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RESUMO 

 

 

Gibara CM. Exposição à realidade virtual no tratamento da fobia social: um 
estudo aberto [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2014. 
 
Objetivo: Construir um programa de Exposição à Realidade Virtual para 
tratar Fobia Social, avaliá-lo e aperfeiçoá-lo por meio de uma análise 
quantitativa e qualitativa. Método: Finalizaram o tratamento 21 sujeitos (11 
homens e 10 mulheres) entre 18 e 63 anos diagnosticados pelo Manual 
Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais 4a edição- texto revisado 
(DSM –IV- TR) para fobia social. Foram excluídos os sujeitos com depressão 
grave, com risco de suicídio, transtornos psicóticos e abuso de substância. 
Principais medidas de avaliação quantitativa: Escala de Ansiedade Social de 
Liebowitz – LSAS; Escala de Impressão Clínica Global – CGI; Escala para 
Incapacitação de Sheehan; Escala de Adequação Social – EAS; e 
Questionário de Pensamentos Automáticos – ATQ 30. Avaliação qualitativa: 
Questionário Metodológico Qualitativo de Avaliação de Ansiedade Social.  
Procedimento: as Escalas e os Instrumentos foram aplicados no pré-
tratamento, no pós-tratamento e no seguimento após seis meses de 
tratamento. O Questionário Metodológico Qualitativo de Avaliação de 
Ansiedade Social foi aplicado no pós-tratamento. O tratamento consistiu em 
até 12 sessões de 50 minutos cada de exposição à Realidade Virtual. 
Resultados: Observou-se redução significativa no escore pós-tratamento que 
se manteve no seguimento, nas escalas que avaliaram ansiedade, fobia e 
disfunções cognitivas (LSAS, ATQ e EAS). Na CGI, houve redução na 
gravidade da doença após o tratamento e isto se manteve no seguimento. 
Os pacientes apresentaram melhora do transtorno que também se manteve 
no período do seguimento. A Escala de Incapacitação de Sheehan mostrou 
melhora significativa da vida profissional, social e familiar. O número médio 
de sessões para a diminuição da ansiedade social foi de 7. Conclusão: O 
tratamento utilizado neste estudo teve boa aceitação, boa adesão, auxilia na 
diminuição da ansiedade social como também no enfrentamento das 
situações temidas. Estudos controlados ulteriores deverão ser realizados 
para verificar se ratificam estes resultados preliminares. 
 
Descritores: Terapia de exposição à realidade virtual; Fobia social; 
Transtorno de ansiedade; Terapia comportamental cognitiva; Software. 
 



ABSTRACT 

 

 

Gibara CM. Virtual reality exposure in the treatment of social phobia: an open 
clinical trial [Dissertation]. Sao Paulo: Faculty of Medicine, University of Sao 
Paulo, 2014. 
 
Objectives: To build a Virtual Reality Exposure software for the treatment of 
Social Phobia, to evaluate and improve it based on quantitative and 
qualitative analysis. Method: The treatment was completed by 21 subjects 
(11 men and 10 women) aged between 18 and 63, diagnosed with social 
phobia by the Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders 4th edition - 
revised text (DSM - IV-TR). Subjects were excluded on account of deep 
depression, suicide risk, psychotic disorders or substance abuse. The main 
measurement instruments for quantitative evaluation were: Liebowitz Social 
Anxiety Scale - LSAS, Clinical Global Impression Scale – CGI, Sheehan 
Disability Scale, Social Adjustment Scale - SAS, Automatic Thoughts 
Questionnaire - ATQ 30. Qualitative evaluation: Methodological Qualitative 
Questionnaire for the Evaluation of Social Anxiety.  Procedure: The Scales 
and Instruments were applied in the pre-treatment and post-treatment 
phases and in the follow-up assessment six months after treatment. The 
Methodological Qualitative Questionnaire for the Evaluation of Social Anxiety 
was applied in the post-treatment phase. The treatment consisted of twelve 
50-minute sessions of exposure to Virtual Reality. Results: A significant 
decrease in the score in scales that measure anxiety, phobia and cognitive 
dysfunctions (LSAS, ATQ and SAS) was observed after treatment and it was 
maintained on follow-up. Patients have shown improvement of the disorder 
that was also preserved on follow-up. The Sheehan Disability Scale has 
shown significant improvement in professional, social and family life. The 
average number of sessions to achieve a reduction of social anxiety was 
seven. Conclusion: The treatment used in this study has been well received; 
patients have shown adherence to it and it has helped them to reduce their 
social anxiety and deal with situations they feared. Further controlled trials 
should be undertaken to endorse these preliminary results. 
 
Descriptors: Virtual reality exposure therapy; Social phobia; Anxiety 
disorders; Cognitive behavioral therapy; Software. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  Fobia Social 

 

Esquivar-se de situações de desempenho, como falar em público, 

participar de reuniões e ter medo do contato com as pessoas, seja ao iniciar 

uma conversa, seja ao manter conversação com elas, e, também, dificuldade 

de flertar, olhar nos olhos, usar banheiros públicos, comer, beber e escrever 

na frente das pessoas são algumas das características clínicas da Fobia 

Social (FS). Estas pessoas enfrentam as situações temidas com intenso 

desconforto ou se esquivam, o que acarreta problemas nas várias áreas de 

suas vidas, como abandono de emprego, isolamento social, e, inclusive, 

empobrecimento da vida amorosa (Barros Neto e Gebara, 2011).  

A Fobia Social foi descrita, pela primeira vez, por Marks e Gelder 

(1966) em um estudo no qual observaram que pessoas com fobias de 

situações sociais manifestas como: timidez, medo de corar em público, de 

comer em restaurantes, de conhecer pessoas, ir a festas e tremer quando 

observadas, diferiam de outras fobias, sobretudo no aspecto da idade de 

início do quadro. As fobias específicas se iniciavam mais comumente na 

infância ou na idade adulta e a fobia social comumente surgia na 

adolescência. 

 

 

1.1.1  Etiologia 

 

Os estudos sobre a etiologia buscam entender a Fobia Social como a 

interação de aspectos genéticos, neurobiológicos, cognitivos, relacionados a 

temperamento, a eventos traumáticos, a interações parentais e à 

aprendizagem social. 
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A etiologia da FS pode ser explicada do ponto de vista genético. Um 

estudo realizado em crianças com FS, quando comparadas a seus pares 

não fóbicos, apresentavam pais fóbicos sociais em uma proporção maior 

que os pais de seus pares não fóbicos (Lieb et al., 2000).  Há estudos que 

examinaram a influência genética relacionada a constructos como timidez, 

medo da avaliação negativa e inibição do comportamento. O estudo de 

Warren et al. (1999) observou que certos sintomas de ansiedade 

autorreportados por crianças de 7 anos, parecem resultar, ao menos em 

parte, de fatores genéticos. Sintomas de ansiedade fisiológica e social 

podem estar relacionados a comportamento inibido, parecem ser 

geneticamente influenciados. Para Stein et al.  (2002), um aspecto cognitivo 

central na fenomenologia (e, possivelmente, causa da fobia social) – o medo 

de ser avaliado negativamente é moderadamente hereditário.  

Do ponto de vista neurobiológico, em um estudo com amostra 

pequena, Irle et al. (2010) observaram redução da amígdala e do hipocampo 

de fóbicos sociais comparados a controles. Um menor volume do lado direito 

do hipocampo estava intensamente relacionado à gravidade do transtorno. 

Este foi o primeiro estudo que encontrou redução volumétrica de estruturas 

cerebrais de fóbicos sociais. 

Existem evidências sugestivas de que crianças que manifestam 

comportamento e temperamento inibidos apresentam risco aumentado para 

o desenvolvimento de FS. Do ponto de vista neurofisiológico, o sistema 

límbico das crianças inibidas teria um limiar mais baixo de responsividade, 

especialmente da amígdala e do hipotálamo, acarretando aumento da 

frequência e estabilidade de batimentos cardíacos, sugestiva de maior 

influência do sistema simpático, aumento dos diâmetros pupilares e maior 

tensão motora. Níveis mais altos de cortisol matinal também foram 

encontrados. A manifestação de comportamento inibido requer influências 

de estressores ambientais, além da disposição, para apresentar o referido 

comportamento (Kagan et al., 1984). 

A FS pode ser desencadeada por fatores cognitivos, e mantida por 

meio de um círculo vicioso no qual os indivíduos se engajam em uma série 
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de processos cognitivos enviesados, antes e depois das interações sociais. 

Por conseguinte, a ansiedade gerada pode causar prejuízo no desempenho 

social. A esquiva social subsequente e as consequências socialmente 

adversas são utilizadas para reduzir a possibilidade de desenvolvimento 

social posterior e para perpetuar a suposição de que eventos sociais trarão 

sempre consequências negativas (Banerjee e Henderson, 2001). 

Os fóbicos sociais adultos, frequentemente, se recordam de 

experiências em que foram criticados, humilhados e de outras 

consequências sociais adversas por valorizarem a aceitação por parte dos 

outros (Rapee et al., 1997). 

McCabe et al. (2003) observaram que 92% dos adultos com fobia 

social da amostra do seu estudo relataram uma história de que foram 

fortemente humilhados na infância, o que pode implicar em um fator 

etiológico resultante de trauma. 

O fato de observar o outro ser ridicularizado ou criticado é outro 

aspecto etiológico da fobia social – o da aprendizagem social, Ost e 

Hughdhal (1981), observaram que 13% dos sujeitos fóbicos sociais 

relataram experiências vicariantes que tiveram um papel importante na fobia 

social. 

A interação entre pais e filhos é outro aspecto abordado sobre a 

etiologia da FS. Estes estudos evidenciam a importância da identificação de 

determinados padrões de relações entre os pais e as crianças com FS. 

Constata-se controle excessivo por parte dos pais, o que pode contribuir 

para sua origem (Hudson e Rapee, 2002; Moore et al., 2004).  

 

 

1.1.2  Epidemiologia 

 

A FS foi o transtorno ansioso mais prevalente nos estudos 

epidemiológicos feitos nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa. 

A prevalência teve uma variação de 2% a 12% (Wittchen e Fehm, 2003). Um 

estudo epidemiológico e de comorbidades entre fóbicos sociais (Grant et al., 
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2005) evidenciou sua prevalência ao longo da vida em 5,0% e elevada 

comorbidade com outros transtornos do Eixo I e do Eixo II do Manual 

Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais 4a versão - texto revisado 

(DSM-IV-TR), como os transtornos relacionados ao uso de álcool, que 

ocorreram em 48,2%, os transtornos de humor, em 56,3%, outros 

transtornos de ansiedade em 54,1%, além de transtornos de personalidade,  

presentes em 55,4% da amostra. Os transtornos comórbidos dificultam o 

diagnóstico e complicam o tratamento da FS. 

Andrade e colaboradores, ao realizarem estudo com 1.464 

participantes, usando os critérios diagnósticos da Classificação Internacional 

de Doenças (CID-10), em uma área de captação próxima ao Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HC/FMUSP), observaram uma prevalência de 3,5% para a FS (Andrade et 

al., 2002). Já no estudo de Kessler et al. (2005) do National Comorbity 

Survey (NCS), a prevalência da FS ao longo de 12 meses foi de 12,1%. 

Prevalências tão distintas podem ser explicadas por diferenças 

metodológicas utilizadas nesses estudos. Por exemplo, no estudo de Kessler 

et al. (2005), os critérios menos rígidos na seleção da amostra podem ter 

colaborado para o aumento da prevalência. 

 

 

1.1.3  Dados Sociodemográficos  

 

O início do quadro se dá na infância ou adolescência, e o curso é 

crônico e sem remissão, se não houver tratamento. A maioria dos fóbicos 

sociais é solteira e com baixo nível socioeconômico. A FS ocorre mais em 

mulheres do que em homens (Wittchen et al., 1999; Faravelli et al., 2000; 

Ohayon e Schatzberg, 2010; Barros Neto e Gebara, 2011). 
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1.1.4  Quadro Clínico e Diagnóstico 

 

Vários sintomas físicos podem estar presentes, como palpitações, 

sudorese, tremor, boca seca, tensão muscular e a ruborização. Os 

sentimentos de vergonha e humilhação, a autodepreciação, a antecipação 

negativa e o medo da avaliação negativa são os sintomas psíquicos mais 

frequentes. O fóbico social, frente às situações temidas, procura evitá-las ou 

as enfrenta com muito desconforto. O grau de esquiva fóbica é determinante 

do prejuízo funcional e pode ser muito variável – desde a esquiva do contato 

visual até a esquiva de todos os contatos sociais, chegando ao isolamento 

social total. 

 

Critérios do DSM-5 para o diagnóstico da fobia social 

 

Ao se comparar a proposta do DSM-5 ao DSM-IV-TR, pode-se 

observar pequenas, mas importantes, mudanças na nova versão. Estas 

mudanças aparecem nos critérios 1 a 7 em artigos sobre perguntas, 

respostas e recomendações para o DSM-5 (Bögels et al., 2010 e Lewis-

Fernández et al., 2010). Entre elas estão: 1. A ansiedade social em crianças 

pode ser também expressada através de comportamento pegajoso, 

retraimento ou incapacidade para falar em público e estes comportamentos 

não se limitam a pessoas estranhas. 2. Há um especificador para ansiedade 

de desempenho, se o medo restringir-se a falar ou realizar algo em público. 

No DSM-IV-TR, o especificador era para fobia social generalizada. 3. 

Ofender os outros aparece como um medo que não estava presente no 

DSM-IV-TR. 4. A duração do quadro clínico deve ser de pelo menos seis 

meses, ao contrário do DSM-IV-TR em que isto ocorria apenas em relação 

às crianças.   

As situações de ansiedade social podem ser divididas em ansiedade 

de desempenho e de contato interpessoal. As situações mais comuns de 

ansiedade de desempenho são falar em público, submeter-se a um exame, 

comer, beber ou escrever na frente dos outros, usar banheiro público. Ir a 
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festas, ter contato com estranhos, iniciar ou manter conversas, lidar com 

pessoas em posição de autoridade, interagir com um pequeno grupo e falar 

ao telefone são algumas das situações de contato interpessoal.  

 

Assim, os novos critérios são: 

 

1. Medo ou ansiedade intensos de uma ou mais situações sociais 

nas quais o indivíduo é exposto à possível avaliação pelos outros. 

Os exemplos incluem interações sociais (conversar), ser 

observado (ao comer ou beber) ou realizar algo diante dos outros 

(fazer um discurso ou uma apresentação); 

2. O indivíduo teme agir de uma forma tal ou mostrar sintomas de 

ansiedade que o levem a ser avaliado negativamente (exemplos: 

ser humilhado, constrangido ou rejeitado) ou ofender os outros; 

3. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade 

(Nota: nas crianças, o medo ou a ansiedade podem ser 

expressados por meio do choro, fúria, imobilidade (por medo), 

indiferença, comportamento pegajoso, retraimento ou 

incapacidade para falar em público); 

4. As situações sociais são ativamente evitadas ou suportadas com 

acentuado medo ou ansiedade; 

5. O medo ou a ansiedade são desproporcionais a uma ameaça real 

que ocorra dentro de uma situação social (Nota: desproporcional 

se refere ao contexto sociocultural);  

6. O medo, a ansiedade ou a esquiva são persistentes, e têm uma 

duração de, pelo menos, seis meses; 

7. O medo, a ansiedade ou a esquiva causam sofrimento 

clinicamente relevante ou prejuízo significativo em alguma das 

áreas de funcionamento do indivíduo (social, trabalho, ou outra);  

8. O problema não é devido aos efeitos fisiológicos diretos de uma 

substância (por exemplo: uma droga de abuso, um medicamento), 

ou a outra condição médica; 
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9. O problema não é mais bem explicado por outro transtorno mental 

(por exemplo: ansiedade de ter ataques de pânico no transtorno 

de pânico, situações agorafóbicas na agorafobia, separação de 

figuras de apego no transtorno de ansiedade de separação, 

exposição pública às imperfeições físicas no transtorno dismórfico 

corporal, ou problemas de comunicação social no transtorno do 

espectro autista. A incapacidade de falar em público não é melhor 

explicada por gaguejar ou por problemas na linguagem expressa 

nos transtornos de comunicação, ou recusa a falar devido à 

oposição no transtorno desafiador opositivo;  

10. Se outra condição médica (por exemplo: gagueira, doença de 

Parkinson, obesidade, deformação por queimaduras ou 

ferimentos) estiver presente, o medo, a ansiedade, ou a esquiva 

não está relacionado a ela ou será fora de proporção.  

