlações com
esta subescala foi estatisticamente significativa.

c) LSAS-SR e SSPS
Os dados encontrados, através da correlação do escore total e das subescalas da LSASSR, com os escores das subescalas da SSPS, podem ser vistos na Tabela 11.
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Tabela 11 – Valores relativos ao estudo da validade convergente da Escala de Ansiedade
Social de Liebowitz – versão auto-aplicada (LSAS-SR) e suas subescalas com a
Escala de Auto-Avaliação ao Falar em Público (SSPS), em uma amostra clínica
(N=252)
LSAS-SR

Escala
Total

SE
Medo

SE
Evitação

SSPS
Positiva

Negativa

C (N=118)

-0,19*

-0,09

NC (N=95)

-0,23*

-0,08

SC (N=39)

-0,18

-0,06

C (N=118)

-0,18

-0,09

NC (N=95)

-0,18

-0,03

SC (N=39)

-0,16

-0,12

C (N=118)

-0,19*

-0,08

NC (N=95)

-0,26*

-0,13

SC (N=39)

-0,18

0,00

SE: Subescala; C: Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico, *: p≤ 0,05

De acordo com os dados evidenciados na Tabela 11, poucas correlações significativas
foram encontradas entre estes dois instrumentos, sendo essas apenas entre a subescala positiva
da SSPS e subescala evitação e escore total da LSAS-SR. Estas correlações ocorreram apenas
nos grupos C e NC e, apesar de estatisticamente significativas, foram pouco expressivas.
Destaca-se ainda que, as correlações evidenciadas são de ordem negativa, ou seja, expressam
uma correlação inversa, apontando que quanto maior o número de situações evitadas ou
temidas, menor é a avaliação positiva que o sujeito faz quanto a sua performance de falar em
público e vice-versa.
Tendo em vista as poucas correlações significativas encontradas entre estes dois
instrumentos e considerando que a LSAS-SR não se restringe a avaliar situações que
envolvam falar em público, optou-se por avaliar as possíveis correlações entre itens
específicos relativos a falar em público da LSAS-SR, a saber: M/E6, M/E11, M/E16 e M/E20,
com os escores da SSPS. Os dados podem ser observados na Tabela 12.
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Tabela 12 – Valores relativos ao estudo da validade convergente de itens específicos sobre
falar em público da Escala de Ansiedade Social de Liebowitz – versão autoaplicada (LSAS-SR) com a Escala de Auto-Avaliação ao Falar em Público
(SSPS), em uma amostra clínica (N=252)
SSPS
Itens
LSAS-SR

Positiva

Negativa

C
(N=118)

NC
(N=95)

SC
(N=39)

C
(N=118)

NC
(N=95)

SC
(N=39)

M6

-0,06

-0,15

-0,09

-0,04

-0,01

-0,07

E6

-0,11

-0,22*

-0,04

-0,04

-0,16

-0,006

M11

-0,13

-0,04

-0,20

-0,08

-0,06

-0,15

E11

-0,21*

-0,23*

-0,14

-0,06

-0,21*

-0,10

M16

-0,16

-0,24*

-0,16

-0,11

-0,10

-0,15

E16

-0,23*

-0,40**

-0,03

-0,07

-0,33**

-0,02

M20

-0,12

-0,24*

-0,11

-0,03

-0,16

0,03

E20

-0,15

-0,36**

-0,13

-0,05

-0,18

0,20

M/E6: representar agir ou falar em frente a um grande número de pessoas; M/E11: falar com alguém que
você não conhece bem; M/E16: falar em reunião; M/E20: fazer um discurso; C: Caso; NC: Não-Caso; SC:
Subclínico; *: p≤ 0,05; **: p ≤ 0,01

Como pode ser visto na Tabela 12, as correlações significativas encontradas foram
novamente poucas e pontuais, seguindo o mesmo padrão apresentado na correlação dos
escores das subescalas, embora tendam a apresentar valores levemente superiores.
O grupo NC foi o que apresentou maior número que correlações significativas entre a
LSAS-SR e a subescala positiva da SSPS e o único que apresentou alguma correlação com a
subescala negativa.

d) LSAS-SR e BAI
Foram correlacionados os escores totais e das subescalas da LSAS-SR com a BAI,
inventário de mensuração de sintomas de ansiedade geral, cujos resultados são visualizados na
Tabela 13.
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Tabela 13 – Valores relativos ao estudo de correlação entre a Escala de Ansiedade Social de
Liebowitz – versão auto-aplicada (LSAS-SR) e suas subescalas com o Inventário
de Ansiedade de Beck (BAI), em uma amostra clínica (N=252)
BAI
LSAS-SR

Escala
Total

SE
Medo

SE
Evitação

Escala
Total

SE
Neuro

SE
Sub

SE
Pânico

SE
Auto

C (N= 118)

0,38**

0,23*

0,37**

0,35**

0,37**

NC (N=95)

0,57**

0,49**

0,46**

0,30**

0,46**

SC (N=39)

-0,03

-0,09

C (N= 118)

0,37**

0,21*

0,37**

0,34**

0,36**

NC (N=95)

0,55**

0,51**

0,41**

0,29**

0,49**

SC (N=39)

-0,01

-0,09

C (N= 118)

0,36**

0,23*

0,34**

0,34**

0,35**

NC (N=95)

0,52**

0,42**

0,46**

0,29**

0,39**

SC (N=39)

-0,06

-0,09

-0,06

-0,09

-0,05

-0,07

-0,01

-0,15

-0,19

0,24

0,13

SE: Subescala; C: Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico, Neuro: neurofisiológica; Sub: Subjetiva; Auto:
Autonômica; *: p≤ 0,05; **: p ≤ 0,01

Conforme observado na Tabela 13, as correlações realizadas tenderam a não
apresentar um padrão específico, variando de 0,21 a 0,57, sendo classificadas como fracas a
fortes, nos grupos de C e NC.

Para o grupo SC nenhuma correlação estatisticamente

significante foi evidenciada.
4.2.4 Validade com Constructos Correlacionados / Validade Divergente
Considerando a alta taxa de comorbidade do TAS com depressão e abuso de
substâncias e, os indicadores dos prejuízos funcionais associados a este transtorno, foi
realizada a análise da validade com estes constructos correlacionados, visando o estudo seja
da associação destas variáveis como também da validade divergente da escala. Quanto aos
instrumentos foram utilizados: a) FAST, escala que avalia dependência/abuso de álcool; b)
PHQ-2, instrumento utilizado para rastrear transtorno depressivo; c) QSG-12, inventário que
avalia sintomas psiquiátricos, sobretudo os ansiedade e depressão; d) ALAPF, escala de autoavaliação, referente ao prejuízo funcional associado ao TAS; e) ALHPF, escala de heteroavaliação, também referente ao prejuízo funcional associados ao TAS.
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Os dados obtidos da correlação da LSAS-SR com os três primeiros instrumentos
citados podem ser vistos na Tabela 14.
Tabela 14 – Valores relativos à correlação da Escala de Ansiedade Social de Liebowitz–
versão auto-aplicada (LSAS-SR) e suas subescalas com o Fast Alcohol
Screening Test (FAST), Questionário Sobre a Saúde do Paciente (PHQ-2) e
Questionário de Saúde Geral-12 (QSG-12) em uma amostra clínica (N=252)
LSAS-SR
Escala
Total

SE
Medo

SE
Evitação

FAST

PHQ-2

QSG-12

C (N=118)

-0,15

0,39**

0,47**

NC (N=95)

0,07

0,40**

0,48**

SC (N=39)

-0,05

0,52**

0,44**

C (N=118)

-0,08

0,39**

0,47**

NC (N=95)

0,09

0,36**

0,46**

SC (N=39)

-0,03

0,57**

0,46**

C (N=118)

-0,21*

0,36**

0,43**

NC (N=95)

0,04

0,40**

0,46**

SC (N=39)

-0,06

0,43**

0,38*

SE: Subescala; C: Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico, *: p≤ 0,05; **: p ≤ 0,01

No geral, não foram encontradas correlações estatisticamente significativas nas
correlações realizadas entre o FAST e a LSAS-SR, exceção à subescala evitação da LSASSR, no grupo C, a qual foi classificada como fraca. Esta correlação ainda foi de ordem
negativa, evidenciando que, quanto maior o número de situações evitadas, menor a tendência
ao abuso de álcool e vice-versa.
Em relação ao PHQ-2, foi observada correlação significativa em todas as subescalas
avaliadas independente do grupo clínico. Nos grupos C e NC, as correlações foram
moderadas, enquanto no grupo SC essas foram classificadas como moderadas tendendo a
forte.
Todas as análises realizadas também apontaram correlação significativa entre a LSASSR e o QSG-12, sendo classificadas como moderadas, independente da subescala e grupo
avaliados.
A Tabela 15 apresenta as correlações obtidas entre a LSAS-SR e ALAPF e ELHPF.
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Tabela 15 – Valores relativos ao estudo da validade convergente da Escala de Ansiedade
Social de Liebowitz – versão auto-aplicada (LSAS-SR) e suas subescalas com a
Escala de Liebowitz para Auto-Avaliação do Prejuízo Funcional (ALAFP) e
Escala de Liebowitz para Hetero-Avaliação do Prejuízo Funcional (ELHPF), em
uma amostra clínica (N=252)
LSAS-SR

Escala
Total

SE
Medo

SE
Evitação

ALAPF
2 semanas Longo da vida

ELHPF
2 semanas

Longo da vida

C (N= 118)

0,64**

0,54**

0,72**

0,68**

NC (N=95)

0,37**

0,38**

0,63**

0,52**

SC (N=39)

0,33*

0,37*

0,51**

0,37*

C (N= 118)

0,63**

0,56**

0,72**

0,68**

NC (N=95)

0,37**

0,38**

0,57**

0,49**

SC (N=39)

0,32*

0,36*

0,51**

0,38*

C (N= 118)

0,61**

0,49**

0,68**

0,64**

NC (N=95)

0,33**

0,35**

0,64**

0,51**

SC (N=39)

0,26

0,25

0,47**

0,30*

SE: Subescala; C: Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico, *: p≤ 0,05; **: p ≤ 0,01

Em todas as correlações realizadas entre a LSAS-SR e a ALAFP e ELHPF, os valores
mais expressivos foram encontrados no grupo C, os quais foram classificados como fortes. Os
grupos NC e SC apresentaram padrão de correlação inferior ao C, sendo esses classificados
em sua maioria como moderados tendendo a fortes.
4.2.5 Validade Discriminativa
A validade discriminativa foi calculada por meio de duas técnicas distintas, a saber:
curva ROC e comparação de variáveis. Ambas serão apresentadas a seguir.
4.2.5.1 Curva ROC
Aplicou-se a análise por meio da curva ROC entre os seguintes grupos: a) casos e nãocasos, b) casos e subclínicos e, c) subclínicos e não-casos. Para as três situações foram
calculadas também a Sensibilidade (S), Especificidade (E), Valor Preditivo Positivo (VPP),
Valor Preditivo Negativo (VPN) e Taxa de Classificação Incorreta (TCI). Os dados serão
apresentados a seguir.
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a) Curva ROC: casos e não-casos de TAS
Calculou-se a curva ROC para verificar a capacidade da LSAS-SR, escore total, em
discriminar casos e não-casos de TAS.
A área sob a curva ROC encontrada foi de 0,92 (p=0,001), com erro padrão 0,02 e,
intervalo de confiança de 95% entre 0,88 e 0,96. A Figura 2 ilustra a curva obtida.

