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Resumo 

 

O presente estudo pretendeu proporcionar uma compreensão mais alargada sobre a 

ansiedade social elevada, particularmente através do estudo dos processos emocionais e da 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas a si associados, tendo em vista 

repensar os modelos teórico-interventivos para a fobia social a partir de uma perspectiva 

cognitiva-comportamental e integrativa. 

Neste sentido, realizou-se um estudo quantitativo, para o qual foram consideradas 

duas amostras de participantes, a primeira constituída por pessoas com queixas de 

ansiedade social e a receber acompanhamento psicoterapêutico devido às mesmas, e a 

segunda formada por pessoas pertencentes à população geral. Os resultados obtidos, no que 

respeita à comparação entre estes dois grupos, demonstram que o primeiro apresenta níveis 

significativamente mais elevados de Ansiedade social, Evitamento de situações sociais, 

recurso a Comportamentos de segurança e ocorrência de Pensamentos automáticos 

negativos quando presente nessas situações. Verificou-se ainda que o primeiro grupo 

utiliza menos a Reavaliação cognitiva como estratégia de regulação emocional, tendendo a 

recorrer mais à Supressão emocional. O primeiro grupo diferenciou-se ainda através da 

apresentação de níveis mais elevados de dificuldades de regulação emocional e menores 

níveis de regulação da satisfação das necessidades psicológicas, comparativamente ao 

segundo.  

Sugere-se a pertinência de integrar as variáveis emocionais e relacionadas com a 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas, nos modelos teórico-interventivos 

para a fobia social, e defende-se que é possível promover a eficácia das intervenções 

psicoterapêuticas através da integração de formas de comunicação terapêutica 

potencialmente reparadoras focadas nas dificuldades de regulação emocional, 

especificamente envolvidas no desenvolvimento e manutenção da fobia social, assim 

como, focadas na promoção do reconhecimento, aceitação e acção no sentido de uma 

melhor regulação da satisfação das necessidades. 

 

 

Palavras-chave: Ansiedade social; Regulação Emocional; Necessidades 

Psicológicas. 
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Abstract 

 

The present study was aimed at providing a deeper understanding of high levels of 

social anxiety, particularly through the study of the associated emotional processes and the 

regulation of the satisfaction of psychological needs, in order to rethink the theoretical and 

interventional models for social phobia, from a cognitive-behavioral and integrative 

perspective. 

In this regard, a quantitative study was conducted, for which two samples of 

participants were considered: the first group was formed by people with social anxiety 

complains who where receiving psychotherapeutic accompaniment and the second group 

was composed by people belonging to the general population. The results showed that the 

first group presented significantly higher levels of Social Anxiety, Avoidance of social 

situations, Safety behaviours and Automatic thoughts when facing that kind of situations. It 

also showed that the first group used less Reappraisal as emotional regulatory strategy, 

tending to use more emotional Suppression. In addition, the first group showed higher 

levels of difficulties in emotional regulation and lower levels of regulation of the 

satisfaction of psychological needs, when compared to the second group. 

The relevance of integrating variables related to the emotional process and to the 

regulation of the satisfaction of psychological needs in the theoretical and interventional 

models for social phobia is thus proposed. It is also suggested that it is possible to promote 

the effectiveness of psychotherapy interventions by integrating potentially reparative forms 

of therapeutic communication, focused both on the difficulties in emotional regulation 

specifically involved in the development and maintenance of social phobia, and on the 

promoting of acknowledgement, acceptance and action, in order to bring about a better 

regulation of the satisfaction of vital psychological needs. 

 

 

Keywords: Social anxiety; Emotional regulation; Psychological needs. 
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Introdução 

 A ansiedade experienciada relativamente a situações sociais designa-se de 

ansiedade social e é uma experiência muito comum nos humanos, uma vez que o receio da 

possível avaliação negativa por parte dos outros e da rejeição social é provavelmente 

inerente à condição humana. A ansiedade social assume por isso uma valência adaptativa, 

na medida em que, a preocupação com a opinião dos outros pode inibir comportamentos 

socialmente inapropriados e motivar as pessoas a respeitarem regras e normas da sociedade 

em que se encontram, sendo que em níveis moderados pode igualmente motivar a pessoa 

para preparar-se e desempenhar melhor uma variedade de tarefas sociais (Leitenberg, 

1990). 

 Todos nós já experienciamos algum grau de ansiedade face a uma situação social. 

Pode ter ocorrido devido à apresentação de um trabalho, realização de um discurso, ao 

dizer algo que consideramos embaraçoso, ser criticado ou expressar desacordo a uma 

figura de autoridade. Também todos nós já tememos a avaliação negativa por parte dos 

outros, sobretudo em situações particularmente relevantes como seja a realização de um 

teste ou de uma entrevista de emprego. 

No entanto, se um grau ligeiro de ansiedade em situações sociais se revela 

adaptativo e capaz de desempenhar funções reguladoras do funcionamento individual em 

grupo, por outro lado, a ansiedade experienciada num grau extremo de intensidade revela-

se fonte de sofrimento e de interferência significativa no funcionamento individual, 

denunciando a presença de perturbação de ansiedade social ou fobia social. 

Assim, é cada vez mais consensual a ideia de conceptualizar a ansiedade social ao 

longo de um contínuo, o qual compreende na extremidade mais baixa, ausência de 

ansiedade social, seguido de uma gradação no sentido da presença de níveis naturais de 

ansiedade social em que o desejo de ser avaliado positivamente não inibe o desempenho ou 

causa ansiedade excessiva. Ao longo deste contínuo, a ansiedade social aumenta dando 

lugar a níveis crescentes de medo e evitamento social. Na extremidade superior encontra-

se um grau mais amplo e intenso de medo social, correspondente ao diagnóstico de fobia 

social (Clark & Beck, 2010; Hofmann, Newman, Ehlers, & Roth, 1995; Holt, Heimberg, & 

Hope, 1992; Rapee & Heimberg, 1997; Rapee & Spence, 2004; Schultz, Heimberg, & 

Rodebaugh, 2008; Stein & Deutsch, 2003; Stein, Torgrud, & Walker, 2000; Tillfors, 

Furmak, Ekselius, & Fredrikson, 2004; Turner, Beidel, & Townsley, 1992). 



 

2 

 

A primeira utilização do termo “fobia social” remonta a 1903, quando Pierre Janet, 

através da designação Phobie des situations sociales, descreveu um conjunto de pacientes 

que tinha medo de ser observado em situações de desempenho social (como cit. por Pinto-

Gouveia, 2000). Contudo, o conceito de fobia social, tal como hoje o conhecemos, foi 

descrito pela primeira vez em 1966, por Marks e Gelder, como sendo uma condição clínica 

na qual o indivíduo apresenta medo excessivo de ser alvo do escrutínio dos outros, 

enquanto desempenha uma tarefa específica em público, como seja falar, escrever, comer 

ou beber (como cit. por Hofmann & Barlow, 2002). 

A terminologia preferencial para a designação deste quadro clínico, caracterizado 

por níveis elevados de ansiedade social, tem vindo a ser a de “perturbação de ansiedade 

social” (e.g., Hofmann & Barlow, 2002; Liebowitz, Heimberg, Fresco, Travers, & Stein, 

2000; Pinto-Gouveia, 2000), dado que este conceito proporciona uma maior abrangência 

conceptual ao referir-se à ansiedade e ao desconforto em situações de natureza social, em 

lugar de um foco exclusivo no evitamento fóbico, cuja presença nem sempre se verifica, e 

que está subjacente ao conceito de fobia social. No entanto, é o conceito de fobia social 

que assume presença preponderante na maioria das publicações dedicadas a esta 

perturbação, respeitando a tradição do Diagnostic and Statistical Manual for Mental 

Disorders (DSM), dado que a sua utilização possibilita a diferenciação entre os indivíduos 

que cumprem os critérios de diagnóstico para esta perturbação, e os restantes indivíduos 

que, embora possam apresentar ansiedade social, não cumprem esses critérios (Hofmann & 

Barlow, 2002; Liebowitz et al., 2000).  

Ao longo deste trabalho será adoptada a designação de “fobia social” para referir a 

categoria de diagnóstico desta perturbação, com o intuito de respeitar as directrizes da 

última versão do DSM (DSM-IV-R; American Psychiatric Association (APA), 2000) e será 

utilizado o termo “ansiedade social” para referir a vivência de ansiedade em situações de 

natureza social. 

Estudos epidemiológicos revelam que a fobia social constitui uma das mais 

frequentes perturbações psiquiátricas na população geral e caracterizam-na como uma 

perturbação ansiosa severamente incapacitante (APA, 2000; Furmark, 2002; Kessler, Chiu, 

Demler, Merikangas, & Walters, 2005; Schultz et al., 2008; Stein & Kean, 2000), não 

obstante uma larga percentagem de pessoas com esta perturbação não recebe ou não 

procura ajuda para as suas dificuldades. Estima-se que apenas 4 a 5% dos indivíduos com 

fobia social procura ajuda nos serviços de saúde mental (Kasper, 1998), sendo que, mesmo 

quando avaliados nesses contextos, a fobia social não é muitas vezes identificada, 



 

3 

 

permanecendo uma perturbação sub-diagnosticada e pouco reconhecida pelos profissionais 

de saúde mental (Clark & Beck, 2010; Feldman & Rivas-Vazquez, 2003). 

Frequentemente, as pessoas percepcionam os sintomas da fobia social como sendo 

características da própria personalidade, assim como minimizam a vivência ansiosa em 

situações sociais, uma vez que é natural experienciar um certo grau de ansiedade em 

situações de interacção ou desempenho social, o que também leva à frequente 

desvalorização desta vivência por parte de familiares e amigos (Feldman & Rivas-

Vazquez, 2003; Kasper, 1998).  

Deste modo, torna-se claro o trabalho por realizar ao nível do conhecimento deste 

quadro clínico, por parte da população geral e dos profissionais de saúde, bem como a 

urgência de consciencialização quanto à natureza patológica de níveis elevados de 

ansiedade social e necessidade de intervenção específica na sua presença.  

Apesar do crescente aumento do interesse pelo estudo e intervenção na fobia social, 

o conhecimento etiológico sobre esta perturbação assume-se claramente incompleto, 

apresentando importantes lacunas e determinando dificuldades significativas para uma 

compreensão verdadeiramente abrangente sobre este quadro clínico. Neste sentido, 

também os modelos psicológicos para a fobia social se sugerem severamente incompletos 

ao darem primazia quase absoluta aos factores cognitivos e comportamentais enquanto 

variáveis de desenvolvimento e manutenção centrais para esta perturbação, e 

negligenciando o possível contributo de factores emocionais para a origem e manutenção 

das dificuldades e sintomas característicos da fobia social, nomeadamente de natureza 

cognitiva. 

Por outro lado, só recentemente a corrente integrativa se debruçou sobre 

perturbações específicas como a fobia social, sendo escassos os esforços desta natureza na 

investigação e conceptualização desta perturbação. 

O presente trabalho insere-se precisamente neste âmbito e tem como foco principal 

o estudo e maior compreensão do fenómeno da ansiedade social, particularmente na sua 

forma clínica, correspondente à perturbação de ansiedade social ou fobia social. Contudo, 

o planeamento e desenvolvimento dos conteúdos em seguida apresentados não procurou 

privilegiar em demasia a entidade diagnóstica, mas antes a realidade clínica associada a 

níveis elevados de ansiedade social. 

Tendo em conta estes objectivos, realizou-se um estudo quantitativo, a partir de 

duas subamostras, a primeira constituída por pessoas com queixas de ansiedade social e a 

receber acompanhamento psicoterapêutico devido às mesmas (critério específico), e a 
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segunda por pessoas pertencentes à população geral (critério de conveniência), as quais 

responderam a um conjunto de seis questionários que visaram a avaliação do nível de 

Ansiedade social e Evitamento de situações de desempenho e interacção social (Escala de 

Ansiedade e Evitamento em Situações de Desempenho e Interacção Social (EAESDIS), 

Pinto-Gouveia, Cunha, & Salvador, 1997); do recurso a Comportamentos de Segurança 

(Escala de Comportamentos de Segurança na Ansiedade Social (ECSAS), Pinto-Gouveia, 

Cunha, & Salvador, 1997), e da ocorrência de Pensamentos Automáticos quando presentes 

nessas mesmas situações (Escala de Pensamentos Automáticos na Ansiedade Social 

(EPAAS), Pinto-Gouveia, Cunha, & Salvador, 1997); do padrão de utilização de duas 

estratégias de regulação emocional: Reavaliação Cognitiva e Supressão Emocional 

(Questionário de Regulação Emocional (QRE), Vaz & Martins, 2009, versão portuguesa 

do Emotion Regulation Questionnaire - ERQ, Gross & John, 2003); das principais 

dificuldades de regulação emocional (Escala de Dificuldades de Regulação Emocional 

(EDRE), Vaz, Vasco & Greenberg, 2010, versão portuguesa da Difficulties in Emotion 

Regulation Scale –DERS,  Gratz & Roemer, 2004); e, por fim, da Regulação da Satisfação 

de Necessidades Psicológicas (Escala de Regulação da Satisfação de Necessidades 

(ERSN), Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, Fonseca, Guerreiro, Rodrigues, Rucha, & 

Conde, 2012). Posteriormente, procedeu-se à realização de testes de comparação entre os 

dois grupos e estudou-se a relação entre as variáveis em estudo com recurso ao Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) 20 (SPSS, Inc., Chicago, IL). 

A apresentação deste trabalho estrutura-se em quatro partes distintas.  

A primeira parte, Enquadramento Teórico, composta por quatro capítulos, pretende 

apresentar e caracterizar o quadro clínico da fobia social: o Capítulo 1, dedica-se à 

apresentação clínica e dos critérios de diagnóstico para esta perturbação, assim como, de 

forma muito sumária, revê os conhecimentos mais actuais sobre os factores etiológicos e os 

dados epidemiológicos associados a esta perturbação; o Capítulo 2, contempla uma breve 

exposição dos principais modelos teóricos que têm vindo a ser desenvolvidos para a 

compreensão da ansiedade e fobia sociais, particularmente de natureza cognitiva e 

comportamental; o Capítulo 3, procura caracterizar os processos emocionais associados a 

este quadro clínico, sobretudo quanto às estratégias de regulação emocional mais utilizadas 

e as principais dificuldades de regulação emocional presentes; o Capítulo 4, apresenta o 

Modelo de Complementaridade Paradigmática, sendo justificada a sua relevância para o 

presente estudo, bem como referidos alguns dos estudos mais recentes dedicados à 

operacionalização deste Modelo e respectivas conclusões. 



 

5 

 

 A segunda parte, Metodologia, comporta o Capítulo 5, no qual se procede à 

apresentação da problemática, objectivos e hipóteses experimentais da presente 

investigação, assim como se apresentam os procedimentos e técnicas de tratamento de 

dados utilizadas. A terceira parte, Resultados, compreende a apresentação dos dados 

decorrentes do teste das hipóteses experimentais apresentadas no Capítulo 5.  

Por fim, a quarta parte, compõem-se de dois capítulos: o Capítulo 7, Discussão de 

resultados, onde se elabora sobre o significado dos resultados obtidos, tendo por base os 

objectivos do presente estudo; e o Capítulo 8, Conclusão, no qual se reflecte sobre as 

implicações teórico-interventivas do presente estudo, as suas principais limitações e 

sugerem-se possíveis vias a serem seguidas pela investigação no futuro. 

Enquadramento teórico 

1. Ansiedade social e fobia social  

1.1. Critérios de diagnóstico para a fobia social  

Actualmente, o DSM-IV-R define a fobia social como “medo acentuado e 

persistente de uma ou mais situações sociais e de desempenho nas quais o sujeito está 

exposto a pessoas desconhecidas ou à possível observação de outras, (temendo) poder vir a 

comportar-se (ou mostrar sinais de ansiedade) de modo humilhante ou embaraçador” 

(APA, 2000; p.456). A exposição à situação social temida ou a antecipação da mesma 

provoca quase invariavelmente ansiedade, a qual pode assumir a forma de um ataque de 

pânico situacional ou situacionalmente predisposto (APA, 1994, 2000).  

Desde o DSM-III-R (APA, 1987) que, entre os critérios de diagnóstico para a fobia 

social, surgiu ainda a necessidade de especificação do subtipo de fobia social. O subtipo 

generalizado é aplicável quando os medos se relacionam com a maioria das situações 

sociais, inclusivamente de interacção, como seja conversar com outra pessoa ou em 

pequenos grupos, iniciando e mantendo conversas, e de desempenho, as quais, por sua vez, 

envolvem a realização de um comportamento na presença de outros, podendo assumir uma 

natureza formal (e.g., discursar em público) ou informal (e.g., comer ou beber em público). 

Contudo, a ausência de operacionalização da expressão “a maioria das situações sociais”, 

utilizada na definição do subtipo generalizado, torna os limites de diagnóstico demasiado 

vagos, sendo questionável a sua utilidade nosológica. O subtipo referido na literatura como 

não generalizado, circunscrito ou específico assume-se, por conseguinte, igualmente muito 
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heterogéneo ao contemplar desde os indivíduos que temem uma situação de desempenho 

até aos indivíduos que receiam várias situações sociais, mas não a maioria delas (Holt et 

al., 1992; Turner et al., 1992). 

A análise dos restantes critérios de diagnóstico (Anexo A) permite ainda concluir 

que muitos destes são definidos de forma demasiado vaga, implicando dificuldades na sua 

utilização. A inexistência de limiares claros acerca do grau de desconforto e de 

interferência dos sintomas na vida do indivíduo, nomeadamente através do recurso a 

exemplos clínicos e de uma escala de avaliação que permita distinguir os casos clínicos dos 

subclínicos, dificulta muito particularmente a tomada de decisão por parte do clínico 

(Pinto-Gouveia, 2000).  

Assim, parece clara a necessidade de uma maior especificidade quanto aos critérios 

de diagnóstico para a fobia social, resultante de mais e melhor investigação que 

proporcione o desenvolvimento do conhecimento, compreensão e clarificação sobre as 

várias componentes e especificidades deste quadro clínico. 

1.2. Apresentação Clínica 

A fobia social desenvolve-se cedo, frequentemente durante a adolescência, com 

uma idade média de início aos 13 anos, podendo também verificar-se um início precoce 

ainda na infância. A sua evolução é frequentemente crónica, seguindo um curso sem 

remissão ao longo da vida, sobretudo nos casos em que não se verifica acompanhamento 

terapêutico (APA, 2000; Clark & Beck, 2010; Feldman & Rivas-Vazquez, 2003; Furmark, 

2002; Neal & Edelmann, 2003; Rosenberg, Ledley, & Heimberg, 2010; Stemberger, 

Turner, Beidel, & Calhoun, 1995). No entanto, podem verificar-se flutuações de 

intensidade, dependendo das exigências ou acontecimentos de vida, ou haver mesmo a 

remissão durante a idade adulta (APA, 2000). 

O medo social mais comummente apresentado por indivíduos com fobia social é o 

de falar em público (Furmark, 2002; Kessler, Stein, & Berglund, 1998). Outras situações 

que tipicamente causam ansiedade são: comer, beber ou escrever em público; conversar 

com outras pessoas; interagir com figuras de autoridade e/ou do sexo oposto; expressar 

desacordo e fazer pedidos; ser apresentado a um estranho; participar em pequenos grupos; 

chegar a um evento social; devolver e/ou trocar bens adquiridos numa loja (Antony & 

Swinson, 2000; APA, 1994; Brunello et al., 2000; Stein et al., 2000). 
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O que é comum a todas estas situações é a possibilidade do indivíduo ser observado 

e avaliado pelos outros, não estando em causa a existência de uma incapacidade para 

executar ou desempenhar qualquer um dos comportamentos envolvidos nas mesmas 

(Hofmann & Barlow, 2002). O medo de se comportar de uma forma embaraçosa ou 

humilhante e/ou de revelar sinais de ansiedade como tremer, corar ou gaguejar gera uma 

enorme ansiedade face à antecipação ou presença na situação social temida, pelo que o 

desejo de evitar estas situações pode ser muito intenso, apesar de a pessoa reconhecer que 

o seu medo é excessivo ou irracional e, por conseguinte, que o comportamento de 

evitamento será prejudicial para si (APA, 2000; Clark & Beck, 2010). O evitamento 

sistemático das situações sociais criará um círculo vicioso, no qual a ansiedade 

antecipatória conduz aos sintomas e cognições ansiosas nas situações temidas, que por sua 

vez levam ao desempenho prejudicado, real ou suposto, e conduzem ao embaraço e 

aumento da ansiedade antecipatória, e assim sucessivamente (Hirsch, Clark, Mathews, & 

Williams, 2003; Rapee & Lim, 1992; Roth, Antony, & Swinson, 2001).  

Quer pelo desconforto sentido nessas situações e que interfere com o desempenho 

individual, quer pelo evitamento das situações receadas, ocorre um comprometimento 

significativo do funcionamento da pessoa e um claro mal-estar (APA, 1994, 2000). A fobia 

social deve, por isso, ser distinguida de níveis naturais de timidez ou de ansiedade de 

desempenho, frequentemente experienciados em situações novas e com pessoas 

desconhecidas, sem que tal interfira significativamente com as rotinas, funcionamento e 

relacionamentos interpessoais ou se associe a mal-estar persistente, como ocorre na fobia 

social (APA, 2000). 