 

Especificar: se apenas ansiedade de desempenho, se o medo 

restringir-se a falar ou realizar algo em público.  

Especificar se: mutismo eletivo: Incapacidade estável para falar em 

situações sociais específicas em que há uma expectativa para falar (por 

exemplo: na escola) apesar de falar em outras situações.   

 

 

1.1.5 Diagnóstico Diferencial 

 

As características clínicas apresentadas na fobia social, podem ser 

semelhantes às encontradas em outros transtornos psiquiátricos, tais como: 

no transtorno de ansiedade generalizada, no transtorno dismórfico corporal, 

na depressão atípica, na distimia, nas fobias específicas, no transtorno de 

pânico, na agorafobia e nos transtornos psicóticos. 

O transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado pelas 

preocupações excessivas sobre as situações do dia a dia e, na fobia social, 

a temática é única:  o medo de ser avaliado. 
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O transtorno dismórfico corporal caracteriza-se por uma preocupação 

excessiva com um defeito físico imaginário ou real. A preocupação que os 

outros possam perceber este defeito vai além das situações que envolvem 

problemas de desempenho ou de situações de interação social.  

A depressão atípica caracteriza-se pela presença de ansiedade 

acentuada e hipersensibilidade à rejeição, hipersônia, hiperfagia e 

lentificação, que vão além dos sintomas de esquiva e desconforto em 

situações sociais, sendo, assim, classificada como um transtorno 

depressivo.   

Na distimia, a esquiva em situações sociais é comum quando os 

sintomas depressivos se manifestam com mais intensidade. Já na fobia 

social, a ansiedade social e a esquiva estão sempre presentes.  

O foco principal de ansiedade das fobias específicas são objetos ou 

situações inteiramente diversas das situações sociais, como animais, 

relâmpagos, altura e escuridão, que não se relacionam em absoluto à 

presença de pessoas.  

A característica principal do portador do transtorno do pânico é evitar 

ficar sozinho, além de evitar locais fechados, viagens, espaços abertos, 

pontes, o que diferencia do fóbico social que evita estar no meio das 

pessoas. A preocupação com a possibilidade de morrer ou de ficar doente 

com os sintomas do transtorno do pânico se diferencia da preocupação do 

fóbico social como o medo do outro perceber que está ruborizado, tremendo 

ou suando.  

Na agorafobia, o medo está relacionado com estar longe de casa e a 

lugares cheios. Já na fobia social, o medo se relaciona a estar sendo 

observado nos locais em que se encontra (Barros Neto e Gebara, 2011). 

As ideias delirantes são características dos quadros psicóticos, comuns 

na esquizofrenia e no transtorno delirante, diferentemente das ideias de 

referência que aparecem na fobia social. Estas ideias de referência não 

constituem um delírio, uma vez que não existe a certeza subjetiva. 
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1.1.6 Comorbidades 

 

Grant et al.  (2005), em seu estudo epidemiológico com 43.093 adultos 

nos EUA, observaram a comorbidade, ao longo da vida, de 56,3% de FS 

com transtornos de humor e de 54,1% com transtornos de ansiedade. A FS 

relacionada ao uso de álcool foi observada em 48,2% dos sujeitos, 22,3% 

tinham transtorno relacionado ao uso de substâncias, 33% eram tabagistas e 

55,4% tinham algum transtorno de personalidade. 

 

 

1.2 Tratamento psicoterápico 

 

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) vem sendo utilizada com 

eficácia no tratamento da FS, modificando as crenças disfuncionais e 

mantendo respostas de comportamento mais adequadas.  Ao identificar os 

pensamentos distorcidos e crenças disfuncionais, os pacientes identificam, 

também, a relação destes com seus sintomas e emoções, conseguindo ter 

maior autocontrole e autoconfiança perante a vida. (Ito et al., 2008; Jorstad-

Stein, 2009; Blanco et al., 2010)  

A abordagem psicodinâmica baseia-se no modelo de Bion em que a 

hipótese da recorrência e os conflitos inconscientes estavam conectados 

diretamente com os sintomas. Knijnik et al. (2004) compararam um grupo 

submetido à terapia psicodinâmica e outro submetido à terapia de 

apoio/placebo. O grupo de abordagem psicodinâmica foi superior ao grupo 

placebo.  

Um protocolo utilizado por Leichsenring et al. (2007) para terapia 

psicodinâmica inclui que o foco no tema central do conflito influencia os 

sintomas primários do paciente, assim como o entendimento das demandas 

irrealistas. Há o confronto das situações sociais de medo pelos pacientes, 

um componente similar ao da exposição. Este protocolo foi utilizado em um 

estudo multicêntrico de Leichsenring et al.  (2013), com 495 pacientes, que 

foram alocados em três grupos: TCC, terapia psicodinâmica e lista de 
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espera. Ambos os tratamentos foram significativamente superiores à lista de 

espera. A TCC foi significativamente superior à terapia psicodinâmica em 

relação à remissão. 

A terapia interpessoal tem como um dos aspectos ajudar o paciente a 

identificar que o transtorno não é parte da sua personalidade. Em um 

segundo momento do tratamento, há a formulação da área problema, em 

que se esclarecem os papéis e as emoções associadas, utiliza-se role-play, 

se indicado, que incentiva o paciente a se comunicar e expressar 

sentimentos. As intervenções, geralmente, visam capacitar o paciente a 

construir uma rede social por meio da formação e manutenção de relações 

próximas e confiáveis. Um estudo que comparou terapia cognitiva com 

terapia interpessoal evidenciou que a terapia cognitiva foi mais eficaz do que 

a terapia interpessoal na redução dos sintomas de fobia social, embora as 

melhorias consideráveis de ambos os tratamentos foram mantidas um ano 

após o tratamento (Stangier et al., 2011). 

 

 

1.3  Exposição 

 

Um dos tratamentos mais eficazes para tratar a fobia social é a técnica 

de exposição. Há estudos que respaldam a sua eficácia no tratamento da 

fobia social (Heimberg et al., 1990; Fava et al., 2001, e Lincoln et al., 2003). 

A exposição aos estímulos temidos pode ser feita ao vivo ou na imaginação. 

A exposição na imaginação, na qual o terapeuta narra as cenas para o 

paciente imaginar, pode ser feita antes, para facilitar a exposição ao vivo, ou 

mesmo viabilizá-la. Uma hierarquia é construída pelo paciente e o terapeuta, 

isto é, uma lista de situações temidas e evitadas. A exposição se inicia da 

cena que causa menos desconforto em direção às que causam mais 

desconforto. Nos estágios iniciais do tratamento com exposição ao vivo, as 

situações podem ser enfrentadas junto com o terapeuta (exposição 

assistida), até que a ansiedade diminua e o paciente possa se expor 

sozinho. Quando um determinado item da hierarquia não eliciar mais 
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ansiedade, passa-se ao item seguinte da hierarquia. A exposição deve ser 

feita de forma repetida e prolongada.  

O processo alcança seu objetivo quando o paciente enfrentar todos os 

itens da hierarquia com significativa redução da ansiedade e do desconforto. 

É importante que o paciente preste atenção na ansiedade eliciada na 

situação de enfrentamento com o intuito de vivenciá-la plenamente 

(Heimberg, 2002), pois isto leva à habituação. 

É importante ressaltar que a exposição tem algumas limitações. Uma 

delas é a importância de verificar a viabilidade da situação que será 

enfrentada na exposição ao vivo, pois algumas dessas situações podem ter 

um tempo muito curto de exposição, impossibilitando a habituação; por 

exemplo, assinar um cheque (Garcia Palacios et al., 2001). Outra limitação é 

a esquiva do paciente das situações sociais que pode ser determinada pela 

falta de habilidades sociais, dificultando seu engajamento na exposição ao 

vivo (Geiszt et al., 2006). A dificuldade de visualização na exposição na 

imaginação (Riva et al., 2003) também pode ser outra limitação. 

 

 

1.4  Realidade Virtual (RV) 

 

A Realidade Virtual (RV) é definida como “uma aplicação que permite 

aos navegadores interagirem com um ambiente computadorizado 

tridimensional em tempo real” (Pratt et al., 1995). A comunicação é realizada 

pela interface com base na interatividade de visualização em três dimensões 

que integra um conjunto de dados em uma única experiência de vida real 

(Riva, 2003). 

A RV é uma técnica avançada de interface na qual o usuário pode 

realizar imersão (sensação de estar dentro do ambiente), interação e 

envolvimento. A interatividade é fundamental para diferenciar a realidade 

virtual da mídia audiovisual comum. O que distingue a RV de outros meios 

de comunicação ou sistemas de comunicação é o sentido de presença, que 

é definida como a "sensação de estar lá" (Steuer, 1992) ou como a 
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"sensação de estar em um mundo que existe fora de si mesmo". Price et al. 

(2011) avaliaram a relação entre a presença, isto é, o nível de conexão que 

o indivíduo sente enquanto exposto a um ambiente virtual (envolvimento, 

realismo), a mensuração do medo durante, assim como a resposta ao 

tratamento da exposição à realidade virtual para fobia social. Participaram do 

estudo 41 sujeitos, sendo que a amostra foi utilizada de dois estudos 

maiores: 31 sujeitos de um dos estudos tiveram como tratamento a 

exposição à realidade virtual e dez de outro estudo que também receberam 

tratamento por exposição à realidade virtual. Os cenários virtuais incluíram 

uma sala de conferência (para cinco pessoas), uma classe com trinta e cinco 

pessoas aproximadamente e um auditório com cem ouvintes 

aproximadamente. Para que o conceito de presença fosse significativo na 

resposta ao tratamento, os autores identificaram a importância de maximizar 

variáveis, como apagar as luzes durante o tratamento de exposição.  

Frisaram a importância de serem feitos mais estudos que avaliem a 

presença no tratamento de exposição à realidade virtual, não só em 

situações de ansiedade de falar em público, como também em situações de 

contato interpessoal. 

O sistema de realidade virtual integra dois elementos: o software e o 

hardware. O software inclui os controladores de simulação/animação; 

ferramentas de autoria, bancos de dados de objetos virtuais, funções de 

interação, e interface de entrada e saída. A criação do conteúdo do mundo 

virtual implica a utilização de ferramentas de modelagem tridimensional, 

edição de imagem, som e vídeo, linguagem de programação, inserção de 

imagens capturadas por câmera de vídeo, criação de avatares ou 

animações. Os softwares utilizam uma plataforma de render em tempo real, 

ou seja, conforme a pessoa se movimenta, o ponto de referência é por meio 

do sistema de rastreio de movimentos do capacete, todo o cenário, assim 

como iluminação, sombras e objetos, é desenhado no momento da 

apresentação das imagens (Tori e Kirner, 2006). 

O hardware inclui os dispositivos de entrada, os dispositivos 

multissensoriais, processadores e rede. Os dispositivos de entrada podem 
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ser: rastreadores, luvas, mouses 3 D, teclado, joystick e reconhecedores de 

voz. Os dispositivos multissensoriais são os elementos sensoriais de saída, 

tais como dispositivos visuais, dispositivos de áudio e dispositivos hápticos 

(Tori e Kirner, 2006). 

A realidade virtual pode ser categorizada em imersiva e não imersiva.  

 

Realidade virtual imersiva 

 

A realidade virtual imersiva é quando os sentidos sensoriais são 

focados para o que está acontecendo dentro desse ambiente. Há um 

isolamento do mundo exterior. A imersão, além de ser considerada um fator 

importante para a RV dentre os aspectos envolvimento e interação, é 

baseada no uso de dispositivos visuais como os capacetes e/ou visores, e 

de salas de projeção, luvas, rastreadores e mouse 3D. 

 

Realidade virtual não imersiva 

 

A realidade virtual não imersiva baseia-se no uso de monitores e o 

usuário é transportado, parcialmente, para o mundo virtual. (Tori e Kirner, 

2006). Estas aplicações tecnológicas abrangem imagens em 3D 

apresentadas por monitores e óculos esterioscópicos polarizados, que 

permitem a visualização destas imagens a um custo menor que os sistemas 

de realidade virtual imersiva (Lister et al., 2010). A classificação em RV 

imersiva e não imersiva depende do grau de percepção do usuário (pelos 

sentidos) em relação ao mundo real durante a simulação, o que implica na 

intensidade do estímulo sensorial dentro do sistema de RV e o isolamento 

das sensações vindas do mundo real.  

 

Dispositivos de Realidade Virtual 

 

O grau ou proporção de imersão são obtidos pelos dispositivos que 

transmitem ao usuário a sensação de entrada no ambiente virtual.  
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Esta tecnologia inclui desde imagens em tela de computador, até 

ambientes pequenos nos quais são projetadas imagens esterioscópicas no 

teto, paredes e chão, que permitem que o sujeito mergulhe em diferentes 

etapas de ambientes virtuais. 

A caverna (CAVE – Computer Automatic Virtual Environment) é um 

sistema de RV baseado em projeção. O paciente permanece em um 

ambiente escuro e é rodeado por imagens estereoscópicas geradas por 

computador em 4 lados: nas laterais, na frente e em cima (Wiederhold e 

Wiederhold, 2004).  

Os capacetes virtuais (head mounted display) têm sido a melhor 

escolha em diversos estudos para permitir, conforme a movimentação do 

sujeito, a mudança do campo de visão (Riva, 2003). O processo visual se dá 

de forma que um par de monitores de vídeo muito pequenos, colocados 

diretamente na frente de cada olho, proporciona à visão imagens que o 

cérebro vê como tridimensionais dinâmicas, que podem ser giradas, 

reduzidas, aumentadas ou manipuladas de qualquer forma. 

Embora a CAVE seja a tecnologia que elicie mais ansiedade, no 

entanto, não é a que proporciona os melhores resultados em termos de 

redução da ansiedade (Krijn et al.,2004). Seu custo é elevado para as 

realizações das pesquisas clínicas (Wiederhold e Wiederhold, 2004). Por 

outro lado, esses dispositivos não são necessariamente imprescindíveis 

(Wilderhold e Wiederhold, 2004).  

Dispositivos de rastreamento de posição permitem que os usuários 

"tragam suas mãos" com eles por meio de uma luva e permite a percepção 

das informações a serem usadas por gestos. O dispositivo de rastreamento 

de posição cria um sistema de coordenadas clássico em três eixos. Isso 

permite ao usuário movimentar-se em três dimensões. Um dispositivo de 

rastreamento de posição é utilizado para medir o movimento do visor e outro 

é utilizado para medir cada luva ou outra parte do corpo que o usuário 

deseja colocar no espaço cibernético (Hosn e Costa, 1999; Bullinger 1998). 

A técnica é conhecida como aumento táctil que permite a interação dos 
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participantes com objetos virtuais que possuem propriedades físicas, tais 

como a solidez e peso.   

São colocadas telas perto dos olhos do usuário do capacete virtual. 

Uma imagem ligeiramente diferente do mundo virtual é mostrada para cada 

olho. A imagem mostrada para o olho esquerdo é ligeiramente deslocada em 

relação à imagem vista pelo olho direito. O sistema de visão funde as duas 

imagens em uma imagem única em três dimensões, ajudando a dar aos 

usuários a ilusão de que o ambiente virtual tem profundidade. Uma dessas 

técnicas por si só pode ser convincente, principalmente quando combinada e 

sincronizada simultaneamente, convergindo para o cérebro a ação de pegar 

o objeto virtual. O usuário tem uma experiência única e convincente de 

"estar lá" no mundo virtual (Garcia-Pallacios et al., 2001). 

 A ilusão de presença pode ser sensivelmente melhorada pela entrada 

coordenada de dados por meio da audição (Stanney, 2005). O usuário 

recebe a maioria das informações visualmente e pelos ouvidos, levando à 

criação de um ambiente virtual que prenda a atenção dele e produza uma 

sensação de estar presente, um sentimento de imersão.  

Gerardi et al. (2008) introduziram a estimulação olfatória no mundo 

virtual, que exigem receptores no nariz e na boca para receberem moléculas 

reais e enviar sinais específicos para o cérebro. 