Figura 2. Área sob a curva ROC do escore total da LSAS-SR para uma amostra de casos
(N=118) e não-casos (N=95) de TAS

Os valores encontrados para S, E, VPP, VPN e TCI em função dos diversos pontos de
corte da LSAS-SR podem ser visto na Tabela 16. Esses dados foram calculados com o intuito
de identificar a nota de corte que melhor favorece o equilíbrio entre S e E.
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Tabela 16 – Valores relativos ao estudo de validade discriminativa da Escala de Ansiedade
Social de Liebowitz- versão auto-aplicada (LSAS) em uma amostra de casos
(N=118) e não casos (N=95) de TAS
Nota de Corte

S

E

VPP

VPN

TCI

26

0,99

0,70

0,80

0,98

0,07

27

0,98

0,71

0,81

0,97

0,07

28

0,97

0,72

0,81

0,95

0,07

29

0,96

0,74

0,82

0,94

0,07

30

0,96

0,76

0,83

0,94

0,06

31

0,96

0,77

0,84

0,96

0,06

32

0,96

0,79

0,85

0,95

0,06

33

0,95

0,80

0,85

0,93

0,06

34

0,96

0,80

0,85

0,94

0,06

35

0,94

0,80

0,85

0,91

0,06

36

0,91

0,81

0,86

0,88

0,06

37

0,91

0,81

0,84

0,88

0,06

38

0,91

0,83

0,87

0,88

0,06

39

0,91

0,83

0,87

0,88

0,06

40

0,88

0,83

0,86

0,85

0,07

41

0,88

0,83

0,86

0,85

0,07

42

0,87

0,84

0,87

0,84

0,07

43

0,86

0,85

0,88

0,83

0,07

44

0,85

0,85

0,88

0,82

0,08

45

0,83

0,86

0,88

0,80

0,08

46

0,83

0,86

0,88

0,80

0,08

47

0,79

0,86

0,88

0,76

0,09

48

0,75

0,87

0,88

0,74

0,10

49

0,73

0,88

0,88

0,72

0,10

50

0,72

0,89

0,89

0,72

0,10

51

0,69

0,89

0,89

0,70

0,11

52

0,69

0,89

0,89

0,65

0,11

53

0,68

0,90

0,90

0,65

0,11

S: Sensibilidade; E: Especificidade; VPP: Valor Preditivo Positivo; VPN:Valor Preditivo Negativo;
TCI: Taxa de Classificação Incorreta
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Considerando que pontuação da LSAS-SR varia de 0 a 144, a nota 34 foi a que
apresentou o melhor equilíbrio entre os valores de S e E, com TCI de 0,06. Contudo quando
se observa o intervalo entre as notas 32 e 39, este equilíbrio é mantido. Assim, este intervalo
pareceu o mais indicado para discriminação entre casos e não-casos de TAS, seja em vista da
S ou da E isoladamente, seja do equilíbrio entre estes parâmetros.

b) Curva ROC: casos e subclínicos de TAS
Para analisar a capacidade da LSAS-SR em discriminar os casos clínicos de TAS dos
subclínicos, calculou-se a curva ROC utilizando a amostra de ambos os grupos, encontrando
área sob a curva de 0,94, com erro padrão de 0,018 e intervalo de confiança de 95% entre 0,91
e 0,98. A figura 3 ilustra a curva evidenciada.

Figura 3. Área sob a curva ROC do escore total da LSAS-SR para uma amostra de casos
(N=118) e subclínicos (N=39) de TAS

Na Tabela 17 são apresentados os valores de S, E, VPP, VPN e TCI para as diferentes
notas de corte da LSAS-SR, visando a discriminação entre os grupos C e SC.
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Tabela 17 – Valores relativos ao estudo de validade discriminativa da Escala de Ansiedade
Social de Liebowitz- versão auto-aplicada (LSAS) em uma amostra de casos
(N=118) e subclínicos (N=39) de TAS
Nota de Corte

S

E

VPP

VPN

TCI

26

0,99

0,46

0,85

0,95

0,14

27

0,98

0,49

0,85

0,90

0,14

28

0,97

0,53

0,86

0,87

0,13

29

0,96

0,56

0,87

0,84

0,13

30

0,96

0,61

0,88

0,85

0,12

31

0,96

0,64

0,89

0,86

0,11

32

0,96

0,64

0,89

0,86

0,11

33

0,96

0,64

0,89

0,83

0,12

34

0,96

0,69

0,90

0,84

0,11

35

0,94

0,71

0,90

0,80

0,11

36

0,91

0,74

0,91

0,74

0,13

37

0,91

0,74

0,91

0,74

0,13

38

0,91

0,74

0,91

0,72

0,13

39

0,91

0,82

0,94

0,74

0,11

40

0,88

0,82

0,94

0,69

0,13

41

0,88

0,82

0,94

0,69

0,13

42

0,87

0,82

0,94

0,68

0,14

43

0,86

0,87

0,95

0,68

0,13

44

0,85

0,90

0,96

0,66

0,14

45

0,83

0,90

0,96

0,64

0,15

46

0,83

0,90

0,96

0,64

0,15

47

0,79

0,90

0,96

0,58

0,18

48

0,75

0,92

0,97

0,55

0,20

49

0,73

0,92

0,96

0,53

0,22

50

0,72

0,95

0,97

0,53

0,22

51

0,69

0,97

0,99

0,51

0,23

52

0,69

1,00

1,00

0,52

0,23

53

0,69

1,00

1,00

0,51

0,23

S: Sensibilidade; E: Especificidade; VPP: Valor Preditivo Positivo; VPN: Valor Preditivo
Negativo; TCI: Taxa de
Classificação Incorreta
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Tendo em vista os dados apresentados, a nota que apresentou melhor equilíbrio
entre os parâmetros calculados foi a 44, a qual está associada a uma TCI de 14%.
Contudo, destaca-se que o intervalo entre as notas 39 e 45 também apresentou equilíbrio
satisfatório, embora com variação de cerca de 10% nos valores de E, S e VPN, com TCI
variando entre 11 e 15%.

c) Curva ROC: subclínicos e não-casos de TAS
A curva ROC relativa à discriminação entre os grupos SC e NC de TAS apresentou
uma área de 0,86 (p<0,001), com erro padrão 0,034 e, intervalo de confiança de 95% entre
0,79 e 0,93, a qual pode ser vista na Figura 4.

Figura 4. Área sob a curva ROC do escore total da LSAS-SR para uma amostra de
casos subclínicos (N=39) e não-casos (N=95) de TAS
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Os valores de S, E, VPP, VPN e TCI, em função das diferentes notas de corte, podem
ser vistos na Tabela 18.
Tabela 18 – Valores relativos ao estudo de validade discriminativa da Escala de Ansiedade
Social de Liebowitz- versão auto-aplicada (LSAS) em uma amostra clínica de
casos subclínicos (N=39) e não casos (N=95) de TAS
Nota de Corte

S

E

VPP

VPN

TCI

26

0,90

0,70

0,55

0,94

0,12

27

0,90

0,71

0,56

0,94

0,11

28

0,90

0,72

0,57

0,94

0,11

29

0,90

0,74

0,59

0,94

0,10

30

0,90

0,76

0,61

0,95

0,10

31

0,90

0,77

0,62

0,95

0,09

32

0,90

0,79

0,64

0,95

0,09

33

0,87

0,80

0,64

0,94

0,09

34

0,87

0,80

0,64

0,94

0,09

35

0,87

0,80

0,65

0,95

0,09

36

0,79

0,81

0,63

0,90

0,10

37

0,79

0,81

0,63

0,90

0,10

38

0,77

0,83

0,65

0,90

0,09

39

0,74

0,83

0,64

0,89

0,11

40

0,72

0,83

0,63

0,87

0,10

41

0,69

0,83

0,63

0,86

0,10

42

0,69

0,84

0,64

0,90

0,10

43

0,66

0,85

0,65

0,86

0,10

44

0,64

0,85

0,64

0,85

0,10

45

0,61

0,86

0,65

0,84

0,10

46

0,59

0,86

0,64

0,84

0,11

47

0,54

0,86

0,62

0,82

0,11

48

0,54

0,87

0,62

0,82

0,11

49

0,51

0,88

0,64

0,81

0,11

50

0,49

0,89

0,65

0,81

0,11

S: Sensibilidade; E: Especificidade; VPP: Valor Preditivo Positivo; VPN:Valor Preditivo Negativo;
TCI: Taxa de Classificação Incorreta
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Para discriminação entre os grupos SC e NC a nota de corte 32, foi a que apresentou o
melhor equilíbrio entre os parâmetros analisados, sendo que o intervalo entre as notas 30 e 35
também apresentou equilíbrio aceitável.
4.2.5.2 Comparação de variáveis
Verificou-se também a capacidade da LSAS-SR em discriminar os diferentes sujeitos
em função das variáveis sexo e grupo amostral, cujos resultados são apresentados na Tabela
19.
Tabela 19 – Pontuação média da Escala de Ansiedade Social de Liebowitz-versão autoaplicada (LSAS-SR) e suas subescalas em função do sexo e grupo amostral em
uma amostra da população de estudantes universitários (N=413) e em uma
amostra clínica (N=252)
Total
Média (DP)

SM
Média (DP)

SE
Média (DP)

Sexo
Fe (N=443)

47,35 (28,84)

24,27 (15,08)

23,08 (14,53)

M (N=222)

36,66 (26,07)