1.3. Etiologia 

Os aspectos etiológicos da fobia social são ainda pouco claros e conhecidos, sendo 

apenas consensual a interacção entre factores biológicos e psicológicos para a origem e 

manutenção desta perturbação de ansiedade. Entre os factores predisponentes e 

precipitantes para o seu desenvolvimento destacam-se: os factores genéticos, 

particularmente quanto ao subtipo generalizado (APA, 2000; Feldman & Rivas-Vazquez, 

2003; Kasper, 1998; Rapee & Spence, 2004; Stemberger et al., 1995); a presença de um 

estilo de temperamento caracterizado por respostas comportamentais e emocionais 

relativamente consistentes de retraimento, preocupação, desconforto, baixa taxa de 

abordagem e isolamento face a pessoas, situações, locais ou objectos não familiares, 
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durante a infância e/ou adolescência (Beidel & Turner, 1998; Feldman & Rivas-Vazquez, 

2003; Neal & Edelmann, 2003; Rapee & Spence, 2004; Stemberger et al., 1995); um estilo 

parental marcado por comportamentos de sobreprotecção, baixo afecto e pelo recurso à 

vergonha como método de disciplina preferencial (Feldman & Rivas-Vazquez, 2003; 

McLaughlin et al., 2010; Neal & Edelmann, 2003; Ollendick & Hirshfeld-Becker, 2002; 

Rapee & Spence, 2004; Stemberger et al., 1995); a ocorrência de acontecimentos 

traumáticos na infância (Beck & Clark, 2010; McLaughlin et al., 2010; Stemberger et al., 

1995), nomeadamente experiência de abuso e negligência emocional (Kuo, Goldin, 

Werner, Heimberg, & Gross, 2010) e experiências sociais negativas com os pares (Alden 

& Taylor, 2010; Neal & Edelmann, 2003). 

Note-se que os factores predisponentes e precipitantes podem constituir, 

simultaneamente, factores de manutenção, contribuindo para manter e prolongar os 

sintomas associados à fobia social. Entre estes últimos, a literatura apresenta consenso 

quanto à relevância particular dos factores cognitivos e de défice de competências sociais, 

os quais serão abordados aprofundadamente no Capítulo 2 relativo aos modelos 

psicológicos para a fobia social. 

1.4. Epidemiologia 

Estudos epidemiológicos têm evidenciado que a fobia social é diagnosticada mais 

frequentemente em mulheres do que em homens e que se associa a menor nível de 

escolaridade; menor desempenho académico; taxas mais elevadas de desemprego e/ou 

situação de instabilidade no emprego; ocupação de cargos profissionais inferiores às 

habilitações literárias e às capacidades intelectuais; pertença a uma classe sócio-económica 

baixa; dependência financeira e estado civil solteiro ou divorciado (Beidel & Turner, 1998; 

Furmark, 2002; Kessler et al., 1998; Rosenberg et al., 2010). Não obstante, a enorme 

relevância clínica desta perturbação provém ainda do facto de a fobia social surgir, muitas 

vezes, associada a outras perturbações psiquiátricas, constituindo as situações de co-

morbilidade a regra e não a excepção, particularmente com outras perturbações de 

ansiedade, depressão major, perturbação de abuso ou dependência de álcool e perturbação 

evitante da personalidade (Alden & Taylor, 2010; Beidel & Turner, 1998; Brunello et al., 

2000; Carrigan & Randall, 2003; Furmark, 2002; Tillfors et al., 2004; Turner, Beidel, 

Borden, Stanley, & Jacob, 1991; Rapee & Spence, 2004; Rosenberg et al., 2010; Stein & 

Kean, 2000; Kessler et al., 2005). 
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Assim, o diagnóstico de fobia social associa-se a uma qualidade de vida bastante 

baixa, sugerindo-se significativamente mais comprometida nas áreas da educação, 

ocupação profissional, relações familiares, de amizade e românticas, comparativamente a 

indivíduos não ansiosos (Alden & Taylor, 2004; Antony & Swinson, 2000; Erwin, 

Heimberg, Juster, & Mindlin, 2002; Neal & Edelmann, 2003). 

2. Modelos psicológicos para a ansiedade e fobia sociais 

O presente capítulo pretende apresentar de forma sumária os principais modelos 

teóricos para a fobia social, os quais foram organizados tendo em conta a sua importância 

histórica e contributo para o desenvolvimento subsequente de investigação e novos 

modelos, mais compreensivos e integrativos, para esta perturbação. 

Até aos anos 70, as conceptualizações etiológicas preponderantes para a fobia 

social baseavam-se em duas grandes hipóteses: a ansiedade social como uma resposta 

condicionada ou como resultado de um défice de competências sociais no reportório 

comportamental do indivíduo. Privilegiava-se assim o paradigma comportamental vigente 

na psicologia, o qual só a partir dos anos 80 foi sendo complementado com a perspectiva 

cognitiva emergente. Desta forma, surgiu uma terceira hipótese relativa ao papel 

desempenhado pela presença de cognições desadaptativas para a origem e a manutenção da 

fobia social. 

Ao longo do tempo, as três hipóteses deixaram de ser vistas como mutuamente 

exclusivas entre si e deu-se início ao desenvolvimento de modelos teóricos 

progressivamente mais compreensivos, de natureza cognitiva-comportamental e 

integrativa, para a ansiedade e fobia sociais.  

2.1. Modelos Comportamentais 

2.1.1. Modelos de condicionamento  

Os primeiros modelos comportamentais para a fobia social basearam-se na teoria 

do condicionamento clássico. Segundo esta perspectiva, a ansiedade social desenvolver-se-

ia como resultado do emparelhamento de estímulos sociais (e.g., ser observado, falar em 

público, etc.) com estimulações aversivas, como ser criticado, humilhado ou diminuído 

pelos outros. A vivência de experiências deste tipo levaria a que os estímulos sociais, 

anteriormente neutros, adquirissem o valor de estímulos condicionados, desencadeando a 

resposta ansiosa em situações futuras semelhantes, conduzindo assim ao desconforto e 
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evitamento social característicos da fobia social (Antony & Swinson, 2000; Higa-

McMillan & Ebesutani, 2011; Pinto-Gouveia, 2000). 

Estes modelos sugerem também o condicionamento indirecto como forma de 

desenvolvimento da ansiedade e fobia sociais, ou seja, a aquisição de medos sociais através 

da observação de outra pessoa a experienciar ansiedade em situações sociais ou a vivenciar 

uma experiência social traumática (Rachman, 1977 como cit. por Antony & Swinson, 

2000). 

Rachman (1977) propôs ainda que os medos sociais podiam ter uma terceira origem 

através da transmissão directa de informação ou instruções, a qual envolve a aprendizagem 

do medo face a uma dada situação após ter sido dito que a situação é perigosa ou 

ameaçadora, por exemplo, avisando que os outros são muito críticos ou que é fundamental 

transmitir sempre uma boa imagem de si em situações sociais (como cit. por Antony & 

Swinson, 2000). 

Actualmente, reconhece-se que as experiências de condicionamento directo ou 

indirecto não são suficientes para desenvolver fobia social (Antony & Swinson, 2000; 

Beidel & Turner, 1998; Higa-McMillan & Ebesutani, 2011), no entanto, entre as 

experiências desta natureza, as de condicionamento directo são as mais relevantes para o 

seu desenvolvimento, sendo seguidas pela aprendizagem vicariante e, por último, pela 

transmissão de informação (Beidel & Turner, 1998; Stemberger et al., 1995). 

2.1.2. Modelo de défice de aptidões sociais 

Nos anos 70 surgiu ainda a hipótese da ansiedade social desenvolver-se como 

resultado de um défice das competências sociais do indivíduo, levando a um desempenho 

social inadequado e consequências sociais indesejáveis, como seja a avaliação negativa por 

parte dos outros (Pinto-Gouveia, 2000; Rapee & Heimberg, 1997). Estas consequências 

negativas contribuiriam para o desconforto e a ansiedade experimentados na situação 

social, sendo conceptualizados como consequência e não como causa do comportamento 

social ineficaz.  

Actualmente, não é consensual que o défice de aptidões sociais constitua uma 

característica fundamental ou invariante da fobia social (Beidel & Turner, 1998; Clark & 

Beck, 2010; Rapee & Heimberg, 1997; Rapee & Lim, 1992; Rapee & Spence, 2004), 

prevalecendo a ideia de que a utilização pouco eficaz de capacidades sociais não significa 

necessariamente uma incapacidade fundamental dessa natureza, podendo antes resultar da 
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interferência de ansiedade excessiva no desempenho social (APA, 2000; Antony & 

Swinson, 2000). Reconhece-se ainda que o défice de aptidões sociais pode ser 

simultaneamente causa e consequência da fobia social. Para alguns indivíduos será um 

factor causal primário levando ao embaraço e apreensão ansiosa quando em situações 

sociais e posterior evitamento das mesmas, enquanto que para outros pode desempenhar 

um papel de manutenção, nos casos em que o comportamento de inibição causado por 

elevada ansiedade social conduz a posterior isolamento, pouca interacção com os pares e 

consequente manutenção do comprometimento das competências sociais, visto que, não há 

oportunidade para o seu desenvolvimento (Beidel & Turner, 1998; Rapee & Spence, 2004; 

Higa-McMillan & Ebesutani, 2011).  

Por fim, embora se reconheça que a intervenção na ansiedade social exige 

integração de outras valências para além do desenvolvimento de competências sociais, por 

outro lado, é consensual que a sua promoção constitui um dos objectivos centrais, 

denunciando a pertinência e relevância destes modelos para a compreensão actual da fobia 

social. 

2.2. Modelos Cognitivos  

2.2.1. Modelo cognitivo de Beck, Emery e Greenberg (1985) 

O modelo cognitivo proposto por Beck e colegas (1985) foi um dos primeiros e 

mais influentes modelos sobre perturbações de ansiedade em geral, e a fobia social em 

particular, inspirando os mais importantes modelos cognitivos e cognitivo-

comportamentais que se seguiram sobre esta perturbação. 

Segundo este modelo, o aspecto central para o desenvolvimento e manutenção da 

ansiedade social é o medo de apresentar um desempenho social desadequado, o qual irá 

desencadear avaliações negativas por parte das outras pessoas. Os autores explicam a 

existência desta vulnerabilidade e hipersensibilidade à avaliação social devido à presença 

de esquemas de ineficácia e incompetência para lidar com as situações sociais, as quais são 

consideradas ameaçadoras. Estes esquemas correspondem a estruturas cognitivas básicas 

que influenciam o processamento da informação, classificação, interpretação, avaliação e 

atribuição de significado a objectos e acontecimentos, e que no caso da fobia social teriam 

origem em experiências de desenvolvimento, nas quais as exigências do meio social 

ultrapassaram as competências sociais individuais em formação ou o indivíduo sentia-se 

inseguro relativamente às mesmas.  
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Os autores realçam ainda o papel desempenhado pela existência de padrões 

demasiado elevados para o desempenho social, traduzíveis através de regras rígidas e 

disfuncionais sobre o comportamento social e catastrofização das consequências do mau 

desempenho antecipado, contribuindo significativamente para a experiência de medo e 

vulnerabilidade nas situações sociais. 

Deste modo, ao entrar numa situação social, o medo de fracassar ou de se 

comportar de uma forma socialmente inadequada perante os outros, origina uma resposta 

ansiosa e hipervigilância às pistas de rejeição e ameaça, comprometendo o desempenho 

social e aumentando a probabilidade dos outros responderem de forma desfavorável, 

confirmando os receios e crenças do indivíduo sobre si e os outros. Assim, surge um ciclo 

vicioso, através do qual as crenças de vulnerabilidade e incompetência social são 

confirmadas e mantidas, nomeadamente através de enviesamentos na interpretação das 

pistas sociais como confirmação da crítica e avaliação negativa, levando ao 

comportamento de evitamento das situações sociais, como forma de protecção da possível 

avaliação e rejeição dos outros.  

Por fim, apesar de este ser um modelo cognitivo, os autores defendem que a 

experiência emocional de vergonha é muito relevante para a compreensão da ansiedade 

social, contribuindo para a sua manutenção. A relevância desta emoção prende-se com a 

sua relação com a imagem pública, ou seja, a imagem que o indivíduo pensa que os outros 

têm de si quando está a ser observado. Uma vez que as pessoas com ansiedade social 

acreditam que a sua imagem pública foi ou está ser alvo de avaliação negativa e atribuem 

grande importância à opinião dos outros sobre si, experienciam vergonha por considerarem 

que violaram as regras e expectativas sociais e antecipam situações sociais catastróficas 

face às quais se sentem impotentes. Assim, o antídoto para a experiência emocional de 

vergonha seria abandonar a situação e evitar situações sociais futuras, contribuindo para 

alimentar o ciclo vicioso responsável pela manutenção da ansiedade social.  

O modelo proposto por Beck e colegas (1985), contém no essencial muitos dos 

elementos das perspectivas cognitivas actuais sobre os processos que ocorrem na fobia 

social, contudo outros autores acrescentaram contribuições importantes para a 

compreensão do desenvolvimento e manutenção desta perturbação. 
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2.2.2. Modelo cognitivo de Clark e Wells (1995) 

O modelo cognitivo de Clark e Wells (1995) baseia-se em vários modelos 

anteriores, ao mesmo tempo que sugere uma síntese única dos mesmos, procurando 

explicar a permanência da ansiedade social apesar da exposição frequente à situação social 

temida (como cit. por Clark, 2001). 

De acordo com Clark e Wells (1995), a pessoa com fobia social quando entra numa 

situação social, activa crenças incondicionais negativas sobre si (e.g., “Eu sou inaceitável, 

chato e estúpido”), crenças condicionais relativas à avaliação do desempenho social (e.g., 

“Se discordar de alguém, vão pensar que sou estúpido/vão rejeitar-me”) e padrões 

demasiado elevados para o desempenho social (e.g., “Eu tenho de ter sempre algo 

inteligente para dizer”) (como cit. por Clark, 2001). Estas crenças levam o indivíduo a 

avaliar as situações sociais como perigosas e a prever a não realização dos seus padrões de 

desempenho (e.g., “Eu vou tremer, vou fazer figura de parvo”), avaliando invariavelmente 

sinais ambíguos do contexto social como confirmatórios da avaliação negativa por parte 

dos outros (Clark, 2001; Hackmann, Clark, & McManus, 2000; Stopa & Clark, 2000).  

Quando na situação social, o indivíduo inicia um processo de auto-monitorização, o 

qual gera informação interna para inferir sobre a forma como estará a ser percepcionado e 

avaliado pelos outros. No entanto, esta informação interna é processada de forma a gerar 

uma auto-imagem desfavorável. Deste modo, o indivíduo fica preso num sistema fechado 

no qual as evidências para os seus medos são auto-geradas e as evidências 

desconfirmatórias (e.g., a resposta das outras pessoas) tornam-se inacessíveis ou são 

ignoradas (Clark, 2001; Stopa & Clark, 2000).  

Assim, o indivíduo inicia frequentemente um conjunto de comportamentos e/ou 

processos internos, designados comportamentos de segurança, cujo objectivo é prevenir ou 

minimizar a possibilidade da avaliação negativa por parte dos outros. Contudo, Clark e 

Wells (1995) identificam quatro possíveis consequências da utilização destes 

comportamentos, as quais contribuem para a manutenção das crenças sobre as situações 

sociais e sobre o fraco desempenho social: 1) a não ocorrência do acontecimento temido é 

atribuída a estes comportamentos, em vez de a situação ser avaliada como menos perigosa; 

2) alguns destes comportamentos têm o efeito paradoxal de exacerbar e/ou prolongar os 

sintomas receados (e.g., vestir várias peças de roupa para evitar que se note que está a suar, 

aumenta a probabilidade de suar); 3) a maioria destes comportamentos acentuam as 

tendências de auto-observação e monitorização tornando mais salientes os sintomas 
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experienciados e a auto-imagem desfavorável, reduzindo a disponibilidade cognitiva 

requerida para um desempenho social eficaz; 4) os comportamentos de segurança podem 

ainda contaminar as interacções sociais fazendo com que a pessoa pareça isolada, 

desinteressada ou não amigável, levando a que os outros respondam de forma 

desfavorável, reduzindo assim a probabilidade de o indivíduo receber feedback positivo e 

desafiar as crenças e pensamentos negativos sobre si e o seu desempenho (como cit. por 

Clark, 2001; Wells, 2006). 

Após sair da situação social os pensamentos negativos e emoções desagradáveis 

não desaparecem imediatamente, apesar do decréscimo da resposta de ansiedade, pelo que 

não raramente a análise retrospectiva, influenciada por um conjunto de enviesamentos 

cognitivos, leva a que as interacções sejam avaliadas como muito mais negativas do que 

foram na realidade, originando um sentimento de vergonha que persiste durante algum 

tempo, mesmo após a remissão da ansiedade (Clark, 2001; Wells, 2006). Outro aspecto 

que caracteriza a análise retrospectiva da situação social é a recuperação de episódios de 

falha social anteriores, os quais são adicionados às recentes experiências que são avaliadas 

como reforço da crença de si como socialmente desadequado, conduzindo a um processo 

de ruminação (Clark, 2001; Wells, 2006). 

Por conseguinte, ao antecipar uma situação social, os pensamentos do indivíduo 

com fobia social são dominados por recordações de fracassos passados, imagens negativas 

de si próprio nessas situações e previsões de mau desempenho social e rejeição. Desta 

forma, a antecipação da situação social provoca frequentemente uma resposta de 

ansiedade, a qual pode conduzir a um evitamento total da situação temida, impedindo a 

desconfirmação das crenças e previsões de avaliação negativa (Clark, 2001; Wells, 2006). 

2.3. Modelos cognitivo-comportamentais e integrativos 

2.3.1. Modelo de Rapee e Heimberg (1997) 

Baseado em modelos anteriores e muito próximo do modelo de Clark e Wells 

(1995), Rapee e Heimberg (1997) desenvolveram um modelo cognitivo-comportamental e 

integrativo que descreve como é que os indivíduos com fobia social processam a 

informação quando confrontados com uma situação social. 

O principal conceito introduzido pelos autores refere-se à designação de audiência, 

utilizada para capturar a experiência do indivíduo com fobia social, a qual se assemelha a 

estar num palco a ser observado pelos outros. Esta audiência é interpretada como sendo 
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inerentemente crítica e como tendo padrões que o próprio é incapaz de corresponder, ao 

mesmo tempo que o próprio atribui muita importância a ser positivamente avaliado pelos 

outros. 

Segundo este modelo, o indivíduo com fobia social, quando se encontra na situação 

social, constrói uma representação mental de como está a ser percepcionado pela 

audiência, baseando-se na informação presente na memória de longo prazo (e.g., 

experiências anteriores em situações semelhantes), informação interna (e.g., sintomas 

somáticos) e informação externa (e.g., expressões faciais das outras pessoas), 

determinando quase invariavelmente a ocorrência de imagens negativas e distorcidas do 

próprio. 

Na situação social, os recursos atencionais distribuem-se entre esta representação 

mental de si e a monitorização da presença de sinais externos de ameaça, ou seja, da 

possível avaliação negativa por parte dos outros. Simultaneamente, o indivíduo tenta 

prever os padrões de desempenho esperados de si pela audiência, de forma a determinar se 

o seu desempenho está a corresponder a esses mesmos padrões. A percepção de 

discrepâncias entre os padrões de desempenho da audiência para aquela dada situação e a 

avaliação do desempenho do próprio, leva à conclusão da provável avaliação negativa por 

parte dos outros e, por conseguinte, o indivíduo começa a antecipar um conjunto de 

consequências sociais catastróficas, decorrentes dessa avaliação negativa. 

Assim, de acordo com este modelo, a resposta de ansiedade será experienciada à 

medida que a avaliação negativa por parte dos outros for tida como mais provável e forem 

antecipadas as suas consequências. A resposta de ansiedade influencia, por sua vez, a 

representação mental de si e da sua aparência e comportamento desfavoráveis, como vistos 

pela audiência, ou seja, assumindo uma natureza negativa.  

Rapee e Heimberg (1997) expandiram assim os modelos anteriores ao enfatizar a 

importância das crenças individuais em relação aos padrões de avaliação mantidos pela 

audiência. 

2.3.2. Modelo integrativo de Wolfe (2005) 

Wolfe (2005) desenvolveu uma teoria integrativa para as perturbações de ansiedade 

em geral, tendo realizado sub-modelos integrativos para as várias perturbações de 

ansiedade, entre as quais a fobia social. 
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De acordo com o autor, a experiência de ansiedade intensa e severa, relativamente a 

situações específicas, deve-se à antecipação de uma catástrofe iminente, a qual implica, a 

um nível implícito, o medo da exposição a visões demasiado dolorosas sobre o Self, 

designadas de feridas do Self. 

Considerando o Self a capacidade reflexiva de nós próprio, isto é da experiência 

individual imediata assim como dos conceitos que o próprio tem sobre si, as feridas do Self 

correspondem a estruturas organizadas relativas a experiências dolorosas do Self ou 

generalizações dessas experiências armazenadas na memória. Apesar de estarem sobretudo 

fora da consciência do indivíduo, influenciam as decisões, escolhas, sentimentos e acções 

do próprio, limitando a vida emocional e influenciando profundamente o próprio 

comportamento.  

Segundo o modelo integrativo em consideração, no caso da fobia social, as feridas 

do Self relacionam-se especificamente com a experiência do Self como socialmente 

inadequado, não amado ou indigno/impróprio, cuja origem provém da vivência de 

vergonha e embaraço a partir de interacções com as pessoas do ambiente familiar e social 

de origem.  

As situações sociais produzem um sentido do Self como estando em perigo (self-

endargement), desencadeando uma resposta de ansiedade intensa que protege o indivíduo 

de experienciar sentimentos demasiadamente dolorosos de inadequação e inferioridade e 

leva ao evitamento frequente das situações sociais. 

Quando na situação social, o sentido do Self em perigo (self-endargement) lida com 

a mudança do foco da atenção para a preocupação com as limitações sociais e com a 

antecipação da reacção de rejeição, hostilidade ou desdém por parte dos outros. A atenção 

auto-focada é assim reconhecida como um importante factor de manutenção para a fobia 

social, pois em vez de o indivíduo estar em contacto com a experiência imediata, 

percepciona-se de acordo com a perspectiva do observador, gerando uma auto-imagem 

pior ou mais ansiosa do que na realidade está a apresentar. Para além disso, o indivíduo 

avalia a percepção da sua imagem de acordo com padrões idealizados, resultando muitas 

vezes na consciência da discrepância entre a sua aparência e desempenho e a forma de agir 

e comportar-se que acredita serem as ideais e desejáveis para a situação, gerando ansiedade 

e sofrimento. Deste modo, o segundo principal processo de manutenção da fobia social é o 

evitamento das situações temidas, o que resulta numa diminuição da ansiedade a curto 

prazo, mas reforça as feridas do Self  a longo prazo e, por conseguinte, a fobia social. 
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O terceiro processo de manutenção referido pelo autor é a estratégia interpessoal 

adoptada por pessoas com esta perturbação para gerir a impressão transmitida aos outros. 