 

 

1.4.1 Exposição à Realidade Virtual (ERV) 

 

A realidade virtual tem sido aplicada na psicoterapia, em diversos tipos 

de fobias, por meio da técnica da exposição. 

Os estudos em Exposição à Realidade Virtual (ERV) têm demonstrado 

eficácia nos tratamentos de transtornos fóbico-ansiosos, como fobia social 

(Klinger et al., 2005; Wallack et al., 2009; Lister et al., 2010; Robillard et al., 

2010; Anderson et al., 2013), fobias específicas, como fobia de voo 

(Rothbaum, 2006; Krijin, 2007), fobia de altura (Emmelkamp et al., 2002; 

Krijn et al., 2007), fobia de aranha (Garcia-Palacios et al., 2002; Michaliszyn 
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et al., 2010); transtorno de pânico com ou sem agorafobia (Choi et al., 2005; 

Botella et al., 2007). 

 

 

1.4.2 Vantagens e Desvantagens da Exposição à Realidade Virtual 

 

A Exposição à Realidade Virtual apresenta vantagens em relação à 

exposição na imaginação e ao vivo. Uma delas é proporcionar um 

tratamento mais prático, promovendo estímulos quando há dificuldade de 

imaginar as cenas propostas e mantê-las. Outra vantagem é que é realizada 

dentro do consultório, preservando a privacidade do sujeito, quando ele 

apresenta um acentuado desconforto em experimentar situações reais, 

evitando um maior constrangimento (Geiszt et al., 2006). Tem a qualidade 

de ser mais real que a exposição na imaginação por proporcionar ambientes 

padronizados e controlados, podendo as cenas serem passíveis de 

repetição respondendo aos propósitos terapêuticos (Glantz et al., 1996; 

Botella et al., 2004). Além disso, a exposição em ambientes de realidade 

virtual preenche a lacuna entre a situação imaginada e a real, pois permite 

que o paciente se exponha aos estímulos ansiogênicos como se fossem 

reais (Riva, 2003; Botella et al., 2004).  

Na exposição ao vivo, a ansiedade diante da situação real ainda é 

extrema, dificultando, assim, a entrada ou a permanência do paciente na 

situação de exposição, resultando em diminuição na frequência da 

exposição e abandono do tratamento (Jang et al., 2000; Garcia Palacios et 

al., 2001; Jang et al., 2002; Cárdenas et al., 2006). O paciente quando atua 

no mundo virtual e aprende a falar, mover-se, responder sem a preocupação 

das consequências dos atos reais, a aprendizagem tem início no consultório 

e se estende para o mundo real. O terapeuta tem acesso direto ao estímulo 

apresentado para o paciente, o que não é possível no caso da exposição na 

imaginação (Glantz et al., 1996). 
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A exposição à realidade virtual (ERV) também tem a vantagem de ter 

um custo menos elevado do que a exposição ao vivo, por minimizar o tempo 

de tratamento (North et al., 1997). 

 

 

1.5  Exposição à Realidade Virtual em Fobia Social 

 

1.5.1 Revisão da literatura 

 

A pesquisa foi realizada nas bases de dados Medline, PsycInfo, Scielo, 

Scopus, Proquest, por meio dos termos: virtual reality; virtual reality 

exposure therapy, social phobia, social anxiety disorder, public speaking 

anxiety, cognitive behavior therapy.  

Levando-se em conta as especificidades de cada base de dados, a 

construção da estratégia de busca foram diferenciadas, no caso da Medline 

(PubMed), apesar da existência dos termos MeSH: Phobic Disorders, Virtual 

Reality Exposure Therapy, Cognitive Therapy, optou-se pela utilização de 

termos livres, assim como em outras bases de dados, visando ampliar o 

universo de pesquisa, utilizou-se os operadores booleanos adequados a 

cada caso: AND- OR- AND NOT. 

Considerou-se um período de 10 anos de 2003 a 2014, nas línguas: 

Português, Inglês e Espanhol; ensaios clínicos controlados, com abordagem 

temática em fobia social, com intervenção terapêutica por meio da exposição 

à realidade virtual e terapia cognitivo-comportamental em adultos.  

Foram excluídos os relatos de casos clínicos, estudos não controlados 

e abertos, bem como os estudos com abordagem temática em outros tipos 

de fobias e com intervenções medicamentosas. 
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Tabela 1 - Estudos controlados. 

Autor e Ano Transtorno N 
Duração da 

terapia 
Grupos de 
tratamento 

Resultados 

Klinger et al. 
(2005) 

Fobia 
social 

36 12 sessões TCC e ERV 
Redução da 
ansiedade social em 
ambos os grupos 

Wallack et 
al.  (2009) 

Fobia 
Social 

circunscrita 
88 12 sessões 

ERVTCC, 
TCC e Lista 
de espera 

Redução da 
ansiedade social no 
grupo ERVTCC e no 
grupo TCC  

Lister et al.  
(2010) 

Fobia 
Social 

circunscrita 
20 4 sessões 

ERV e Lista 
de espera 

Redução da 
ansiedade social no 
grupo VER 

Robillard et 
al.  (2010) 

Fobia 
Social 

45 16 sessões 
ERVTCC, 

TCC e Lista 
de espera 

Redução da 
ansiedade social no 
grupo ERVTCC e no 
grupo TCC 

Safir et al.  
(2012) 

Fobia 
Social 

circunscrita 
49 

Seguimento 
após um ano 

de 
tratamento 

ERVTCC e 
TCC 

Redução da 
ansiedade social 
mantida em ambos 
os grupos 

Anderson et 
al.  (2013) 

Fobia 
Social 

circunscrita 
97 8 sessões 

ERV, EV e 
Lista de 
espera 

Redução da 
ansiedade social no 
grupo ERV e no 
grupo EV 

Legenda: EV: Exposição ao vivo em grupo; TCC: Terapia cognitivo-comportamental; 
ERVTCC: Exposição à realidade virtual e terapia cognitivo-comportamental; ERV: exposição 
à realidade virtual. 

 

Estudos recentes têm sido conduzidos com terapia baseada em 

exposição à realidade virtual (Klinger et al., 2004) para tratar a fobia social. 

Esta forma de tratamento ainda não consta entre as terapias baseadas em 

evidências que são recomendadas pelo Instituto Nacional de Saúde e 

Excelência Clínica (NICE, 2013). 

Nos casos de dificuldade de visualização na técnica de exposição na 

imaginação, a interação com situações de exposição virtual é uma forma de 

eliciar ansiedade, atingindo os objetivos da técnica. O programa virtual pode 

modificar o ambiente sintético, criando a ilusão de interagir e estar imerso no 

ambiente (Gorini e Riva, 2008).  

O primeiro estudo foi de North et al. (1998), com 16 sujeitos que se 

submeteram à exposição a um auditório virtual e observaram que houve 

redução significativa dos sintomas de ansiedade, como também maior 

habilidade em encarar situações fóbicas no mundo real.   
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Em 2002, Harris et al., em um estudo com oito estudantes 

universitários, observaram que quatro sessões de exposição virtual levaram 

à redução da ansiedade de falar em público. Anderson et al. (2005), em um 

estudo aberto com 10 sujeitos com medo de falar em público que foram 

submetidos a 8 sessões em um auditório virtual, também observaram 

redução da ansiedade de falar em público. 

O estudo de Klinger et al. (2005), com um número maior de 

participantes, consistia em 36 sujeitos com diagnóstico primário de fobia 

social, de acordo com os critérios do DSM-IV, que foram alocados em dois 

grupos, sendo que, em um deles, os pacientes foram submetidos à terapia 

cognitivo-comportamental e outro, à exposição à realidade virtual. Neste 

último, foram criados ambientes virtuais que reconstruíram quatro situações 

socialmente ansiogênicas, que haviam sido descritas por Holt et al. (1992): 

desempenho (falar em público), intimidade (estabelecer contatos, conversas, 

em situações de intimidade), assertividade (proteger os próprios interesses, 

defender pontos de vista, demandar respeito) e observacional (atuar 

enquanto está sendo julgado). Cada participante se submeteu a doze 

sessões de TCC ou de exposição à realidade virtual. Foi usada como 

medida primária de avaliação a Escala de Liebowitz para Ansiedade Social 

(LSAS), que evidenciou uma significativa redução da pontuação do escore 

total no pós-tratamento em ambos os grupos (89,7 x 47,6, na exposição 

virtual e 78,0 x 43,5 na TCC). Foram utilizadas a Tabela de Assertividade 

Rathus, um autorrelato que mede assertividade social; o Questionário sobre 

Contextos Sociais que Induzem a Ansiedade permite que se estabeleça a 

tipologia da fobia social bem como o subgrupo (desempenho, assertividade, 

intimidade, ou ansiedade de/por escrutínio); a Escala de Ansiedade e 

Depressão do Hospital Zigmond e Snaith (HAD); a Escala de Incapacidade 

Sheehan; e a Escala de Impressão Clínica Global (CGI). 

Wallack et al. (2009) fizeram um estudo controlado e randomizado para 

avaliar se a Exposição à Realidade Virtual seria uma alternativa para 

substituir a Terapia cognitivo-comportamental. Participaram deste estudo 

112 sujeitos com ansiedade de falar em público, o tipo mais frequente de 
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fobia social, ocorrendo em 40% dos que sofrem de fobia social. 

Abandonaram o estudo 24 sujeitos: 6 do grupo Realidade Virtual e TCC 

(RVTCC), 15 do grupo de TCC e 3 da Lista de Espera (LE). O tratamento foi 

realizado em 12 sessões. Foram aplicadas as Escalas de Ansiedade Social 

de Liebowitz (LSAS), que avalia medo e esquiva em situações de 

desempenho e de interação social, a Escala de Automonitorização ao Falar 

em Público (SSPS). Esta última acessa pensamentos negativos e positivos 

ao falar em público. A Escala de Medo da Avaliação Negativa foi usada para 

identificar pensamentos negativos acerca de estar sendo avaliado em 

situações sociais e de desempenho. Ao completar a avaliação, os sujeitos 

eram submetidos a uma tarefa que consistia em um discurso de 10 minutos 

de duração diante de cinco membros do staff que registravam a ansiedade 

experimentada em escalas lineares. A SSPS foi reaplicada após o término 

das sessões nos dois grupos. Os autores observaram que tanto o grupo de 

RVTCC como o de TCC foram eficazes na diminuição dos sintomas de 

ansiedade, observado em 4 das cinco medidas usadas para avaliar a 

redução da ansiedade social, embora tenha havido um elevado número de 

abandonos no grupo de TCC (15 no grupo de RVTCC vs 6 no de TCC). 

Utilizando a mesma amostra para um estudo de segmento, Safir et al. (2012) 

identificaram que, em todas as medidas, os resultados foram mantidos um 

ano após o tratamento em ambos os grupos.  

Lister et al. (2010) utilizaram, em seu estudo, imagens em 3D de um 

auditório que eram vistas por óculos polarizados por sujeitos diagnosticados 

com fobia de falar em público. Participaram do estudo 20 sujeitos, 16 

mulheres e 4 homens, que foram aleatoriamente distribuídos em dois 

grupos: o grupo de realidade virtual e o grupo da lista de espera. Quatro 

pacientes da lista de espera abandonaram o estudo contra apenas um do 

grupo de realidade virtual. O tratamento incluiu quatro sessões, sendo que 

os sujeitos foram submetidos ao preenchimento de questionários de 

autoavaliação: a Escala de Automonitorização ao Falar em Público (SSPS), 

que acessa pensamentos negativos e positivos ao falar em público, o 

Relatório pessoal de confiança como um orador (PRCS); que identifica 
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aspectos cognitivos; o Inventário de Ansiedade traço-estado (IDATE); 

Inventário de Ansiedade e Fobia Social (SPAI), que acessa sintomas 

somáticos, cognições e comportamentos de esquiva. Os sujeitos foram 

expostos a um auditório virtual usando óculos polarizados e um monitor de 

TV 3D de 32’. Eles permaneceram em pé em um pódio e discursavam para 

uma plateia virtual durante alguns minutos. Este discurso incluiu a leitura de 

um trecho de um livro. No cenário virtual, se encontrava uma classe em que 

as pessoas conversavam entre si e prestavam atenção ao discurso do 

sujeito, mas tossiam e amassavam folhas de papel. Esta plateia virtual podia 

ser manipulada pelo terapeuta, pedindo para que o sujeito falasse mais alto 

ou rissem entre eles. Os resultados demonstraram que houve a diminuição 

do nível de ansiedade ao falar em público após a quarta sessão, assim como 

houve diminuição dos pensamentos negativos ao falar em público. 

No estudo de Robillard (2010), 45 adultos foram randomicamente 

distribuídos em três braços: 16 receberam tratamento tradicional de Terapia 

cognitivo-comportamental (com exposição ao vivo); 14 foram tratados com 

exposição à realidade virtual combinada à TCC e 15 integraram a lista de 

espera. Os dois grupos tratados receberam 16 sessões de terapia individual. 

Ambos os grupos de tratamento tiveram sessões de exposição individual 

semanal tanto no que se refere a falar em público como em outras situações 

sociais (virtuais ou ao vivo, dependendo da condição/grupo do participante). 

No grupo de exposição virtual, foi usado o mesmo programa desenvolvido 

por E. Klinger e usado no estudo de Klinger et al. (2005). Foram utilizadas a 

Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS), a Avaliação de 

preocupações sociais, a Escala de Medo da Avaliação Negativa, o Inventário 

de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), o Self-efficancy single-item measure e 

o Inventário de Beck para depressão (BDI). Houve melhora significativa nas 

duas condições de tratamento, quando comparadas à lista de espera. 

Anderson et al. (2013) estudaram 97 pacientes com fobia de falar em 

público (em todos os pacientes, este era o medo primário) que foram 

randomicamente alocados para um de três grupos: 1. Exposição à realidade 

virtual, 2. Exposição ao vivo em grupo e, 3. Lista de espera. Pacientes foram 
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submetidos a 8 sessões de terapia em cada grupo, e à lista de espera. 

Medidas de autoavaliação padronizadas foram coletadas antes, no final do 

tratamento e no seguimento de 12 meses. Os seguintes instrumentos foram 

utilizados: a Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (SCID) como 

medida de remissão do quadro de ansiedade social. Uma tarefa padronizada 

– realizar um discurso – era feita antes, depois do tratamento e com 3 meses 

de seguimento – Relatório pessoal de confiança como um orador  (PRCS; 

Paul, 1966). Escala de Medo da Avaliação Negativa (FNE-B) – forma 

abreviada. Na análise da variância, somente os pacientes que receberam 

tratamento ativo melhoraram, exceto no parâmetro da extensão do discurso. 

O Teste de Esquiva Comportamental foi baseado em um protocolo de 

avaliação padronizado do discurso no qual os participantes se preparavam 

para discutir temas controversos, o que se deu ao longo de 8 sessões. Os 

participantes eram solicitados para discursar sobre três temas durante dez 

minutos. A audiência era composta de estudantes com certo nível de 

graduação, mas nunca o terapeuta. Na avaliação da melhora como um todo, 

foi utilizada a Escala de Impressão Clínica Global (CGI). Foram também 

avaliadas a aliança terapêutica e a satisfação com o tratamento. O 

seguimento de 12 meses evidenciou acentuada melhora em todas as 

medidas dos pacientes dos grupos de tratamentos ativos. Os autores 

concluíram que a exposição por realidade virtual é eficaz para tratar medos 

sociais, e que este benefício se estendeu por um ano. A exposição à 

realidade virtual mostrou-se tão eficaz quanto a exposição ao vivo em grupo 

no tratamento da fobia social de falar em público.  

 

 

1.5.2 Ansiedade social na idade escolar 

 

O medo de ir à escola pode surgir de forma irracional e a criança 

desenvolve sintomas de ansiedade, muitas vezes, associados com sintomas 

físicos, como náuseas, vômitos e dores de cabeça. As consequências disto 

levam à perda da motivação ou à diminuição da frequência em ir à escola, o 
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que pode culminar com a recusa total. No caso de adolescentes, o risco de 

um baixo desempenho escolar pode aumentar. A ansiedade social na idade 

escolar é caracterizada pelo medo de diversos eventos associados à escola, 

como exemplo, medo de ser intimidado ou criticado em frente à classe, ter 

que falar em público, fazer exames, tirar a roupa para a prática de esportes. 