18,72 (13,65)

17,94 (13,30)

t= 4,81

t= 4,77

t= 4,56

p≤ 0,001*

p≤ 0,001*

p≤ 0,001*

PG (N=413)

39,32 (25,03)

19,58 (13,04)

19,74 (12,88)

C (N=118)

70,91 (27,20)

37,20 (13,63)

33,70 (14,34)

NC (N= 95)

24,81 (19,80)

13,41 (10,75)

11,40 (9,88)

SC (N= 39)

54,90 (22,70)

29,49 (11,46)

25,41 (12,32)

F= 73,59

F= 79,31

F= 59,76

p≤ 0,001*

p≤ 0,001*

p≤ 0,001*

Estatística

Grupo

Estatística

DP: Desvio padrão; SM: Subescala Medo; SE: Subescala Evitação; Fe: Feminino; M: Masculino; PG:
População Geral; C:Caso; NC: Não Caso; SC: Subclínico; t= Teste t; F: ANOVA; *: diferença
significativa
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Em todas as análises realizadas foi encontrada diferença estatística significativa (p≤
0,001), seja para escala total ou subescalas. Destaca-se que, em relação ao sexo, a maior
média de pontuação foi entre os sujeitos do sexo feminino. Entre os grupos amostrais,
segundo análise post-hoc (Teste de Bonferroni), o grupo C apresentou a maior média de
pontuação, seguido pelo grupo SC, PG e NC, seja na escala total ou subescalas. Destaca-se
também que estas foram estatisticamente significativas para todos os grupos comparados entre
si.
4.2.6 Análise fatorial
Foram realizados dois tipos de análise fatorial, a exploratória, com o intuito de analisar
a distribuição fatorial dentro da amostra específica deste estudo e, a confirmatória, com o
objetivo de verificar a habituação dos dados aqui obtidos com os de estudos prévios.
4.2.6.1 Análise fatorial exploratória
Análise fatorial exploratória da LSAS-SR foi realizada utilizando-se o grupo C
(N=118).
Inicialmente, verificou-se a habituação da amostra, calculando-se o KMO, cujo valor
encontrado foi de 0,84. Também foi aplicado o teste de esfericidade de Barlett, o qual
mostrou-se significativo, sendo χ2=4783,90; gl=1128; p=0,0001. Estes indicadores
referendam a realização da análise fatorial para este grupo. Assim, a análise por meio da
técnica dos componentes principais, e em acordo com os critérios de Kaiser (auto-valores ≥
1), forneceu 12 fatores que explicam conjuntamente 76,52% da variância dos dados. Na
Tabela 20, podem ser observados a porcentagem de variância explicada por cada fator
individualmente, assim como os auto-valores associados.
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Tabela 20 – Solução inicial da Escala de Ansiedade Social de Liebowitz – versão autoaplicada (LSAS-SR) aplicada a 118 sujeitos casos de TAS por meio do método
de análise dos componentes principais
Fator

Auto-Valor

% da variância explicada

Fator 1

17,07

35,56

Fator 2

3,71

7,73

Fator 3

2,52

5,24

Fator 4

2,16

4,51

Fator 5

2,00

4,17

Fator 6

1,68

3,50

Fator 7

1,51

3,15

Fator 8

1,43

2,98

Fator 9

1,31

2,72

Fator 10

1,20

2,50

Fator 11

1,12

2,34

Fator 12

1,03

2,14

Pode-se observar que o Fator 1 corresponde, sozinho, a 35,56% da variância dos
dados, sendo que os demais 11 fatores conjuntamente são responsáveis por uma porcentagem
de variância bastante inferior, todos abaixo de 8%.
Extraíram-se os 12 componentes principais da escala através da técnica de rotação
varimax com normatização de Kaiser e, construiu-se uma nova matriz fatorial, em que os
itens foram relacionados aos fatores. Esta matriz pode ser vista na Tabela 21.
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Tabela 21 – Matriz fatorial para os itens individuais da Escala de Ansiedade Social de
Liebowitz – versão auto-aplicada (LSAS-SR) em uma amostra de casos de TAS
(N=118), por meio de análise dos componentes principais com rotação varimax
Item

Fator
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

E20

0,82

0,13

0,13

0,12

-0,07

-0,03

0,05

0,10

-0,11

0,07

0,15

0,02

M20

0,79

0,17

-0,04

0,21

0,04

-0,07

0,10

0,07

-0,07

-0,02

0,01

0,10

E16

0,75

0,05

0,20

0,04

0,03

0,19

0,16

0,03

0,22

0,10

0,04

0,02

E6

0,74

0,13

-0,01

-0,05

-0,10

0,12

-0,02

0,03

0,14

0,18

0,07

-0,06

M16

0,72

0,14

0,21

0,06

-0,01

0,15

0,28

0,15

0,14

0,03

0,01

-0,10

M6

0,70

0,22

-0,14

0,13

0,11

0,00

0,04

0,09

0,01

0,03

0,03

-0,01

E15

0,66

0,03

0,05

0,08

0,26

0,06

-0,01

0,01

0,05

0,05

0,14

0,44

M15

0,63

0,07

0,01

0,09

0,31

0,03

0,05

0,02

0,01

0,09

-0,01

0,47

E19

0,36

0,31

0,24

0,25

0,06

0,00

0,23

0,00

0,23

0,22

0,29

0,33

M11

0,22

0,77

0,22

0,15

0,19

0,06

0,05

0,10

0,16

0,04

0,05

-0,03

M10

0,20

0,76

0,26

0,03

0,18

0,17

0,20

0,08

0,13

0,10

0,00

0,05

M12

0,10

0,69

0,02

0,36

0,10

0,02

-0,01

0,13

0,03

0,18

0,34

0,05

E11

0,29

0,62

0,28

0,06

0,13

0,26

0,04

0,18

0,14

-0,01

0,24

0,01

E10

0,27

0,61

0,37

-0,01

0,09

0,29

0,16

0,12

0,15

0,00

0,12

0,13

E12

0,21

0,60

0,11

0,43

0,05

0,15

-0,04

0,05

0,04

0,10

0,24

0,12

M19

0,31

0,41

0,06

0,22

0,19

-0,04

0,26

0,03

0,25

0,26

0,22

0,19

E22

-0,02

0,22

0,75

0,21

0,06

0,12

0,06

0,09

-0,01

0,19

0,06

-0,03

E24

0,01

0,11

0,75

0,09

0,11

0,05

0,03

0,12

0,34

-0,06

0,10

0,21

M24

0,03

0,14

0,70

0,12

0,20

0,09

0,07

0,12

0,32

0,05

0,07

0,11

M22

0,11

0,31

0,67

0,16

0,17

0,08

0,04

0,12

-0,03

0,22

0,08

-0,04

E23

0,21

0,14

0,47

-0,02

0,40

0,14

0,21

0,06

-0,17

0,29

0,24

-0,13

M13

0,13

0,18

0,28

0,72

0,09

0,25

0,05

0,19

-0,06

0,07

0,03

-0,03

E13

0,08

0,04

0,26

0,71

0,01

0,24

0,16

0,12

-0,08

0,05

0,21

0,10

M17

0,13

0,19

-0,04

0,70

0,10

-0,06

0,26

0,09

0,22

0,05

-0,02

-0,05

E17

0,19

0,14

0,07

0,66

0,03

0,02

0,22

0,05

0,26

0,04

-0,06

0,20

Continua
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Tabela 21 – Matriz fatorial para os itens individuais da Escala de Ansiedade Social de
Liebowitz – versão auto-aplicada (LSAS-SR) em uma amostra de casos de TAS
(N=118), por meio de análise dos componentes principais com rotação Varimax
conclusão