Quando a transmissão de uma impressão positiva é bem sucedida, o indivíduo experiencia 

uma redução temporária de ansiedade, uma vez que não tem de enfrentar as crenças e 

imagens negativas sobre si. No entanto, esta melhora é apenas temporária, porque o 

indivíduo acredita que de alguma forma está a enganar o outro, pelo que a própria 

credibilidade é avaliada como tendo sido prejudicada. Neste sentido, a pessoa tem muita 

dificuldade em aceitar e acreditar no feedback positivo expresso pelos outros, focando-se 

nas crenças negativas sobre si e o seu desempenho, permanecendo as feridas do Self 

activas e iniciando de novo a resposta de ansiedade e evitamento relativamente às situações 

sociais. 

3. Regulação emocional e estratégias de regulação emocional 

Uma emoção é activada quando um evento interno ou externo é avaliado como 

particularmente relevante para o indivíduo, implicando mudanças comportamentais, 

subjectivas e fisiológicas, que o preparam para responder rápida e adaptativamente à 

situação percepcionada, com vista ao alcançar de objectivos e à satisfação de necessidades 

(Greenberg & Paivio, 1997; Gross & Muñoz, 1995). 

A forma como as emoções energizam, organizam e motivam o funcionamento 

adaptativo depende de uma variedade de processos através dos quais as emoções são 

reguladas (Greenberg & Paivio, 1997). A regulação emocional consiste no processo a 

partir do qual o indivíduo procura influenciar as emoções que experiencia, o momento da 

sua ocorrência e como essas emoções são vivenciadas e/ou expressas (Gross, 1998). Ao 

aplicar estratégias para aumentar, diminuir ou manter um ou mais componentes de uma 

determinada resposta emocional, o indivíduo pode influenciar todas as dimensões do 

processamento emocional, nomeadamente a nível fisiológico, cognitivo, comportamental, 

experiencial e social (Gross, 1998, 2002).   

De acordo com o momento em que as estratégias de regulação emocional têm o seu 

primeiro impacto no processo emocional, podem ser categorizadas como antecedentes à 

emoção ou posteriores à activação emocional (Gross, 1998). As primeiras têm lugar antes 

de ocorrer a total activação das tendências de resposta e consequente modificação do 

comportamento e da resposta fisiológica do sistema periférico. As estratégias de regulação 
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emocional focadas na resposta surgem após a activação emocional ter ocorrido e as 

tendências de resposta terem sido geradas (Gross, 1998, 2002).  

Gross (1998) defende que as estratégias que ocorrem em diferentes momentos do 

processo emocional acarretam consequências afectivas, cognitivas e sociais distintas. Com 

o intuito de testar esta hipótese e compreender as diferenças individuais no processo de 

regulação emocional, a investigação tem dedicado especial atenção a duas estratégias 

específicas: Reavaliação cognitiva e Supressão emocional. 

Este foco baseia-se em vários argumentos: em primeiro lugar, estas constituem duas 

estratégias que as pessoas utilizam frequentemente no seu dia-a-dia; em segundo lugar, são 

particularmente fáceis de manipular em laboratório e, por isso, de estudar em termos de 

diferenças individuais. Por último, são representativas de cada um dos dois grandes 

momentos do processo emocional, ou seja, a fase anterior à activação emocional 

(reavaliação cognitiva) e a fase posterior à activação de tendências de resposta (supressão 

emocional) (Gross & Muñoz, 1995). 

A reavaliação cognitiva é um tipo de modificação cognitiva, que consiste em 

interpretar uma situação emocionalmente activadora em termos não emocionais, de forma 

a fazer decrescer a sua relevância emocional e, assim, o grau em que a tendência de 

resposta emocional é activada (Gross, 1998, 2002). A supressão emocional, por sua vez, 

pertence à família das estratégias de modelação da resposta, inibindo o comportamento 

expressivo-emocional, após as tendências de resposta emocional terem sido geradas 

(Gross, 2002). 

Neste sentido, Gross e John (2003) desenvolveram diversas investigações 

laboratoriais com vista ao conhecimento das implicações da utilização de cada uma destas 

estratégias emocionais, particularmente em termos afectivos, cognitivos e sociais. 

 Afecto 

Afectivamente, os indivíduos que utilizam a reavaliação cognitiva experienciam e 

expressam mais emoções agradáveis e menos emoções desagradáveis, apresentando menor 

resposta experiencial e comportamental, sem intensificar a resposta fisiológica, 

comparativamente a indivíduos que utilizam menos frequentemente esta estratégia (Gross, 

1998, 2002). A supressão emocional, por sua vez, associa-se a menor experiência e 

expressão de emoções agradáveis, a experiência mais frequente de emoções desagradáveis 

(Gross & John, 2003) e ao aumento da resposta fisiológica devido ao esforço exigido para 
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a inibição do comportamento expressivo-emocional em curso, associando-se ao 

agravamento de situações de hipertensão e doença arterial coronária (Gross, 1998, 2002).  

Cognição 

Em termos cognitivos, tem sido concluído que a supressão emocional é uma 

estratégia com custos desta natureza, contrariamente à reavaliação cognitiva que parece 

não implicar consequências cognitivas.  

A supressão emocional ao requerer auto-monitorização e acções auto-correctivas 

relativamente ao processo emocional, exige uma participação contínua de diversos 

recursos cognitivos, reduzindo assim os recursos disponíveis para o processamento dos 

acontecimentos externos. Desta forma, ocorre o comprometimento do desempenho em 

tarefas de memória verbal posteriores à situação, comparativamente a indivíduos a quem 

não foi pedido para utilizarem esta estratégia específica ou que recorreram à reavaliação 

cognitiva (Gross, 2002). Este efeito da supressão emocional sobre a memória verbal 

verifica-se relativamente a diapositivos activadores de emoções fortes e fracas, sugerindo 

que é o processo envolvido na supressão que em si é cognitivamente exigente, em vez da 

quantidade de informação emocional que é suprimida.  

Curiosamente, a supressão não tem efeito na memória não verbal, sugerindo que os 

seus custos são devidos às exigências verbais das auto-instruções utilizadas durante o 

recurso a esta estratégia (Gross, 2002; Gross & John, 2003). 

Funcionamento Social 

No domínio social, a supressão emocional parece ter consequências menos 

satisfatórias comparativamente à reavaliação cognitiva, uma vez que leva a que o indivíduo 

partilhe menos as suas emoções, o que enfraquece o apoio social recebido, reduz o recurso 

ao apoio social instrumental e emocional e faz com que o indivíduo seja menos apreciado 

pelos outros (Gross, 2002; Gross & John, 2003; Gross, Richards, & John, 2006). 

A supressão emocional diminui a expressão de emoções agradáveis e 

desagradáveis, impedindo que os outros tenham acesso a sinais de natureza social 

importantes. Para além disso, a constante monitorização da própria expressão facial e dos 

sinais vocais pode tornar a pessoa menos capaz de atender aos estímulos do contexto em 

que se encontra, tornando-se por isso menos responsiva às pistas emocionais do(s) outro(s). 

Pelo contrário, a reavaliação cognitiva ao atenuar a experiência e a expressão de emoções 
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desagradáveis e não tendo impacto ou favorecendo a experiência e expressão de emoções 

agradáveis, na ausência de custos cognitivos, sugere ter consequências sociais mais 

benéficas relativamente à estratégia de supressão emocional (Gross & John, 2003). 

Os indivíduos que utilizam a reavaliação cognitiva mais provavelmente partilham 

as suas emoções, agradáveis e desagradáveis, com os outros, apresentam relações de maior 

proximidade e são mais apreciados pelos outros, comparativamente aos que utilizam a 

supressão emocional (Gross, 2002; Gross & John, 2003).  

Gross (2002) concluiu ainda que os interlocutores de pessoas que utilizam a 

estratégia de supressão emocional no momento da interacção sofrem aumento da pressão 

arterial, comparativamente à situação de interacção com uma pessoa que esteja a recorrer à 

estratégia de reavaliação cognitiva, ou com uma pessoas a quem não foi pedido para 

utilizar uma estratégia específica de regulação emocional. 

Em suma, as duas estratégias de regulação emocional, reavaliação cognitiva e 

supressão emocional, implicam consequências para o indivíduo que as utiliza e para os 

outros com quem interage, as quais se afiguram relevantes para a manutenção e/ou 

agravamento dos sintomas associados à fobia social, assim como para o desenvolvimento 

dos mesmos. Neste sentido, sugere-se particularmente pertinente estudar a utilização destas 

duas estratégias de regulação emocional, por parte de pessoas com queixas de ansiedade 

social. 

3.1. As estratégias Reavaliação cognitiva e Supressão emocional na fobia social 

As pessoas com elevada ansiedade social recorrem mais frequentemente à 

supressão emocional, comparativamente a pessoas com baixa ansiedade social (Turk, 

Heimberg, Luterek, Mennin, & Fresco, 2005), apesar da vivência de emoções agradáveis 

menos intensas e menos acontecimentos sociais positivos no dia seguinte à sua utilização 

(Farmer & Kashdan, 2012). 

A supressão emocional geralmente tende a aumentar a auto-monitorização, a qual 

por sua vez contribui para a hipervigilância relativamente a possíveis ameaças de avaliação 

social negativa em pessoas com elevada ansiedade social. Assim, os esforços cognitivos 

implicados na utilização da supressão emocional consomem recursos que poderiam ser 

utilizados para optimizar o desempenho em contextos sociais nos quais as emoções surgem 

(Muraven & Baumeister, 2000), bem como para atender e recuperar informação social 

durante as interacções, aumentando assim o desconforto experienciado por pessoas com 
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elevada ansiedade social em contextos sociais (Butler et al., 2003; Gross, 2002; Gross et 

al., 2006). O recurso à supressão emocional gera ainda no indivíduo a sensação de 

incongruência ou discrepância entre a experiência interna e a expressão externa, originando 

a sensação de que o próprio não está a ser autêntico, a qual por sua vez gera sentimentos 

negativos sobre si e tende a alienar o indivíduo (Gross & John, 2003), agravando as 

crenças negativas sobre o próprio e o isolamento já característicos da fobia social (Beck et 

al., 1985; Clark, 2001; Rapee & Heimberg, 1997). 

Os esforços de supressão de emoções agradáveis associados à elevada ansiedade 

social parecem dever-se à tentativa de minimizar a possibilidade do foco de atenção por 

parte das outras pessoas no próprio, no entanto, simultaneamente inviabilizam os esforços 

para construir relações de proximidade através da partilha de emoções (Turk et al., 2005). 

Assim, embora a regulação de emoções desagradáveis, no sentido do seu 

decréscimo, se admita ser adaptativo em contextos sociais, o mesmo sentido de regulação 

relativamente às emoções agradáveis revela um efeito paradoxal. Para este efeito, contribui 

ainda o facto de as pessoas que expressam emoções agradáveis serem percepcionadas 

como mais simpáticas, sinceras e gentis, pelo que as pessoas com elevada ansiedade social, 

ao suprimirem emoções agradáveis, podem contribuir para os resultados temidos ao serem 

percebidas como fonte de interacção ou parceiros de relação indesejados (Butler et al., 

2003; Gross et al., 2006). A estes aspectos acresce o facto de a supressão emocional levar 

ao aumento da resposta fisiológica do próprio e da pessoa com quem interage, contribuindo 

para a redução da probabilidade de as pessoas com ansiedade social elevada receberem 

uma resposta positiva por parte dos outros, mantendo e/ou agravando as consequências 

interpessoais já referidas. 

A reavaliação cognitiva, por sua vez, é considerada uma estratégia de regulação 

emocional relativamente bem sucedida na atenuação de emoções desagradáveis (Gross, 

2002), no entanto, as pessoas com elevada ansiedade social consideram-se menos capazes 

e eficazes relativamente à implementação desta estratégia, recorrendo menos à sua 

utilização comparativamente a pessoas com baixa ansiedade social (Farmer & Kashdan, 

2012). Para além disso, quando instruídas para utilizar a reavaliação cognitiva, 

demonstram reduzida actividade neuronal nas regiões cerebrais associadas à regulação 

emocional e não beneficiam das consequências associadas a esta estratégia, uma vez que, 

experienciam níveis semelhantes de acontecimentos sociais negativos no dia seguinte à sua 

utilização. Pelo contrário, as pessoas com baixa ansiedade social experienciam menos 

distress e eventos sociais negativos no dia seguinte à sua utilização (Farmer & Kashdan, 
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2012). Deste modo, as pessoas com elevada ansiedade social parecem não beneficiar de 

uma estratégia de regulação emocional geralmente adaptativa como é a reavaliação 

cognitiva.  

3.2. Dificuldades de regulação emocional na fobia social 

De acordo com Gratz e Roemer (2004), a regulação emocional pode ser 

conceptualizada como envolvendo: a) consciência e compreensão das emoções; b) 

aceitação das emoções; c) capacidade de controlo dos impulsos e envolvimento em 

comportamentos orientados para objectivos aquando da experiência de emoções 

desagradáveis; e d) capacidade para utilizar de forma flexível estratégias para modular a 

resposta emocional, de forma a concretizar objectivos individuais e responder às 

exigências situacionais. Segundo os autores, a ausência de uma ou de todas estas 

capacidades implica a presença de dificuldades de regulação emocional ou desregulação 

emocional, as quais estão na base da maioria das formas de psicopatologia (APA, 1994, 

2000; Gross & Muñoz, 1995).  

Neste sentido, tem sido postulado que a regulação emocional desempenha uma 

função unificadora relativamente às constelações de sintomas envolvidos nas várias formas 

de psicopatologia (Gratz & Roemer, 2004; Gross & Munõz, 1995). Não obstante, parece 

clara a relevância de especificar as dificuldades de regulação emocional subjacentes a 

diferentes formas de psicopatologia, particularmente em relação às perturbações em que 

essas dificuldades assumem relevância primordial para a sua origem e manutenção, como é 

o caso das perturbações de ansiedade, as quais representam em si perturbações emocionais 

(Barlow, 1991).  

A fobia social por definição implica a experiência de níveis elevados de ansiedade, 

medo e evitamento relativamente a contextos sociais, sugerindo assim a presença de 

dificuldades de regulação emocional relevantes para o desenvolvimento e manutenção dos 

sintomas e comprometimento funcional associados a esta perturbação (Gross, 2008; 

Goldin, Manber, Hakimi, Canli, & Gross, 2009). No entanto, a investigação sobre os 

processos emocionais, nomeadamente quanto às dificuldades de regulação emocional, 

característicos na fobia social e respectivas implicações é muito escassa.  

Os dados existentes sugerem a presença de uma regulação emocional desadaptativa, 

especialmente na forma de evitamento situacional e ruminação (Kashan & Breen, 2008 

como cit. por O’Toole, Hougaard, & Mennin, 2013), supressão emocional (Mennin, 
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McLaughlin, & Flangan, 2009; Turk et al., 2005), baixo conhecimento emocional, 

particularmente de natureza intrapessoal, ou seja, baixa capacidade de identificação das 

emoções experienciadas e expressas pelo próprio e compreensão de quais as emoções mais 

adaptativas face aos diferentes contextos (Mennin et al., 2009; Turk et al., 2005; O’Toole 

et al., 2013). No que respeita ao conhecimento emocional interpessoal, a principal 

dificuldade associada à fobia social refere-se à dificuldade de compreensão de emoções 

complexas comparativamente a emoções básicas (O’Toole et al., 2013). Rusch, 

Westermann, e Lincoln (2012) encontraram ainda que a ansiedade social se associa à não 

aceitação de emoções desagradáveis, dificuldades de controlo dos impulsos e de utilização 

de estratégias de regulação emocional adaptativas face às situações. 

Síntese 

A revisão dos principais dados existentes na literatura sobre os processos 

emocionais envolvidos na fobia social, demonstra a presença de dificuldades de regulação 

emocional e utilização de estratégias de regulação emocional problemáticas, as quais 

implicam o aumento e manutenção da ansiedade social e outros sintomas implicados na 

fobia social. Assim, torna-se claro que reduzir os factores de manutenção da fobia social a 

variáveis cognitivas e comportamentais revela-se demasiado simplista e severamente 

incompleto, sendo que a integração de todas estas variáveis, pelo contrário, se afigura mais 

profícua para uma compreensão verdadeiramente abrangente e integrativa sobre esta 

perturbação. 

Neste sentido, parece igualmente relevante atender aos dados provenientes de um 

recente modelo integrativo, os quais comprovam ainda a relevância do sistema emocional 

para a regulação da satisfação das necessidades psicológicas, na medida em que, 

dificuldades de regulação emocional impedem uma adequada regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas, contribuindo para o desenvolvimento de perturbações 

psicológicas. Uma vez que este modelo integrativo ainda não foi estudado relativamente a 

perturbações específicas, como é o caso da fobia social, sugere-se pertinente debruçarmo-

nos sobre o mesmo, de forma a desbravar este trilho do conhecimento, com possíveis 

contributos significativos para a clarificação das vias etiológicas da fobia social, 

conceptualização teórica e planeamento da intervenção psicoterapêutica relativamente a 

esta perturbação.  
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4. Modelo de Complementaridade Paradigmática 

O Modelo de Complementaridade Paradigmática (MCP) (Vasco, 2005) é um 

modelo integrativo que propõe uma teoria da adaptação compreensiva, assente em sete 

polaridades dialécticas de necessidades psicológicas fundamentais para o bem-estar 

psicológico (Faria & Vasco, 2011; Vasco & Velho, 2010).  

O MCP apresenta as necessidades psicológicas como sendo “essenciais e 

universais, na medida em que constituem os nutrientes sem os quais a vida psicológica 

deixa de ser possível” (Conceição & Vasco, 2005, p. 57), visto que a sua carência gera um 

desequilíbrio organísmico, assinalado pelo sistema emocional, de forma a promover 

acções, internas e/ou externas, tendentes ao restabelecimento do equilíbrio (Vasco, 2012). 

As necessidades expressam-se através de sentimentos, desejos e acções, assim 

como, através da sua influência sobre os processos da percepção, memória e pensamento, 

quer num contexto intrapsíquico, quer num contexto interpessoal, constituindo instâncias 

do próprio Self (Conceição & Vasco, 2005). Assim, só estando afectiva e efectivamente 

relacionados connosco próprios e com os outros é que é possível satisfazer as nossas 

necessidades (Vasco, 2005). 

O MCP defende que as necessidades não são unidimensionais, concebendo-as 

como polaridades dialécticas, as quais definem pares de necessidades que interagem entre 

si, influenciando-se recíproca e sinergicamente. Assim, dentro de cada polaridade, o grau 

de regulação de uma das necessidades influencia o grau de regulação da outra e vice-versa. 

Este modelo postula ainda a ausência de qualquer hierarquia entre as diversas polaridades, 

sendo todas igualmente importantes para o bem-estar.  

O MCP propõe, assim, sete polaridades dialéticas de necessidades psicológicas 

(Faria & Vasco, 2011; Vasco & Velho, 2010), apresentadas na Tabela 1. 

Ainda de acordo com este modelo, as necessidades nunca estão totalmente 

satisfeitas, dependendo o seu grau de satisfação de um processo contínuo e permanente de 

negociação e balanceamento entre as diversas polaridades (Faria & Vasco, 2011; Vasco, 

2012). Assim, o bem-estar psicológico dependerá directamente da capacidade individual de 

regular adequadamente a satisfação das várias necessidades, sendo essa regulação 

entendida em termos dialécticos, tanto a nível horizontal (entre os extremos e ao longo de 

cada polaridade) como a nível vertical (entre as diversas polaridades) (Vasco, 2009; Vasco 

& Velho, 2010; Vasco, Vaz & Conceição, 2010; Faria & Vasco, 2011). Deste modo, tendo 

em conta a teoria da perturbação subjacente ao MCP, as diversas perturbações mentais 
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resultam de desequilíbrios na regulação dialéctica da satisfação das várias polaridades, 

devido à rigidificação em qualquer dos pólos (Faria & Vasco, 2011). 

Tabela 1. Necessidades Psicológicas Dialécticas postuladas pelo MCP 

Prazer 

Ser capaz de experienciar e desfrutar de prazeres 
físicos e psicológicos. 

↔ 

Dor 

Ser capaz de vivenciar dores inevitáveis e de lhes 
atribuir um significado. 

Proximidade 
 Ser capaz de estabelecer e manter relações de 
proximidade com os outros. 

↔ 

Diferenciação 
Ser capaz de se diferenciar dos outros e de se auto-
determinar. 

Produtividade 
Ser capaz de concretizar desafios sentidos como 

valiosos. 
↔ 

Lazer 
Ser capaz de relaxar e sentir-se confortável com isso. 

Controlo 
Ser capaz de exercer influência sobre o meio. 

↔ 
Cooperação 

Ser capaz de delegar, de abrir mão. 

Exploração 
Ser capaz de explorar o meio e de se abrir à novidade. 

↔ 
Tranquilidade 

Ser capaz de apreciar o que se tem e o que é. 

Coerência do Self 

Congruência entre o Self real e o Self ideal; 
congruência entre os pensamentos, sentimentos e 
comportamentos do próprio. 

↔ 

Incoerência do Self 

Ser capaz de tolerar conflitos e incongruências 
ocasionais. 

Auto-estima 
Ser capaz de estar satisfeito consigo próprio e de 
gostar de si. 