Gutiérrez-Maldonado et al., 2009, desenvolveram uma série de ambientes 

virtuais que foram integrados em um programa de tratamento para crianças 

e adolescentes com fobia escolar. Para estudar a sua eficácia, 18 

participantes com altos escores em medidas de fobia escolar foram 

distribuídos aleatoriamente em um grupo de tratamento, enquanto que 

outros 18 participantes foram atribuídos em um grupo de lista de espera. Os 

resultados sugeriram que a exposição por meio de ambientes virtuais pode 

ser um tratamento eficaz para a ansiedade social na idade escolar. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A técnica da Exposição à Realidade Virtual tem sido utilizada para o 

tratamento da fobia social. Este projeto tem por finalidade a construção de 

um programa, um software em Três Dimensões, para tratar os pacientes 

com fobia social por meio da Exposição à Realidade Virtual. Para 

aperfeiçoá-lo e verificar sua viabilidade terapêutica, foi idealizado este 

estudo para avaliar e aprimorar este programa de Realidade Virtual. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

1. Construir um programa de Exposição à Realidade Virtual para 

tratar fobia social; 

2. Avaliar e aperfeiçoar este programa por meio de uma análise 

quantitativa e qualitativa. 
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4 A CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE REALIDADE VIRTUAL PARA 
TRATAR FOBIA SOCIAL – PROGRAMA RVFS 

 

 

O Programa Realidade Virtual para tratar Fobia Social (RVFS) foi 

idealizado pela autora e executado pela Empresa Outra Vista. 

Os cenários criaram situações sociais em três dimensões para eliciar 

ansiedade, aliando captura de vídeo de personagens reais e interativos que 

simulam a realidade. As cenas foram gravadas com atores e captadas por 

uma câmera modelo Panasonic (3 Dimensões) em um estúdio com fundo 

infinito. A faixa etária dos atores variou da adolescência à terceira idade. As 

cenas filmadas abrangeram o gênero masculino, o feminino e pequenos 

grupos, levando em consideração as dificuldades dos fóbicos sociais. 

Foram criados dois cenários virtuais em uma rua e em uma festa. As 

cenas foram: caminhar na rua, abordagem de pessoas na rua, entrada na 

festa, diálogo na festa, recepção de convidados na festa e discurso na festa.  

Para a construção do Programa RVFS, em um primeiro momento, 

foram contatadas algumas empresas que tinham expertise em projetos com 

a técnica em três Dimensões, no entanto, algumas delas eram produtoras de 

filmes e não atendiam aos princípios da elaboração do Projeto do Programa, 

isto porque um filme em três Dimensões é contínuo não tendo a 

possibilidade de que a personagem responda em tempo real para o 

paciente. As possibilidades ficaram restritas e somente uma delas foi 

escolhida por atender a estes princípios. A pedido da autora, foram 

apresentados pela Empresa cenários virtuais para serem definidos conforme 

as cenas previamente elaboradas no Projeto. Em um segundo momento, 

atores amadores foram escolhidos e filmados por uma câmera e em estúdio 

específico para filmes em três dimensões. A Equipe técnica foi escolhida 

pela empresa. A autora forneceu instruções para o diretor de cena em 

relação à distância da câmera dos atores, como também os comportamentos 

específicos e falas que seriam necessários para os atores. As cenas tem 

ponto de vista fixo, e os cenários e as personagens têm suas imagens 
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geradas previamente e compiladas na programação tipo plataforma DVD, 

para, assim, serem apresentadas de forma pré-determinada de acordo com 

os comandos do terapeuta por meio do teclado auxiliar. 

Foi assinado um contrato com a Empresa Outra Vista que transfere os 

direitos autorais do Programa para a autora. O Programa Realidade Virtual 

para tratar Fobia Social – Programa RVFS – foi protocolado no Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial. O pedido de registro do software 

recebeu o n° 130820. O programa RVFS ficou pronto em junho de 2011, 

pronto para ser avaliado e testado. 

 

 

4.1  Requisitos básicos 

 

O Programa RVFS opera com uma plataforma PC com sistema 

operacional Microsoft Windows 7 ou superior, capacitado para exibição de 

vídeo tridimensional.  

Hardware: processador Intel i7 ou superior, 4Gb de memória RAM, 

placa de vídeo Nvidia GTX 540M ou superior, leitor óptico de DVD. Para 

exibição do conteúdo 3D, é preciso uma tela LCD com, pelo menos, 1366 x 

768 pixel, do tipo micropolarizada 3 Dimensões (Row-Interleaved).  

Software: a máquina deve estar equipada com programa para exibição 

de filmes em 3D, como Cyberlink DVD 10 ou superior ou similar, no formato 

lado a lado, em tela cheia.  

Aplicação e dispositivos: Para ativar a ilusão de óptica que gera a 

imagem em três Dimensões ao usuário, deve-se usar um óculos 3D 

polarizado passivo e fones de ouvido para imersão sonora no ambiente. O 

terapeuta deve auxiliar o paciente no correto posicionamento em relação à 

tela, buscando sempre um ângulo reto dos olhos do paciente. O Programa 

apresenta imagens com taxa de 30 quadros por segundo, com distância 

focal equivalente a 50mm (50 graus de campo de visão). 

Os comandos para ativação de interação e mudança de cenas são 

feitos pelo terapeuta por meio de um teclado USB com ou sem fio utilizando-
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se os atalhos padrões para mudança de capítulo (“R”, no Cyberlink DVD) e 

mudança de ângulo (“ENTER”, no Cyberlink DVD). 

 

 

4.2  Cenários 

 

O Programa RVFS apresenta um ícone para calibragem das cenas, 

tanto do áudio quanto do vídeo. 

Os cenários criaram situações realistas em três dimensões para eliciar 

ansiedade, aliando captura de vídeo de personagens reais e interativas que 

simulam a realidade. As cenas foram gravadas com atores amadores e 

captadas por uma câmera em três dimensões em um estúdio com fundo 

infinito também utilizado para esta finalidade. Além dos 11 atores, a equipe 

no estúdio continha um diretor, sob orientação da autora e uma equipe 

técnica. A faixa etária dos atores variou da adolescência à terceira idade. As 

cenas filmadas abrangeram tanto o gênero masculino, como o feminino e em 

pequenos grupos, levando em consideração as dificuldades dos fóbicos 

sociais. 

O fóbico social teme ter um mau desempenho em situações sociais. 

Por definição, situação social é aquela em que o indivíduo está próximo ou 

sob a avaliação dos outros, portanto, foram criados dois cenários virtuais de 

uma rua e de uma festa. O sujeito interagiu com uma cena que contém uma 

rua, em uma das situações, e foi observado por pessoas. Em outra situação, 

interagiu perguntando onde é a farmácia mais próxima, por exemplo, para as 

pessoas que passavam por ele, na rua. No cenário da festa, o sujeito 

interagiu, entrando numa casa na qual há uma festa e foi observado pelos 

convidados. Em outra situação, interagiu com uma cena que respondeu às 

perguntas feitas por um convidado da festa. Em outro momento do cenário 

da festa, os convidados o observavam e o sujeito interagiu fazendo um 

discurso de agradecimento aos convidados por terem vindo à sua festa. 
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As cenas encontram-se descritas abaixo: 

 

Cena 1– Caminhar na rua. O sujeito anda por uma rua e é observado 

pelas pessoas que estão passando por ali: dois adolescentes conversando e 

rindo, uma senhora com uma criança, uma mulher falando no celular e 

dando risadas altas. 

 

Cena 2 – Abordagem na rua. O sujeito anda por uma rua e pede 

informação para um desconhecido de onde fica a farmácia mais próxima, por 

exemplo. Ele agradece e repete a mesma pergunta para outro 

desconhecido. As personagens são: um adolescente, uma mulher, um 

homem, e um grupo com um senhor e um casal. 

 

Cena 3 – Entrada na festa. O sujeito entra numa casa na qual há uma 

festa e é observado pelos convidados.   

 

Cena 4 – Diálogo na festa. O sujeito é apresentado por uma das 

personagens para uma desconhecida na festa que trava um diálogo com ele. 

 

Cena 5 – Recepção (convidados). O sujeito é o anfitrião e recebe os 

convidados em sua festa. 

 

Cena 6 – Discurso na festa. O sujeito é o anfitrião e faz um discurso de 

agradecimento aos convidados. Dependendo da situação temida, o sujeito 

pode comer, beber ou escrever em frente aos convidados. Uma das 

personagens atende o celular, a outra tosse e a outra cochicha com a 

pessoa ao lado e ri alto.  
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5  AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DO PROGRAMA REALIDADE 
VIRTUAL PARA TRATAR FOBIA SOCIAL 

 

 

5.1 Hipótese 

 

A Exposição à Realidade Virtual diminui a ansiedade em situações 

sociais.  

 

 

5.2 Método 

 

Estudo aberto com 21 pessoas com fobia social, avaliadas antes e 

após o tratamento com a finalidade de verificar se a exposição à realidade 

virtual melhora a sintomatologia.  

 

 

5.3  Sujeitos 

 

Entraram em contato por e-mail, cerca de 40 pessoas que leram sobre 

a pesquisa em matéria do jornal “O Estado de São Paulo”, datada de 13 de 

julho de 2012, atendidas em consultório particular. Foram convidadas para 

participar da triagem realizada pelo psiquiatra T.P.B.N. 25 sujeitos, que 

foram selecionados por ordem de chegada. Os critérios de exclusão eram 

depressão maior grave com risco de suicídio, dependência de substâncias 

psicoativas e que se encontravam em psicoterapia. Participaram do estudo 

22 sujeitos diagnosticados com fobia social pela Entrevista Clinica 

Estruturada para o DSM-IV (SCID). Foram excluídos 3 sujeitos por não 

haverem recebido o diagnóstico de fobia social. Houve um participante que 

não continuou o tratamento por incompatibilidade de horários. Concluíram o 

seguimento, após seis meses de tratamento, 21 sujeitos. 
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Tabela 2 - Dados demográficos. 

Variável Categoria N % 

Gênero Feminino 10 47,6% 

Masculino 11 52,4% 

Escolaridade Pós-graduação 2 9,5% 

Superior completo 13 61,9% 

Superior incompleto 1 4,8% 

Ensino Médio completo 5 23,8% 

Fobia Generalizada 13 61,9% 

Circunscrita 8 38,1% 

Idade 

Entre 18 e 25 anos 1 5% 

Entre 25 e 45 anos 14 67% 

Entre 45 e 65 anos 6 28% 

 

 

5.3.1 Súmulas de casos 

 

1. A.A.R., solteiro, sexo masculino, 50 anos, representante de vendas. 

Idade de início do quadro: 10 anos; tratamento anterior: escitalopram. 

Apreensão e medo é o que lhe causa o contato com as pessoas. Este é o 

centro de seus problemas, principalmente em relação ao âmbito profissional. 

 

2. C. G. C., solteira, sexo feminino, 29 anos, vigia de patrimônio. Idade 

de início: 14 anos. Como a paciente apresentava isolamento social total, 

optou-se por tratamento medicamentoso, paroxetina, combinado com a 

exposição virtual. Ela sofre muito nas situações de comer, falar e escrever 

diante das pessoas. Os sintomas são vários: sentia fraqueza, enjoo e dizia 

que os músculos não a obedeciam. Quando vai ao mercado, diz que espera 

não ter ninguém por perto para colocar as compras no carrinho. Ela tem 

vergonha dos outros saberem o que ela consome em casa. 

 

3. C. M. L., divorciada, sexo feminino, 41 anos, administradora de 

empresa. Idade de início: 18 anos; tratamento anterior: psicanálise. Ela é 

solicitada para fazer palestras para um público grande devido ao cargo que 

ocupa na empresa em que trabalha, e, quando não pode evitar, enfrenta 

com muita ansiedade, se incomoda com o rubor facial, e, por vezes, tem 

“brancos”. Sofre com o constrangimento destas situações.  
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4. D. M. M. M., solteira, sexo feminino, 18 anos, estudante. Idade de 

início: 7 anos; tratamento anterior: psicoterapia. O medo de conhecer 

pessoas é muito intenso. Há a preocupação de como será avaliada. Em uma 

situação, ao ser convidada para jantar na casa do namorado, mal conseguiu 

comer na frente dos pais dele. Tem medo de quem irá conhecer quando 

entrar na faculdade.  

 

5. F. E., solteira, sexo feminino, 25 anos, analista de investimentos. 

Idade de início: 15 anos; tratamento anterior: psicoterapia. O cerne de seus 

problemas se voltam para a dificuldade de se expor em reuniões de trabalho 

e o quanto isto atrapalha sua vida profissional. Ela enfrenta as reuniões com 

muita tensão, rubor na face e tremor.  

 

6. F. D., casado, sexo masculino, 63 anos, representante comercial. 

Idade de início: 33 anos; tratamento anterior: psicoterapia e sertralina; 

tratamento atual: escitalopram, alprazolam e clonazepam. A ansiedade é 

intensa quando precisa assinar algum documento na frente dos outros e o 

tremor das mãos é tanto que, por muitas vezes, os documentos eram 

invalidados. Sente tristeza e sentimento de autodepreciação. 

 

7.  H. P. S., casada, sexo feminino, 30 anos, bancária. Idade de início: 

infância; tratamento atual: escitalopram. A principal situação que ela teme 

são as reuniões com o chefe. Muito ansiosa, tem insônia na noite que 

antecipa a reunião. Tem dificuldade em solicitar ajuda para o chefe, porque 

tem medo da avaliação negativa dele. 

 

8. I. N., casado, sexo masculino, 43 anos, gerente de projetos. Idade 

de início: 16 anos; tratamento anterior: psicoterapia; tratamento atual: 

divalproato de sódio. A ansiedade é intensa quando precisa falar com o 

chefe. Suas mãos suam e percebe a voz trêmula, dificultando seu raciocínio. 

Sente, também, estes sintomas nas reuniões com mais pessoas. 
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9. J. I. S., casado, sexo masculino, 51 anos, psicólogo. Idade de início: 

15 anos; tratamento anterior: lorazepam, fluoxetina; tratamento atual: 

paroxetina, alprazolam. Tem medo das pessoas. Acredita estar sempre 

sendo observado por elas. Fica muito envergonhado quando participa de 

grupos. 

 

10.K. E. K., solteiro, sexo masculino, 26 anos, administrador de 

empresas. Idade de início: 7 anos; tratamento anterior: risperidona, ritalina; 

tratamento atual: sertralina e escitalopram. Desde a época escolar, era muito 

tímido e tinha dificuldade na interação com os amigos na classe. Sente 

medo de ser avaliado negativamente, principalmente quando está em 

grupos, tanto no trabalho como com amigos. Por muitas vezes, não 

conseguiu ir a entrevistas de emprego, ficando longos períodos 

desempregado.  

 

11. K. C. O., solteiro, sexo masculino, 26 anos, desempregado. Idade 

de início: 6 anos. Desde criança, era acanhado. Não tem muitos amigos, tem 

dificuldade de pedir informações porque se sente o tempo todo avaliado 

negativamente pelos outros. Quando precisa conversar com alguém, “trava” 

e dá “branco”. Sofre muito e fica triste porque acredita que não conseguirá 

modificar esta condição.  

 

12. L. K., solteira, sexo feminino, 37 anos, gerente de vendas. Idade de 

início: 17 anos. Tem medo de falar com pessoas em posição de autoridade. 

Sente tontura, suor, taquicardia, “dá branco” e gagueja quando fala. Sente 

medo de ser julgada. 

 

13. M. E. B., casado, sexo masculino, 45 anos, bancário. Idade de 

início: 17 anos; tratamento anterior: psicoterapia e florais de Bach; 

tratamento atual: florais de Bach. Sente muito medo de se expor em público. 

Fez curso de oratória para tentar ajudar, mas a ansiedade ainda é intensa 
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quando participa de reuniões, que, geralmente, contém um grupo grande de 

pessoas. Quanto maior o nível da plateia, ele se sente pior. 