Item

Fator
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M7

0,02

0,22

0,12

0,07

0,78

0,06

-0,01

0,11

0,08

0,01

0,12

0,13

E7

-0,01

0,09

0,20

0,04

0,77

0,07

0,02

0,15

0,12

0,00

0,22

0,14

M23

0,18

0,20

0,41

-0,02

0,44

0,03

0,34

-0,10

-0,12

0,36

0,24

-0,18

E3

0,04

0,09

0,04

0,07

-0,06

0,87

0,10

0,07

-0,05

0,08

0,12

0,13

M3

0,08

0,17

0,11

0,07

0,14

0,81

0,13

0,19

0,02

0,11

0,03

0,01

M4

0,06

0,21

0,16

0,26

0,51

0,61

0,06

0,04

0,21

0,08

0,07

-0,16

E4

0,08

0,11

0,18

0,38

0,48

0,58

0,07

0,00

0,10

0,01

0,08

-0,02

M9

0,16

0,07

0,10

0,35

0,05

0,12

0,78

0,13

0,09

0,04

0,08

0,00

E9

0,16

0,06

0,07

0,29

-0,03

0,22

0,73

0,18

0,21

0,02

0,04

0,06

M8

0,17

0,32

0,05

0,12

0,28

0,09

0,49

0,33

0,12

0,01

-0,04

0,36

E8

0,20

0,31

0,22

0,02

0,12

0,28

0,41

0,40

0,23

0,04

-0,02

0,30

E1

0,07

0,08

0,12

0,18

0,05

0,12

0,10

0,82

0,04

0,11

0,11

0,12

M1

0,23

0,19

0,18

0,21

0,12

0,04

0,21

0,67

0,11

0,22

0,07

-0,02

E2

0,12

0,11

0,16

-0,01

0,38

0,32

0,11

0,50

0,13

0,19

0,20

-0,10

M2

0,20

0,27

0,12

0,11

0,42

0,13

0,13

0,46

0,11

0,20

0,01

-0,26

E5

0,13

0,15

0,14

0,07

0,08

0,11

0,15

0,09

0,82

0,18

-0,01

0,06

M5

0,06

0,20

0,18

0,13

0,15

-0,06

0,13

0,12

0,73

0,23

0,08

-0,08

M18

0,12

0,11

0,13

0,14

0,07

0,11

0,02

0,20

0,21

0,80

-0,05

0,04

E18

0,18

0,09

0,17

0,04

0,02

0,12

0,02

0,17

0,20

0,78

0,07

0,09

M21

0,10

0,18

0,07

0,09

0,18

0,07

0,03

0,06

0,05

0,04

0,81

0,06

E21

0,17

0,20

0,23

0,01

0,22

0,18

0,05

0,14

0,00

-0,02

0,75

-0,01

E14

0,17

0,27

0,22

0,33

0,01

0,28

0,20

0,06

-0,10

0,28

0,12

0,46

M14

0,25

0,38

0,18

0,33

0,28

0,11

0,25

0,05

-0,07

0,19

0,01

0,38

M/E1: Falar público; M/E2: Grupos pequenos; M/E3: Comer em lugares públicos; M/E4: Beber em lugares públicos;
M/E5: Falar com autoridades; M/E6: Grupo grande de pessoas; M/E7: Ir a uma festa; M/E8: Trabalhar com alguém
observando; M/E9: Escrever com alguém observando; M/E10: Chamar alguém; M/E11: Falar com alguém; M/E12:
Encontrar-se com desconhecidos; M/E13: Ir ao banheiro público; M/E14: Entrar em sala com pessoas; M/E15: Ser o
centro das atenções; M/E16: Falar em reunião; M/E17: Submeter-se a exame; M/E18: Expressar desacordo ou
desaprovação; M/E19: Encarar pessoas; M/E20: Fazer um discurso; M/E21: Namorar alguém; M/E22: Devolver
mercadorias; M/E23: Dar uma festa; M/E24: Resistir a pressão de um vendedor.
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Observa-se que o Fator 1, foi composto por nove itens, com consistência interna de
0,90. Dos nove itens agrupados neste fator, oito deles estão relacionados à atividade de falar
em público e ser o centro das atenções, e um deles, item E19, refere-se a interação com
desconhecido. Considerando o seu conteúdo e que a carga fatorial, no Fator 1, é inferior a
0,40, optou-se por excluir o item do Fator 1 e incluí-lo no Fator 2, abaixo descrito. Assim, o
Fator 1 passou a ser composto pelos itens E20, M20, E16, E6, M16, M6, E15 e M15 e
denominado “Falar em público e ser foco das atenções”, com sua consistência interna
permanecendo inalterada, igual a 0,90.
O Fator 2 foi inicialmente composto por sete itens, sendo eles M11, M10, M12, E11,
E10, E12, M19, todos relativos a interações com desconhecidos. Como dito acima, optou-se
pela inclusão do item E19 neste fator, uma vez que seu conteúdo era teoricamente mais
próximo aos itens nele agrupados, ainda que sua carga fatorial fosse inferior a 0,40. Com o
acréscimo deste item, a consistência interna do Fator 2, que inicialmente era de 0,91,
manteve-se relativamente estável passando a 0,92. Desse modo, o Fator 2 passou a contar com
oito itens e foi denominado “Interações com desconhecidos”.
O Fator 3, composto inicialmente por cinco itens (M/E22, M/E24, E23), apresentou
consistência interna de 0,85. Considerando-se o conteúdo da maioria destes itens, relativos a
atividades de compra, optou-se por excluir deste fator o item E23 (dar uma festa), o qual,
posteriormente, passou a incorporar o Fator 5. Sendo assim, o Fator 3 passou a ser composto
pelos itens E22, E24, M24 e M22, apresentando consistência interna igual a 0,86 e foi
nomeado “Atividades de compra”.
Quatro itens foram agrupados no Fator 4, sendo eles M/E13, M/E17, apresentando
consistência interna de 0,83. Este fator foi nomeado, em função do conteúdo de seus itens, de
“Frequentar banheiro público e realizar exames”.
Já o Fator 5, na análise inicial, foi composto por três itens (M/E7, M23) e apresentou
consistência interna de 0,76. Com a inclusão do item E23, o qual fora excluído do Fator 3 e
aqui incluído devido a proximidade de conteúdo e por possuir carga de 0,40 neste fator,
denota-se que o valor da consistência interna elevou-se para 0,82, evidenciando a adequação
deste ajuste. Assim, o Fator 5 foi composto por quatro itens e chamado de “Festas”.
O Fator 6, mesmo após a análise qualitativa de conteúdo, manteve sua composição
original, sendo composto por quatro itens (M/E3, M/E4), com consistência interna de 0,88,
sendo denominado “Ingestão de alimentos”.
Inicialmente associado a quatro itens (M/E8, M/E9) relativos a ser observado em
atividades realizadas em público, com consistência interna de 0,86, o Fator 7 teve sua

Resultados | 67

composição modificada após análise qualitativa, sendo realizada a inclusão dos itens M1 e E1,
apesar destes apresentarem maior carga fatorial no Fator 8. Isto pois, qualitativamente, estes
dois itens guardam maior aproximação temática com este fator. Esta inclusão não alterou a
consistência interna do fator, que passou a 0,87, sendo o mesmo denominado de
“Desempenho em público”.
Com a exclusão dos itens M1 e E1 do Fator 8, a principio composto por quatro itens,
passou a agrupar apenas dois itens (M/E2) e foi nomeado de “Participação em grupos”. A
consistência interna deste fator passou de 0,83 a 0,85 após a modificação.
Assim como Fator 8, o Fator 9 também foi composto apenas por dois itens (M/E5),
apresentando consistência interna de 0,86 e sendo denominado “Falar com autoridades”.
O Fator 10 apresentou consistência interna de 0,85 e foi composto por dois itens, M18
e E18, sendo nomeado de “Expressão de desacordo”.
Composto pelos itens M21 e E21, o Fator 11 foi denominado “Namoro” e apresentou
consistência interna de 0,82.
Por fim, o Fator 12 foi composto também por dois itens (M/E14) e apresentou valor de
alpha igual a 0,83 e foi denominado “Entrar em ambientes já ocupados”.
A Tabela 22 sistematiza a composição fatorial sugerida, considerando-se a análise
estatística e de conteúdo.
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Tabela 22 – Composição fatorial da Escala de Ansiedade Social de Liebowitz – versão autoaplicada em uma amostra de casos de TAS (N=118)
Fator

Item

α

1 – Falar em público e ser
o foco de atenção

M/E6: Representar, agir ou falar diante de um
grupo grande
M/E:15: Ser o centro das atenções
M/E16: Falar em reunião
M/E20: Fazer um discurso

0,90

2 – Interações com
desconhecidos

M/E10: Chamar alguém que você não conhece
bem
M/E11: Falar com alguém que você não conhece
bem
M/E12: Encontrar-se com desconhecidos
M/E19: Encarar pessoas que não conhece bem

0,92

3 – Atividades de compra

M/E22: Devolver mercadorias em uma loja
M/E24: Resistir a pressão de um vendedor

0,86

4 – Frequentar banheiro
público e realizar exames

M/E13: Ir ao banheiro público
M/E17: Submeter-se a algum tipo de exame

0,83

5 – Festas

M/E7: Ir a uma festa
M/E23: Dar uma festa

0,82

6 – Ingestão de alimentos

M/E3: Comer em lugares públicos
M/E4: Beber com outras pessoas em lugares
públicos

0,88

7 – Desempenho em
público

M/E1: Telefonar em público
M/E8: Trabalhar com alguém observando
M/E9: Escrever com alguém observando

0,86

8 – Participar de grupos

M/E2: Participar de pequenos grupos

0,85

9 – Falar com autoridades

M/E5: Falar com autoridades

0,86

10 – Expressão de
desacordo

M/E18: Expressar desacordo ou desaprovação
em relação a pessoas que você não conhece bem

0,85

11 – Namoro

M/E21: Tentar namorar alguém

0,82

12 – Entrar em ambientes
já ocupados

M/E14: Entrar em uma sala quando outras
pessoas já estão sentadas

0,83

α: alpha de Cronbach; M: Medo; E: Evitação
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Ainda como parte das análises fatoriais exploratórias, testou-se os modelos
previamente referidos pela literatura: três (Levin et al., 2002), quatro (Safren et al., 1999) e
cinco fatores (Baker et al., 2002).

a) Estrutura fatorial composta por três fatores
Levin et al. (2002), propuseram uma solução fatorial, para a LSAS-SR, composta por
três fatores, sendo eles desempenho/interação social, interação dual e atividades em público.
Testando-se este modelo, encontraram-se os seguintes resultados, apresentados na
Tabela 23.
Tabela 23 – Composição fatorial, porcentagem de variância explicada e consistência interna
da solução fatorial de três fatores, proposta por Levin et al. (2002) e resultado da
análise exploratória do presente estudo
Estudo de
referência

Fator
Desempenho/
Interação em
grupo

Interação dual

Atividades em
público

M/E2, M/E6,
M/E7, M/E14,
M/E15, M/E16,
M/E20, M/E23

M/E5, M/E10,
M/E11, M/E12,
M/E18, M/E19.
M/E21, M/E22,
M/E24

M/E1, M/E3,
M/E4, M/E8,
M/E9, M/E13,
M/E17

% Var

-----

-----

-----

α

-----

-----

-----

M/E6, M/E15,
M/E16, M/E19,
M/E20

M/E2, M3, M/E4,
M/E7, M/E10,
M/E11, M/E12,
E18, M/E21,
M/E22, M/E23,
M/E24

M/E1, E3,
M/E5, M/E8,
M/E9, M/E13,
M/E14, M/E17,
M18

% Var

5,24

35,56

7,73

α

0,91

0,94

0,91

Denominação
dos fatores
Levin et al.
(2002)

Presente
estudo

Itens

Itens

% Var: Porcentagem de variância explicada, α: alpha de Cronbach; NI: Não informado

No presente estudo, o modelo fatorial de três fatores, apesar de apresentar adequada
consistência não correspondeu à composição do estudo original conduzido por Levin et al.
(2002).
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b) Estrutura fatorial composta por quatro fatores
Em seu estudo, Safren et al. (1999) propuseram uma estrutura fatorial composta por
quatro fatores para a subescala medo e outros quatro, para a subescala evitação da LSAS.
Desse modo, foram refeitos os cálculos de habituação da amostra (N=118), utilizando
separadamente as subescalas medo e evitação, sendo o valor encontrado para o KMO igual a
0,86 e, do teste de esfericidade de Barllet, 1391,59 (p=0,0001) para subescala evitação. Para
subescala medo, esses valores foram de 0,88 (KMO) e 1382,08 (p=0,0001) (Barllet). Em
ambas as situações foi indicada a adequabilidade da amostra.
A composição dos fatores, o valor do alpha e a porcentagem de variância explicada,
tanto do estudo original (SAFREN et al., 1999) quanto do presente podem ser vistos na
Tabela 24.
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Tabela 24 – Composição fatorial, porcentagem de variância explicada e consistência interna da
solução fatorial, de quatro fatores, proposta por Safren et al. (1999) e resultados da
análise exploratória do presente estudo
Estudo de
referência