↔ 

Auto-crítica 
Ser capaz de identificar, aceitar e aprender com 
insatisfações pessoais. 

 

Assim sendo, o MCP afasta qualquer ideia, expressa ou implícita, de necessidades 

“boas” (“sintónicas”) ou “más” (“distónicas”), dado que todas as necessidades podem ser 

adaptativas ou patológicas, sugerindo-se mais adequado o conceito de “patologia de 

necessidades” em vez de “necessidades patológicas” (Conceição & Vasco, 2005). Neste 

sentido, a patologia de necessidades não se prende com as necessidades em si, mas com os 

processos disfuncionais que se encontram na base da sua regulação. Conceição e Vasco 

(2005) propõem que a patologia das necessidades se estrutura em cinco dimensões: a) Não 

conhecer e/ou não validar as necessidades próprias; b) Não diferenciar e/ou não relacionar 

as necessidades próprias; c) Não escolher e/ou não se comprometer com as necessidades 

próprias; d) Não permitir a satisfação e/ou a frustração das necessidades próprias; e) Não 

actualizar e/ou não transcender as necessidades próprias. 

Os estudos realizados a partir do MCP demonstram correlações significativas entre 

a capacidade de regulação das sete polaridades dialécticas de necessidades psicológicas e a 

presença de bem-estar psicológico, nomeadamente maiores níveis de satisfação em cada 

um dos pólos de necessidades associam-se a níveis de bem-estar mais elevados, sendo que, 
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pelo contrário, uma menor capacidade de regulação da satisfação das necessidades surge 

frequentemente associada a maiores níveis de distress (Bernardo & Vasco, 2011; Cadilha 

& Vasco, 2010; Calinas & Vasco, 2011; Conde & Vasco, 2012; Fonseca & Vasco, 2011; 

Guerreiro & Vasco, 2011; Rodrigues & Vasco, 2010; Rucha & Vasco, 2011; Sol & Vasco, 

2012).  

Os estudos mais recentes têm ainda demonstrado que a capacidade de regulação da 

satisfação de necessidades encontra-se relacionada com a regulação emocional, na medida 

em que dificuldades no processamento emocional impedem a regulação da satisfação das 

necessidades, pelo que quando o sistema emocional não está a funcionar adequadamente, a 

regulação da satisfação das necessidades é afectada e pode cristalizar-se enquanto 

perturbação psicológica. Neste sentido, tal como previsto pelo MCP, a maioria das 

medidas de desregulação emocional revela-se negativa e significativamente correlacionada 

com a satisfação das necessidades psicológicas (Vasco, 2009; Vasco et al., 2010; Vasco & 

Velho, 2010; Telo & Vasco, 2012).  

  



 

27 

 

5. Problemática e Objectivos  

A fobia social é uma perturbação de ansiedade muito prevalente e severamente 

incapacitante, apesar de continuar a ser pouco reconhecida por parte dos profissionais de 

saúde, nomeadamente pelos psicólogos clínicos.  

Apenas recentemente se notou um aumento do interesse por parte da investigação 

científica pelo estudo desta perturbação, sendo uma das maiores lacunas o conhecimento 

dos processos emocionais envolvidos na mesma, dado que a pouca investigação realizada 

tem dado primazia quase absoluta aos aspectos cognitivos e comportamentais subjacentes à 

fobia social. Deste modo, torna-se urgente a realização de investigação científica dedicada 

ao estudo dos processos emocionais envolvidos nesta perturbação, a qual poderá ter 

implicações e aplicações directas na conceptualização teórica e intervenção 

psicoterapêutica junto de pessoas com dificuldades desta natureza. Considera-se ainda 

sobremaneira relevante estudar o comportamento de variáveis provenientes dos modelos 

integrativos, como é o caso das necessidades psicológicas postuladas pelo Modelo de 

Complementaridade Paradigmática, em população clínica com queixas de ansiedade social, 

antecipando-se um significativo impacto ao nível do conhecimento etiológico da fobia 

social, assim como, ao nível da conceptualização teórica e intervenção psicoterapêutica. 

Neste sentido, o presente estudo assume como objectivo principal contribuir para 

uma compreensão mais alargada da ansiedade social e, por conseguinte, da fobia social 

enquanto expressão clínica de elevada ansiedade social, particularmente no que respeita ao 

funcionamento do sistema emocional e à regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas. Assim, como objectivos específicos consideram-se: 

1) perceber a relação entre a ansiedade social e a utilização das estratégias de 

regulação emocional Reavaliação cognitiva e Supressão emocional; 

2) compreender a relação entre a ansiedade social e seis Dificuldades de regulação 

emocional específicas; 

3) caracterizar a regulação da satisfação das Necessidades psicológicas na 

ansiedade social; 

4) perceber se existem diferenças entre o grupo com queixas de ansiedade social e o 

grupo pertencente à população geral quanto às variáveis em estudo. 
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5.1. Hipóteses 

Tendo em conta a revisão de literatura apresentada e considerando os objectivos do 

presente estudo, colocam-se as seguintes hipóteses: 

H1: O grupo com queixas de ansiedade social e a receber acompanhamento 

psicoterapêutico devido às mesmas, em comparação com o grupo da população geral, em 

situações de desempenho e interacção social, apresenta níveis mais elevados de: 

a) Ansiedade social; 

b) Evitamento; 

c) Comportamentos de segurança; 

d) Pensamentos automáticos negativos. 

H2: O grupo com queixas de ansiedade social, em comparação com o grupo da população 

geral, utiliza mais a Supressão emocional como estratégia de regulação emocional e menos 

a Reavaliação cognitiva. 

H3: O grupo com queixas de ansiedade social, em comparação com o grupo da população 

geral, apresenta níveis mais elevados de: 

a) Falta de consciência das respostas emocionais (Consciência); 

b) Dificuldade de compreensão da resposta emocional (Clareza); 

c) Não aceitação da resposta emocional (Não aceitação); 

d) Acesso limitado a estratégias de regulação emocional percebidas como eficazes 

(Estratégias); 

e) Dificuldade de controlo dos impulsos (Impulsos); 

f) Dificuldade de envolvimento em comportamentos orientados para objectivos, 

aquando da experiência de emoções desagradáveis (Objectivos). 

H4: O grupo com queixas de ansiedade social, em comparação com o grupo da população 

geral, apresenta menores níveis de regulação da satisfação das Necessidades psicológicas. 

Relativamente às relações entre as variáveis em estudo colocam-se as seguintes 

hipóteses: 

H5: As variáveis Ansiedade social, Evitamento de situações de desempenho e interacção 

social, Pensamentos automáticos negativos e Comportamentos de segurança apresentam 

correlações positivas entre si. 
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H6: As variáveis Ansiedade social, Evitamento de situações de desempenho e interacção 

social, Pensamentos automáticos negativos e Comportamentos de segurança apresentam 

correlações positivas com as variáveis:  

a) Supressão emocional; 

b) Dificuldades de regulação emocional. 

H7: As variáveis Ansiedade social, Evitamento de situações de desempenho e interacção 

social, Pensamentos automáticos negativos e Comportamentos de segurança apresentam 

correlações negativas com as variáveis: 

a) Reavaliação cognitiva; 

b) Necessidades psicológicas. 

H8: As seis dimensões de Dificuldades de regulação emocional correlacionam-se 

positivamente entre si. 

H9: As seis dimensões de Dificuldades de regulação emocional correlacionam-se 

positivamente com a estratégia de regulação emocional Supressão emocional. 

H10: As seis dimensões de Dificuldades de regulação emocional correlacionam-se 

negativamente com as variáveis: 

a) Reavaliação cognitiva; 

b) Necessidades psicológicas. 

H11: As Necessidades psicológicas e as polaridades dialécticas correlacionam-se 

positivamente entre si. 

H12: As Necessidades psicológicas e as polaridades dialécticas correlacionam-se 

positivamente com a variável Reavaliação cognitiva. 

H13: As Necessidades psicológicas e as polaridades dialécticas correlacionam-se 

negativamente com a estratégia Supressão emocional. 
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6. Metodologia 

6.1. Procedimentos e Participantes 

Para a realização deste estudo, foram primeiramente enviados pedidos de 

autorização escritos a todos os autores dos instrumentos de avaliação utilizados, tendo sido 

concedida a autorização para a sua utilização por parte dos mesmos. Foram ainda 

contactadas formalmente entidades públicas e privadas, com o intuito de solicitar a sua 

colaboração para a recolha da subamostra clínica deste estudo. 

Assim, a obtenção da amostra estudada respeitou dois critérios distintos, por um 

lado, específico e intencional, relativamente ao grupo de indivíduos com queixas de 

ansiedade social e a receber acompanhamento psicoterapêutico devido às mesmas, por 

outro lado, um critério de conveniência, não tendo a selecção dos participantes sido 

realizada de forma intencional, quanto ao grupo de participantes pertencentes à população 

geral. A amostra deste estudo divide-se então em duas subamostras, sendo os critérios 

comuns de inclusão ter idade igual ou superior a 18 anos e dominar a língua portuguesa. 

Após as pessoas convidadas a participarem neste estudo terem dado o seu 

consentimento informado (Anexo B), foi-lhes solicitada a escolha de quatro dígitos 

aleatórios, os quais deveriam ser registados em todos os questionários respondidos, 

permitindo manter as suas respostas reunidas, mas salvaguardando o anonimato das 

mesmas, uma vez que não foi pedido qualquer dado relativo à identificação pessoal dos 

participantes. Posteriormente, os participantes procederam ao preenchimento dos dados 

sócio-demográficos solicitados para caracterização da amostra (sexo, idade, estado civil e 

habilitações literárias) e, em seguida, responderam à totalidade dos seis questionários, em 

formato “papel e lápis”. As participações no estudo decorreram em contexto de consultório 

ou em casa do próprio participante, no caso da subamostra de indivíduos com queixas de 

ansiedade social, e apenas em casa no caso dos indivíduos pertencentes à população geral, 

sendo o tempo relativamente demorado de participação no estudo a principal razão para 

admitir que a resposta aos questionários não ocorresse em condições absolutamente 

estandardizadas. 

As respostas dadas pelos participantes foram entregues em envelope fechado, o 

qual foi imediatamente reunido com os restantes envelopes. A todos os participantes foi 

fornecido o contacto electrónico através do qual poderiam solicitar a informação dos 

principais resultados do estudo, após apresentação pública dos mesmos. 
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A amostra total do presente estudo é constituída por 106 sujeitos, dos quais 35 são 

do sexo masculino (33%) e 71 do sexo feminino (67%), com idades compreendidas entre 

os 18 anos e os 65 anos (63% entre 20 e 39 anos). Contudo, tal como já foi dito 

anteriormente, a amostra total deste estudo divide-se em duas subamostras, sendo que o 

grupo de indivíduos com queixas de ansiedade social, e a receber acompanhamento 

psicoterapêutico devido às mesmas, é constituído por 26 indivíduos [M=12 (46.2%); F=14 

(53.8%)], com idades compreendidas entre os 18 e os 49 anos (19% entre 20 e 39 anos). 

Do restante grupo de participantes pertencentes à população geral, foi ainda seleccionada 

uma subamostra, respeitando a equivalência em termos de idade e sexo ao grupo com 

queixas de ansiedade social, perfazendo um total de 26 sujeitos [M=12 (46.2%); F=14 

(53.8%)], com idades compreendidas entre os 19 e os 51 anos (21% entre 20 e 39 anos). 

Esta selecção pretendeu a obtenção de duas amostras de dimensão e características 

demográficas equivalentes, para efeito dos estudos comparativos, evitando a limitação que 

imporia à interpretação de resultados o grande desequilíbrio numérico entre as amostras 

com e sem queixas de ansiedade social. Em ambos os grupos, 53.8% da amostra tem como 

habilitação literária o grau de licenciatura e 65.4% tem estado civil solteiro. 

  



 

32 

 

6.2. Instrumentos e Variáveis 

A Tabela 2 apresenta as variáveis estudadas na presente investigação, assim como 

os instrumentos seleccionados para a sua avaliação. 

Tabela 2. Variáveis e Instrumentos de avaliação em estudo 

Variáveis Instrumentos Autores 

Ansiedade social e Evitamento 

de situações de desempenho e 
interacção social 

Escala de Ansiedade e 

Evitamento em Situações de 
Desempenho e Interacção Social 

(EAESDIS) 

 
Pinto-Gouveia, Cunha e Salvador 

(1997) 
Comportamentos de Segurança Escala de Comportamentos de 

Segurança na Ansiedade Social 

(ECSAS) 

Pensamentos Automáticos  Escala de Pensamentos 

Automáticos na Ansiedade 

Social (EPAAS) 

Estratégias de regulação 

emocional: 

 

- Reavaliação cognitiva; 

- Supressão emocional. 

Questionário de Regulação 

Emocional (QRE) 

 

Vaz e Martins (2009) 

Versão traduzida e adaptada para a 
população portuguesa do Emotion 

Regulation Questionnaire (ERQ) (Gross 
& John, 2003) 

Dificuldades de regulação 

emocional 
Escala de Dificuldades de 

Regulação Emocional (EDRE) 

Vaz, Vasco e Greenberg (2010) 

Versão traduzida e adaptada para a 
população portuguesa da Difficulties in 

Emotion Regulation Scale (DERS) 

(Gratz & Roemer, 2004) 

Necessidades psicológicas 
Escala de Regulação da 

Satisfação de Necessidades 

(ERSN) 

Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, 

Fonseca, Guerreiro, Rodrigues, 

Rucha e Conde (2012) 

 

Protocolo para avaliação da ansiedade social 

 

É inegável a escassez de instrumentos de auto-resposta que avaliem as diversas 

áreas de dificuldades associadas à fobia social, pelo que Pinto-Gouveia, Cunha e Salvador 

(1997) construíram e desenvolveram um protocolo para a avaliação da ansiedade social, 

com o objectivo de estudar diversos componentes associados à fobia social na população 

portuguesa. Este protocolo é constituído por três instrumentos destinados a avaliar: 1) as 

situações receadas pelas pessoas com fobia social (Escala de Ansiedade e Evitamento em 

Situações de Desempenho e Interacção Social); 2) os pensamentos automáticos que 

ocorrem quando se confrontam com essas situações (Escala de Pensamentos Automáticos 
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na Ansiedade Social); e 3) os comportamentos de segurança que utilizam nas mesmas 

(Escala de Comportamentos de Segurança na Ansiedade Social) (como cit. por Pinto-

Gouveia, Cunha, & Salvador, 2000). 

Embora as três escalas avaliem aspectos diferentes associados à fobia social, e 

tenham sido construídas para utilização independente, os autores defendem que a sua 

utilização conjunta é especialmente útil na avaliação clínica e investigação, ao permitir 

recolher informação acerca de diferentes níveis de funcionamento implicados na fobia 

social (Pinto-Gouveia, Cunha, & Salvador, 2000). De resto, as boas características 

psicométricas das três escalas evidenciam a sua utilidade para a avaliação e para a 

investigação da fobia social (Pinto-Gouveia, Cunha, & Salvador, 2000, 2003). 

6.2.1. Escala de Ansiedade e Evitamento em Situações de Desempenho e 

Interacção Social (EAESDIS) 

A EAESDIS é uma escala de auto-relato que avalia a ansiedade e evitamento em 

situações sociais, sendo composta por 44 itens que representam situações de desempenho e 

interacção social. 

Para cada situação é pedido ao respondente que avalie a ansiedade despoletada pela 

mesma, utilizando para o efeito uma escala de tipo Likert com quatro opções de resposta 

possíveis, em que o número 1 representa “nenhuma” e o número 4 “severa”. O grau de 

evitamento de cada situação é também respondido através de uma escala do mesmo tipo, 

com igual número de opções de resposta, sendo que nesta o 1 representa “nunca” e o 4 

“quase sempre”. É ainda pedido ao respondente que, após ter completado o preenchimento 

da escala, identifique as cinco situações que lhe provocam maior ansiedade, permitindo 

ainda registar outras situações que provoquem desconforto ou ansiedade e que não estejam 

contempladas nos 44 itens da escala.  

A EAESDIS é assim constituída por duas subescalas, a Subescala de Ansiedade e a 

Subescala de Evitamento.  

Os dados mais recentes sobre as qualidades psicométricas desta escala provêm de 

um estudo realizado com três subamostras: a primeira constituída por 534 sujeitos 

pertencentes à população geral; a segunda, por 76 indivíduos com diagnóstico de fobia 

social, de acordo com os critérios do DSM-IV; e a terceira, por 45 participantes com o 

diagnóstico de outra perturbação de ansiedade, também de acordo com os critérios do 

DSM-IV (Pinto-Gouveia, Cunha, & Salvador, 2003). 
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A consistência interna da Subescala de Ansiedade mostrou-se elevada com um 

coeficiente Alfa de Cronbach de .95 na amostra da população geral, e de .94 nas restantes 

duas subamostras. A consistência interna da Subescala de Evitamento é também elevada 

com um coeficiente Alfa de Cronbach igual a .94 na amostra da população geral, de .92 na 

amostra de indivíduos com diagnóstico de fobia social , e de .95 na amostra de indivíduos 

com diagnóstico de outra perturbação de ansiedade.  

Os 44 itens que formam a escala final, possuem na Subescala de Ansiedade 

correlações item-total iguais ou superiores a .30 na amostra da população geral e na 

amostra de indivíduos com diagnóstico de fobia social, à excepção, nesta última, do item 

38 (“Fazer um exame oral”), o qual apresenta uma correlação com o total de .21. Contudo, 

os autores optaram por manter este item, e outros com valores de correlação com o total 

iguais a .30, porque a sua eliminação não aumentava significativamente a consistência 

interna da escala, e por representarem situações que são relevantes para a avaliação clínica 

da fobia social. No que respeita à Subescala de Evitamento, todos os itens apresentaram 

correlações item-total iguais ou superiores a .30, para a amostra da população geral e para 

a amostra com o diagnóstico de fobia social (Pinto-Gouveia, Cunha, & Salvador, 2003). 

As duas subescalas revelaram ainda uma boa fiabilidade temporal e capacidade de 

discriminação entre pessoas com diagnóstico de fobia social, de pessoas com diagnóstico 

de outra perturbação de ansiedade, e de pessoas pertencentes à população geral (Pinto-

Gouveia, Cunha, & Salvador, 2003). 

6.2.2. Escala de Comportamentos de Segurança na Ansiedade Social (ECSAS) 

A ECSAS é um instrumento de auto-relato destinado a avaliar os comportamentos 

de segurança utilizados por indivíduos com ansiedade social nas situações sociais receadas. 

Esta escala é constituída por 15 itens, os quais pedem ao respondente para identificar a 

frequência com que utiliza o comportamento de segurança referido, utilizando para o efeito 

uma escala do tipo Likert, constituída por quatro pontos, na qual o 1 representa “nunca” e o 

4 “quase sempre”. Duas linhas em branco permitem, ainda, que o respondente especifique 

comportamentos de segurança que utiliza habitualmente e que não estejam mencionados 

nos itens da escala. 

Os dados psicométricos mais recentes da ECSAS provêm de um estudo realizado 

com três subamostras: a primeira constituída por 534 sujeitos pertencentes à população 

geral; a segunda, por 76 indivíduos com diagnóstico de fobia social, de acordo com os 
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critérios do DSM-IV; e a terceira, constituída por 45 participantes com o diagnóstico de 

outra perturbação de ansiedade, também de acordo com os critérios do DSM-IV. A 

consistência interna da escala revela-se bastante adequada, sendo o valor do coeficiente 

Alfa de Cronbach de .82 para a amostra da população geral, bem como para amostra de 

pessoas com diagnóstico de fobia social, e de .87 na amostra de indivíduos com 

diagnóstico de outra perturbação de ansiedade (Pinto-Gouveia, Cunha, & Salvador, 2003). 

Os 15 itens finais possuem todos correlações item-total superiores a .30 na amostra 

da população geral, assim como na amostra de indivíduos com diagnóstico de fobia social, 

excepto, nesta última, o item 3 (“Encurtar o discurso, reduzindo ao mínimo o que se tem 

para dizer”), o qual apresenta uma correlação item-total de .29. No entanto, os autores 

justificam a manutenção deste item pelo facto de apresentar correlações item-total 

superiores a .35 em pelo menos um dos grupos das populações estudadas, bem como pela 

sua eliminação não aumentar a consistência interna da escala e, por último, por representar 

um comportamento de segurança clinicamente relevante para o diagnóstico e intervenção 

na fobia social (Pinto-Gouveia, Cunha, & Salvador, 2003). 

A pontuação da escala é obtida pelo somatório das respostas aos 15 itens e permite 

discriminar as pessoas com diagnóstico de fobia social, de pessoas com outras 

perturbações de ansiedade e de pessoas pertencentes à população geral (Pinto-Gouveia, 

Cunha, & Salvador, 2003). 

6.2.3. Escala de Pensamentos Automáticos na Ansiedade Social (EPAAS)  

A EPAAS é um instrumento de auto-relato constituído por um total de 28 itens, os 

quais descrevem pensamentos automáticos que as pessoas com diagnóstico de fobia social 

frequentemente apresentam, quando se encontram numa situação social. Em cada item, é 

pedido ao respondente que avalie a frequência com que surgem os pensamentos referidos 

quando se encontra numa situação social, utilizando uma escala do tipo Likert, constituída 

por quatro pontos, em que 0 representa “nunca” e 3 “quase sempre”. Dois espaços em 

branco permitem ainda que o respondente especifique dois pensamentos automáticos que 

lhe ocorram frequentemente em situações sociais e que não estejam descritos na escala, 

avaliando a frequência dos mesmos, de acordo com a mesma escala anterior.  

Os dados psicométricos mais recentes da EPAAS foram estudados numa amostra 

de 534 indivíduos pertencentes à população geral e 76 sujeitos com o diagnóstico de fobia 

social, de acordo com os critérios do DSM-IV. A consistência interna da escala revelou-se 
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elevada, com um coeficiente Alfa de Cronbach de .95 para a população geral e de .93 na 

amostra com diagnóstico de fobia social. Todos os itens apresentaram uma correlação 

item-total superior a .40, em ambas as amostras estudadas (Pinto-Gouveia, Cunha, & 

Salvador, 2000). 