 

14. M. O. C. R., divorciada, sexo feminino, 52 anos, secretária. Idade 

de início: 7 anos. A sua maior dificuldade é de falar em público. Sente 

nervosismo, tremor, boca seca e “dá branco”. Como trabalha com a área de 

advocacia, seu grande sonho é de cursar Direito, mas o medo a impede. 

Sente-se muito constrangida e limitada.  

 

15. M. D. R., casada, sexo feminino, 32 anos, médica. Idade de início: 

infância; tratamento atual: escitalopram. Tem dificuldade em dialogar com 

amigos e familiares, principalmente quando tem que expressar desacordo; 

Sente muita tensão e rubor quando fala com desconhecidos. Quando vai a 

um Congresso da sua área, teme ser abordada por algum conhecido. Falar 

com pessoas em posição de autoridade causa muita ansiedade e medo.  

 

16. M. S. M., solteiro, sexo masculino, 45 anos, engenheiro agrônomo. 

Idade de início: 7 anos; tratamento atual: paroxetina. A hora do almoço é um 

dos momentos do dia de mais tensão. Esquiva-se do convite dos colegas de 

trabalho e vai sozinho almoçar. Senta em uma mesa no fundo do 

restaurante, de costas para as pessoas com medo de ser visto e abordado 

para conversar. Quando vai a um shopping ou a um mercado, sente-se o 

centro das atenções e fica com muita ansiedade. Para relaxar, faz uso de 

substâncias, como benzodiazepínicos ou uma cerveja para enfrentar 

situações sociais, que se restringem a esporádicos encontros familiares. 

 

17.  P. M. S., divorciado, sexo masculino, 38 anos, analista de 

sistemas. Idade de início: 12 anos; tratamento anterior: paroxetina; 

tratamento atual: sulpirida e daforim.  Sempre muito tímido, evita locais com 

muitas pessoas. No trabalho, quando conversa em pequenos grupos, sente-

se muito desgastado porque fica pensando o tempo todo sobre o que estão 

pensando do jeito dele, além de sentir taquicardia e sudorese.  
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18. R. P. S., casado, sexo masculino, 35 anos, empresário. Idade de 

início: 17 anos; tratamento atual: escitalopram. Tem dificuldade de escrever, 

comer e beber na frente dos outros, sente ansiedade e treme. Em sua 

profissão, a situação de assinar documentos é muito comum. Como sente 

muita ansiedade e treme muito, precisa se retirar daquele ambiente e 

assinar os documentos em área reservada. Sente-se muito humilhado e 

constrangido porque não consegue “controlar” seu tremor.  Evita situações 

sociais, como convites para jantar com amigos porque treme muito ao pegar 

nos talheres. Sente-se o centro das atenções. 

 

19. S. R. A., casado, sexo masculino, 48 anos, tecnólogo. Idade de 

início: desde muito cedo; tratamento anterior: maracugina e fórmulas com 

calmante.  Ansiedade e vergonha o acompanham o todo tempo quando 

interage com as pessoas. O olhar do outro está sempre o julgando – sente 

medo, sudorese e tontura. Evita situações sociais e só se sente seguro em 

casa. 

 

20. T. T., casada, sexo feminino, 52 anos, médica. Idade de início: 12 

anos; tratamento atual: venlafaxina. Foge do contato das pessoas, porque 

teme ser o centro das atenções. Frequenta reuniões familiares e perdeu o 

contato com os poucos amigos da adolescência. Tem forte sentimento de 

autodepreciação. 

 

21. T. S. N., solteira, sexo feminino, 33 anos, professora. Idade de 

início: 21 anos; tratamento anterior: paroxetina, rivotril. Aflição e angústia são 

os sintomas que ela sente ao conversar com um grupo de amigos. A 

dificuldade é tanta que desvia o olhar a maior parte do tempo, se sentindo 

humilhada. Percebe-se como inadequada. 
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5.4  Instrumentos 

 

5.4.1 Entrevista Clinica Estruturada para o DSM-IV, sessão de fobia 
social (SCID I/P DSM-IV- TR; First et al., 2002) (Anexo A) 

 

Entrevista semiestruturada com intuito de fazer diagnóstico de acordo 

com os critérios do DSM-IV-TR. Possibilita classificar a fobia segundo a 

gravidade (leve, moderada, grave). As perguntas são dirigidas e trazem 

questões sobre medo e ansiedade nas situações típicas, grau de esquiva da 

situação, o sofrimento que ocorre se esta não pode ser evitada, crítica 

reformulada sobre o problema. Foi usada para estabelecer o diagnóstico. 

 

 

5.4.2 Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS) – Liebowitz 
Social Anxiety Scale (Liebowitz, 1987) (Anexo B) 

 

Esta é uma escala que pode ser administrada pelo clínico ou pode ser 

de autoaplicação, com 24 situações fóbico-sociais, e avalia a ansiedade 

social de desempenho e de interação social. Cada item é avaliado segundo 

duas escalas, uma para medo ou ansiedade (0- nenhuma a 3- profunda) e 

outra para esquiva (de 0- nunca a 3- geralmente). Foi usada com sucesso 

em vários estudos farmacológicos e em estudos com tratamento cognitivo-

comportamental (Blanco et al., 2010, Ravindran et al., 2009). 

 

 

5.4.3 Escala de Impressão Clínica Global (CGI; Guy, 1976) (Anexo C) 

 

Foram usadas duas escalas, o índice de gravidade e o índice de 

melhora. Na primeira, foi avaliada a gravidade do transtorno do paciente no 

momento da entrevista, baseado em sua experiência em pessoas com o 

mesmo diagnóstico. A segunda escala, também com 7 pontos, requer que o 

clínico avalie o quanto a pessoa melhorou ou piorou em relação ao início da 

intervenção. 
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5.4.4 Avaliação de Qualidade de Vida SF 36 (Ware e Gandeka, 1998) 
(Anexo D) 

 

Versão em Português do Medical Outcome Studies 36 item short form 

health survey. É autoaplicável e avalia a percepção do sujeito sobre seu 

próprio estado de saúde. Possui um questionário multidimensional formado 

por 36 itens, subdivididos em oito escalas: capacidade funcional, aspectos 

físicos, dor, estado geral de saúde, vitalidade, aspectos sociais, aspectos 

emocionais, saúde mental e comparação do estado atual com um ano atrás. 

Avalia aspectos negativos da saúde (doença ou enfermidade) e positivos 

(bem-estar). Foi traduzida e validada no Brasil (Ciconelli et al., 1999).  

 

 

5.4.5 Unidades Subjetivas de Desconforto (USDs; Wolpe e Lang, 1964) 
(Anexo E) 

 

Idealizadas por Wolpe para o tratamento por Dessensibilização 

Sistemática, em que o paciente é treinado a classificar a intensidade de seu 

mal-estar numa escala de zero a cem (zero, sem qualquer desconforto; cem, 

o pior que já sentiu). 

 

 

5.4.6 Escala para Avaliar as Sessões de Terapia (Anexo F)  

 

Foi desenvolvida para este estudo. Trata-se de uma escala que permite 

ao sujeito avaliar a intensidade da ansiedade durante a exposição à cena 

virtual, o quanto a cena é parecida com situações reais, a ansiedade sentida 

no início e no fim do exercício, e o grau máximo de ansiedade 

experimentada. São usadas em cada item escalas do tipo Likert que variam 

de 0 a 5, sendo que 0 = nenhuma; 1= pouquíssima; 2= leve; 3= moderada; 

4= muita; 5 = extrema. 
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5.4.7 Inventário de depressão de Beck (BDI; Beck et al., 1961) (Anexo G) 

 

O Inventário de Depressão de Beck ("Beck Depression Inventory") é, 

provavelmente, a medida de autoavaliação de depressão mais amplamente 

usada tanto em pesquisa como em clínica (e.g. Dunn et al., 1993), tendo 

sido traduzido para vários idiomas e validado em diferentes países. A escala 

original consiste de 21 itens, incluindo sintomas e atitudes, cuja intensidade 

varia de 0 a 3. Os itens referem-se à tristeza, ao pessimismo, à sensação de 

fracasso, à falta de satisfação, à sensação de culpa, à sensação de punição, 

à autodepreciação, a autoacusações, a ideias suicidas, a crises de choro, 

irritabilidade, à retração social, à indecisão, à distorção da imagem corporal, 

à inibição para o trabalho, ao distúrbio do sono, à fadiga, à perda de apetite, 

à perda de peso, à preocupação somática e à diminuição de libido. É um 

instrumento que possibilita medir a gravidade da depressão. 

 

 

5.4.8 Escala para Incapacitação Sheehan (Sheehan et al., 1996) (Anexo 
H) 

 

É uma escala autoaplicável que avalia a incapacitação no trabalho, e 

na vida familiar e social. As categorias são expressas de modo analógico, 

numa escala de 0 a 10 (0 a 3 - prejuízo leve; 4 a 6- prejuízo moderado; 7 a 

10 - prejuízo grave). 

 

 

5.4.9 Escala de Adequação Social (EAS; Gorenstein et al., 2002) (Anexo 
I) 

 

Tradução da Social Adjustment Scale – Self Report – SAS-SR 

(Meissmann e Bothwell, 1976). Possui 54 questões autopreenchíveis e 

permite uma avaliação individual de sete áreas específicas: trabalho, vida 

social e lazer, relação com a família, relação marital, relação com os filhos, 

vida doméstica e situação financeira. Os itens avaliam aspectos do 
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desempenho, a qualidade das relações interpessoais, e os sentimentos e 

satisfações pessoais, em relação às duas semanas anteriores à pesquisa. 

Foi traduzida para a Língua Portuguesa e validada – Escala de Adequação 

Social – EAS. 

 

 

5.4.10 Questionário de Pensamentos Automáticos (ATQ 30; Hollon et 
al., 1980) (Anexo J) 

 

O ATQ-30 é um instrumento que tem por finalidade medir a frequência 

de pensamentos automáticos negativos associados com a depressão. 

Quatro fatores relacionados com a depressão são observados na aplicação 

do ATQ-30, que são: a) mau ajustamento pessoal, b) concepção negativa de 

si, c) expectativas negativas para si próprio, e d) inferioridade. O teste possui 

cinco respostas que devem ser dadas para cada um dos 30 itens: 1- nunca; 

2- às vezes; 3- moderadamente; 4- frequentemente e 5- todo tempo. Foi 

traduzido e validado para o Brasil (Garcia, 2001; Garcia e Legal, 2004).  

 

 

5.4.11 Escala de Atitudes Disfuncionais (DAS; Weissman, 1979; Orsini 
et al., 2006) (Anexo K) 

 

Avalia crenças e pressupostos que tornam a pessoa vulnerável à 

depressão. O instrumento possui duas formas (DAS-A/DAS-B), 40 itens em 

cada versão e uma escala de pontuação do tipo Likert com sete alternativas 

de resposta. Cada item expressa uma crença ou atitude, por exemplo: meu 

valor enquanto pessoa depende muito do que os outros pensam de mim, 

sendo acompanhados de sete alternativas de respostas, em que: 1= 

concordo totalmente e 7= discordo totalmente.  

 

 



46 

5.5  Procedimento 

 

Na primeira consulta, estes sujeitos foram entrevistados por um 

psiquiatra com aplicação da Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV 

(SCID) e a Escala de Impressão Global (CGI). Os sujeitos que preencheram 

os critérios para diagnóstico primário de fobia social de acordo com o DSM-

IV foram incluídos no estudo. Em seguida, após a obtenção do termo de 

consentimento (Anexo L), foram submetidos aos instrumentos e às escalas 

acima descritos. 

Foram aplicadas na semana 0 a Escala de Liebowitz; a Avaliação de 

Qualidade de Vida SF 36, a Escala de Adequação Social (EAS), Inventário 

de Depressão de Beck (BDI), Escala de Incapacitação de Sheehan; o 

Questionário de Pensamentos Automáticos (ATQ 30); e a Escala de 

Pensamentos Disfuncionais (DAS).  

No final de cada sessão, foi aplicada a Escala para avaliar a sessão e 

medidas as Unidades Subjetivas de Desconforto (USD).  

Na semana 12 ou ao término do tratamento, foram encaminhadas pelo 

googledocs, novamente, todas as escalas e os instrumentos. O Questionário 

Metodológico Qualitativo de Avaliação de Ansiedade Social com entrevista 

transcrita e analisada foi aplicado presencialmente. As entrevistas foram 

gravadas e, depois, transcritas. O material foi analisado segundo a técnica 

do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC – Lefèvre e Lefèvre, 2000). Esta 

consiste em extração e análise do material verbal coletado do depoimento 

de cada sujeito, por meio de questões abertas, extraindo uma opinião 

coletiva.  

Após seis meses do final do tratamento, os sujeitos foram contatados 

por ligação telefônica com duração de 15 minutos em média, como também 

houve o encaminhamento de todas as Escalas por googledocs para 

preenchimento.  
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5.6  Tratamento 

 

O programa foi aplicado por duas terapeutas C. M. G. e L G. com 

formação na abordagem cognitivo-comportamental e treinadas para atuar 

com o programa de realidade virtual. O tratamento foi realizado em até 12 

sessões, de 50 minutos cada, com as situações que eliciavam ansiedade 

apresentadas via computador, expondo o sujeito gradual e repetidamente. 

As cenas usadas tinham curta duração e ocorriam em um looping, 

permitindo repetições da exposição às cenas até que houvesse a 

habituação. Nas cenas com diálogos, havia uma programação em que o 

terapeuta utiliza um teclado, para que as respostas das personagens 

ocorram. O sujeito respondia diretamente para a personagem, sem o auxílio 

de microfone. As sessões eram encerradas se houvesse uma queda de 50% 

ou mais na ansiedade. O sujeito que não apresentasse ansiedade em uma 

determinada cena passava para a seguinte. Os sujeitos podiam ter o 

tratamento encerrado antes das doze sessões preconizadas caso as cenas 

não eliciassem mais ansiedade.  

 

1ª sessão: apresentação da técnica ao sujeito com as devidas 

explicações sobre a natureza dos procedimentos. 

 

2ª e 3ª sessões: exposição virtual – Caminhar na rua. O sujeito anda 

por uma rua e é observado pelas pessoas que estão passando por ali. 

 

4ª e 5ª sessões: exposição virtual – Abordagem na rua. O sujeito anda 

por uma rua e pede informação para um desconhecido de onde fica a 

farmácia mais próxima, por exemplo. Ele agradece e repete a mesma 

pergunta para um outro desconhecido. 

 

5ª e 6ª sessões: exposição virtual – Entrada na festa. O sujeito entra 

numa casa na qual há uma festa e é observado pelos convidados.  
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7ª e 8ª sessões: exposição virtual – Diálogo na festa. O sujeito 

encontra um conhecido e conversa com ele. 

 

9ª e 10ª sessões: exposição virtual – Recepção (convidados). O sujeito 

é o anfitrião e recebe os convidados. 

 

11ª e 12ª sessões: exposição virtual – Discurso na festa. O sujeito é o 

anfitrião e faz um discurso de agradecimento aos convidados. 

 

A cena Discurso foi desmembrada em Discurso; Discurso escrever; 

Discurso comer; e Discurso trabalho; conforme situação temida pelo sujeito. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Na análise estatística comparou-se os resultados das Escalas em 3 

instantes: pré-tratamento, pós-tratamento e o seguimento de 6 meses do 

término do tratamento. 

Utilizou-se, para testar a hipótese de normalidade dos dados, o teste 

de Kolmogorov-Smirnov. Foram utilizados modelos de Análise da Variância 

(ANOVA) para medidas repetidas em algumas Escalas. Inicialmente, 

utilizou-se o modelo de medidas repetidas considerando-se as covariáveis 

de gênero, fobia, faixa etária e grau de escolaridade. Como não se observou 

um efeito significativo dessas covariáveis, ajustou-se um modelo 

considerando apenas os instantes de avaliação. Quando adequado para as 

outras Escalas, utilizou-se o teste de Friedman. 

Além disto, compararam-se algumas Escalas para determinadas 

variáveis, utilizando os testes de Mann-Whitney e de Kruskal-Wallis. 

As análises estatísticas foram feitas utilizando o software SPSS. 

Foi utilizado o teste t para verificar a alteração proporcional da 

ansiedade dos sujeitos relativa ao início da exposição ao olhar a cena. Para 

as comparações das Escalas, foi utilizado o nível de significância de 5%. 