Fator
Denominação
dos fatores

Interação social

Falar em público

Subescala Medo
M5, M7, M10, M2, M6, M15,
Itens

M11,M12,

Medo de ser
observado

Comer e beber
em público

M9,M13, M17

M3, M4

M16, M20

M18,M19, M21
%Var

34,5

9,3

7,2

5,4

α

0,88

0,80

0,56

0,75

Safren et al.
(1999)

Subescala Evitação
E5,E7,E10,
Itens

E11,E12,

E2,E6,E15,E16,E
E18,

E9, E13, E17

E3, E4

20

E19, E21
%Var

34,7

8,5

7,2

5,4

α

0,86

0,83

0,56

0,75

Subescala Medo

Itens

M7,M10,M11,

M6, M14, M15,

M1,M2,M5,

M12,M19,

M16, M20

M8, M9, M13,

M21,M22, M23,

M3, M4

M17, M18

M24
Presente
estudo

%Var

38,21

5,40

8,54

4,82

α

0,87

0,82

0,83

0,81

Subescala Evitação

Itens

%Var
Α

E2,E7,E10,

E6, E15, E16,

E3, E4, E12, E13,

E1, E5, E8,

E11,E21,E22,

E19, E20

E14, E17

E9, E18

36,81

8,17

6,73

5,53

0,86

0,84

0,81

0,76

E23, E24

% Var: Porcentagem de variância explicada, α: alpha de Cronbach
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Assim, percebe-se ao realizar-se o cálculo da análise fatorial exploratória, tendo
referencia o modelo de Safren et al. (1999), que os itens que compõem, cada um dos fatores,
não foram os mesmos que os encontrados no estudo original. Cabe a ressalva que em nosso
estudo utilizamos a versão auto-aplicada da LSAS, enquanto Safren et al. (1999) utilizaram a
versão hetero-aplicada.
Destaca-se ainda que, embora a subescala medo tenha apresentado padrão mais
próximo ao modelo, não foi possível a replicação da estrutura fatorial proposta por Safren et
al. (1999) para a amostra do presente estudo.
c) Estrutura fatorial composta por cinco fatores
Para testar o modelo fatorial de cinco fatores, segundo o estudo de Baker et al. (2002) ,
utilizou-se apenas a subescala medo.
A distribuição dos itens pelos fatores, valores de alpha e porcentagem de variância
explicada podem ser vistos na Tabela 25.
Tabela 25 – Composição fatorial, porcentagem de variância explicada e consistência interna
da solução fatorial, de cinco fatores, proposta por Baker et al. (2002) e
resultados da análise exploratória do presente estudo
Estudo de
referência

Baker et al.

Fator
Denominação
dos fatores

Interação
social

Performance
não verbal
M8, M9,
M17

Itens

M5,M7,
M10,
M11,
M12, 14,
M18, 19,
M21

(2002)

Ingestão
M3, M4

Performance
pública
M6, M15,
M16, M20

Assertividade
M1, M13, M22,
M24

% Var

21,7

10,3

10,1

9,5

8,7

α

0,90

0,73

0,70

0,64

0,69

Itens
Presente
estudo

M7, M10,
M11,
M12,
M14,
M19,
M21

M8, M9,
M13, M17

M3, M4

M6, M15,
M16, M20

M1, M2, M5,
M18, M22,
M23, M24

% Var

38,21

8,55

5,39

4,82

4,52

α

0,86

0,76

0,81

0,82

0,82

% Var: Porcentagem de variância explicada, α: alpha de Cronbach
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Nesta análise fatorial exploratória a composição dos fatores encontrada assemelha-se
bastante à do estudo de Baker et al. (2002), sendo as maiores diferenças relacionadas a
valência dos itens dentro dos fatores e a porcentagem de variância explicada por cada um
destes.
Os valores de alpha, do presente estudo, foram superiores em todos os fatores, exceto
no primeiro.
4.2.6.2 Análise fatorial confirmatória através do método Weighted Least Squares (WLS)
Realizou-se a análise fatorial confirmatória através do método Weighted Least Squares
(WLS) conduzida com o pacote estatístico Mplus versão 6.12. Os mesmos três modelos foram
testados (BAKER et al., 2002; LEVIN et al., 2002; SAFREN et al., 1999), com a amostra de
C (N=118).
Os valores encontrados para qui-quadrado, grau de liberdade, CFI, TLI e RMSEA,
para cada modelo, podem ser visto na Tabela 26.
Tabela 26 – Indicadores de adequação ao modelo fatorial conforme o método Weighted Least
Squares (WLS)
χ2

gl

CFI

TLI

RMSEA

RMSEA 90% IC

Levin et al. (2002)
3 fatores

9595,350

1081

0,842

0,834

0,102

0,097-0,108

Safren et al. (1999)
4 fatores – SE

1985,079

153

0,919

0,904

0,099

0,083-0,115

Safren et al. (1999)
4 fatores – SM

2161,201

153

0,951

0,942

0,081

0,063-0,098

Baker et al. (2002)
5 fatores

2688,748

231

0,957

0,950

0,067

0,051-0,082

Modelo

SM: Subescala Medo; SE: Subescala Evitação; χ2: qui-quadrado; gl: grau de liberdade; CFI: Comparative Fit
Index; TLI: Tucker-Lewis Index; RMSEA: Root-Mean Square Error of Approximation; IC: Intervalo de
Confiança

Conforme pode ser visto na Tabela 26, tendo em vista os parâmetros pré-definidos,
nenhum dos modelos foi considerado extremamente adequado para a amostra do presente
estudo. O de Baker et al. (2002) foi o que mais se aproximou de tal adequação, com
parâmetros dentro do esperado no que diz respeito a CFI e TLI, porém com o RMSEA
destoando um pouco do padrão proposto.
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4.2.7 Fidedignidade teste-reteste
Visando avaliar a estabilidade temporal da LSAS-SR calculou-se o CCI para escala
total, sendo obtido um valor de 0,81 (IC: 0,77-0,85), classificado como excelente. Este mesmo
padrão foi encontrado para o escore da subescala medo (0,81; IC:0,76-0,85). Já, em relação ao
escore da subescala evitação, houve uma discreta diminuição do valor de CCI (0,77; IC: 0,720,82).
Também foi realizado o cálculo da correlação de Pearson entre os escores totais nos
dois momentos da avaliação. Os valores encontrados foram classificados como excelentes
para o escore total (r=0,82) e as subescalas de medo (r=0,82) e evitação (r=0,78), embora para
esta o valores tenha sido levemente inferior.
Além disso, foi realizada avaliação da estabilidade temporal de cada item
individualmente, para através do kappa, CCI e Pearson. Os dados encontrados por item de
cada subescala podem ser vistos na Tabela 27.
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Tabela 27 – Valores relativos ao estudo de fidedignidade teste-reteste das subescalas medo e
evitação da Escala de Ansiedade Social de Liebowitz- versão auto-aplicada
(LSAS-SR) em uma amostra da população geral (N=269)
Subescala Medo

Item

Subescala evitação

K

CCI

(IC)

Pearson

K

CCI

(IC)

Pearson

1

0,36*

0,59

(0,50-0,66)

0,59**

0,45*

0,53

(0,44-0,62)

0,54**

2

0,34*

0,51

(0,42-0,60)

0,52**

0,36*

0,47

(0,37-0,56)

0,47**

3

0,42*

0,59

(0,50-0,66)

0,60**

0,40*

0,56

(0,47-0,63)

0,55**

4

0,38*

0,42

(0,31-0,52)

0,42**

0,40*

0,44

(0,33-0,53)

0,44**

5

0,37*

0,61

(0,52-0,68)

0,61**

0,45*

0,55

(0,46-0,63)

0,55**

6

0,44*

0,68

(0,61-076)

0,70**

0,41*

0,68

(0,61-0,74)

0,69**

7

0,36*

0,57

(0,48-0,65)

0,57**

0,47*

0,56

(0,47-0,64)

0,56**

8

0,33*

0,62

(0,54-0,69)

0,62**

0,32*

0,56

(0,47-0,64)

0,56**

9

0,37*

0,61

(0,53-0,68)

0,61**

0,40*

0,64

(0,56-0,70)

0,64**

10

0,36*

0,55

(0,46-0,63)

0,55**

0,33*

0,57

(0,49-0,65)

0,58**

11

0,42*

0,52

(0,51-0,67)

0,60**

0,30*

0,52

(0,43-0,60)

0,52**

12

0,29*

0,52

(0,42-0,60)

0,52**

0,34*

0,34

(0,23-0,44)

0,36**

13

0,32*

0,60

(0,52-0,67)

0,61**

0,37*

0,57

(0,48-0,65)

0,57**

14

0,38*

0,45

(0,35-0,55)

0,48**

0,36*

0,54

(0,45-0,62)

0,54**

15

0,42*

0,69

(0,62-0,75)

0,69**

0,41*

0,61

(0,52-0,68)

0,61**

16

0,39*

0,68

(0,60-0,74)

0,68**

0,33*

0,62

(0,54-0,69)

0,63**

17

0,34*

0,51

(0,41-0,60)

0,51**

0,32*

0,51

(0,41-0,59)

0,50**

18

0,30*

0,52

(0,42-0,60)

0,52**

0,26*

0,50

(0,41-0,59)

0,49**

19

0,32*

0,52

(0,43-0,61)

0,53**

0,31*

0,38

(0,27-0,48)

0,41**

20

0,43*

0,66

(0,58-0,72)

0,67**

0,34*

0,58

(0,49-0,65)

0,59**

21

0,30*

0,54

(0,45-0,62)

0,55**

0,41*

0,55

(0,46-0,62)

0,55**

22

0,34*

0,50

(0,41-0,59)

0,51**

0,40*

0,57

(0,49-0,65)

0,58**

23

0,41*

0,53

(0,44-0,62)

0,53**

0,36*

0,59

(0,50-0,66)

0,59**

24

0,34*

0,52

(0,43-0,60)

0,52**

0,27*

0,38

(0,27-0,48)

0,85**

*: p≤ 0,05; **: p≤ 0,01; CCI: Coeficiente de Correlação Intraclasse; IC: Intervalo de Confiança
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Para os itens da subescala medo, os valores de CCI variaram de 0,42 (item M4) a 0,68
(itens M6 e M16), o índice kappa de 0,29 (item M12) a 0,44 (item M6), e o índice de
correlação de Pearson de 0,42 (item 4) a 0,70 (item M6). Já para subescala evitação, o menor
índice de CCI foi de 0,34 (item E12) e o maior, 0,68 (item E6), enquanto os valores de kappa
variaram de 0,26 (item E18) a 0,47 (item E7) e, os de Pearson, de 0,36 (item E12) a 0,85 (item
E24).