6.2.4. Questionário de Regulação Emocional (QRE) 

 

Gross e John (2003) desenvolveram o Emotion Regulation Questionnaire (ERQ), 

com o intuito de avaliarem duas estratégias de regulação emocional - Reavaliação 

cognitiva e Supressão emocional - e compreenderem as diferenças individuais na 

utilização dessas estratégias por parte de adultos em situações específicas. 

O ERQ apresenta um total de 10 itens, sendo que cada item avalia apenas uma 

estratégia de regulação emocional específica. Assim, 6 itens referem-se à estratégia de 

regulação emocional Reavaliação cognitiva e os outros 4 à Supressão emocional. Pelo 

menos um item referente a cada uma das estratégias avaliadas refere-se a emoções 

desagradáveis e um outro a emoções agradáveis. A resposta a cada item é expressa numa 

escala de tipo Likert, composta por sete pontos possíveis, significando o 1 “discordo 

totalmente” e o 7 “concordo totalmente”.  

O estudo de validação deste instrumento concretizou-se numa amostra de 1483 

participantes, a qual foi dividida em quatro subamostras. Os resultados obtidos a partir da 

Análise Factorial em Componentes principais, com rotação Varimax, evidenciaram a 

existência de dois factores, o primeiro destes correspondente à Reavaliação cognitiva da 

situação e o segundo factor à Supressão emocional. Os dois factores contribuem para 

explicar mais de metade da variância encontrada em cada uma das quatro subamostras.  

A escala Reavaliação cognitiva apresentou uma média do Alfa de Cronbach para as 

quatro subamostras de .79, e a de Supressão emocional de .73. A fiabilidade temporal, 

avaliada com um intervalo de três meses, foi de .69 para as duas escalas. Os resultados 

foram replicados nas quatro subamostras e revelaram-se consistentes. 

O ERQ foi traduzido e validado para a população portuguesa por Vaz e Martins 

(2009), tendo sido denominado de Questionário de Regulação Emocional (QRE). De forma 

a avaliar a replicação do modelo dos dois factores da versão original, as autoras 

procederam a uma Análise em Componentes Principais, seguida de rotação Varimax, tendo 

confirmado a existência de dois factores explicativos de 49.64% da variância, numa 

amostra de 851 participantes. O primeiro factor foi designado de Reavaliação cognitiva e 
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explica 32.77% da variância. O segundo factor, explicativo de 16.78% da variância, foi 

denominado de Supressão emocional. 

No estudo realizado pelas autoras, não se verificou necessário excluir nenhum item, 

tendo em conta o critério adoptado relativamente a valores de saturação de .20. Contudo, 

na versão portuguesa do questionário, apenas um item não integra a mesma escala 

comparativamente à versão original, correspondendo ao item 5 (“Quando estou perante 

uma situação stressante, forço-me a pensar sobre essa mesma situação de uma forma que 

me ajude a ficar calmo”), o qual na versão original pertence à escala de Reavaliação 

cognitiva, contrariamente à versão portuguesa em que integra a escala de Supressão 

emocional. Vaz e Martins (2009) consideram que a diferença no comportamento 

psicométrico deste item (entre a versão original e a versão traduzida e adaptada para a 

população portuguesa) poderá relacionar-se com diferenças culturais existentes entre 

Portugal e os Estados Unidos da América, na medida em que, para a amostra portuguesa 

estudada, o recurso à alteração do pensamento associado à emoção experienciada pode ser 

interpretada como uma forma de suprimir a emoção que o indivíduo pretende expressar, 

levando ao controlo da activação emocional e consequentemente a um maior mal-estar. 

Quanto aos itens que saturaram em mais do que uma subescala, foram integrados no factor 

de pertença original, sem que tal coloque em causa a especificidade das dimensões 

avaliadas pelo instrumento (Vaz & Martins, 2009). 

A análise teste-reteste, com 6 semanas de intervalo, revelou uma estabilidade 

temporal aceitável para ambas as escalas (Vaz & Martins, 2009). 

6.2.5. Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (EDRE) 

Gratz e Roemer (2004) com o intuito de responderem a uma lacuna existente na 

literatura relativa à ausência de instrumentos de avaliação compreensivos de dificuldades 

de regulação emocional em adultos, desenvolveram a Difficulties in Emotion Regulation 

Scale (DERS). A DERS é uma medida de auto-relato constituída por 36 itens, os quais 

foram desenvolvidos de forma a reflectir seis dificuldades de regulação emocional 

específicas: a) Falta de consciência das respostas emocionais (Consciência); b) Dificuldade 

de compreensão da resposta emocional (Clareza); c) Não aceitação da resposta emocional 

(Não aceitação); d) Acesso limitado a estratégias de regulação emocional percebidas como 

eficazes (Estratégias); e) Dificuldade de controlo dos impulsos (Impulsos); e f) 
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Dificuldade de envolvimento em comportamentos orientados para objectivos aquando da 

experiência de emoções desagradáveis (Objectivos). 

A resposta aos itens é dada de acordo com uma escala do tipo Likert constituída por 

cinco pontos, cujos extremos são o 1 (“quase nunca”) e o 5 (“quase sempre”). 

Os dados psicométricos da DERS indicam uma elevada consistência interna (α=.93) 

e permitem confirmar a estrutura factorial da escala constituída por seis dimensões 

distintas. As seis subescalas apresentaram uma adequada consistência interna, 

apresentando todas valores Alfa iguais ou superiores a .80. Verificou-se ainda uma boa 

consistência teste-reteste, com um intervalo de 4 a 8 semanas, e validade preditiva e de 

constructo adequadas (Gratz & Roemer, 2004). 

A DERS foi traduzida e adaptada para a população portuguesa por Vaz, Vasco e 

Greenberg (2010), tendo-lhe sido atribuída a designação de Escala de Dificuldades de 

Regulação Emocional (EDRE). Foram encontrados valores de consistência interna 

elevados a moderados para as seis subescalas, entre as quais se destacam as subescalas Não 

aceitação (.87), Impulsos (.84) e Estratégias (.83), pelo facto de apresentarem os valores 

Alfa mais elevados.  

6.2.6. Escala de Regulação da Satisfação de Necessidades (ERSN) 

A ERSN corresponde a um instrumento de auto-relato que permite avaliar a 

regulação da satisfação de necessidades psicológicas (Vasco, Bernardo, Cadilha, Calinas, 

Fonseca, Guerreiro, Rodrigues, Rucha, & Conde, 2012). Esta escala tem vindo a ser 

desenvolvida nos últimos anos, como operacionalização do Modelo de Complementaridade 

Paradigmática (MCP), o qual, conforme anteriormente mencionado, postula a existência de 

sete polaridades dialécticas de necessidades: Prazer-Dor; Proximidade-Diferenciação; 

Produtividade-Lazer; Controlo-Cooperação; Exploração-Tranquilidade; Coerência-

Incoerência e Auto-estima-Auto-crítica. 

Cada uma destas sete polaridades corresponde a uma subescala da ERSN e cada 

pólo destes pares a outra subescala, constituindo um total de 21 subescalas. 

A ERSN foi elaborada com base na revisão da literatura sobre necessidades 

psicológicas, tendo em 2012 sido aplicada pela primeira vez com a totalidade das suas 

subescalas, com o objectivo de serem avaliadas as suas qualidades psicométricas (Conde & 

Vasco, 2012). Deste estudo resultou a redução do número total de itens de 159 para 135 

itens, sendo que cada subescala apresenta um número de itens distinto.  
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A resposta a cada item é expressa numa escala de tipo Likert, constituída por oito 

pontos possíveis, significando o 1 “discordo completamente” e o 8 “concordo 

completamente”. Os valores 4 e 5 dividem as dimensões de discordância e concordância, 

respectivamente.  

Os dados mais recentes (Conde & Vasco, 2012) revelam valores de consistência 

interna bons para todas as subescalas, variando quanto às 14 subescalas de necessidades 

psicológicas entre .73, na subescala diferenciação, e .94 na subescala produtividade, e 

relativamente às sete subescalas de polaridades dialécticas, entre .78, na subescala prazer-

dor, e .94, na subescala produtividade-lazer. Não obstante, a subescala dor constitui uma 

excepção aos bons resultados de consistência interna, uma vez que o coeficiente Alfa de 

Cronbach foi de apenas .48, possivelmente devido ao reduzido número de itens desta 

escala, uma vez que contém apenas três itens, sendo a subescala com o menor número de 

itens da ERSN, aspecto que influencia o valor da consistência interna (Pallant, 2005). A 

um nível global, a ERSN revelou uma consistência interna muito elevada (α=.98) (Conde 

& Vasco, 2012).  

6.3. Técnicas de Tratamento de Dados 

O tratamento estatístico dos dados foi realizado com recurso ao software Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS), versão 20 (SPSS Inc., Chicago, IL). 

Inicialmente estudou-se a precisão dos instrumentos utilizados nesta investigação 

com base na análise da consistência interna dos mesmos, através do cálculo do coeficiente 

Alfa de Cronbach. Considerou-se ainda pertinente atender ao estudo do contributo de cada 

item para a consistência interna, através do valor do Alfa com omissão de cada item, assim 

como estudar o poder discriminativo dos itens, com base na observação da correlação de 

cada item com o total da escala a que pertence. 

Em seguida, averiguou-se se os resultados apresentavam uma distribuição normal, 

tendo em conta o objectivo de comparação entre o grupo de indivíduos com queixas de 

ansiedade social, e a receber acompanhamento psicoterapêutico devido às mesmas, e o 

grupo de indivíduos pertencentes à população geral, pelo que foi utilizado o Teste de 

Shapiro-Wilk, visto a dimensão das subamostras ser inferior a 30 (n=26), e o Teste de 

Levene para estudar a igualdade de variâncias entre os dois grupos. Ainda que a avaliação 

dos pressupostos para a utilização de testes paramétricos não tenha sido sempre 

desfavorável, atendendo aos resultados obtidos nos dois testes anteriores optou-se por 
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utilizar testes não paramétricos, pois, pese embora, a aceitação generalizada de que os 

testes não paramétricos são menos potentes que os correspondentes testes paramétricos, 

esta afirmação só é realmente robusta para amostras de grande dimensão, em consequência 

directa do Teorema do limite central
1
 (Marôco, 2011). 

Assim, tendo em conta a reduzida dimensão das subamostras (n<30) e o facto de a 

maioria das variáveis não respeitar cumulativamente a normalidade da distribuição da 

variável e a homogeneidade de variâncias entre os dois grupos em estudo, é razoável 

aceitar-se que o recurso a técnicas de análise não paramétricas se afigura adequado, 

comparativamente às correspondentes paramétricas, no presente estudo. 

Deste modo, o teste das hipóteses centrais deste estudo, relativas às diferenças entre 

o grupo com queixas de ansiedade social e o grupo da população geral, realizou-se com 

recurso ao Teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney (teste unilateral) e à 

MANOVA paramétrica
2
, quando estava em causa a comparação entre grupos relativa a um 

conjunto de variáveis intercorrelacionadas. Já para o estudo da relação entre as variáveis, 

recorreu-se ao Coeficiente de Correlação de Spearman, com o intuito de averiguar a força e 

a direcção das correlações entre as mesmas. Por fim, considerou-se ainda pertinente 

proceder à Análise em Componentes Principais, com rotação Varimax, de forma a resumir 

a informação proporcionada pelas diversas variáveis em componentes principais de 

variância, as quais permitissem explicar a maior parte da informação proporcionada pelas 

mesmas, assim como, confirmar a validação de constructo das medidas utilizadas no 

presente estudo.  

  

                                                   
1 Segundo o Teorema do Limite Central, à medida que a dimensão das amostras aumenta (N), a distribuição 

amostral da média tende para a distribuição normal, independentemente do tipo de distribuição da variável 

em estudo. De um modo geral, assume-se que para amostras superiores a 30 a distribuição da média amostral 

é satisfatoriamente aproximada à normal (Marôco, 2011). 

2 Apesar de algumas das variáveis não apresentarem uma distribuição normal nos dois grupos sob estudo, a 

MANOVA paramétrica apresenta maior robustez do que as alternativas não paramétricas, quando apenas o 

pressuposto da normalidade não se verifica, desde que se garanta a homogeneidade das covariâncias 

(Marôco, 2011), situação que se confirmou para a generalidade das variáveis em estudo. 
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7. Resultados 

7.1. Consistência Interna 

7.1.1. Escala de Ansiedade e Evitamento em Situações de Desempenho e 

Interacção Social (EAESDIS) 

No presente estudo, a consistência interna da EAESDIS revelou-se elevada (α=.98), 

assim como a da Subescala de Ansiedade (α=.97) e da Subescala de Evitamento (α =.95). 

No que respeita à observação dos coeficientes Alfa obtidos com a exclusão de cada 

item, relativamente à Subescala de Ansiedade, verificou-se que o item 11 (“Urinar num 

W.C. público”) prejudica a sua consistência interna, o que sugere que a resposta a este item 

não é previsível, sendo determinada por outros factores, presumivelmente independentes 

da ansiedade social. Também no que respeita à Subescala de Evitamento, a sua 

consistência interna é afectada pela presença deste item, o qual não constitui igualmente 

uma medida pura desta variável. Neste sentido, pode ser benéfica a retirada deste item das 

duas subescalas, nomeadamente pelo facto de o valor da sua correlação relativamente ao 

total de cada uma das subescalas ser inferior a .30, sendo igual a .17 para a Subescala de 

Ansiedade e a .22 para a Subescala Evitamento, ainda que o coeficiente Alfa não apresente 

um valor inferior a .70 em nenhuma das duas subescalas, critério também influente para a 

decisão de eliminação de um item (Pallant, 2005).  

 

7.1.2. Escala de Comportamentos de Segurança na Ansiedade Social (ECSAS) 

No presente estudo a consistência interna da ECSAS revelou-se elevada (α=.88). 

Foi ainda analisado o valor do Alfa com omissão de cada item constituinte da escala, 

tendo-se concluído que nenhum item prejudica significativamente a sua consistência 

interna, conclusão que foi reforçada pela observação das correlações item-total, na sua 

totalidade superiores a .40. 

 

7.1.3. Escala de Pensamentos Automáticos na Ansiedade Social (EPAAS) 

Neste estudo, a consistência interna da EPAAS revelou-se elevada (α=.93), contudo 

o item 22 (“Não sei o que hei-de dizer”) revelou prejudicar a consistência interna da escala, 

com a agravante de a correlação encontrada entre este item e o seu total ser muito baixa 

(.18), sugerindo a relevância da sua eliminação, ainda que o valor do Alfa de Cronbach não 
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seja inferior a .70, critério adicional que, de acordo com Pallant (2005), apenas se estivesse 

presente deveria determinar a exclusão do item. 

 

7.1.4. Questionário de Regulação Emocional (QRE) 

No presente estudo, considerou-se pertinente estudar a consistência interna da 

escala global do QRE, assim como de cada uma das duas subescalas. Quanto à escala 

global o valor do coeficiente Alfa de Cronbach foi de .71, revelando-se bastante aceitável 

tendo em conta o reduzido número total de dez itens desta escala.  

No que respeita à subescala Reavaliação cognitiva, o coeficiente Alfa de Cronbach 

foi elevado (α=.86), e não se sugere necessário eliminar nenhum dos itens constituintes 

desta subescala, tendo em conta a observação do valor Alfa com omissão de cada um dos 

itens e do valor das correlações item-total. No que respeita à subescala Supressão 

emocional, o coeficiente Alfa de Cronbach apresentou um valor baixo de .61, contudo o 

valor deste coeficiente é extremamente sensível ao número de itens da escala em avaliação, 

pelo que o reduzido número total de cinco itens constituintes desta subescala pode ajudar a 

explicar este valor. De acordo com Pallant (2005), quando o número de itens da escala é 

reduzido sugere-se mais adequado atender aos valores das correlações de cada um dos 

itens com o total, o que aplicado ao caso da subescala Supressão emocional, conduz à 

conclusão de que o item 5 (“Quando estou perante uma situação stressante, forço-me a 

pensar sobre essa mesma situação de uma forma que me ajude a ficar calmo”), se afigura 

particularmente problemático, uma vez que a sua correlação com o total é muito baixa e 

negativa (-.04), prejudicando muito significativamente o valor do Alfa, o qual beneficiaria 

com a sua eliminação. Este valor de correlação pode dever-se ao facto de este item, na 

versão original do instrumento, pertencer à subescala Reavaliação cognitiva e não à 

subescala Supressão emocional, contrariamente à versão traduzida e adaptada do QRE para 

a população portuguesa, tendo o presente estudo respeitado a distribuição dos itens para as 

duas subescalas encontrada na versão traduzida e adaptada. Assim, os resultados 

encontrados neste estudo parecem contradizer a adequação de considerar o item 5 como 

pertencente à subescala Supressão emocional, sugerindo a necessidade futura de estudar o 

comportamento psicométrico deste item no âmbito das duas subescalas em questão. 
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7.1.5. Escala de Dificuldades de Regulação Emocional (EDRE) 

Quadro 1 

Consistência interna (Alfa de Cronbach) da escala global e das subescalas da EDRE 

Escalas e 

Subescalas 

Instrumento 

original 

Adaptação 

portuguesa 
Presente estudo 

Não Aceitação .85 .87 .93 

Objectivos .89 .74 .86 

Impulsos .86 .84 .83 

Consciência .80 .74 .72 

Estratégias .88 .83 .90 

Clareza .84 .65 .84 

Escala global - - .95 

 

No presente estudo, o coeficiente Alfa de Cronbach foi calculado para a escala 

global, assim como para cada uma das seis subescalas da EDRE. Os valores Alfa 

encontrados são apresentados no Quadro 1, no qual é ainda possível consultar os valores 

do coeficiente relativos ao estudo do instrumento original (Gratz & Roemer, 2004) e ao 

estudo da versão traduzida e adaptada para a população portuguesa (Vaz, Vasco, & 

Greenberg, 2010). 

Neste estudo, os valores Alfa variam entre .72, na subescala Consciência, e .93 na 

subescala Não aceitação, verificando-se uma elevada consistência interna para a escala 

global (α=.95). Em geral, não se reconhecem grandes oscilações relativamente aos valores 

Alfa encontrados a propósito do estudo do instrumento original, assim como da versão 

traduzida e adaptada para a população portuguesa. 
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7.1.6. Escala de Regulação da Satisfação de Necessidades (ERSN) 

Quadro 2 

Consistência interna (Alfa de Cronbach) da escala global e das subescalas da ERSN 

Escalas e Subescalas Instrumento original Presente estudo 

Prazer .83 .77 

Dor .48 .58 

Proximidade .84 .18 

Diferenciação .73 .79 

Produtividade .94 .96 

Lazer .91 .88 

Controlo .87 .87 

Cooperação .87 .86 

Exploração .84 .79 

Tranquilidade .86 .89 

Coerência .85 .81 

Incoerência .82 .81 

Auto-estima .92 .93 

Auto-crítica .84 .90 

Prazer/Dor .78 .77 

Proximidade/Diferenciação .84 .72 

Produtividade/Lazer .94 .96 

Controlo/Cooperação .91 .91 

Exploração/Tranquilidade .89 .90 

Coerência/Incoerência .89 .88 

Auto-estima/Auto-crítica .91 .94 

Escala global .98 .98 

 

No Quadro 2 apresentam-se os valores Alfa obtidos para a escala global e 

subescalas da ERSN neste estudo, assim como, os encontrados no antes citado estudo 

psicométrico de desenvolvimento da referida escala (Conde & Vasco, 2012). 

A escala global revelou um coeficiente Alfa de Cronbach muito elevado (α=.98), à 

semelhança do estudo original de desenvolvimento da escala (Conde & Vasco, 2012). No 

que respeita às subescalas, os valores Alfa revelaram-se na sua maioria elevados, variando 

entre .58, na subescala Dor, e .96, na subescala Produtividade; e entre .72, para a 

polaridade Proximidade-Diferenciação, e .96, para a polaridade Produtividade-Lazer. 
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No presente estudo, a excepção aos bons valores do Alfa refere-se à subescala 

Proximidade, a qual revelou um valor Alfa baixo (α=.18), contudo a análise ao nível da 

correlação dos itens constituintes desta subescala e o seu total, permite concluir que o item 

23 (“Sinto-me sozinho(a), mesmo quando estou acompanhado(a)”) prejudica muito 

significativamente a consistência interna da subescala Proximidade, devendo a 

classificação do mesmo ser realizada de forma invertida, uma vez que, a correlação deste 

item com o total da escala é elevada, mas apresenta sinal negativo (-.68), já que, apesar de 

ser um item discriminativo, está a ser tido em conta no sentido inverso ao dos restantes 

itens da escala. Neste sentido, conclui-se que, caso o item 23 seja classificado de forma 

invertida, esta escala apresentará um valor Alfa bastante adequado, à semelhança das 

restantes subescalas da ERSN. 

Também o item 67 (“Não me sinto confortável em ambientes novos”), pertencente 

à subescala Exploração, apresentou uma correlação de sinal negativo com o total dessa 

subescala (-.37), prejudicando muito significativamente a sua consistência interna, o que 

mais uma vez se deve ao facto de este item estar a ser cotado no sentido inverso ao dos 

restantes itens. Por este motivo, também este item deveria ser classificado de forma 

invertida. 

Uma vez que a ERSN se encontra, no presente ano de 2013, ainda a ser estudada 

psicometricamente e aperfeiçoada, a não consideração destes itens de forma invertida, 

neste estudo, pode ter resultado da omissão por lapso de tal indicação, nos documentos 

gentilmente facultados pelos autores da escala.  