 

Medidas primárias usadas na avaliação dos resultados: 

 

-  Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS); 

- Unidades Subjetivas de Desconforto (USD). 

 

Medidas secundárias usadas na avaliação dos resultados: 

 

-  Escala de Impressão Clínica Global (CGI); 

-  Avaliação de Qualidade de Vida – SF 36; 

-  Escala para avaliar as sessões de terapia;  
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-  Inventário de Depressão de Beck (BDI); 

-  Escala para Incapacitação Sheehan; 

-  Escala de Adequação Social (EAS); 

-  Questionário de Pensamentos Automáticos (ATQ 30); 

-  Escala de Pensamentos Disfuncionais (DAS). 
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7  RESULTADOS 

 

 

7.1  Descrição da amostra 

 

Finalizaram o estudo 11 homens e 10 mulheres, sendo 61,9% 

diagnosticados com fobia social e 38,1% com fobia social circunscrita. 

Quanto ao grau de escolaridade: 9,5% com pós-graduação; 61,9% com 

superior completo; 4,8% com superior incompleto e 23,8% com ensino 

médio completo. A idade variou: 5% (18 a 25 anos); 67% (25 a 45 anos) e 

6% (45 a 65 anos).  

 

 

7.2  Escalas de avaliação 

 

Nas escalas que avaliam ansiedade, fobia, depressão e disfunções 

cognitivas: Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS), no 

Questionário de Pensamentos Automáticos (ATQ), no Inventário de 

Depressão de Beck (BDI) e na Escala de Adequação Social (EAS) observou-

se redução significativa no escore pós-tratamento que se manteve no 

seguimento (Tabela 3; Anexos N e O). 

Quanto a Escala de Impressão Clínica Global (CGI), houve redução na 

gravidade da doença após o tratamento e isto se manteve no seguimento 

(Tabela 3; Anexo P). Os pacientes apresentaram melhora que também se 

manteve no período do seguimento.  

A Escala de Incapacitação de Sheehan mostrou melhora significativa 

da vida profissional, social e familiar (Tabela 3; Anexos N, O e P). 

Na Escala de Pensamentos Disfuncionais (DAS) observou-se também 

melhora significativa mostrada pelo aumento das médias após o tratamento 

e sua manutenção no seguimento (Tabela 3; Anexos N e O). 
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Quanto a Escala de Qualidade de Vida (SF36), os parâmetros dor, 

estado geral de saúde, capacidade funcional e limitação dos aspectos 

físicos, não apresentaram diferença significativa (Tabela 3; Anexos N, O e 

P). Houve diferença significativa entre o pré- tratamento e o pós-tratamento 

para os parâmetros vitalidade, aspectos emocionais, aspectos sociais e 

saúde mental. Apenas os parâmetros aspectos emocionais e  saúde mental 

mantiveram a melhora no seguimento. 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas e Resultados das comparações das médias inicial, final e 
seguimento. 

  Inicial Medida Final Follow up 

P-Valor 
  N Média 

Desvio 
Padrão 

N Média 
Desvio 
Padrão 

N Média 
Desvio 
Padrão 

LSAS – Medo 21 37,33 15,24 21 17,43 13,41 21 20,10 13,73 < 0,0001* 

LSAS – Esquiva 21 36,62 14,73 21 15,57 14,78 21 21,38 14,41 < 0,0001* 

LSAS – Total 21 73,95 28,32 21 33,00 27,42 21 41,48 26,89 < 0,0001* 

ATQ_Pensamentos 
Automáticos 

21 85,19 26,33 21 55,57 20,92 21 61,19 22,99 < 0,0001* 

Sheehan 1 - 
Trabalho / escolar 

21 5,95 2,60 21 1,95 2,16 21 1,57 1,89 < 0,0001 * 

Sheehan 2 - Vida 
social 

21 6,14 3,07 21 2,48 2,18 21 2,24 2,00 < 0,0001 * 

Sheehan 3 - Vida 
familiar / 
responsabilidades 
do lar 

21 3,24 3,02 21 0,86 1,49 21 1,29 1,85 0,0010** 

CGI Gravidade 
Doença 

21 4,38 0,67 21 2,38 0,80 21 2,38 0,74 < 0,0010 ** 

EAS Total 21 2,24 0,42 20 1,84 0,43 21 1,97 0,47 0,0110 * 

SF-36 Capacidade 
Funcional 

21 89,05 18,95 21 89,76 14,27 21 80,00 23,66 0,1090 ** 

SF-36 Limitação 
Aspectos Físicos 

21 76,19 35,77 21 85,71 25,70 21 75,00 40,31 0,6560 ** 

SF-36 Dor 21 83,48 20,02 21 83,71 15,84 20 72,80 26,29 0,0730 * 

SF-36 Estado Geral 
Saúde 

21 71,52 17,24 21 79,19 20,11 21 75,52 21,78 0,1439 * 

SF-36 Vitalidade 21 42,86 22,28 21 65,95 16,25 21 51,43 24,86 0,0001 * 

SF-36 Aspectos 
Sociais 

21 55,36 28,11 21 79,17 17,82 21 60,12 31,03 0,0110 * 

SF-36 Aspectos 
Emocionais 

21 33,33 40,82 21 85,71 29,00 21 63,49 44,60 < 0,0010 ** 

SF-36 Saúde 
Mental 

21 49,52 21,11 21 70,10 16,81 21 61,90 22,83 0,0009 * 

DAS 21 107,76 29,69 21 133,00 25,84 21 131,38 31,61 0,0001 * 

CGI Melhora Global - - - 21 2,10 0,54 21 1,90 0,62 - 

BDI 21 12,62 6,74 21 7,00 5,80 21 11,33 9,35 0,0121 * 

*Modelo linear generalizado para medidas repetidas 
**Teste de Friedman 
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No que concerne à percepção dos sujeitos sobre as cenas 

apresentadas, em média, os participantes atribuíram um alto valor para o 

realismo das cenas e para o quanto elas são parecidas com situações que 

enfrentam em suas vidas. Os participantes apresentaram ainda valores 

médios para o grau máximo de ansiedade que sentiram ao olhar as cenas 

(Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Estatísticas descritivas sobre as cenas apresentadas. 

 N Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

  1,5  2,89 0,57 

Real Verdadeira 21 2,5 5,0 4,19 0,69 

Parecidas Vida 21 3,0 5,0 4,240 0,55 

Grau Máximo 21 2,3 3,8 3,23 0,45 

 

Observou-se uma redução média da ansiedade de 72,5% após 

exposição às cenas (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Resultado de teste da redução proporcional na ansiedade após exposição à 
cena. 

Medida Média Desvio Padrão T G.L. P-Valor 

Ansiedade 0,725 1,148 2,896 20 0,009 

 

O número médio para completar o tratamento foi de 7 sessões e o 

tempo médio de exposição de cada sessão, até que houvesse habituação, 

foi de 20,6 minutos. 
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8  DISCUSSÃO 

 

 

A ansiedade extrema diante da situação real, muitas vezes, dificulta a 

entrada ou a permanência do paciente na situação de exposição, podendo 

resultar em uma diminuição na frequência da exposição e abandono do 

tratamento (Jang et al., 2000; Garcia Palacios et al., 2001; Jang et al., 2002; 

Cárdenas et al., 2006).  

A exposição à realidade virtual tem sido estudada no tratamento da 

fobia social. Os ambientes padronizados e controlados possibilitam as 

repetições das cenas (Glantz et al., 1996; Botella et al., 2004). Além disto, é 

realizada dentro do consultório, preservando a privacidade do sujeito, 

quando ele apresenta um acentuado desconforto em experimentar situações 

reais, sem violar a confidencialidade e evitando um maior constrangimento. 

Geiszt et al. (2006) e Garcia-Palacios et al. (2001) evidenciaram que 80% 

dos participantes de seu estudo preferiam exposições virtuais a exposições 

ao vivo. No entanto, observaram que, inicialmente, a exposição à realidade 

virtual poderia ser utilizada como preparação para futura exposição ao vivo.  

Este estudo sugere o uso da exposição à realidade virtual para facilitar 

o tratamento do fóbico social, e corrobora com os estudos que 

demonstraram a sua eficácia (Klinger et al., 2005; Wallack et al., 2009, Lister 

et al., 2010; Robillard et al., 2010; Price et al., 2011). No entanto, estes 

estudos usaram um sistema de realidade virtual mais complexo, com o uso 

de capacetes de imersão virtual, o que inviabilizaria a utilização pelo clínico 

pelo custo elevado (Wallack et al., 2009). No caso do sistema apresentado 

neste estudo, os valores são reduzidos, facilitando a adoção de técnicas de 

realidade virtual para os clínicos no tratamento da fobia social. 

O presente estudo utilizou apenas a exposição, enquanto que os 

trabalhos de Klinger et al. (2005) e Robillard et al. (2010) utilizaram esta 

técnica em associação com a TCC, dificultando, assim, a identificação de 

qual ou quais tratamentos estariam envolvidos na melhora.    



58 

 

A avaliação presente no método desse estudo foi mais completa. Os 

outros trabalhos mensuraram apenas diminuição da ansiedade, deixando de 

lado o impacto na vida social, familiar e profissional (Wallack et al., 2009; 

Lister et al., 2010; Robillard et al., 2010; Safir et al., 2012, Anderson et al., 

2013). Todos os pacientes que completaram o tratamento neste estudo, 

apresentaram melhora com relato de diminuição de medo, ansiedade, 

esquiva de situações sociais. Esta melhora se refletiu em outras áreas 

avaliadas, como sintomas depressivos, qualidade de vida, atitudes 

disfuncionais e estilo de pensar. Os pacientes consideraram, também, uma 

repercussão positiva na sua vida profissional, familiar e social. 

O estudo de Lister et al. (2010) utilizou um sistema de ERV muito 

semelhante ao deste estudo, mas sua amostra foi constituída de sujeitos 

com fobia de falar em público (FS circunscrita), o que limita a generalização 

dos resultados. Os estudos de Wallack et al. (2009), Safir et al. (2012) e 

Anderson et al. (2013) também utilizaram pacientes com FS circunscrita. O 

presente estudo utilizou uma amostra que não se restringia a pacientes com 

medo de desempenho em público.  

Os cenários e as cenas foram elaborados de modo que constituíssem 

as situações que os fóbicos sociais se defrontram no seu cotidiano. Desta 

forma, no cenário Rua, o sujeito é observado pelas pessoas, como também 

interage com elas solicitando informações (para jovens, pessoas adultas e 

de idade, de ambos os sexos). No cenário Festa, o sujeito se torna o centro 

das atenções em diferentes cenas: entrada na Festa, há uma porta que abre 

e os olhares de pessoas desconhecidas convergem para ele. Em outra cena 

da Festa, é explicado para o sujeito que estará em uma festa de um(a) 

amigo(a) de longa data e será apresentado para uma pessoa desconhecida. 

Esta pessoa desconhecida, em um outro contexto, pode ser também uma 

pessoa em posição de autoridade ou hierarquicamente superior. Em outra 

cena, o sujeito recebe os convidados que vêm para sua festa e agradece a 

presença deles. Por fim, ao fazer um discurso de agradecimento para todos 

os convidados da festa, o sujeito se dirige a um público nem sempre atento, 

ou interessado (um tosse, outro ri e um terceiro atende o celular). Esta última 
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cena também pode ser usada para as situações de comer, beber ou 

escrever diante das pessoas. Além disto, pode, ainda, dar lugar para uma 

apresentação em ambiente de trabalho. O Programa da KIingler et al. (2005) 

apresenta cenários semelhantes ao deste estudo. 

No presente estudo, o terapeuta tinha o controle de variáveis de 

algumas cenas. Nas cenas em que houve a interação das personagens com 

os sujeitos, as respostas podiam ser inseridas pelo terapeuta por meio do 

teclado auxiliar, propiciando maior imersão no ambiente virtual, 

diferentemente dos estudos de Klinger et al. (2005) e Robillard et al. (2010), 

em que os sujeitos utilizavam um mouse para deslocar-se no ambiente 

virtual.  

Price et al. (2011) avaliaram a experiência de pessoas que se 

submeteram à ERV. Mostraram a importância da imersão no ambiente 

virtual ao escurecer o ambiente, como também com a solicitação do uso de 

vestimentas como o fariam quando se apresentavam ou que segurassem 

objetos que seriam usados em apresentações. Este estudo atendeu a estes 

quesitos. Os participantes atribuíram um alto valor para o realismo das 

cenas e para o quanto elas eram parecidas com situações que enfrentavam 

em suas vidas. A exposição às cenas eliciou valores moderados de 

ansiedade, corroborando com o impacto realista das situações fóbicas, sem, 

entretanto, obrigar a esquiva pelo mal-estar decorrente. Notou-se uma 

redução média da ansiedade de 72,5% após exposição às cenas no 

presente estudo, o que não foi possível identificar em outros estudos.  

No estudo em questão, o fone e os óculos utilizados pelos 

participantes, não causaram desconforto para nenhum deles, o que não 

aconteceu no estudo de Jang et al. (2000) que submeteu sujeitos 

diagnosticados com agorafobia ao tratamento com exposição virtual. Os 

autores verificaram que a maioria dos participantes não conseguiu se sentir 

imersa nos ambientes virtuais e as exposições foram suspensas após a 

segunda sessão. Algumas variáveis que influenciaram negativamente a 

imersão foram observadas pelos autores: o tempo (20 minutos) de uso do 

capacete com visor (head mounted display), que deixou os participantes 
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desconfortáveis, e o seu campo de visão de 50 graus, que dificultou a 

imersão; a luz, que permitia visão pela fenda do capacete com visor; o 

desconforto dos sensores acoplados ao corpo para mensurar dados 

fisiológicos. No presente estudo, um sujeito abandonou o tratamento por 

dificuldades com sua agenda, o que é sugestivo de que o tratamento com 

ERV poderia propiciar maior adesão. O mesmo foi observado no estudo de 

Wallack et al. (2009). 

Os bons resultados se mantiveram ao longo do tempo (seis meses), o 

que também foi encontrado por Safir et al. (2012) e Anderson et al. (2013) no 

seguimento de um ano. 

 Outra limitação da exposição ao vivo é pelo fator do medo exagerado 

do paciente ao se expor à situação proposta (Jang et al., 2000; Garcia 

Palacios et al., 2001; Jang et al., 2002; Cárdenas et al., 2006). Isto implica 

em postergar ou até abandonar o tratamento. Foi observado com os 

resultados deste estudo que o número médio de sessões para diminuição da 

ansiedade social foi de 7, com isso, é possível concluir que o tratamento 

pode ser mais curto, implicando em maior adesão.  

O objetivo deste estudo, criar um programa de Exposição à Realidade 

Virtual, um software em três dimensões, para tratar a fobia social, foi 

realizado. Isto é seu ponto forte. O estudo quantitativo foi feito com intuito de   

avaliar sua viabilidade e aprimorar este Programa. É necessário, agora, 

estudar sua eficácia e efetividade. A principal limitação do presente estudo 

foi ter feito uma avaliação inicial de forma aberta e com tamanho de amostra 

reduzido, o que implica na dificuldade da generalização dos resultados. 

Estudos controlados ulteriores deverão ser realizados para verificar se 

ratificam estes resultados preliminares. 
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9  AVALIAÇÃO QUALIQUANTITATIVA 

 

 

Após a última sessão, os pacientes foram entrevistados com o 

Questionário Metodológico Qualitativo de Avaliação de Ansiedade Social 

(Anexo M). As entrevistas foram gravadas e, depois, transcritas pela autora 

do estudo. O material foi analisado segundo a técnica do Discurso do Sujeito 

Coletivo (DSC- Lefèvre e Lefèvre, 2000). Esta consiste em extração e 

análise do material verbal coletado do depoimento de cada sujeito, por meio 

de questões abertas, extraindo uma opinião coletiva. A síntese de 

depoimentos procura revelar as opiniões, os significados e os 

posicionamentos dos sujeitos sobre um determinado tema. As respostas 

destes sujeitos são categorizadas em respostas do mesmo sentido e são a 

expressão da soma destes depoimentos, pois remetem uma única ideia ou 

opinião. 