DISCUSSÃO

Discussão | 78

5. DISCUSSÃO
Os dados apresentados serão discutidos de acordo com os indicadores psicométricos
estudados, considerando as duas fases do estudo em conjunto.
Primeiramente, destaca-se o estudo prévio conduzido para a realização da validade de
face da LSAS-SR, no qual, dos 30 sujeitos, nenhum referiu dificuldades na compreensão, seja
das instruções ou dos itens da escala.
Já, a amostra final do estudo foi composta por quatro grupos distintos de sujeitos,
totalizando 665 participantes, envolvendo população geral, casos, não-casos e casos
subclínicos de TAS, o que permite uma ampla generalização dos achados, apesar de
restringir-se a universitários de uma região específica do estado de São Paulo. Quanto às
características sociodemográficas das amostras, evidencia-se a homogeneidade das mesmas
em quase todos os parâmetros avaliados, com exceção à idade e à universidade de origem, em
que pequenas diferenças foram encontradas. Contudo, acredita-se que estes aspectos não
influenciaram os resultados encontrados, prevalecendo a homogeneidade das amostras.
A respeito do estudo dos itens, destaca-se que o mais pontuado em todos os grupos foi
o 20, que refere-se ao medo de falar em público. Este achado é bastante consistente, uma vez
que tal medo é referido pela literatura como sendo o mais comum no TAS, seja ele
generalizado

ou

circunscrito,

assim

como

na

população

geral

(DALRYMPLE;

ZIMMERMAN, 2008; FUMARK et al., 1999; OSÓRIO, 2008). Quanto aos demais itens,
observa-se que todos eles foram discriminativos, ou seja, diferenciam os sujeitos em função
de sua condição clínica, sobretudo no que se refere aos grupos C e NC de TAS, em que a
diferença de pontuação é bastante significativa. É interessante ressaltar que entre os grupos C
e SC, estas diferenças existem, mas para a maior parte dos itens não é significativa,
sinalizando a semelhança no padrão de medo e evitação em ambos os grupos, que se
diferenciam clinicamente pela presença ou ausência de prejuízos funcionais associados ao
transtorno (CRUM; PRATT, 2001; MERIKANGAS et al., 2002).
Considerando a consistência interna, que avalia coerência dos itens que compõe o
instrumento, os valores encontrados no presente estudo foram excelentes, sempre acima de
0,90, tanto para o escore total quanto para as subescalas. Estes índices estão de acordo com
estudos internacionais, que independente do contexto e forma de aplicação da escala, sempre
encontraram altos valores para este parâmetro, variando de 0,61 a 0,98 (BAKER et al., 2002;
BEARD et al., 2011; BOBES et al., 1999; FRESCO et al., 2001; HEIMBERG et al., 1999;

Discussão | 79

HEIMBERG; HOLOWAY, 2007; LEVIN et al., 2002; OAKMAN et al., 2003; ROMM et al.,
2011; SOYKAN; ÖZGÜVEN; GENÇÖZ, 2003; TERRA et al., 2006).
Para realização da validade convergente da LSAS-SR utilizou-se primeiramente o
SPIN e a BSPS, sendo esperados valores de correlação bastante significativos, uma vez que
todos são instrumentos que mensuram sinais e sintomas específicos do TAS, embora o SPIN e
a BSPS tenham como diferencial a presença de uma subescala que avalia os sintomas
fisiológicos associados ao transtorno e, a BSPS, o fato de ser hetero-aplicada. Os resultados
encontrados foram de acordo com a hipótese inicial, uma vez que as correlações foram
classificadas como muito fortes.
Chama a atenção o fato de que as correlações entre as subescalas e escore total da
LSAS-SR correlacionam-se significativamente e de forma expressiva com a subescala
sintomas fisiológicos do SPIN (0,51-0,71), nos grupos PG, C e NC, e nos grupos C e NC com
a da BSPS (0,49-0,58). Assim, percebe-se que, embora a LSAS-SR não tenha em sua
constituição itens que avaliem este componente do TAS, mostra-se sensível para uma
avaliação global do constructo ansiedade social.
Estudos anteriores utilizaram instrumentos diferentes para o cálculo da validade
convergente. As duas escalas mais usadas com esse propósito foram a SPS e a SIAS, sendo
que a SIAS avalia o comportamento, cognição e respostas afetivas em uma variedade de
situações sociais, e a SPS, a ansiedade antecipatória e de desempenho ao ser observado. Os
indicadores de validade convergente encontrados foram próximos aos do presente estudo,
variando entre moderados e muito fortes (0,33-0,80) (BAKER et al., 2002; FRESCO et al.,
2001; HEIMBERG et al., 1999; SAFREN et al., 1999;).
Ainda sobre a validade convergente, quando utiliza-se como o padrão-ouro o BAI os
valores de correlação encontrados foram de fracos a moderados. Este resultado pode ser
explicado pelo fato de que o BAI ser uma escala de ansiedade geral, enquanto a LSAS-SR
mensura sinais e sintomas específicos da ansiedade social. Novamente o grupo SC apresentou
um padrão distinto de resultados refletindo a heterogeneidade e especificidade desse grupo.
Em estudo prévio, Soykan, Özgüven e Gençöz (2003) utilizando uma amostra clínica,
também correlacionaram a BAI com a LSAS-SR e seus resultados vertem na mesma direção
dos resultados do presente estudo, embora com padrão ainda inferior (0,21-0,26). Estes baixos
índices de correlação sinalizam também para a validade divergente entre os instrumentos,
reforçando a necessidade de se utilizar escalas específicas para precisa avaliação do TAS.
Como referido anteriormente, a atividade de falar em público é o medo mais frequente
nos pacientes com TAS generalizado e circunscrito (FUMARK, 1999). Assim, optou-se por