Quanto à análise do valor das correlações dos restantes itens com o total da 

subescala a que pertencem, importa referir que as subescalas: Controlo (item 113: “Sou 

capaz de reconhecer que há coisas que estão fora do meu controlo”); Cooperação (item 

129: “Nunca sinto confiança nos outros para lhes ceder controlo”); Tranquilidade (item 9: 

“Relembro-me a mim próprio(a) a necessidade de apreciar as coisas à minha volta”); e 

Incoerência (item 106: “É natural que em alguns aspectos eu não seja como desejo ser”), 

apresentam pelo menos um item com um valor de correlação com o total inferior a .30. 

Embora nenhuma das subescalas em causa apresente um valor Alfa inferior a .70, não 

sendo indispensável a eliminação dos mesmos (Pallant, 2005), não deixa de ser pertinente 

a revisão e aperfeiçoamento desses itens, com vista a melhorar os valores da correlação 

com o total da subescala a que pertencem, com benefício para as qualidades psicométricas 

da escala global. 
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7.2. Comparações Inter-grupos 

Para testar as hipóteses relativas às diferenças entre o grupo com queixas de 

ansiedade social, e a receber acompanhamento psicoterapêutico devido às mesmas, e o 

grupo pertencente à população geral, efectuou-se primeiramente uma análise multivariada, 

tendo em vista verificar a existência de efeitos significativos das variáveis: Ansiedade 

social; Evitamento de situações sociais; Comportamentos de segurança; Pensamentos 

automáticos; Reavaliação Cognitiva; Supressão emocional; e as Dificuldades de Regulação 

emocional, tomando em consideração a interacção das mesmas, uma vez que estas se 

correlacionam significativamente (Medida de Kaiser-Meyer-Olkin=.79). 

Em seguida, foi avaliada a normalidade das variáveis com recurso ao teste Shapiro-

Wilk, bem como a homogeneidade de variâncias-covariâncias através do teste M de Box, 

dado que estes constituem pressupostos para a realização do teste multivariado paramétrico 

(MANOVA paramétrica). Apesar de algumas das variáveis não apresentarem uma 

distribuição normal nos dois grupos sob estudo, a MANOVA apresenta maior robustez do 

que as alternativas não paramétricas, quando apenas o pressuposto da normalidade não se 

verifica, desde que se garanta a homogeneidade das covariâncias (Marôco, 2011), o que se 

confirmou a partir do resultado do teste M de Box [M de Box = 125.111; F (78, 7894.583); 

p=.123], considerando todas as variáveis sob estudo à excepção das necessidades e 

polaridades dialécticas. 

Verificados os pressupostos para a realização da MANOVA paramétrica, 

prosseguiu-se com a análise da potência das várias estatísticas de teste e, apesar de todos os 

estimadores apresentarem igual potência (1.00), uma vez que estão a ser considerados 

apenas dois grupos, recorreu-se ao traço de Pillai por constituir o estimador com maior 

robustez à violação do pressuposto da normalidade e mais recomendado para amostras de 

pequena dimensão (Marôco, 2011; Pallant, 2005) [Traço de Pillai = .627; F (12, 39)= 

5.453; p<.001]. Conclui-se, assim, a existência de diferenças significativas entre os dois 

grupos quanto ao conjunto das variáveis consideradas, sendo adequado prosseguir-se com 

análises univariadas, para averiguar quais as variáveis que são significativamente 

diferentes entre o grupo com queixas de ansiedade social e o grupo pertencente à 

população geral. 

Uma vez que para as necessidades e polaridades dialécticas não se verificou o 

pressuposto de homogeneidade de covariâncias, quando avaliadas as catorze necessidades 

[M de Box=195.719; F(105, 7788.49)=1.301; p=.022] e as sete polaridades dialécticas [M 
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de Box=54.34; F(28, 8711.434)=1.648; p=.017], separadamente (evitando as correlações 

espúrias, parte-todo, entre estas variáveis, já que são os mesmos itens que estão envolvidos 

na sua cotação), recorreu-se à MANOVA não paramétrica para o estudo da existência de 

efeitos significativos destas variáveis entre os dois grupos. Os resultados obtidos, com base 

no Traço de Pillai (Traço de Pillai=.70; F (21, 30)= 3.339; p<.001) confirmaram a 

existência de diferenças significativas, entre os dois  grupos, quanto às necessidades e às 

polaridades dialécticas, pelo que foram também realizados testes univariados para 

averiguar quais as necessidades e polaridades dialécticas que se apresentam 

significativamente distintas entre os dois grupos. 

Neste sentido, recorreu-se ao teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney, 

para testar as diferenças entre os dois grupos, tendo em conta que a maioria das variáveis 

não respeita cumulativamente a distribuição normal e a igualdade de variâncias nas duas 

subamostras, ao que acresce a reduzida dimensão das mesmas. No entanto, nos casos em 

que os pressupostos para a utilização do teste paramétrico correspondente, o teste de t de 

Student, se verificaram, os respectivos resultados são também apresentados. 

7.2.1. Ansiedade Social, Evitamento de situações sociais, Comportamentos de 

Segurança e Pensamentos Automáticos 

Quadro 3 

Teste Wilcoxon-Mann-Whitney. Ordens médias. Comparação entre o grupo com queixas de 

ansiedade social (n=26) e o grupo da população geral (n=26), quanto às variáveis Ansiedade 

Social (EAESDIS), Evitamento de situações sociais (EAESDIS), Comportamentos de Segurança 

(ECSAS) e Pensamentos Automáticos (EPAAS). 

 Ordens médias  

 
Ansiedade social 

(n=26) 

População geral 

(n=26) 
ns 

Ansiedade social 35.38 17.62 ** 

Evitamento 34.85 18.15 ** 

Comp.Seg.
a 36.29 16.71 ** 

Pens.Aut.
b 36.54 16.46 ** 

** p<.001 

Comp.Sega. = Comportamentos de Segurança; Pens.Aut.b = Pensamentos Automáticos.  

 

No Quadro 3 procede-se à apresentação do teste de comparação dos dois grupos 

sob estudo, relativamente às variáveis: Ansiedade social, Evitamento de situações sociais, 

Comportamentos de segurança e Pensamentos automáticos. 
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Os resultados obtidos revelam que as diferenças entre o grupo com queixas de 

ansiedade social e o grupo pertencente à população geral, no que respeita às quatro 

variáveis, são extremamente significativas (p<.001), apresentando o grupo com queixas de 

ansiedade social níveis mais elevados de Ansiedade social (U= 107; W= 458)
3
, Evitamento 

de situações de interacção e desempenho social (U= 121; W= 472), utilização de 

Comportamentos de segurança (U= 83.5; W= 434.5) e ocorrência de Pensamentos 

automáticos negativos (U= 77; W= 428) em situações sociais, comparativamente ao grupo 

da população geral. 

7.2.2. Reavaliação Cognitiva e Supressão Emocional 

Quadro 4 

Teste Wilcoxon-Mann-Whitney. Ordens médias. Comparação entre o grupo com queixas de 

ansiedade social (n=26) e o grupo da população geral (n=26), quanto às variáveis Reavaliação 

cognitiva e Supressão emocional (QRE). 

 Ordens médias  

 
Ansiedade social 

 (n=26) 

População geral  

(n=26) 
ns 

RC
a 

22.27 30.73 * 

SE
b 

27.94 25.06 
___ 

*p<.05; ___ p>.05  

RCa = Reavaliação cognitiva; SEb = Supressão emocional. 

 

No Quadro 4 apresentam-se os resultados do teste de comparação entre o grupo 

com queixas de ansiedade social e o grupo da população geral, relativamente às duas 

estratégias de regulação emocional em estudo. 

No que respeita à Reavaliação cognitiva, verificou-se que a diferença entre os 

resultados obtidos pelos dois grupos é estatisticamente significativa, sendo inferior no 

grupo com queixas de ansiedade social comparativamente ao grupo da população geral 

(U= 228; W= 579; p <.05). 

  

                                                   
3 Tendo em conta que a variável Ansiedade social respeita uma distribuição normal (teste Shapiro-Wilk) e 

homogeneidade de variâncias (teste de Levene) entre os dois grupos, foi também utilizado o teste paramétrico 

t-Student, para testar a hipótese de que o grupo com queixas de ansiedade social apresenta maior nível de 

ansiedade social do que o grupo da população geral, a qual também é confirmada através deste teste (t(50) = 

5.127, p<.001). 
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Pelo contrário, a diferença entre os dois grupos não é estatisticamente significativa 

no que respeita à utilização da estratégia de Supressão emocional, ainda que o grupo com 

queixas de ansiedade social apresente resultados tendencialmente mais elevados, do que o 

grupo pertencente à população geral (U= 300,5; W=651,5; p=.492)
4
. 

7.2.3. Dificuldades de Regulação Emocional 

Quadro 5 

Teste Wilcoxon-Mann-Whitney. Ordens médias. Comparação entre o grupo com queixas de 

ansiedade social (n=26) e o grupo da população geral (n=26), quanto às seis dimensões de 

Dificuldades de regulação emocional (EDRE). 

 Ordens médias  

 
Ansiedade social 

(n=26) 

População geral 

(n=26) 
ns 

Não Aceitação 33.33 19.67 ** 

Objectivos 34.65 18.35 ** 

Impulsos
 32.67 20.33 * 

Consciência
 27.15 25.85 

___ 

Estratégias 36.10 16.90 ** 

Clareza 33.17 19.83 ** 

** p≤.001; * p<.05; ___ p >.05 

 

No Quadro 5 procede-se à apresentação dos resultados do teste de comparação 

entre o grupo com queixas de ansiedade social e o grupo da população geral, quanto às seis 

dimensões de Dificuldades de regulação emocional estudadas. 

A comparação entre os dois grupos revelou que as diferenças entre o grupo com 

queixas de ansiedade social e o grupo pertencente à população geral, relativamente às 

dificuldades de regulação emocional, são muito significativas, apresentando o primeiro 

grupo resultados mais elevados do que o grupo pertencente à população geral, à excepção 

da dimensão Consciência, relativamente à qual não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre as duas amostras.  

                                                   
4
 Tendo em conta que a variável Supressão emocional respeita uma distribuição normal (teste Shapiro-Wilk) 

e homogeneidade de variâncias (teste de Levene) entre os dois grupos, foi também utilizado o teste 

paramétrico t-Student, para testar a existência de diferenças entre os dois grupos quanto à utilização desta 

estratégia de regulação emocional, concluindo-se a ausência de diferenças significativas entre os mesmos 

quanto à sua utilização (t(50)=.80; p>.05). 
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Tendo em conta que as variáveis Consciência e Clareza respeitam os pressupostos 

para utilização do teste paramétrico t-student (teste Shapiro-Wilk e teste de Levene), 

recorreu-se também ao mesmo para testar a hipótese de que o grupo com queixas de 

ansiedade social apresenta níveis mais elevados nestas duas variáveis comparativamente ao 

grupo da população geral, tendo-se encontrado diferenças significativas entre os dois 

grupos, no que respeita à variável Clareza (t(50)= 3.72; p<.001), com o grupo de ansiedade 

social a pontuar mais alto nesta variável do que o grupo da população geral. Quanto à 

variável Consciência, não se verificam diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos (t(50)= 0.25; p>.05). 

 

7.2.4. Regulação da Satisfação de Necessidades Psicológicas 

Quadro 6 

Teste Wilcoxon-Mann-Whitney. Ordens médias. Comparação entre o grupo com queixas de 

ansiedade social (n=26) e o grupo da população geral (n=26), quanto às catorze necessidades 

psicológicas e sete polaridades dialécticas (ERSN). 

 Ordens médias  

 Ansiedade social (n=26) População geral (n=26) ns 

Prazer 17.29 35.71 ** 

Dor 20.88 32.12 * 

Proximidade 18.13 34.87 ** 

Diferenciação 16.31 36.69 ** 

Produtividade 18.40 34.60 ** 

Lazer 20.73 32.27 * 

Controlo 18.50 34.50 ** 

Cooperação 20.62 32.38 * 

Exploração 21.12 31.88 * 

Tranquilidade 17.90 35.10 ** 

Coerência 18.40 34.60 ** 

Incoerência 17.31 35.69 ** 

Auto-estima 16.75 36.25 ** 

Auto-crítica 19.00 34.00 ** 

Prazer-Dor 17.31 35.69 ** 

Prox.-Dif. 15.23 37.77 ** 

Prod.-Laz. 18.56 34.44 ** 

Cont.-Coop. 18.10 34.90 ** 

Expl.-Tranq. 18.15 34.85 ** 

Coer.-Inco. 17.81 35.19 ** 

AE-AC 17.13 35.87 ** 

**p≤. 001; *p<.05 

Prox.-Dif.= Proximidade-Diferenciação; Prod.-Laz.= Produtividade-Lazer; Cont.-Coop.= Controlo-

Cooperação; Expl.-Tranq.= Exploração-Tranquilidade; Coer.-Inco.= Coerência-Incoerência; AE-AC= 

Auto-estima-Auto-crítica. 
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No Quadro 6 encontram-se apresentadas as Ordens médias obtidas nos dois grupos, 

relativamente às 14 necessidades psicológicas e às 7 polaridades dialécticas estudadas. 

Relativamente à regulação da satisfação de necessidades psicológicas, o teste de 

comparação entre os dois grupos em estudo revelou a existência de diferenças 

estatisticamente significativas para as catorze necessidades e para as sete polaridades 

dialécticas, com o grupo de ansiedade social a apresentar níveis mais baixos de regulação 

da satisfação de necessidades psicológicas, do que o grupo da população geral
5
. 

 

  

                                                   
5 Tendo em conta que oito das necessidades psicológicas e seis das polaridades dialécticas respeitam 

uma distribuição normal (teste Shapiro-Wilk) e homogeneidade de variâncias (teste de Levene) entre os dois 

grupos, foi também utilizado o teste paramétrico t-Student, para testar a existência de diferenças entre estes 

quanto à regulação da satisfação destas necessidades e polaridades dialécticas, e obteve-se os seguintes 

resultados: Prazer (t(50) = -4.97, p<.001); Produtividade (t(50) = -4.82, p<.001 ); Lazer (t(50) = -3.13, 

p<.05); Controlo (t(50) = -4.49, p<.001); Tranquilidade (t(50) = -5.05, p<.001); Coerência (t(50) = -4.13, 

p<.001); Incoerência (t(50) = -5.10, p<.001); Auto-crítica (t(50)= -3.63, p<.001); Prazer-Dor (t(50)= -5.27, 

p<.001); Proximidade-Diferenciação (t(50) = -7.53, p<.001); Produtividade-Lazer (t(50) = -4.50, p<.001); 

Exploração-Tranquilidade (t(50) = -4.73, p<.001); e Coerência-Incoerência (t(50) = -5.07, p<.001). Conclui-

se, assim, a existência de diferenças significativas entre os dois grupos, sendo que o grupo com queixas de 

ansiedade social apresenta menores níveis de regulação da satisfação das referidas necessidades e polaridades 

dialécticas. 
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7.3. Estudo das Correlações 

As correlações entre as variáveis em estudo foram calculadas através do 

Coeficiente de correlação ordinal (rho) de Spearman.  

Quadro 7 

Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre as variáveis Ansiedade social 

(EAESDIS), Evitamento de situações sociais (EAESDIS), Comportamentos de Segurança (ECSAS), 

Pensamentos Automáticos (EPAAS) e as seis dimensões de Dificuldades de regulação emocional 

(EDRE) (N=106). 

 AS Evit. CS PA NA Obj. Imp. Cons. Estr. 

Evit. .88**         

CS .80** .75**        

PA .52** .54** .67**       

NA .39* .36 * .55** .64**      

Obj. .55** .48** .71** .62** .55**     

Imp. .48** .45** .58** .68** .60** .56**    

Cons. .29 * .37 .13 .23 .24 .00 .26**   

Estr. .63** .62** .74** .67** .78** .70** .61 .24   

Clar. .41* .32* .44** .54** .58** .24 .62** .51** .56** 

**p≤.001; *p<.05;  Nota: Assinaladas a negrito as correlações iguais ou superiores a .50 

Evit.= Evitamento; AS= Ansiedade Social; CS= Comportamentos de Segurança; PA= Pensamentos 

Automáticos; NA= Não Aceitação; Obj.= Objectivos; Imp.= Impulsos; Cons.= Consciência; Estr.= 

Estratégias; Clar.= Clareza. 

 

No Quadro 7 pode observar-se que, tal como era esperado, as variáveis Ansiedade 

social, Evitamento de situações sociais, Pensamentos automáticos e Comportamentos de 

segurança apresentam correlações positivas elevadas entre si, assim como com a 

generalidade das seis dimensões de Dificuldades de regulação emocional, indicando que 

níveis elevados de sintomatologia característica do quadro clínico da fobia social se 

associam a elevados níveis de Dificuldades de regulação emocional. A única excepção 

refere-se à dimensão Consciência, que apresenta correlações positivas baixas, não 

significativas, com estas variáveis, salvo com a variável Ansiedade social (rs=.29; p<.05), 

cuja correlação é estatisticamente significativa. 

É ainda de referir que, para a variável Pensamentos automáticos, as correlações 

positivas mais elevadas surgiram com as dimensões de Dificuldades de regulação 

emocional. A par desta variável, os Comportamento de segurança destacam-se pelo facto 
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de apresentarem também correlações positivas elevadas com as dimensões de Dificuldades 

de regulação emocional, particularmente com as dimensões Estratégias e Objectivos. 

 

Quadro 8 

Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre as variáveis Ansiedade social 

(EAESDIS), Evitamento de situações sociais (EAESDIS), Comportamentos de Segurança 

(ECSAS), Pensamentos Automáticos (EPAAS) e as seis dimensões de Dificuldades de 

regulação emocional (EDRE) com as catorze Necessidades Psicológicas (ERSN) (N=106). 

 

Atente-se que as Dificuldades de regulação emocional apresentam correlações 

positivas elevadas e extremamente significativas entre si, à excepção da variável 

Consciência, que revela correlações baixas e não significativas com as restantes 

dimensões, apresentando apenas uma correlação positiva elevada com a dimensão Clareza 

 AS Evit. CS PA NA Obj. Imp. Cons. Estr. Clar. 

Praz. -.71** -.67** -.73** -.65** -.62** -.51** -.56** -.22 -.72** -.56** 

Dor -.45** -.47** -.44** -.48** -.36* -.29* -.41* -.32* -.48** -.38* 

Prox. -.48** -.55** -.48** -.45** -.34* -.29* -.35* -.19 -.50** -.34* 

Dif. -.67** -.63** -.76** -.64** -.59** -.50** -.50** -.11 -.68** -.53** 

Prod. -.69** -.61** -.62** -.58** -.54** -.50** -.52** -.29* -.65** -.51** 

Laz. -.62** -.57** -.57** -.61** -.47** -.42* -.59** -.37 -.56** -.54** 

Cont. -.57** -.56** -.59** -.64** -.61** -.55** -.66** -.23 -.73** -.49** 

Coop. -.54** -.54** -.52** -.39* -.20 -.25 -.44** -.22 -.34* -.33* 

Expl. -.58** -.53** -.44** -.38* -.38* -.30* -.36* -.28* -.42* -.34* 

Tran. -.63** -.51** -.61** -.61** -.57** -.51** -.52** -.23 -.68** -.55** 

Coer. -.59** -.53** -.56** -.58** -.61** -.44** -.56** -.30* -.64** -.59** 

Inc. -.69** -.62** -.67** -.63** -.60** -.54** -.57** -.23 -.71** -.54** 

AE -.70** -.64** -.71** -.68** -.64** -.59** -.57** -.19 -.78** -.54** 

AC -.52** -.49** -.56** -.56** -.57** -.43** -.63** -.34* -.64** -.58** 

**p≤.001;  *p≤.05;  Nota: Assinaladas a negrito as correlações iguais ou superiores a .50 

Evit.= Evitamento; AS= Ansiedade Social; CS= Comportamentos de Segurança; PA= Pensamentos 

Automáticos; NA= Não Aceitação; Obj.= Objectivos; Imp.= Impulsos; Cons.= Consciência; Estr.= 

Estratégias; Clar.= Clareza; Praz.= Prazer; Prox.= Proximidade; Dif.= Diferenciação; Prod.= 

Produtividade; Laz.= Lazer; Cont.= Controlo; Coop.= Cooperação; Expl.= Exploração; Tran.= 

Tranquilidade; Coer.= Coerência; Inc.= Incoerência; AE= Auto-estima; AC= Auto-crítica. 
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(rs=.51; p<.001) e uma correlação baixa, embora significativa, com a dimensão Impulsos 

(rs=.26; p<.001). Identificam-se ainda, enquanto excepções, as correlações não 

significativas entre as dimensões Clareza e Objectivos e entre as dimensões Impulsos e 

Estratégias. 

Quadro 9 

Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre as variáveis Ansiedade social 

(EAESDIS), Evitamento de situações sociais (EAESDIS), Comportamentos de Segurança 

(ECSAS), Pensamentos Automáticos (EPAAS) e as seis dimensões de Dificuldades de 

regulação emocional (EDRE) com as sete polaridades dialécticas (ERSN) (N=106). 

 AS Evit. CS PA NA Obj. Imp. Cons. Estr. Clar. 

Praz./Dor -.72** -.69** -.74** -.67** -.63** -.53** -.61** -.32* -.76** -.58** 

Prox./Dif. -.72** -.70** -.77** -.67** -.56** -.52** -.53** -.14** -.72** -.53** 

Prod./Laz. -.72** -.66** -.66** -.64** -.58** -.52** -.58** -.35* -.67** -.57** 

Cont./Co. -.63** -.63** -.65** -.60** -.49** -.52** -.64** -.25** -.65** -.48** 

Exp./Tran. -.68** -.59** -.62** -.59** -.55** -.47** -.52** -.27** -.64** -.52** 

Coer./Inc. -.66** -.59** -.63** -.63** -.63** -.50** -.58** -.30* -.70** -.58** 

AE/AC -.67** -.61** -.69** -.67** -.65** -.57** -.63** -.28** -.76** -.58** 

**p≤.001;  *p≤.05 ; Nota: Assinaladas a negrito as correlações iguais ou superiores a .50 

Evit.= Evitamento; AS= Ansiedade Social; CS= Comportamentos de Segurança; PA= Pensamentos 
Automáticos; NA= Não Aceitação; Obj.= Objectivos; Imp.= Impulsos; Cons.= Consciência; Estr.= 

Estratégias; Clar.= Clareza; Praz./Dor= Prazer/Dor; Prox./Dif.== Proximidade/Diferenciação; Prod./Laz.= 

Produtividade/Lazer; Cont./ Co. = Controlo/Cooperação; Expl./ Tran. = Exploração/Tranquilidade; Coer./ 

Inc.= Coerência/Incoerência; AE/AC= Auto-estima/Auto-crítica. 