O instrumento tem base, sobretudo, nos pressupostos da Teoria das 

Representações Sociais (Jodelet, 2002), elenca e articula uma série de 

operações sobre a matéria-prima de depoimentos coletados em pesquisas 

empíricas de opinião por meio de questões abertas. No final do processo, as 

operações culminam em discursos coletivos confeccionados com fragmentos 

de diferentes depoimentos individuais. Cada um desses depoimentos do 

sujeito veicula uma determinada e distinta opinião ou posicionamento, sendo 

tais depoimentos redigidos na primeira pessoa do singular, com vistas a 

produzir, no receptor, o efeito de uma opinião coletiva, expressando-se, 

diretamente, como fato empírico, pela "boca" de um único sujeito de 

discurso. 

Como cada depoimento origina-se de um determinado sujeito, o 

Discurso de Sujeito Coletivo também pode utilizar um aspecto quantitativo. 

Foram desenvolvidas técnicas específicas e ferramentas computacionais de 

tabulação, que quantificam os dados e segmentam os resultados. 
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10  RESULTADOS QUALIQUANTITATIVOS 

 

 

Os resultados obtidos pela análise do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC) (Lefevre e Lefevre 2003) consistem em extração e análise do material 

verbal coletado do depoimento de cada sujeito, por meio de questões 

abertas, extraindo uma opinião coletiva. As entrevistas foram feitas no final 

do tratamento, gravadas e transcritas. As expressões-chave foram 

identificadas e constituem a essência do conteúdo discursivo que foi 

compilado por ideias centrais que são as afirmações que traduzem o 

conteúdo discursivo.  A análise qualiquantitativa tem aspecto qualitativo, pela 

análise de um ou mais discursos, e aspecto quantitativo, por avaliar o 

número ou frequência de resposta em cada discurso. 

As questões abertas feitas aos sujeitos e as ideias centrais foram: 

 

1.  Em que aspectos o tratamento o ajudou? 

DSC A- Autoconhecimento 

DSC B- Aumento da sociabilidade 

DSC C- Aumento da segurança, calma e coragem para enfrentar 

seus problemas. 

DSC D- Ajudou de um modo geral. 

 

2. Em que aspectos o tratamento o atrapalhou? 

DSC A- Em nenhum aspecto 

DSC B- Atrapalhou o horário e ansiedade antes de vir. 

 

3. Em que o tratamento difere dos outros? 

DSC A- Possibilita a vivência da realidade. 

DSC B- É rápido, objetivo, busca soluções. 

DSC C- Não tem como comparar porque não fez outros 

tratamentos. 
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DSC D-  É um ambiente controlado, assim permite a vivência das 

cenas várias vezes. 

 

4. Quais situações de sua vida você percebeu mudança de 

ansiedade? 

DSC A- Em todas as áreas (trabalho, amigos, família) 

DSC B- No trabalho 

DSC C- Na vida social 

DSC D- Adquiriu coragem, calma e segurança para enfrentar a 

vida. 

 

1) Em que aspectos o tratamento o ajudou? 

 

Dados quantitativos 

 

Gráfico 1 - Distribuição do número e percentual de Categorias frente à questão: Em que 
aspectos o tratamento o ajudou? São Paulo,2013. 

 

OBS: Uma pessoa pode ter emitido mais de uma ideia central 
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Dados qualitativos 

 

DSC A- Autoconhecimento 

Trouxe para o conhecido o que, até então, não tinha percebido. 

Enquanto conversava com familiares e amigos, passei a aprender 

como reagia e como eu pensava. Na prática, passei a sentir menos 

ansiedade por entender mais sobre ela e meus medos. Então, o tratamento 

me levou à reflexão e me tirou daquele "coitadinho". Acho que, no dia a dia, 

saía de mim e me observava. 

 

DSC B- Aumento da sociabilidade 

Estou menos ansioso, visitando mais clientes e mais amigos, indo a 

shoppings e praça de alimentação (que eu não ia há muito tempo), indo a 

encontros para ver se arrumo uma namorada, conversando mais com as 

pessoas. Não evito sair e me sinto à vontade. Percebo que é importante ter 

interação com as pessoas. Em alguns momentos, me sinto menos 

incomodado para fazer coisas em público e tenho ficado mais à vontade na 

presença de pessoas estranhas. Tenho conversado mais com amigos, 

cunhadas, irmãs e, em casa tenho, falado mais com familiares. 

 

DSC C- Aumento da segurança, calma, coragem para enfrentar 

seus problemas 

Diminuiu muito minha ansiedade, perdi a vergonha. Ficava muito 

vermelha e agora não fico mais, ou, se fico, é muito pouco.  Em ambientes 

em que sou o centro das atenções, fico mais tranquila e perdi o medo dos 

outros me sentindo menos ameaçada pelas pessoas. Comecei a pensar que 

as pessoas não estavam incomodadas comigo, como eu pensava. No meu 

dia a dia, percebi que eu poderia me expor mais, falar mais e propor ideias 

estruturadamente. 

No tratamento, eles simularam as situações e me trouxeram 

novamente a perspectiva e a confiança que depende de mim me expor para 

que a ansiedade baixe. Então, eu consegui me expor de forma mais natural. 
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A minha ansiedade reduziu bastante em momentos que tinha que fazer 

alguma exposição. Hoje, me sinto mais livre para colocar minhas ideias, falar 

com meus amigos. Sinto menos censura própria, menos autocrítica para 

colocar minhas ideias. O tratamento me deixou mais tranquila para enfrentar 

as situações, mais relaxada em situações de grupo, também mais segura 

em dar opiniões e me tornou mais espontânea. Quando caminho em 

restaurantes, sinto que estou mais tranquila, meus relacionamentos 

melhoraram bastante, fiquei mais segura para me relacionar com as pessoas 

e olhar nos olhos. 

 

DSC D- Ajudou de um modo geral. 

De um modo geral, ajudou na minha ansiedade em falar em público e 

escrever em público. Senti mudanças da ansiedade em reuniões em que 

tinha algumas dificuldades, comunicação ascendente e, até, mudança na 

vida social. 

O tratamento me ajudou no meu trabalho, na minha vida pessoal, na 

convivência com a sociedade. 

Ajudou em todos os aspectos, na vida social e familiar, e convívio com 

as pessoas e no trabalho. Sou professora e as aulas ficam mais assertivas. 
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2) Em que aspectos o tratamento o atrapalhou? 

 

Dados quantitativos 

 

Gráfico 2 - Distribuição do número e percentuais de Categorias frente à questão: Em que 
aspectos o tratamento o atrapalhou? São Paulo,2013. 

 

 

Dados qualitativos 

 

DSC A- Em nenhum aspecto 

Não atrapalhou em nenhum aspecto. 

 

DSC B- Atrapalhou o horário e ansiedade antes de vir. 

Na questão do horário, sentia ansiedade antes de vir, mas não consigo 

apontar algo mais grave. 
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3) Em que o tratamento difere dos outros? 

 

Dados quantitativos 

 

Gráfico 3 - Distribuição do número e percentuais de Categorias frente à questão: Em que o 
tratamento difere dos outros? São Paulo, 2013. 

 

OBS: Uma pessoa pode ter emitido mais de uma ideia central. 

 

Dados qualitativos 

 

DSC A- Possibilita a vivência da realidade 

Difere no sentido desta técnica ser 3D, a simulação das imagens em 

3D é muito próxima da realidade. A realidade virtual parece de verdade. A 

gente sente muito mais próximo à cena e, a partir daí, sinto que estou com 

mais pessoas em volta, prestando atenção e me expondo mais.  

Então, é a prática, como se fosse igual pessoalmente, faz vivenciar 

mesmo não estando na situação. E eu me entreguei às cenas. As cenas são 

próximas à realidade, assim entramos em ação no próprio consultório.  

Eu já fiz terapia por anos. O que diferencia é o enfrentamento em si, o 

contato com a realidade, confrontando, e isso mexe profundamente. Neste 

tratamento, temos o acesso a uma coisa real, a uma ferramenta virtual, 

porém muito real. O realismo é muito grande. 
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DSC B- É rápido, objetivo, busca soluções 

Já fiz outras terapias, mas nunca focada na fobia social. Esta é focada 

na solução e isso me tranquiliza. Fiz outros tratamentos em que ficava mais 

ansiosa. Esta terapia é mais rápida e confortável. Atuou sobre o meu 

problema de uma maneira objetiva e foi muito rápida, é evidente a melhora 

que senti. Me sinto feliz de ter sido tratado de forma mais prática e direta no 

ponto,  

O tempo de tratamento é super curto: como não depende de outras 

pessoas para compor as cenas possibilita uma aceleração dos resultados. 

Realmente, senti mudança no meu comportamento em um curto espaço de 

tempo.  

A tecnologia da realidade virtual é fantástica. Eu não conhecia este tipo 

de terapia. Para mim, foi uma surpresa positiva. 

 

DSC C- Não tem como comparar porque não fez outros 

tratamentos. 

Nunca fiz nenhum tratamento antes. 

 

DSC D-  É um ambiente controlado assim permite a vivência das 

cenas várias vezes. 

A exposição, o fato de estar em um ambiente controlado, é muito 

relevante. É em um consultório fechado e as cenas se repetem, 

conseguimos fazer várias vezes a mesma situação. Esta técnica me fez 

praticar justamente o que eu tenho medo, me fez acostumar com situações 

que me constrangem. 
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4) Quais situações da sua vida você percebeu mudança da 

ansiedade? 

 

Dados quantitativos 

 

Gráfico 4 - Distribuição do número e percentuais de Categorias frente à questão “Quais 
situações da sua vida você percebeu mudança da ansiedade?” São Paulo, 2013. 

 

OBS: Uma pessoa pode ter emitido mais de uma ideia central. 

 

Dados qualitativos 

 

DSC A- Em todas as áreas (trabalho, amigos, família) 

Em reuniões de trabalho, contato com o público, fechamento de 

negócios, conhecer, pessoas novas, salas abertas, visitas a clientes, 

restaurantes (que não ia sozinho há dois anos), shoppings (antes eu não 

passeava), na vida familiar, ou seja, de um modo geral. 

O tratamento me deixou mais natural e espontânea em fazer amizades. 

Agora tenho mais amigos, mais colegas e mais conhecidos. Estou visitando 

mais a família e amigos. Diminuiu minha ansiedade em debater e discutir 

assuntos mais delicados com meu marido. A minha ansiedade também 

reduziu bastante em relação ao transporte público, pois sempre esperava vir 

um ônibus vazio. As pessoas na rua, quando ando, não me incomodam 

mais. Tenho conversado mais com vizinhos. Tenho ficado menos isolado em 
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lanchonetes e sento mais voltado para rua, janelas, perto das pessoas. Na 

rua, perguntaram as horas e respondi mais natural. No trabalho, minha rede 

de comunicação aumentou. Tenho feito muitos telefonemas, mandado e-

mails e reuniões. Não rejeito mais os convites de tomar café com meus 

colegas. Tenho ido mais às aulas da faculdade. Passo na frente das 

pessoas tranquilamente para ir ao banheiro, por exemplo. Em lugares 

públicos, como hospital e cabeleireiro, tenho sentido menos ansiedade. 

Percebi mais facilidade na dinâmica em restaurantes, como exemplo, para 

pedir o prato e comer.  

 

DSC B- No trabalho 

Senti mais mudanças em processos para entrevista de emprego. 

Passei a entender melhor minhas ansiedades e meus medos. Passei a 

praticar mais o que tenho que falar nas entrevistas e isto me deixou mais 

calmo. Também, principalmente no trabalho, consigo me expor de forma 

mais natural, me sentir mais seguro e confortável, mais à vontade. Na 

semana passada, falei com minhas assistentes sobre metas e elas disseram 

que falei muito bem. Tive um ganho enorme nestes dois meses. O nível de 

ansiedade reduziu bastante em várias situações, por exemplo, entrar em 

uma reunião já em andamento. Senti progresso também em solicitar 

informação de forma mais natural, ser observado no trabalho, escrever na 

frente dos outros, falar em pequenos grupos. Também, na comunicação 

ascendente, sinto a pressão e a ansiedade menor.  

Outro dia, houve um problema de um pronto atendimento de uma 

pessoa e, se fosse em outros tempos, teria ficado atônita, mas percebi que 

me mantive calma e consegui executar a tarefa em tempo. 

 

DSC C- Na vida social 

Me (sinto) mais confortável na presença de pessoas, assim como dos 

meus familiares, entre amigos. Sempre recordando um pouco das cenas 

trabalhadas, pude tratá-las com semelhança ao meu dia a dia. 
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Estou mais à vontade para conversar com os colegas. Mais à vontade 

na rua, com menos incômodo com pessoas que imagino falando de mim. 

Também, em ocasiões sociais, eu era mais retraído e, agora, estou falando 

mais. Percebi mudança de ansiedade claramente com pessoas como 

porteiros, de atendimentos, que não são do meu ciclo de amizade, no dia a 

dia.  Procurei amigos quando estava em Curitiba. Tive momento agradáveis 

que fazia tempo que não tinha. Me sinto mais solto e confiante tanto 

profissionalmente como com a família, filhos, com meu neto. Quando me 

deparo com situações que vou ficar ansioso, me comporto diferente. Me 

libertei do meu eu bobinho. Eu sei que posso. 

 

DSC D- Adquiriu coragem, calma e segurança para enfrentar a 

vida. 

Consigo me controlar mais. No trânsito, estou mais tranquila. Não deu 

mais incômodo em reuniões. Também fico mais à vontade quando chego ao 

trabalho. As pessoas estão em rodinhas e estou mais presente. Estou mais 

receptiva. 

Assinei tranquila na eleição, também falei meu CPF com tranquilidade 

para a moça do mercado. Senti menos vergonha dos produtos que compro 

no mercado, fui ao banco e assinei na frente de outras pessoas, sem 

nenhuma ansiedade e tive um conforto grande depois. Meu marido e outros 

perceberam que estou com uma postura mais solta, andei com menos 

ansiedade na praça. Minha mãe disse que estou falando mais.  

Fui também no Ibirapuera com minha irmã, que não tenho muito 

contato e fiquei lá por três horas, tranquila. Consegui conversar com um 

antigo colega de trabalho pelo telefone, sem ansiedade. Reencontrei uma 

amiga de escola e não evitei, a cumprimentei e dei meu telefone. Ganhei 

uma festa surpresa e não tive problema, não fiquei vermelha, nem 

envergonhada  

Outra coisa, cheguei atrasada na sala de aula e todos estavam 

sentados e não tive vergonha. Fui assaltada, embora assustada, consegui 

me controlar. Estou menos tensa e menos preocupada, no geral. Tenho 
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ansiedade de falar em público, então, mudou nisto. Percebo que hoje desejo 

mais esta situação e sei que vai melhorar mais a cada dia.  

Outra coisa, ainda, tenho conseguido falar com meus funcionários, 

conversar com os parentes do meu marido, falar mais o que penso e 

sinto.Também tenho me esquivado menos das situações sociais, porque me 

sinto mais segura, menos inadequada. Por fim, estou mais assertiva com 

meus familiares e amigos. Sustento mais as conversas. 

 

A metodologia do DSC (Lefevre e Lefevre, 2003) foi utilizada neste 

estudo, pois tem enfoque no pensamento, no sentimento, no julgamento e 

na opinião. Os vários discursos extraídos das entrevistas são abstraídos em 

um só discurso, que representa a essência de todos eles.  

Na questão 1, “Em que aspectos o tratamento o ajudou?”, verificou-se 

que 45,83% relataram que enfrentam seus problemas com mais coragem e 

se sentem mais seguros e mais calmos; 25% dos relatos demonstra que o 

tratamento ajudou de um modo geral e o que foi constatado também foi o 

aumento da sociabilidade (16,67%) (Gráfico 1). O medo do contato com as 

pessoas e a dificuldade no relacionar-se com o outro são características 

limitadoras dos fóbico-sociais. Os relatos observados de aquisição de mais 

calma e coragem para lidar com as situações sociais nos leva a crer que há 

menos esquiva e, portanto, menos prejuízo nesta área. Interessante que 

12,50% dos entrevistados relataram autoconhecimento, o que é 

sugestionável de maior percepção e identificação sobre o transtorno. 