Discussão | 80

correlacionar os escores da LSAS-SR com os da SSPS, escala de auto-avaliação que afere a
auto-percepção e desempenho nesta atividade, com a hipótese de que haveria correlações
significativas, fato que não ocorreu. Os resultados obtidos seguiram em outra direção, sendo
encontradas poucas correlações significativas, tanto relacionadas aos medos e evitações de
ordem geral, como entre os itens específicos de falar em público da LSAS-SR, sendo que
essas correlações ainda foram classificadas como fracas, apresentaram ordem negativa e,
presentes sobretudo no grupo NC.
Esta ordem negativa das correlações indica que quanto menor a incidência de medos e
evitações na tarefa de falar em público associados ao TAS, melhor será a auto-avaliação do
sujeito sobre a sua performance, sendo que isto é o que ocorre sobretudo no grupo NC. Já
sobre o fato das correlações serem presentes, de forma mais significativa, apenas no grupo
NC, pouco frequentes no grupo C e ausentes no grupo SC, pode-se inferir que os sujeitos do
grupo NC apresentam cognições positivas a respeito de si, no que tange a atividade de falar
em público e as utilizam no momento de executar a tarefa, não vivenciando assim, medo
diante das mesmas. Por outro lado, os sujeitos dos grupos C e SC podem não apresentar o
mesmo repertório de cognições positivas para execução da atividade ou essas não interferem
no cumprimento e percepção do seu desempenho na tarefa.
Também foram realizadas correlações entre a LSAS-SR e instrumentos que aferem
constructos correlacionados ao TAS, tais como, uso de álcool e depressão, suas principais
comorbidades, assim como os prejuízos funcionais associados ao transtorno.
Desse modo, tendo como referência a FAST, escala que mensura uso/abuso de álcool,
as correlações encontradas ficaram muito aquém do esperado, devido ao fato dessa ser uma
comorbidade frequente entre os sujeitos com TAS (SCHNEIER et al., 2009; TERRA et al.,
2006). Assim, a expectativa era de que houvesse uma alta e significativa correlação positiva
entre os resultados da FAST e da LSAS-SR, porém foi encontrada apenas uma correlação
significativa, fraca e de ordem inversa, no grupo C, no escore total da subescala evitação.
Esse resultado, controverso em um primeiro momento, sugere que aqueles indivíduos
que apresentam sintomatologia de TAS tendem a diminuir o uso de álcool na medida em que
evitam situações sociais que possam ser ansiogênicas.
Uma outra hipótese que pode, de certa forma, auxiliar no entendimento das poucas
correlações encontradas entre a LSAS-SR e a FAST associa-se à amostra empregada no
estudo. Schneieir et al. (2009), utilizando uma ampla amostra de cidadãos dos EstadosUnidos, com o objetivo de avaliar a taxa de incidência da associação entre TAS e
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uso/dependência de álcool, indicaram que hispânicos e indivíduos com maior escolaridade
tendem a apresentar menor taxa de comorbidade entre estas doenças.
Considerando o constructo depressão, foram utilizados o PHQ-2, escala de autoavaliação que rastreia sintomas de depressão e, a QSG-12. Os índices encontrados na
correlação dos dois instrumentos com a LSAS-SR foram próximos, classificados como
moderados. Estes resultados ressaltam a sobreposição dos constructos de ansiedade social e
depressão, os quais apresentam uma forte ligação no contexto clínico. Por outro lado, por
serem instrumentos que avaliam um constructo diferente, sinalizam a validade divergente da
LSAS-SR.
Estes resultados vão ao encontro de estudos anteriores (BAKER et al., 2002; FRESCO
et al., 2001) que embora tenham utilizado outro instrumento de avaliação dos sintomas
depressivos (BDI) encontraram valores de correlações classificados como fracos a moderados
(0,25-0,48).
Tendo em vista que um dos critérios diagnósticos do TAS é a presença de prejuízos
funcionais, correlacionou-se a LSAS-SR com dois instrumentos de avaliação dos mesmos, a
saber: a ELHPF e ELAPF, sendo o primeiro de hetero e o segundo de auto-avaliação. Em
ambas as escalas são avaliados domínios de atividades cotidianas, tais como, trabalho,
família, namoro, estudo. Apesar da LSAS-SR não avaliar diretamente a incidência de
prejuízos funcionais entre os portadores de TAS, os índices de correlação encontrados foram
classificados como moderados a fortes, nos três grupos clínicos, indicando a sensibilidade da
escala para este aspecto. Destaca-se que o grupo SC mostrou-se mais próximo ao NC,
evidenciando a ausência de prejuízos funcionais neste grupo clínico, fator que o deferência no
grupo C.
Em relação à validade discriminativa, a área encontrada sob curva ROC foi excelente
nas três análises realizadas, sendo levemente inferior entre o SC e NC. Quanto às possíveis
notas de corte, embora a nota 34 tenha sido a que apresentou melhores padrões nos
parâmetros avaliados, na discriminação entre C e NC, sugere-se a utilização da nota 32, uma
vez que esta preserva a qualidade dos padrões e ainda mostra-se capaz de discriminar também
o grupo SC do NC, ampliando a classificação de possíveis sujeitos com TAS em contexto de
rastreamento. Além disso, a LSAS-SR mostrou-se capaz de diferenciar os C dos SC, mesmo
não abordando diretamente a questão dos prejuízos funcionais, fator chave para essa
classificação. Para tanto, a nota ideal seria igual ou superior 44. Destaca-se ainda que a escala
foi capaz de discriminar os grupos de acordo com a comparação de variáveis, sendo elas, sexo
e grupo amostral (BAPTISTA et al., 2011).
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Estudos anteriores divergem em relação a qual seria a melhor nota de corte a ser
utilizada, possivelmente em função das amostras e dos contextos culturais em que foram
realizadas as pesquisas. Por exemplo, em outra pesquisa conduzida no contexto brasileiro,
utilizando uma amostra bastante específica composta apenas por pacientes com Doença de
Parkinson, Kummer, Cardoso e Teixeira (2008) sugeriram nota de corte entre 41 e 42, uma
vez que este intervalo foi o qual favoreceu o melhor equilíbrio entre especificidade e
sensibilidade.
Já nos estudos conduzidos nos Estados-Unidos, com populações clínicas, Mennin et al.
(2002) quanto Rytwinski et al. (2009) chegaram ao mesmo valor de corte, sugerindo então,
para a escala total, o escore 30, valor próximo ao do presente estudo. Por sua vez, os estudos
europeus apresentaram grande diferença em relação à nota de corte sugerida, talvez pelo fato
de terem sido conduzidos em países bastante diferentes do ponto de vista cultural, tais como
Espanha (BOBES et al., 1999) e Turquia (SOYKAN; ÖZGÜVEN; GENÇÖZ, 2003). No
estudo espanhol (BOBES et al., 1999) a nota de corte sugerida foi dentre 19,6 e 26,1,
enquanto Soykan, Özgüven e Gençöz (2003), apontaram que essa nota deveria ser superior a
50.
A estrutura fatorial da LSAS-SR não apresenta um modelo que traz consenso entre os
pesquisadores da área, sendo encontradas na literatura diferentes soluções fatoriais. Na análise
fatorial exploratória conduzida neste estudo, sem fixar-se um número prévio de fatores, os
itens foram agrupados em 12 fatores. Apesar desta grande diversidade e da presença de uma
peculiaridade no agrupamento dos itens, destaca-se que os mesmos apresentaram excelente
consistência interna, o que pode ser indicativo da ampla diversidade em relação à
sintomatologia do transtorno, sobretudo no que diz respeito às particularidades que envolvem
os casos de TAS circunscrito, em que cada individuo terá os seus sintomas desencadeados por
situações sociais especificas, podendo estas diferir entre eles. Quando se testou, em nível
exploratório os modelos previamente propostos, a distribuição dos itens foi diferente dos
estudos originais, embora os parâmetros tais como, consistência interna e carga fatorial,
tenham sido adequados.
Tendo como referência os três modelos fatoriais propostos anteriormente, compostos
por três (LEVIN et al., 2002), quatro (SAFREN et al., 1999) ou cinco fatores (BAKER et al.,
2002), foi realizada a análise fatorial confirmatória. Nenhum dos modelos ajustou-se
adequadamente à população estudada. O modelo de cinco fatores proposto por Baker et al.
(2002) foi aquele com os parâmetros mais próximos ao ideal, mostrando bons índices de
ajuste incremental (TLI, CFI), mas índice inadequado de ajuste parcimonioso (RMSEA).
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A não replicação plena dos modelos já existentes pode ser explicada por dois aspectos:
a composição amostral e a as técnicas estatísticas utilizadas. Quanto à composição amostral,
destaca-se a quantidade de sujeitos que compuseram a amostra do estudo, um pouco inferior
ao preconizado pela literatura, uma vez que Norušis (2005), Gorsuch (1983) e Hutcheson e
Sofroniou (1999) referem que o N para realização da análise fatorial confirmatória deve ser de
no mínimo 150 a 300 sujeitos, sendo que no presente estudo a amostra foi de 118. Quanto às
técnicas estatísticas utilizadas, chama a atenção a grande diversidade de técnicas e parâmetros
utilizados, o que dificulta as comparações e, sobretudo, a conclusão sobre a melhor solução
fatorial.
Por fim, a fidedignidade analisada através da técnica de teste-reteste apresentou
excelentes indicadores, independente da técnica estatística utilizada, destacando a boa
estabilidade temporal do instrumento e a capacidade de reprodutibilidade da LSAS-SR, sendo
estas equivalentes aos estudos internacionais. Nestes, os índices encontrados foram
considerados bons variando entre 0,78 a 0,97 (COX et al., 1998; LEVIN et al., 2002;
SOYKAN; ÖZGÜVEN; GENÇÖZ, 2003).
Limites e alcances do estudo
De modo geral, o presente estudo cumpriu os objetivos propostos, possibilitando a
validação da LSAS-SR para uma amostra de universitários no contexto brasileiro.
Contudo, faz-se necessário destacar algumas limitações do estudo. A princípio deve-se
considerar a particularidade da amostra, que embora tenha contado com um número
expressivo de sujeitos, foi composta apenas por estudantes universitários do interior do estado
de São Paulo. Desse modo, deve-se ter cautela na generalização dos dados para pessoas de
outros níveis socioculturais, sobretudo ao se ter em vista a diversidade cultural da população
brasileira.
Salienta-se também que não foi realizado, neste estudo, a análise da validade preditiva
do instrumento, ou seja, não foi aferida a capacidade da LSAS-SR em detectar a sensibilidade
de efeitos provenientes de intervenções terapêuticas, qualidade importante para realização de
estudos clínicos.
Outra limitação é devida ao próprio instrumento, que propõe a avaliação de apenas
dois dos critérios diagnósticos descritos no DSM-IV, sendo eles o A (medo acentuado ou
persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho) e o D (as situações sociais
de desempenho são temidas ou são evitadas), deixando de avaliar pontos essenciais do
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constructo ansiedade social, tais como, sintomas fisiológicos e os prejuízos funcionais
associados.
As limitações descritas pareceram não interferir significativamente na condução do
estudo e de seus resultados.
De maneira geral, a validação da LSAS-SR para o contexto brasileiro se faz
importante, tanto para elaboração de pesquisas, como rastreamento no ambiente clínico, uma
vez que esta tem sido a escala mais utilizada internacionalmente.

CONCLUSÕES
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6. CONCLUSÕES
Pode-se concluir que os objetivos iniciais do estudo foram plenamente atingidos,
estando a LSAS-SR aferida do ponto de vista da validade e fidedignidade por meio de
rigorosa e extensa análise metodológica.
Salienta-se a importância da realização de estudos de validação transcultural, uma vez
que estes permitem a adequação dos parâmetros de avaliação de cada instrumento para
determinado contexto sociocultural, o que até o presente momento não havia sido realizado
com a LSAS-SR no Brasil. Os resultados do presente estudo conferem ao instrumento, o qual
é referência mundial para avaliação do TAS, adequação para o uso no Brasil e os achados
psicométricos apresentados atribuem maior credibilidade ao seu uso, seja como recurso
metodológico em pesquisas, seja como instrumento de rastreamento no contexto clínico.
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Adaptation and initial psychometric study of the self-report version of Liebowitz Social
Anxiety Scale (LSAS-SR)
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Abstract
Objective: The objectives of the present study were to adapt the Liebowitz Social
Anxiety Scale from the clinician administered to the self-report version (LSAS-SR) and to
perform the initial psychometric studies concerning internal consistency and item
analysis. Method: The phase of adaptation was performed by two specialists in the Mental
Health area and the face validity was tested by a group of 30 university students. As part
of the psychometric study of the LSAS-SR, the internal consistency was assessed and the
items were analyzed by applying the scale to 682 university students. Results: The LSASSR proved to be easy to understand by the group studied, with no need to make any
changes in the instructions for application. The

scale

showed

adequate

internal

consistency (α = 0.96) as well as an acceptable correlation between items and total
score (0.38-0.72). Conclusions: The initial psychometric studies of the LSAS-SR
presented adequate indicators, stimulating the continuation of studies involving the
validation and reliability of the scale not only when applied to a sample of the general
population, but also when applied to clinical groups.
Key words: Social Phobia; Social Anxiety; Psychometry; Scale,
Validity
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Introduction
The first scale developed for the clinical assessment of Social Anxiety Disorder
(SAD) was the Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) published in 19871.This is a
clinician administered instrument consisting of 24 items related to fear and avoidance
of social situations2. Although this instrument has been extensively used since its
creation, the first studies of its psychometric characteristics were carried out only 10
years later2 on a clinical sample, demonstrating excellent indicators of validity.
These findings have prompted the use of this scale in clinical studies3 and have led
to the proposal of its adaptation as a self-report instrument, which has a straightforward
format favoring its large-scale use and potential savings in time and effort with less onus
associated.
Previous studies4-8 have concluded that the self-report version of the LSAS in
different languages presents psychometric qualities as satisfactory as those of the
clinician administered version, in addition to presenting the advantages cited earlier
regarding its form of application, which stimulate its use even more.
Considering that the LSAS tends to be accepted worldwide as the gold standard
in studies regarding SAD3 and that the only psychometric study of the LSAS conducted in
Brazil used the clinician administered version in a specific sample of alcoholic patients, the
objective of the present study was to adapt the LSAS from its clinician administered
version to the self- report version (LSAS-SR), and to perform initial psychometric studies
(analysis of internal consistency and item studies) of this version of the LSAS in a sample
of Brazilian university students.