 

No que respeita às Necessidades psicológicas (Quadro 8) e às polaridades 

dialécticas (Quadro 9), os resultados surgem igualmente no sentido esperado, uma vez que 

as Necessidades psicológicas apresentam correlações negativas com as quatro variáveis 

características do quadro clínico da fobia social, assim como com as seis dimensões de 

Dificuldades de regulação emocional, confirmando que níveis elevados nestas dimensões 

associam-se a menor regulação da satisfação das Necessidades psicológicas. Contudo, 

entre as Dificuldades de regulação emocional destaca-se a dimensão Consciência por não 

se correlacionar de forma significativa com a maior parte das necessidades. Por sua vez, 

entre as necessidades, destaca-se a necessidade Cooperação pelo facto de apresentar 

correlações significativas apenas com as dimensões Impulsos e Estratégias. 
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As variáveis Reavaliação cognitiva e Supressão emocional apresentam, com a 

generalidade das variáveis em estudo, correlações baixas e não significativas, 

nomeadamente entre si (rs=.125; p=.377).  

 

Quadro 10 

Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre as Necessidades psicológicas (ERSN) 

e as duas estratégias de regulação emocional Reavaliação cognitiva e Supressão emocional (QRE) 

(N=106). 
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RC .36* .33* .32* .30* .33* .40* .37* .20 .26 .35* .55** .34* .37* .41* 

SE -.22 -.06 -.20 -.07 -.11 -.24 -.27 -.30* .00 -.10 -.18 -.22 -.17 -.04 

 **p ≤.001; *p <.05  

Prox.=Proximidade; Dif.= Diferenciação; Prod.= Produtividade; Cont.= Controlo; Coop.= Cooperação; 

Expl.= Exploração; Tran.=Tranquilidade; Coer.=Coerência; Inco.= Incoerência; AE= Auto-estima; 

AC=Auto-crítica; RC= Reavaliação Cognitiva; SE= Supressão Emocional. 

 
 

Quadro 11 

Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre as polaridades dialécticas (ERSN) e 

as duas estratégias de regulação emocional Reavaliação cognitiva e Supressão emocional (QRE) 

(N=106). 

 
Praz.-Dor Prox.-Dif. Prod.-Laz. 

Cont.-

Coop. 
Expl.-Tran. Coer.-Inc. AE-AC 

RC .39* .35* .38* .35* .37* .46** .43* 

SE -.21 -.17 -.17 -.32* -.07 -.20 -.15 

**p≤.001; *p <.05 

Praz./Dor= Prazer/Dor; Prox./Dif.== Proximidade/Diferenciação; Prod./Laz.= Produtividade/Lazer; Cont./ 

Coop. = Controlo/Cooperação; Expl./ Tran. = Exploração/Tranquilidade; Coer./ Inc.= 
Coerência/Incoerência; AE/AC= Auto-estima/Auto-crítica. 
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Quadro 12 

Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre as variáveis Ansiedade social 

(EAESDIS), Evitamento de situações sociais (EAESDIS), Comportamentos de Segurança (ECSAS), 

Pensamentos Automáticos (EPAAS) e as seis dimensões de Dificuldades de regulação emocional 

(EDRE), com as duas estratégias de regulação emocional Reavaliação cognitiva e Supressão 

emocional (QRE) (N=106). 

 

No que respeita à variável Reavaliação cognitiva, esta apresenta uma única 

correlação positiva elevada com a necessidade psicológica Coerência (rs=.55; p<.001). 

Com as restantes necessidades, apresenta correlações positivas moderadas e significativas 

(a um nível de significância de .05), à excepção das necessidades Cooperação e Exploração 

(Quadro 10). Quanto às polaridades dialécticas, as correlações são positivas e moderadas, 

com destaque para as polaridades Coerência-Incoerência (rs=.46; p<.001) e Auto-estima-

Auto-crítica (rs=.43; p<.001), pois apresentam as correlações mais elevadas com esta 

estratégia (Quadro 11). Relativamente às seis dimensões de Dificuldades de regulação 

emocional, os valores de correlação revelam-se baixos e negativos, a maioria dos quais não 

significativos, à excepção das dimensões Clareza (rs=.40; p<.05) e Estratégias (rs=.32; 

p<.05), relativamente às quais os valores de correlação são significativos (Quadro 12). 

Resta sublinhar a correlação baixa e negativa, entre esta estratégia de regulação emocional 

e a variável Evitamento social (rs=-.28; p<.05) (Quadro 12). 

A variável Supressão emocional não se correlaciona de forma significativa com 

nenhuma variável, à excepção da polaridade dialéctica Controlo-Cooperação com a qual 

apresenta uma correlação negativa baixa, mas estatisticamente significativa (rs=-.32; 

p<.05) (Quadro 11). 

 

  

 AS Evit. CS PA NA Obj. Imp. Cons. Estr. Clar. 

RC -.20 -.28* -.17 -.21. -.20 -.14 -.22 -.23 -.32* -.40* 

SE .12 .11 .19 .18 .18 .22 .20 .04 .18 .12 

*p<.05 

AS= Ansiedade Social; Evit.= Evitamento; CS= Comportamentos de Segurança; PA= Pensamentos 

Automáticos; NA= Não Aceitação; Obj.= Objectivos; Imp.= Impulsos; Cons.= Consciência; Estr.= 

Estratégias; Clar.= Clareza; RC= Reavaliação Cognitiva; SE= Supressão Emocional. 
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Quadro 13 

Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre as catorze Necessidades psicológicas 

(ERSN) (N=106). 

 
Praz. Dor Prox. Dif. Prod. Laz. Cont. Coop. Expl. Tran. Coer. Inc. AE 

Dor 
.42*             

Prox. 
.59** .35*            

Dif. 
.77** .44** .51**           

Prod. 
.78** .56** .56** .72**          

Laz. 
.84** .54** .44** .63** .76**         

Cont. 
.71** .62** .57** .67** .82** .72**        

Coop. 
.50** .48** .50** .51** .45** .50** .59**       

Expl. 
.54** .64** .40* .49** .66** .53** .59** .59**      

Tran. 
.73** .60** .49** .75** .81** .68** .77** .45** .60**     

Coer. 
.69** .59** .60** .67** .81** .66** .81** .49** .62** .79**    

Inc. 
.78** .60** .55** .71** .85** .73** .82** .48** .56** .87** .81**   

AE 
.83** .58** .61** .81** .92** .74** .85** .46** .57** .87** .83** .89**  

AC 
.61** .66** .55** .56** .68** .59** .81** .60** .61** .70** .77** .75** .70** 

**p≤.001; * p<.05; Nota: Assinaladas a negrito as correlações iguais ou superiores a .50 

Praz.= Prazer; Prox.= Proximidade; Dif.= Diferenciação; Prod.= Produtividade; Laz.= Lazer; Cont.= 

Controlo; Coop.= Cooperação; Expl.= Exploração; Tran.= Tranquilidade; Coer.= Coerência; Inc.= 
Incoerência; AE= Auto-estima; AC= Auto-crítica. 
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Quadro 14 

Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre as sete polaridades dialécticas e as 

catorze Necessidades psicológicas (ERSN) (N=106). 

  

 Praz.-Dor Prox.-Dif. 
Prod.-

Laz. 

Cont.-

Coop. 

Expl.-

Tran. 
Coer.-Inc. AE-AC 

Prazer .92** .83** .86** .69** .74** .76** .79** 

Dor .71** .48** .59** .60** .70** .63** .65** 

Prox. .57** .78** .56** .60** .52** .60** .64** 

Dif. .76** .92** .74** .66** .71** .73** .76** 

Prod. .82** .77** .96** .73** .83** .88** .88** 

Laz. .83** .65** .90** .67** .70** .73** .73** 

Cont. .79** .73** .82** .92** .78** .87** .90** 

Coop. .56** .60** .50** .83** .59** .52** .58** 

Expl. .66** .53** .65** .64** .87** .63** .66** 

Tran. .77** .76** .80** .71** .91** .87** .87** 

Coer. .76** .75** .81** .75** .80** .95** .89** 

Inc. .82** .76** .86** .76** .82** .94** .90** 

AE .86** .86** .90** .76** .83** .90** .94** 

AC .74** .66** .69** .80** .74** .80** .89** 

**p≤.001;  

Nota1: As correlações espúrias encontram-se sombreadas   

Nota2: Assinaladas a negrito as correlações iguais ou superiores a .50 

Praz./Dor= Prazer/Dor; Prox./Dif.= Proximidade/Diferenciação; Prod./Laz.= Produtividade/Lazer; 

Cont./Coop.= Controlo/Cooperação; Expl./Tran. = Exploração/Tranquilidade; Coer./Inc.= 

Coerência/Incoerência; AE/AC= Auto-estima/Auto-crítica; Prox.= Proximidade; Dif.= Diferenciação; 

Prod.= Produtividade; Laz.= Lazer; Cont.= Controlo; Coop.= Cooperação; Expl.= Exploração; Tranq.= 

Tranquilidade; Coer.= Coerência; Inc.= Incoerência; AE= Auto-estima; AC= Auto-crítica. 
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Quadro 15 

Coeficientes de correlação ordinal (rho de Spearman) entre as sete polaridades dialécticas (ERSN) 

(N=106). 

 

Não obstante, sugere-se relevante referir que o sentido de correlação entre estas 

duas estratégias de regulação emocional e as restantes variáveis surge no sentido esperado, 

sendo positivo entre a estratégia de Reavaliação cognitiva e as Necessidades psicológicas, 

e negativo entre esta estratégia e as variáveis Ansiedade social, Evitamento de situações 

sociais, Comportamentos de segurança, Pensamentos automáticos e as seis dimensões de 

Dificuldades de regulação emocional, encontrando-se o padrão oposto entre a estratégia de 

Supressão emocional e as variáveis anteriormente referidas. 

Resta acrescentar que as catorze necessidades psicológicas apresentam correlações 

elevadas a moderadas, muito significativas entre si (Quadro 13), bem como com as sete 

polaridades dialécticas (Quadro 14), as quais apresentam igualmente correlações positivas 

elevadas e extremamente significativas entre si (Quadro 15). Note-se, contudo, que as 

correlações encontradas entre cada uma das polaridades dialécticas e as duas necessidades 

que as definem são espúrias, uma vez que, os mesmos itens estão envolvidos na sua 

cotação. 

  

 

 
Prox.-Dif. Praz.-Dor Prod.-Laz. 

Cont.-

Coop. 
Expl.-Tran. Coer.-Inc. 

Praz./ 

Dor 
.80**      

Prod./ 

Laz. 
.78** .89**     

Cont./ 

Coop. 
.75** .77** .75**    

Expl./ 

Tran. 
.74** .82** .74** .78**   

Coer./ 

Inc. 
.79** .82** .79** .80** .86**  

AE/ 

AC 
.84** .86** .84** .84** .87** .94** 

**p<.001 

Praz./Dor= Prazer/Dor; Prox./Dif.= Proximidade/Diferenciação; Prod./Laz.= Produtividade/Lazer; 

Cont./Coop.= Controlo/Cooperação; Expl./Tran. = Exploração/Tranquilidade; Coer./Inc.= 

Coerência/Incoerência; AE/AC= Auto-estima/Auto-crítica. 
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7.4. Análise em Componentes Principais 

Quadro 16  

Análise das subescalas dos instrumentos: EAESDIS, ECSAS, EPAAS, QRE, ERSN (polaridades 

dialécticas) e EDRE em Componentes Principais (N=106). Matriz Rodada (rotação Varimax). 

 Comp. I Comp.II Comp. III Comp. IV 

AS -.31 .88 .12 -.09 

Evit. -.22 .90 .10 -.07 

CS -.39 .79 .08 .22 

PA -.44 .59 .30 .34 

RC .50 .11 -.20 .38 

SE -.06 .02 -.00 .80 

Praz./ Dor .82 -.33 -.12 -.05 

Prox./Dif. .77 -.39 -.18 -.12 

Prod./ Laz. .85 -.36 -.16 -.07 

Cont./ Coop. .78 -.32 -.23 -.19 

Expl./Tranq. .82 -.38 -.18 .05 

Coer. /Inco. .79 -.34 -.30 -.04 

AE/AC .85 -.34 -.28 -.11 

NA -.44 .37 .48 .31 

Obj. -.37 .65 .18 .27 

Imp. -.42 .27 .50 .37 

Cons. -.12 .03 .82 -.25 

Estr. -.55 .56 .35 .19 

Clar. -.36 .24 .75 .16 

% de 

Variância total 
10.75 1.59 1.20 1.03 

% de 

Variância 

comum 

56.58 8.36 6.32 5.44 

Nota: Assinaladas a negrito as saturações iguais ou superiores a .50 

AS= Ansiedade Social; Evit.= Evitamento; CS= Comportamentos de Segurança; PA= Pensamentos 

Automáticos; Praz./Dor= Prazer/Dor; Prox./Dif.= Proximidade/Diferenciação; Prod./Laz.= 

Produtividade/Lazer; Cont./ Coop.= Controlo/Cooperação; Expl./Tranq. = Exploração/Tranquilidade; 

Coer./ Inc.=  Coerência/Incoerência; AE/AC= Auto-estima/Auto-crítica; NA= Não Aceitação; Obj.= 

Objectivos; Imp.= Impulsos; Cons.= Consciência; Estr.= Estratégias; Clar.= Clareza. 

 

Para a análise em componentes principais, foram consideradas todas as variáveis 

em estudo, à excepção das 14 necessidades psicológicas, uma vez que os resultados 

compósitos, relativos às 7 polaridades dialécticas e às 14 necessidades, são 

interdependentes, por partilharem itens, produzindo correlações espúrias (parte-todo), o 

que impede que sejam tratados em conjunto, numa mesma matriz. Assim, foram analisados 
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os critérios que legitimam a aplicação da técnica de análise em componentes principais, 

para exploração das relações entre as variáveis em estudo, tendo-se verificado a adequação 

dessa análise, com base na medida de Kaiser-Meyer-Olkin (.92) e no teste de esfericidade 

de Bartlett (χ
2 195.221, sig.<.001). 

Os resultados obtidos isolam 4 componentes com valores próprios superiores à 

unidade (critério de Kaiser) e que explicam 76.70% da variância total dos resultados.  

No Quadro 16 é apresentada a matriz das componentes após rotação Varimax. 

Numa breve análise inicial dos valores das saturações que constam na matriz, 

verifica-se desde logo que em geral há um conjunto de saturações elevadas e positivas para 

cada uma das componentes, à excepção da última que apresenta apenas uma saturação 

positiva elevada. É ainda notória a presença de saturações pouco expressivas e de sinal 

negativo em todas as componentes. 

A primeira componente destaca-se por explicar sozinha 56.58% da variância total e 

é caracterizada sobretudo pelas sete polaridades dialécticas, as quais apresentam saturações 

muito elevadas para esta componente, assim como pela estratégia de regulação emocional 

Reavaliação cognitiva, a qual também apresenta uma saturação elevada de .50 para esta 

componente. A variável Estratégias apresenta uma saturação moderada relativamente a 

esta componente, mas de sinal negativo (-.55). É ainda de referir que a variável Supressão 

emocional apresenta uma saturação muito baixa, próxima de zero, para esta componente. 

Todas as restantes variáveis apresentam correlações negativas, moderadas a baixas, para a 

componente I.  

A segunda componente, que explica 8.358% da variância total, parece definir-se 

essencialmente pelas variáveis Evitamento de situações de desempenho e interacção social, 

Ansiedade social e Comportamentos de segurança, sendo ainda explicada pelas variáveis 

Objectivos, Estratégias e Pensamentos automáticos. Assim, parece claro que esta 

componente define-se sobretudo pelas variáveis características do quadro clínico associado 

à fobia social, bem como por duas Dificuldades de regulação emocional específicas. É 

ainda de assinalar que as sete polaridades dialécticas apresentam saturações baixas e 

negativas nesta componente.  

A terceira componente explica 6.32% da variância total e caracteriza-se sobretudo 

pelas variáveis Consciência, Clareza e Impulsos, ou seja, por três das seis dimensões de 

Dificuldades de regulação emocional estudadas, saturando duas das restantes dificuldades 

na componente anterior. Quanto à dimensão Não Aceitação, esta não apresenta saturações 
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elevadas em relação a nenhuma componente, sendo inclusivamente o valor de saturação 

mais elevado nesta terceira componente (.48). 

Por fim, a quarta componente explica 5.44% da variância e apresenta uma única 

saturação elevada para a variável Supressão emocional (.80), contrariamente às restantes 

componentes nas quais esta variável apresentou saturações próximas de zero, e de sinal 

negativo no caso das componentes I e III. As restantes variáveis apresentam saturações 

baixas, algumas das quais próximas de zero, para esta componente. Resta acrescentar que 

também nesta componente as sete polaridades dialécticas revelam saturações negativas. 

Por motivos meramente exploratórios foi realizada uma análise em componentes 

principais, desta vez considerando as 14 necessidades psicológicas e excluindo as 7 

polaridades dialécticas. No Quadro 17 é apresentada a matriz das componentes após 

rotação Varimax. 

Apesar de a realização desta análise não respeitar o critério, segundo o qual a 

dimensão da amostra deve permitir considerar pelo menos 5 participantes por variável, 

sendo neste caso a dimensão da amostra estudada (N=106) ligeiramente inferior ao que 

deveria verificar-se (130 participantes), a medida de Kaiser-Meyer-Olkin (.93) e o teste de 

esfericidade de Bartlett (χ
2 2547.713, sig.<.001) legitimam, ainda assim, a aplicação do 

método.  
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Quadro 17 

Análise das subescalas dos instrumentos: EAESDIS, ECSAS, EPAAS, QRE, ERSN (necessidades) e 

EDRE em Componentes Principais (N=106). Matriz Rodada (rotação Varimax). 

 Comp. I Comp.II Comp. III Comp. IV Comp. V 

AS -.27 .23 .88 .10 -.04 

Evit. -.19 .18 .89 .12 .02 

CS -.31 .38 .75 -.03 .17 

PA -.31 .62 .49 .06 .19 

RC .42 -.05 .02 -.25 .34 

SE -.03 .14 .04 -.03 .87 

Prazer .69 -.30 -.37 -.00 -.08 

Dor .58 -.16 -.02 -.09 .09 

Prox. .68 -.19 -.15 -.20 -.31 

Dif. .62 -.34 -.49 -.03 -.04 

Prod. .73 -.39 -.37 .04 .03 

Lazer .76 -.25 -.26 -.12 -.09 

Cont. .74 -.44 -.22 -.09 -.15 

Coop. .64 -.04 -.39 -.30 -.32 

Expl. .74 -.02 -.37 -.14 .11 

Tran. .72 -.45 -.32 -.04 .06 

Coer. .73 -.42 -.19 -.11 .09 

Inco. .62 -.49 -.28 -.08 .06 

AE .71 -.50 -.36 .02 .03 

AC .73 -.37 -.08 -.26 -.07 

NA -.29 .80 .20 .11 .02 

Obj. -.25 .60 .52 -.09 .06 

Imp. -.32 .65 .13 .25 .21 

Cons. -.17 .12 .06 .89 -.08 

Estr. -.42 .67 .43 .08 -.00 

Clar. -.28 .61 .15 .54 .06 

% VT 14.01 1.86 1.34 1.14 1.01 

% VC 53.87 7.16 5.15 4.39 3.90 

Nota: Assinaladas a negrito as saturações iguais ou superiores a .50 

AS= Ansiedade Social; Evit.= Evitamento; CS= Comportamentos de Segurança; PA= Pensamentos 

Automáticos; Prox.= Proximidade; Dif.= Diferenciação; Prod.= Produtividade; Cont.= Controlo; Coop.= 
Cooperação; Expl.= Exploração; Tranq.= Tranquilidade; Coer.= Coerência; Inc.= Incoerência; AE= Auto-

estima; AC= Auto-crítica; NA= Não Aceitação; Obj.= Objectivos; Imp.= Impulsos; Cons.= Consciência; 

Estr.= Estratégias; Clar.= Clareza; %VT= % de Variância Total; % VC = % de Variância Comum. 
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Os resultados assim obtidos, isolam 5 componentes, com valores próprios 

superiores à unidade (critério de Kaiser) e que explicam 74.47% da variância total dos 

resultados obtidos.  

A primeira componente explica 53.87% da variância dos resultados e caracteriza-se 

sobretudo pelas catorze necessidades psicológicas, as quais se destacam por serem as 

únicas que apresentam saturações elevadas e positivas com esta componente. Todas as 

restantes variáveis apresentam saturações negativas e geralmente baixas, com destaque 

para a variável Supressão emocional que apresenta uma saturação próxima de 0. Contudo, 

a variável Reavaliação cognitiva constitui uma excepção a este padrão, sendo a única 

variável que apresenta uma saturação positiva moderada (.42), e a variável Estratégias uma 

saturação negativa também moderada (-.42) para esta componente. 