Quanto à questão 2, foi praticamente unânime o relato de que o 

tratamento não atrapalhou em nenhum aspecto da vida dos entrevistados 

(Gráfico 2), o que nos leva a concluir que é um fator favorável à maior 

adesão ao tratamento. Esta conclusão foi reforçada pela questão 3:” Em que 

o tratamento difere dos outros?”, em que 42,31% dos entrevistados 

responderam que é rápido, objetivo e busca soluções, e 15,38% relataram 

que é um ambiente controlado e que permite a vivência das cenas várias 

vezes. Outro fator importante observado foi que 34,62% relataram que 

possibilita a vivência da realidade (Gráfico 3), um dado importante 
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identificado que caracteriza o conceito de presença e imersão, corroborando 

com a eficácia de estudos com ERV (Price et al., 2010, Lister et al., 2010) 

A questão 4 abrange as situações em que houve a percepção da 

mudança da ansiedade, e os relatos foram: no trabalho (26,92%); em todas 

as áreas (15,38%) e 34,62% relataram, novamente, ter adquirido coragem, 

calma e segurança para enfrentar a vida. (Gráfico 4) 

É possível concluir que o tratamento utilizado neste estudo teve boa 

aceitação, boa adesão, auxilia na diminuição da ansiedade social, como 

também no enfrentamento das situações temidas, e contribui para uma 

melhor qualidade de vida dos portadores da fobia social.  
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11 CONCLUSÕES 

 

 

Um Programa de Realidade Virtual para facilitar o tratamento de 

pessoas com Fobia Social foi criado e aperfeiçoado. O estudo qualitativo 

mostrou a sua boa receptividade e aceitação pelos pacientes. Isto foi 

corroborado pelos resultados quantitativos que evidenciaram diminuição da 

ansiedade social e melhora nas diversas áreas. Este estudo aberto de 

eficácia mostrou que este instrumental merece continuar a ser estudado, 

pois evidenciou impacto, com melhora significativa, em todos os sintomas e 

aspectos complexos que compõem a fobia social. 
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12  ANEXOS 

 

 

Anexo A: Entrevista Clinica Estruturada para o DSM-IV. 
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Anexo B: Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS). 
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Anexo C: Escala de Impressão Clínica Global 
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Anexo D: Avaliação de Qualidade de Vida SF 36. 
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Anexo E: Unidades Subjetivas de Desconforto. 
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Anexo F: Escala para Avaliar as Sessões de Terapia. 
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Anexo G: Inventário de depressão de Beck. 
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Anexo H: Escala para Incapacitação Sheehan. 
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Anexo I: Escala de Adequação Social. 
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Anexo J: Questionário de Pensamentos Automáticos. 
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Anexo K: Escala de Atitudes Disfuncionais. 
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Anexo L: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Anexo M: Questionário Metodológico Qualitativo de Avaliação de 
Ansiedade Social. 
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Anexo N: Tabela 6 - Resultados do modelo de medidas repetidas. 
 

Fonte Medida   
Soma de 

Quadrados 
Tipo III 

G.L. F P-Valor 
Eta 

quadrado 
Parcial 

Parâmetro 
de não 

centralidade 

TEMPO LSAS – 
Medo 

Esfericidade 
assumida 4903 2,00 50,6 < 0,0001 0,717 101,3 

Greenhouse-
Geisser 4903 1,95 50,6 < 0,0001 0,717 98,7 

Huynh-Feldt 4903 2,00 50,6 < 0,0001 0,717 101,3 

Limite inferior 
4903 1,00 50,6 < 0,0001 0,717 50,6 

LSAS – 
Esquiva 

Esfericidade 
assumida 4963 2,00 28,8 < 0,0001 0,590 57,6 

Greenhouse-
Geisser 4963 1,91 28,8 < 0,0001 0,590 54,9 

Huynh-Feldt 4963 2,00 28,8 < 0,0001 0,590 57,6 

Limite inferior 
4963 1,00 28,8 < 0,0001 0,590 28,8 

LSAS – 
Total 

Esfericidade 
assumida 19626 2,00 42,1 < 0,0001 0,678 84,2 

Greenhouse-
Geisser 19626 1,97 42,1 < 0,0001 0,678 82,9 

Huynh-Feldt 19626 2,00 42,1 < 0,0001 0,678 84,2 

Limite inferior 
19626 1,00 42,1 < 0,0001 0,678 42,1 

ATQ Esfericidade 
assumida 10394 2,00 21,6 < 0,0001 0,520 43,3 

Greenhouse-
Geisser 10394 1,73 21,6 < 0,0001 0,520 37,5 

Huynh-Feldt 10394 1,88 21,6 < 0,0001 0,520 40,7 

Limite inferior 
10394 1,00 21,6 0,0002 0,520 21,6 

SF36 Dor Esfericidade 
assumida 1791 2,00 2,9 0,0685 0,125 5,7 

Greenhouse-
Geisser 1791 1,86 2,9 0,0730 0,125 5,3 

Huynh-Feldt 1791 2,00 2,9 0,0685 0,125 5,7 

Limite inferior 
1791 1,00 2,9 0,1058 0,125 2,9 

SF36 
Estado 
Geral de 
Saúde 

Esfericidade 
assumida 618 2,00 2,1 0,1395 0,094 4,1 

Greenhouse-
Geisser 618 1,84 2,1 0,1439 0,094 3,8 

Huynh-Feldt 618 2,00 2,1 0,1395 0,094 4,1 

Limite inferior 
618 1,00 2,1 0,1657 0,094 2,1 

continua 
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continuação 

Fonte Medida   
Soma de 

Quadrados 
Tipo III 

G.L. F P-Valor 
Eta 

quadrado 
Parcial 

Parâmetro 
de não 

centralidade 

 

SF36 
Vitalidade 

Esfericidade 
assumida 5725 2,00 12,6 0,0001 0,386 25,2 

Greenhouse-
Geisser 5725 1,92 12,6 0,0001 0,386 24,2 

Huynh-Feldt 5725 2,00 12,6 0,0001 0,386 25,2 

Limite inferior 
5725 1,00 12,6 0,0020 0,386 12,6 

SF36 
Aspectos 
Sociais 

Esfericidade 
assumida 6667 2,00 6,0 0,0051 0,232 12,1 

Greenhouse-
Geisser 6667 1,49 6,0 0,0110 0,232 9,0 

Huynh-Feldt 6667 1,59 6,0 0,0095 0,232 9,6 

Limite inferior 
6667 1,00 6,0 0,0233 0,232 6,0 

SF36 
Saúde 
Mental 

Esfericidade 
assumida 4505 2,00 9,8 0,0003 0,329 19,7 

Greenhouse-
Geisser 4505 1,64 9,8 0,0009 0,329 16,1 

Huynh-Feldt 4505 1,76 9,8 0,0006 0,329 17,3 

Limite inferior 
4505 1,00 9,8 0,0052 0,329 9,8 

DAS Esfericidade 
assumida 8382 2,00 11,6 0,0001 0,367 23,2 

Greenhouse-
Geisser 8382 1,90 11,6 0,0001 0,367 22,1 

Huynh-Feldt 8382 2,00 11,6 0,0001 0,367 23,2 

Limite inferior 
8382 1,00 11,6 0,0028 0,367 11,6 

BDI Esfericidade 
assumida 364 2,00 5,4 0,0086 0,212 10,7 

Greenhouse-
Geisser 364 1,73 5,4 0,0121 0,212 9,3 

Huynh-Feldt 364 1,88 5,4 0,0100 0,212 10,1 

Limite inferior 
364 1,00 5,4 0,0313 0,212 5,4 

continua 
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continuação 

Fonte Medida   
Soma de 

Quadrados 
Tipo III 

G.L. F P-Valor 
Eta 

quadrado 
Parcial 

Parâmetro 
de não 

centralidade 

 

Sheehan 1 
- Trabalho / 
escola 

Esfericidade 
assumida 247 2,00 32,6 < 0,0001 0,619 65,1 

Greenhouse-
Geisser 247 1,26 32,6 < 0,0001 0,619 41,0 

Huynh-Feldt 247 1,31 32,6 < 0,0001 0,619 42,5 

Limite inferior 
247 1,00 32,6 < 0,0001 0,619 32,6 

Sheehan 2 
- Vida 
social 

Esfericidade 
assumida 201 2,00 29,7 < 0,0001 0,598 59,4 

Greenhouse-
Geisser 201 1,77 29,7 < 0,0001 0,598 52,5 

Huynh-Feldt 201 1,93 29,7 < 0,0001 0,598 57,2 

Limite inferior 
201 1,00 29,7 < 0,0001 0,598 29,7 

EAS Esfericidade 
assumida 1,65 2 5,1 0,011 0,211 10,14 

Greenhouse-
Geisser 1,65 2,00 5,1 0,011 0,211 10,13 

Huynh-Feldt 1,65 2,00 5,1 0,011 0,211 10,14 

Lower-bound 1,65 1,00 5,1 0,036 0,211 5,07 

Erro(TEMPO) LSAS – 
Medo 

Esfericidade 
assumida 1937 40,00 

 

      

Greenhouse-
Geisser 1937 39,00 

 

   

Huynh-Feldt 1937 40,00 

 
   

Limite inferior 
1937 20,00 

 

   

LSAS – 
Esquiva 

Esfericidade 
assumida 3445 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 3445 38,14 

 

   

Huynh-Feldt 3445 40,00 

 
   

Limite inferior 
3445 20,00 

 

   

LSAS – 
Total 

Esfericidade 
assumida 9319 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 9319 39,38 

 

   

Huynh-Feldt 9319 40,00 

 
   

Limite inferior 
9319 20,00 

 

   

continua 
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continuação 

Fonte Medida   
Soma de 

Quadrados 
Tipo III 

G.L. F P-Valor 
Eta 

quadrado 
Parcial 

Parâmetro 
de não 

centralidade 

 

ATQ Esfericidade 
assumida 9604 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 9604 34,65 

 

   

Huynh-Feldt 9604 37,64 

 
   

Limite inferior 
9604 20,00 

 

   

SF36 Dor Esfericidade 
assumida 12486 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 12486 37,12 

 

   

Huynh-Feldt 12486 40,00 

 
   

Limite inferior 
12486 20,00 

 

   

SF36 
Estado 
Geral de 
Saúde 

Esfericidade 
assumida 5968 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 5968 36,86 

 

   

Huynh-Feldt 5968 40,00 

 
   

Limite inferior 
5968 20,00 

 

   

SF36 
Vitalidade 

Esfericidade 
assumida 9092 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 9092 38,50 

 

   

Huynh-Feldt 9092 40,00 

 
   

Limite inferior 
9092 20,00 

 

   

SF36 
Aspectos 
Sociais 

Esfericidade 
assumida 22083 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 22083 29,89 

 

   

Huynh-Feldt 22083 31,76 

 
   

Limite inferior 
22083 20,00 

 

   

continua 
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conclusão 

Fonte Medida   
Soma de 

Quadrados 
Tipo III 

G.L. F P-Valor 
Eta 

quadrado 
Parcial 

Parâmetro 
de não 

centralidade 

 

SF36 
Saúde 
Mental 

Esfericidade 
assumida 9170 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 9170 32,74 

 

   

Huynh-Feldt 9170 35,27 

 
   

Limite inferior 
9170 20,00 

 

   

DAS Esfericidade 
assumida 14450 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 14450 38,02 

 

   

Huynh-Feldt 14450 40,00 

 
   

Limite inferior 
14450 20,00 

 

   

BDI Esfericidade 
assumida 1357 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 1357 34,64 

 

   

Huynh-Feldt 1357 37,63 

 
   

Limite inferior 
1357 20,00 

 

   

Sheehan 1 
- Trabalho / 
escola 

Esfericidade 
assumida 152 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 152 25,20 

 

   

Huynh-Feldt 152 26,10 

 
   

Limite inferior 
152 20,00 

 

   

Sheehan 2 
- Vida 
social 

Esfericidade 
assumida 135 40,00 

 

   

Greenhouse-
Geisser 135 35,34 

 

   

Huynh-Feldt 135 38,51 

 
   

Limite inferior 
135 20,00 

    EAS Esfericidade 
assumida 6,193 38,00 

    Greenhouse-
Geisser 6,193 37,97 

 

 

  Huynh-Feldt 6,193 38,00 

 
 

  Lower-bound 6,193 19,00       
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Anexo O: Tabela 7 - Resultados das comparações de cada instante de 
tempo para o modelo de medidas repetidas. 
 

Medida (I) TEMPO (J) TEMPO 

Diferença 
Média  

Erro 
Padrão 

P-Valor 

Intervalo de confiança 

(I-J) de 95% 

  Limite Inferior 
Limite 

Superior 

LSAS – Medo 
Inicial MF 19.905(*) 2,23 < 0,0001 14,07 25,74 

MF FU -2,667 1,97 0,5716 -7,81 2,47 

LSAS – Esquiva 
Inicial MF 21.048(*) 2,55 < 0,0001 14,38 27,72 

MF FU -5,81 3,1 0,2271 -13,91 2,29 

LSAS – Total 
Inicial MF 40.952(*) 4,41 < 0,0001 29,43 52,47 

MF FU -8,476 4,89 0,2959 -21,26 4,31 

ATQ 
Inicial MF 29.619(*) 4,04 < 0,0001 19,08 40,16 

MF FU -5,619 4,57 0,6987 -17,55 6,31 

SF36 Dor 
Inicial MF -0,238 4,67 1 -12,43 11,95 

MF FU 11,429 5,63 0,1676 -3,28 26,14 

SF36 Estado 
Geral Saúde 

Inicial MF -7,667 3,68 0,1501 -17,27 1,94 

MF FU 3,667 3,32 0,8475 -5,01 12,34 

SF36 Vitalidade 
Inicial MF -23.095(*) 4,33 0,0001 -34,41 -11,78 

MF FU 14.524(*) 5,08 0,0292 1,25 27,8 

SF36 Aspectos 
Sociais 

Inicial MF -23.810(*) 5,58 0,0011 -38,4 -9,22 

MF FU 19.048(*) 6,66 0,029 1,65 36,45 

SF36 Saúde 
Mental 

Inicial MF -20.571(*) 3,82 0,0001 -30,55 -10,6 

MF FU 8,19 4,38 0,2281 -3,25 19,63 

DAS 
Inicial MF -25.238(*) 6,38 0,0023 -41,91 -8,56 

MF FU 1,619 5,22 1 -12,01 15,25 

BDI 
Inicial MF 5.619(*) 1,42 0,0024 1,9 9,33 

MF FU -4,333 2,04 0,1398 -9,67 1 

Sheehan 1 - 
Trabalho / 
escola 

Inicial MF 4.000(*) 0,76 0,0001 2,02 5,98 

MF FU 0,381 0,32 0,7425 -0,45 1,22 

Sheehan 2 - 
Vida social 

Inicial MF 3.667(*) 0,59 < 0,0001 2,11 5,22 

MF FU 0,238 0,46 1 -0,96 1,43 

EAS 
Inicial MF ,402* 0,13 0,0169 0,06 0,74 

MF FU -0,148 0,13 0,7852 -0,48 0,19 

MF: medida ao final das sessões 
FU: medida no follow up 
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Anexo O: Tabela 8 - Comparação dos instantes de tempo utilizando o 
teste de Friedman. 
 

  
N 

Qui  
Quadrado 

G.L. P-Valor 

CGI Gravidade da Doença 21 37,642 2 < 0,001 

Inicial vs MF 21 20,000 1 < 0,001 

MF vs FU 21 0,200 1 0,655 

CGI Melhora Global 21 0,667 1 0,414 

SF-36 Capacidade Funcional 21 4,429 2 0,109 

Inicial vs MF 21 0,333 1 0,564 

MF vs FU 21 1,333 1 0,248 

SF-36 Limitação Aspectos Físicos 21 0,844 2 0,656 

Inicial vs MF 21 1,000 1 0,317 

MF vs FU 21 0,400 1 0,527 

SF-36 Aspectos Emocionais 21 16,836 2 < 0,001 

Inicial vs MF 21 16,000 1 < 0,001 

MF vs FU 21 2,778 1 0,096 

Sheehan 3 - Vida familiar/responsabilidades do lar 21 13,579 2 0,001 

Inicial vs MF 21 9,941 1 0,002 

MF vs FU 21 2,778 1 0,096 

MF: medida ao final das sessões 

    FU: medida no follow up 
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