Method
1. Adaptation of the LSAS to the self-report version
Using as reference the clinician administered version of LSAS for Brazilian
Portuguese9, the scale was adapted to the self-report format. For this purpose, the
description of the items was maintained and self-instruction for filling out the reply was
created based on the instructions proposed by Fresco et al5 and Baker et al6. The procedure
was carried out by two Mental Health professional with ample clinical experience and
experience in the use of the assessment scales. The pilot study (face validity) was
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conducted on 30 university students.
2. Subjects
The sample consisted of university students of both genders older than 18 years,
who participated in the study in a free and voluntary manner.
3. Instruments
The self-report version of LSAS and a questionnaire for sociodemographic
identification

elaborated for the study were used. The LSAS-SR consists of two

subscales (fear/avoidance) with 24 items scored on a 0-3 point Likert scale.
4. Data Collection and Analysis
The instruments were collectively applied in the classroom in the presence of
an applicator that was available for clarification.
Descriptive statistics (simple frequency, standard deviation, mean and percentage)
and the Cronbach Alpha were used for data analysis, with values about 0.6010 being
adopted as acceptable for the second indicator. The level of significance was set at p≤0.05.

5. Etchical Aspects
The study was approved by the local Research Ethics Committee (No
HCRP11570/2003).

Results

1. LSAS-SR – Self-report version
The final instructions for the self-report version of the LSAS (LSAS-SR) were
as follows: Instructions: 1) This instrument assesses the role social anxiety plays in your
life in various situations; 2) Read each situation carefully and answer two question about
each; 3) The first question asks how much you FEEL FEAR OR ANXIETY in the
situation; 4) Thesecond question asks at what frequency you AVOID the situation; 5) In
case you find yourself in a situation which you do not normally face (e.g.., “trying to
date somebody”, being married), we ask you to imagine `what you would do if you faced
such a situation ´, and then to assess how much you would fear this hypothetical
situation and at what frequency you would try to avoid it. Please, base your assessment
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on how the situations affected you in the LAST WEEK”.
The face validity of the instrument was checked by a group of university students
who had no difficulty regarding the understanding of the questionnaire or its semanthics,
attesting to the validity of the instrument.
2. Subjects
The sample consisted of 682 subjects (mean age + SD: 23.4 + 6.03 years), 69.7% of
them females. Most subjects were enrolled in the first/second year of the university course
in the area of biological sciences.

3. Internal Consistency
The Cronbach alpha values obtained were 0.96 for the total scale, 0.94 for the
fear subscale, and 0.93 for the avoidance scale. The internal consistency of the total scale or
of the subscales would not change if any of the items were removed.
4. Analysis of he items
Table 1 presents the scores, mean score, standard deviation and mean correlation
index of each item of the LSAS-SR with the total score.
-

INSERT TABLE 1 HERE -

According to the data presented in Table 1, in the fear subscale the item with
the highest mean score was item 20 (mean = 1.71), related to the fear of making a
speech, with 54% of the participants reaching the highest scores. Item 6, related to the fear
of participating in a large group, was the second item with the highest score (1.61),
followed by items 16 (mean=1.45) and 15 (mean=1.38), related to the fear of speaking
up at a meeting and being the center of attention, respectively.
The items with the lowest mean score in the same subscale were item 1 (fear
of making a telephone call in public) and item 4 (fear of drinking in public places with
others), both with a mean score equal to 0.38. Seventy percent of the subjects had a
zero score for item 1, and 75% had a zero score for item 4.
In the avoidance subscale, the item with the highest mean score was also item
20 (mean=1.67), with 51% of the subjects reaching the highest score. The second item
with the highest score was item 6 (acting, performing, or giving a tal in front of
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audience) (mean=1.49), followed by item 15, (being the center of attention) and item 16
(speaking up at a meeting), with means of 1.44 and 1.41, respectively.
In contrast, item 7 of the avoidance subscale regarding going to a party was the
one showing the lowest score (0.44), with 90% of the subjects scoring between zero and
one. The second item with the least score was item 2 regarding participation in small
groups, with a mean score of 0.49, followed by item 1 regarding making a telephone call
in public (mean = 0.54).
The mean score was 42.16 (SD=27.15) for the total scale, 20.90 (SD=13.90) for
the fear subscale and 21.23 (SD=14.13) for the avoidance subscale. The correlation of
the different items with the total score ranged from 0.38 to 0.72, showing the same
pattern of correlation for both subscales.

Discussion
The instructions were adapted by experienced professional using a careful
process. During the execution of the pilot study, no change was suggested by the subjects,
but it should be pointed out that one of the limitations of the present study was that the
group consisted of university students. Although the group in question easily understood
the instructions, we cannot generalize indiscriminately the findings about the usability
of the scale for other educational groups.
10
The internal consistency values obtained were excellent, all of them above 0.90 . In

general, the items showed adequate correlation with the total scale, thus contributing to the
maintenance of the high pattern of internal consistency of both the total scale and the
subscales.
These data agree with studies previously conducted using the English5,6,8 and Hebrew7
versions of the scale which detected values between 0.71-0.96, supporting the adequacy of
this index when applied to different contexts and samples, as well as the coherence and
adequacy of the items.
Regarding item analysis, the ones with the highest scores in both subscales
involve situations of public speaking and of participation in group activities, in
agreement with literature data indicating that fear of public speaking is the most frequent
fear in the general population11,12, with this fear pattern being also observed in subjects
with SAD12,13.
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Regarding the items with the lowest scores, particularly outstanding in the fear subscale
were those related to daily and more frequently experienced situations such as using the
telephone, drinking and eating in public, which tend to become

commonplace, without

stimulating fear situations in the non-clinical population. In the avoidance subscale, the
situations with the lowest scores were going to a party and eating and drinking in public,
supporting the hypothesis previously proposed. This fear and avoidance pattern was also
detected in other studies that used different scales which assess the profile of feared and avoided
situation in the SAD. As an example, we may cite the study by Osório et al11 who used the
Social Phobia Inventory to assess a sample of university student and observed that the items
with the highest scores were avoiding public speaking and fear to be criticized, and the items
with the lowest scores were avoiding parties and fear of parties and social events. The
same was demonstrated in another study that used the Brief Social Phobia Scale13 to assess a
clinical sample of SAD cases and non-cases,which detected the same pattern of fear/avoidance,
indicating possible concurrent validity between the instruments and a common fear pattern in
both the clinical and non-clinical population.

Conclusion
The LSAS-SR appears to be promising for use in Brazil. Future studies involving
the analysis of concurrent and discriminant validity, factorial analysis and reliability in
clinical and non-clinical samples will strengthen the early findings regarding the
adequacy of the instrument. In view of the fact that the LSAS is acquiring the status of
gold standard in clinical assays of SAD, the demonstration of its validity and reliability in
the Brazilian context will favor the methodological rigor of such studies.

Key points
The LSAS-SR showed adequacy related to the face validity in a sample of Brazilian’s
university students.
It showed adequate internal consistency as well as an acceptable correlation between
items and total score.
This study points on the direction of the scale´s appropriately for use in the Brazilian
context, although others are necessary for its consolidation.
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Table 1: Distribution of the items of the Liebowitz Social Anxiety Scale, self-report version (LSAS-SR) regarding the mean, standard deviation,
percentage of the scores and correlation index with the total score in a sample of university students (N=682)
LSAS-SR ITEMS
1. Making a telephone call in public
2. Participating in small groups
3. Eating in public places
4. Drinking with other people in public places
5. Talking to authority figures
6. Participating in a large group
7. Going to a party
8. Working while somebody is observing
9. Writing while somebody is observing
10. Calling somebody you do not know well
11. Talking to somebody you do not know well
12. Meeting people you do not know
13. Going to a public bathroom
14. Entering a room where people are seated
15. Being the center of attention
16. Speaking at a meeting
17. Submitting to some type of exam
18. Expressing disagreement with other people
19. Facing people you do not know well
20. Making a speech
21. Trying to date somebody
22. Returning merchandise to a store
23. Giving a party
24. Resistiing the pressure of a salesman
SD: Standard deviation, %: Percentage

MEAN (SD)
0.38 (0.65)
0.47 (0.73)
0.47 (0.76)
0.38 (0.74)
0.71 (0.84)
1.61 (1.01)
0.40 (0.72)
1.05 (0.90)
0.75 (0.86)
0.77 (0.82)
0.82 (0.82)
1.17 (0.96)
0.71 (0.96)
0.99 (1.08)
1.38 (1.40)
1.45 (1.06)
0.93 (0.97)
0.95 (0.97)
1.05 (0.91)
1.71 (1.06)
0.90 (0.98)
0.80 (0.94)
0.68 (0.91)
0.59 (0.85)

0
70
65
67
75
49
15
72
30
48
44
40
27
59
38
22
23
42
41
31
15
45
49
57
61

FEAR SUBSCALE
SCORES (%)
ITEM-TOTAL
CORRELATION
1
2
3
24
05
01
0.55
25
08
02
0.57
21
10
02
0.57
15
07
03
0.54
36
10
05
0.55
35
26
24
0.64
18
07
03
0.54
44
17
09
0.65
33
14
05
0.63
39
13
04
0.65
42
14
04
0.66
40
21
12
0.56
19
15
07
0.41
37
16
09
0.60
36
22
20
0.70
31
24
22
0.70
32
17
09
0.60
34
16
09
0.66
41
20
08
0.72
31
23
31
0.66
28
18
09
0.52
29
15
07
0.56
23
14
06
0.55
23
11
05
0.55

MEAN (SD)
0.54 (0.78)
0.49 (0.78)
0.55 (0.84)
0.50 (0.83)
0.75 (0.93)
1.49 (1.60)
0.44 (0.74)
0.98 (0.95)
0.72 (0.91)
0.80 (0.85)
0.81 (0.83)
1.19 (1.12)
1.01 (1.10)
1.01 (1.01)
1.44 (1.07)
1.41 (0.76)
0.76 (0.96)
0.97 (0.97)
1.09 (1.07)
1.67 (1.10)
0.73 (0.95)
0.78 (0.95)
0.74 (0.99)
0.81 (1.00)

AVOIDANCE SUBSCALE
SCORES (%)
ITEM-TOTAL
CORRELATION
0
1
2
3
61 30
05
04
0.50
65 26
05
04
0.54
63 24
08
05
0.55
67 21
06
06
0.49
50 34
07
09
0.60
19 39
17
25
0.64
68 22
07
03
0.55
36 40
14
10
0.64
53 29
11
07
0.60
43 40
12
05
0.64
41 42
12
05
0.67
29 39
17
15
0.48
46 23
16
15
0.37
38 35
14
13
0.65
23 35
19
23
0.66
26 32
18
24
0.66
53 27
11
09
0.59
39 35
16
10
0.63
31 41
18
10
0.68
17 32
18
33
0.62
54 27
10
09
0.54
50 30
11
09
0.52
56 22
12
10
0.53
52 26
12
10
0.44
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