A segunda componente explica 7.16% dos resultados obtidos e define-se muito 

particularmente pela variável Não aceitação, a qual apresenta uma saturação positiva muita 

elevada para esta componente (.80), assim como pelas variáveis Estratégias (.67), Impulsos 

(.65), Pensamentos Automáticos (62.), Clareza (.61), e Objectivos (.60), todas com 

saturações também elevadas. Desta forma, facilmente se conclui que esta componente 

caracteriza-se sobretudo pelas Dificuldades de regulação emocional (à excepção da 

dimensão Consciência, a qual apresenta uma saturação muito baixa relativamente a esta 

componente), bem como pela variável cognitiva Pensamentos Automáticos. Sugere-se 

ainda pertinente referir que as necessidades psicológicas, bem como a variável Reavaliação 

cognitiva apresentam saturações negativas, embora baixas, para esta componente, à 

excepção da necessidade Auto-estima, a qual apresenta uma saturação que além de 

negativa é moderada (-.50). 

A terceira componente explica 5.15% da variância dos resultados e apresenta 

saturações muito elevadas para as variáveis Ansiedade social (.88), Evitamento de 

situações sociais (.89) e Comportamentos de Segurança (.75). Resta acrescentar que a 

dimensão Objectivos também contribui para caracterizar esta componente (.52).  

A quarta componente explica 4.39% da variância dos resultados e apresenta uma 

saturação muito elevada correspondente à variável Consciência (.89), ainda que a variável 

Clareza apresente também uma saturação elevada de .54 para esta componente. As 

restantes variáveis apresentam saturações, regra geral, baixas e negativas, no caso das 

necessidades psicológicas, à excepção das necessidades Auto-estima e Produtividade, as 

quais, apesar de baixas, apresentam saturações positivas. A variável Comportamentos de 
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Segurança apresenta uma saturação próxima de zero e de sinal negativo, relativamente a 

esta componente. 

Por fim, a quinta componente explica 3.90% dos resultados e apresenta uma única 

saturação elevada positiva relativa à variável Supressão emocional. As restantes variáveis 

apresentam saturações baixas, muitas das quais próximas de zero para esta componente. 

Deste modo, contrariamente ao que se verificou na primeira análise em 

componentes principais, a variável Pensamentos automáticos satura numa componente 

distinta das restantes variáveis características do quadro clínico da fobia social, desta feita, 

em conjunto com cinco das seis Dificuldades de regulação emocional. Por outro lado, a 

variável Estratégias caracteriza, nesta segunda análise, a mesma componente do que as 

restantes dimensões de Dificuldades de regulação emocional, deixando, assim, de surgir 

associada às variáveis características do quadro clínico da fobia social.  

A variável Consciência, por sua vez, apresenta uma única saturação elevada, 

caracterizando uma componente de forma isolada, pelo que não apresenta um valor de 

saturação consonante com o apresentado pelas restantes dimensões de Dificuldades de 

regulação emocional.  
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Discussão de resultados 

No que respeita ao estudo da consistência interna dos instrumentos utilizados na 

presente investigação, foi possível confirmar que estes constituem medidas precisas dos 

constructos que se propõem medir, sendo que os resultados ao nível da análise dos itens 

permitiram gerar novos dados que se sugerem úteis para o aperfeiçoamento das escalas a 

que pertencem. Para além disso, os resultados obtidos, ao nível do teste das hipóteses e do 

estudo das correlações entre as variáveis, permitiram reforçar a validade de constructo 

(validação convergente e discriminante) relativa aos vários instrumentos utilizados, uma 

vez que os resultados surgiram no sentido esperado para a grande generalidade das 

variáveis em estudo. A este respeito será pertinente apenas referir o QRE, uma vez que as 

duas estratégias de regulação emocional, avaliadas por este instrumento, não se 

demonstraram significativamente correlacionadas com as restantes variáveis em estudo e, 

mesmo quando tal se verificou, os valores de correlação foram muito baixos. Não obstante, 

ressalva-se que o sentido de relação teoricamente esperado, relativamente às restantes 

variáveis, se confirmou para ambas as estratégias. 

Os resultados obtidos ao nível dos testes de comparação entre o grupo com queixas 

de ansiedade social e o grupo da população geral permitiram confirmar a hipótese, segundo 

a qual o primeiro grupo apresenta níveis mais elevados de: Ansiedade social, Evitamento 

de situações sociais, ocorrência de Pensamentos automáticos negativos e recurso a 

Comportamentos de segurança quando presente nessas mesmas situações (Hipótese 1). 

Estes resultados replicam, assim, as conclusões dos estudos de Pinto-Gouveia, Cunha e 

Salvador (1998, 2003), os quais indicam que é possível distinguir pessoas com elevada 

ansiedade social de pessoas pertencentes à população geral, a partir da resposta aos 

instrumentos, da autoria dos referidos autores, e que visam medir estas variáveis 

características do quadro clínico da fobia social. Por outro lado, estes resultados constituem 

um reforço à adequação dos modelos teóricos cognitivo-comportamentais que têm vindo a 

ser desenvolvidos para a compreensão da fobia social, uma vez que estes modelos integram 

estas variáveis como características e discriminativas das pessoas que apresentam queixas 

e dificuldades desta natureza relativamente às pessoas que não as apresentam. Também 

neste sentido apontam os resultados obtidos ao nível do estudo das correlações entre estas 

variáveis, uma vez que tal como era esperado as variáveis Ansiedade social, Evitamento de 

situações sociais, Comportamentos de segurança e Pensamentos automáticos negativos 
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apresentam correlações positivas elevadas, extremamente significativas, entre si (Hipótese 

5), indicando que perante níveis elevados de cada uma destas variáveis são esperados 

níveis elevados das restantes de forma especialmente evidente no que respeita à Ansiedade 

social e ao Evitamento de situações sociais, o que de resto se revela plenamente congruente 

com o padrão de sintomatologia apresentado por estes modelos teóricos para a fobia social 

(Beck et al., 1985; Clark, 2001; Rapee & Heimberg, 1997; Wells, 2006). 

Relativamente aos resultados obtidos, ainda ao nível da comparação entre os 

grupos, desta feita em relação ao padrão de utilização das estratégias de regulação 

emocional, Reavaliação cognitiva e Supressão emocional, confirmou-se a utilização menos 

frequente da estratégia de Reavaliação cognitiva por parte do grupo com queixas de 

ansiedade social, assim como a tendência mais elevada por parte deste grupo para recorrer 

à Supressão emocional como estratégia de regulação emocional (Hipótese 2), embora a 

diferença entre os dois grupos quanto a esta última estratégia não se tenha revelado 

estatisticamente significativa. 

Os resultados encontrados no presente estudo surgem, assim, no sentido dos dados 

apresentados por Farmer e Kashdan (2012), segundo os quais as pessoas com elevada 

ansiedade social recorrem menos à estratégia de regulação emocional Reavaliação 

cognitiva, e mais à Supressão emocional, comparativamente a pessoas com baixa 

ansiedade social. 

Recordando, a Reavaliação cognitiva é uma estratégia de regulação emocional que 

pertence à família de estratégias de modificação cognitiva, consistindo na interpretação de 

uma situação emocionalmente activadora em termos não emocionais, de forma a fazer 

decrescer a sua relevância emocional e, assim, o grau em que a tendência de resposta 

emocional é activada. O facto de esta estratégia surgir numa fase precoce do processo 

emocional, sendo anterior à activação emocional, permite alterar toda a subsequente 

trajectória emocional, modificando não só a expressão comportamental, mas também o que 

é experienciado pelo indivíduo e partilhado com os outros (Gross, 1998, 2002). Em termos 

afectivos sabe-se que os indivíduos que utilizam a reavaliação cognitiva como estratégia de 

regulação emocional experienciam e expressam mais emoções agradáveis e menos 

emoções desagradáveis, apresentando menor resposta experiencial e comportamental, sem 

intensificar a resposta fisiológica e sem custos cognitivos (Gross, 1998, 2002; John & 

Gross, 2004). Em termos sociais, esta estratégia também se assume vantajosa pois favorece 

a partilha de emoções, agradáveis e desagradáveis, com os outros, facilitando o 
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estabelecimento e manutenção de relações de maior proximidade, pelo que em geral, a 

pessoa que utiliza esta estratégia é também mais apreciada pelos outros (Gross, 2002; 

Gross & John, 2003; Gross & Muñoz, 1995). No entanto, a investigação tem indicado que 

as pessoas com elevada ansiedade social consideram-se menos capazes e eficazes 

relativamente à implementação desta estratégia, comparativamente a pessoas com baixa 

ansiedade social (Farmer & Kashdan, 2012). Assim, a menor presença desta estratégia de 

regulação emocional no reportório emocional de pessoas com ansiedade social elevada 

implica que não beneficiem das suas consequências afectivas, cognitivas e sociais, ainda 

que estas se sugiram benéficas para lidar com as dificuldades subjacentes à presença de 

elevados níveis de ansiedade social, particularmente quando associados a um quadro 

clínico de fobia social.  

A Supressão emocional, por sua vez, pertence à família das estratégias de 

modelação da resposta, inibindo o comportamento expressivo-emocional, após as 

tendências de resposta emocional terem sido geradas, sendo uma estratégia tardia no 

processo emocional, que só permite modificar a componente expressiva da resposta 

emocional (Gross, 2002; Gross & Muñoz, 1995). Esta estratégia tem sido associada à 

menor experiência e expressão de emoções agradáveis e a experiência mais frequente de 

emoções desagradáveis (Gross & John, 2003). Neste sentido, se atendermos ao perfil 

afectivo único associado à fobia social, o qual se define por elevados níveis de afecto 

negativo e simultaneamente baixos níveis de afecto positivo, depressa nos apercebermos 

do papel central que a utilização desta estratégia pode revelar para a manutenção das 

dificuldades de regulação emocional subjacentes a esta perturbação.  

Em termos cognitivos, a Supressão emocional ao requerer auto-monitorização e 

acções auto-correctivas relativamente ao processo emocional, exige uma participação 

contínua de diversos recursos cognitivos, assumindo-se cognitivamente muito exigente e 

reduzindo, assim, os recursos disponíveis para o processamento dos acontecimentos 

externos (Gross, 2002; Gross & John, 2003). No caso da fobia social, este aspecto torna-se 

especialmente problemático, uma vez que, o aumento da auto-monitorização associado a 

esta estratégia contribuirá para manter a hipervigilância relativamente a possíveis ameaças 

de avaliação social negativa por parte dos outros, para além de que os esforços cognitivos 

implicados na sua utilização consomem recursos que poderiam ser utilizados para 

optimizar o desempenho em contextos sociais (Muraven & Baumeister, 2000), bem como 

para atender e recuperar informação social durante as interacções, possibilitando atenuar o 

desconforto experienciado por pessoas com elevada ansiedade social em contextos sociais 
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(Butler et al., 2003; Gross, 2002; Gross et al., 2006). Para além disso, a constante 

monitorização da própria expressão facial e sinais vocais pode tornar a pessoa menos capaz 

de atender aos estímulos do contexto em que se encontra, tornando-se por isso menos 

responsiva às pistas emocionais do(s) outro(s) (Gross, 2002; Gross & John, 2003; Gross et 

al., 2006).  

Na verdade, a reduzida expressão emocional impede que os outros tenham acesso a 

sinais de natureza social imprescindíveis para o estabelecimento e manutenção de relações 

sociais satisfatórias para ambos os intervenientes, favorecendo o desconforto e evitamento 

de relações de proximidade por parte de pessoas com elevada ansiedade social e levando, a 

longo prazo, ao empobrecimento da rede social e erosão do apoio social, particularmente 

em termos dos aspectos sócio-emocionais (John & Gross, 2004; Srivastava, Tamir, 

McGonigal, John, & Gross, 2009), o que no caso da fobia social significa a alimentação 

dos principais factores de manutenção das dificuldades interpessoais. Para este efeito 

contribui ainda o facto de as pessoas que expressam emoções agradáveis serem 

percepcionadas como mais simpáticas, sinceras e gentis, pelo que as pessoas com elevada 

ansiedade social, ao suprimirem emoções agradáveis, podem contribuir para os resultados 

temidos, ao serem percebidas como fonte de interacção ou parceiros de relação 

indesejados, sendo menos apreciadas pelos outros (Butler et al., 2003; Gross, 2002; Gross 

& John, 2003; Gross et al., 2006). A este propósito será ainda relevante atender ao facto de 

o recurso à supressão emocional implicar o aumento da resposta fisiológica do próprio, 

devido ao esforço exigido para a inibição do comportamento expressivo-emocional em 

curso (Gross, 1998, 2002), assim como da pessoa com quem interage, a qual sofre um 

aumento da pressão arterial, comparativamente à situação de interacção com uma pessoa 

que esteja a recorrer à estratégia de reavaliação cognitiva, ou com uma pessoa a quem não 

foi pedido para utilizar uma estratégia específica de regulação emocional (Gross, 2002), o 

que naturalmente também influencia negativamente a satisfação dos interlocutores ao 

interagirem com a pessoa que utiliza esta estratégia. Acrescem os dados da literatura que 

indicam que o recurso à supressão emocional gera no indivíduo a sensação de 

incongruência ou discrepância entre a experiência interna e a expressão externa, originando 

a sensação de que o próprio não está a ser autêntico, a qual por sua vez gera sentimentos 

negativos sobre si e tende a alienar o indivíduo (Gross & John, 2003), o que no caso da 

fobia social significa o agravamento e manutenção das crenças negativas sobre o próprio, 

inclusive quanto à sua inaptidão social, reforçando o isolamento já característico da fobia 
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social e, por conseguinte, o ciclo vicioso subjacente à manutenção desta perturbação (Beck 

et al., 1985; Clark, 2001; Rapee & Heimberg, 1997).  

Desta forma, a utilização desta estratégia por parte de pessoas com ansiedade social 

elevada sugere-se desadaptativa, na medida em que revela um efeito paradoxal 

relativamente às próprias dificuldades e objectivos interpessoais. 

Em suma, a utilização, quer da Reavaliação cognitiva, quer da Supressão 

emocional, tem consequências importantes, mas distintas, em termos afectivos, cognitivos 

e sociais, na sua totalidade muito relevantes para o quadro clínico característico da fobia 

social, pelo que parece legítimo afirmar-se a relevância da integração destes 

conhecimentos na conceptualização teórica e planeamento da intervenção psicoterapêutica 

com pessoas com elevada ansiedade social, dada a influência que o padrão de utilização 

destas duas estratégias de regulação emocional pode desempenhar para a manutenção das 

dificuldades e sintomas característicos da ansiedade e fobia sociais, muito particularmente 

associados à forma como estas pessoas experienciam, gerem e expressam as suas emoções. 

  Quanto aos resultados obtidos a partir do estudo das correlações entre cada uma 

destas estratégias de regulação emocional e as variáveis Ansiedade social, Evitamento de 

situações sociais, Comportamentos de segurança e Pensamentos automáticos negativos, 

embora na sua quase totalidade não significativas, respeitam o sentido teórico esperado, na 

medida em que as correlações das quatro variáveis com a estratégia de Reavaliação 

cognitiva são negativas (Hipótese 7a), contrariamente às correlações com a estratégia 

Supressão emocional, as quais apresentam sinal positivo (Hipótese 6a), reforçando a sua 

natureza desadaptativa e confirmando a hipótese de que o recurso frequente a esta 

estratégia de regulação emocional se associa a níveis elevados de sintomatologia 

característica do quadro clínico da fobia social, muito embora não de forma 

estatisticamente significativa.  

A literatura indica ainda que as pessoas com diagnóstico de fobia social prestam 

menor atenção às suas emoções, o que contribui para as dificuldades ao nível da 

identificação e clareza das emoções que experienciam e, por conseguinte, da compreensão 

sobre as mesmas (Turk et al., 2005). Neste sentido também apontam os resultados obtidos 

neste estudo relativamente às Dificuldades de regulação emocional, uma vez que estes 

indicam valores significativamente mais elevados para o grupo com queixas de ansiedade 

social, comparativamente ao grupo pertencente à população geral, nas seis dimensões de 
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Dificuldades de regulação emocional estudadas (Hipótese 3), à excepção da dimensão 

Consciência, que não apresentou diferenças significativas entre os dois grupos. 

Torna-se assim possível concluir que o grupo com queixas de ansiedade social 

apresenta, comparativamente ao grupo da população geral, significativamente mais 

dificuldades de: aceitação da resposta emocional (Não aceitação); envolvimento em 

comportamentos orientados para objectivos aquando da experiência de emoções 

desagradáveis (Objectivos); controlo dos impulsos e do comportamento aquando da 

experiência de emoções desagradáveis (Impulsos); selecção e aplicação de estratégias de 

regulação emocional quando o próprio não se sente bem (Estratégias); e de reconhecimento 

e compreensão das emoções que experiencia (Clareza).  

Tal como foi referido anteriormente, o grupo com queixas de ansiedade social não 

se diferenciou significativamente do grupo da população geral quanto à presença de 

dificuldades em manter a atenção e consciência das respostas emocionais (Consciência), no 

entanto também esta dimensão surgiu ligeiramente mais elevada para o primeiro grupo, 

supondo-se a sua relevância para a compreensão das dificuldades de regulação emocional 

subjacentes à ansiedade social elevada, embora não de forma tão central.  

Também no que se refere à relação entre as variáveis Ansiedade social, Evitamento 

de situações sociais, Comportamentos de segurança e Pensamentos automáticos negativos, 

era esperado que apresentassem correlações positivas significativas com as seis dimensões 

de Dificuldades de regulação emocional sob estudo (Hipótese 6b), o que se verificou 

verdadeiro para a generalidade dos valores de correlação encontrados entre estas variáveis. 

No entanto, também quanto aos valores de correlação, a dimensão Consciência assume-se 

enquanto excepção, apresentando correlações não significativas com estas variáveis, salvo 

com a variável Ansiedade social (rs=.29; p<.05). Estudos anteriores tinham já sugerido que 

a dimensão Consciência não se demonstra central para a psicopatologia em geral, uma vez 

que tem vindo a apresentar correlações baixas e não significativas com várias medidas de 

sintomatologia psicopatológica (Coutinho, Ribeiro, Ferreirinha, & Dias, 2010). Contudo, 

não deixa de fazer sentido questionar se as propriedades psicométricas desta subescala não 

estarão a influenciar estes resultados, até porque em relação às restantes dimensões de 

Dificuldades de regulação emocional, esta subescala constitui uma excepção aos esperados 

valores de correlação positivos e elevados (Hipótese 8), apresentando correlações baixas e 

não significativas com as restantes dimensões, à excepção da dimensão Clareza com a qual 

apresenta uma correlação elevada positiva (rs=.51; p<.001). É ainda de referir que o valor 

de correlação entre a dimensão Consciência e a dimensão Objectivos se destaca pelo facto 
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de apresentar um valor nulo. Estes resultados são, assim, em parte, congruentes com os 

encontrados por Veloso, Pinto-Gouveia e Dinis (2011), nos quais esta dimensão apresentou 

correlações negativas com as restantes subescalas, o que, por sua vez, se verifica 

incongruente com os dados do estudo original de validação da EDRE, no qual todas as 

subescalas se correlacionam positiva e significativamente (Gratz & Roemer, 2004). Uma 

hipótese explicativa para estes resultados prende-se com o facto de metade dos itens desta 

subescala serem itens invertidos, o que pode ter comprometido a sua compreensão e 

resposta, por parte da população estudada nesta investigação, daí que faça sentido 

aprofundar o estudo das suas propriedades psicométricas, com vista ao seu 

aperfeiçoamento. 

Pelo contrário, as dimensões Estratégias e Objectivos destacam-se, entre as 

dimensões de Dificuldades de regulação emocional, pelas elevadas correlações que 

apresentam com as variáveis associadas ao quadro clínico da fobia social, o que se verifica 

congruente com estudos anteriores que referem estas duas dimensões como apresentando 

correlações positivas elevadas com medidas de sintomatologia psicopatológica, 

particularmente no que respeita à dimensão Estratégias (Coutinho et al., 2010), sugerindo 

que a dificuldade em aceder a estratégias para regular a forma como se sente o próprio se 

associa à presença de sintomas de várias naturezas, nomeadamente de ansiedade social 

como se confirma no presente estudo. Da mesma forma, as dificuldades no envolvimento 

em comportamentos dirigidos a objectivos, quando o próprio experiencia emoções 

desagradáveis, surgem particularmente associadas à presença de sintomatologia em geral 

(Coutinho et al., 2010), parecendo poder afirmar-se o mesmo no que respeita à presença de 

elevada ansiedade social e sintomas associados (Evitamento social, recurso a 

Comportamentos de segurança e ocorrência de Pensamentos automáticos negativos, 

quando presente em contextos sociais), de acordo com os resultados obtidos no presente 

estudo. 

É ainda de referir que, para a variável Pensamentos automáticos negativos, as 

correlações positivas mais elevadas surgiram com as seis dimensões de Dificuldades de 

regulação emocional. De facto, como Gratz e Romer (2004) alertam, a desregulação 

emocional, à semelhança do que ocorre com a regulação emocional, é transversal a todas 

as componentes do sistema emocional, sendo caracterizada também por dificuldades de 

natureza cognitiva, como sejam dificuldades atencionais, distorções cognitivas e lacunas 

no processamento da informação, o que se revela congruente com os resultados 

encontrados no presente estudo, os quais sugerem a existência de uma relação forte e 
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positiva entre estas variáveis, pelo que elevados níveis de Dificuldades de regulação 

emocional associam-se a elevados níveis de cognições desadaptativas na forma de 

Pensamentos automáticos negativos. 

Quanto às correlações encontradas entre as seis dimensões de Dificuldades de 

regulação emocional e as duas estratégias de regulação emocional, Reavaliação cognitiva e 

Supressão emocional, estas não se verificaram significativas, mas mais uma vez respeitam 

o sentido de relação teoricamente esperado, pelo que a Reavaliação cognitiva apresenta 

valores de correlação negativos (Hipótese 10a) e baixos com estas seis dimensões, à 

excepção das dimensões Estratégias e Clareza, com as quais apresenta valores de 

correlação moderados (negativos e significativos), sugerindo que o recurso à estratégia de 

Reavaliação cognitiva se relaciona particularmente com menor dificuldade em aceder a 

estratégias de regulação emocional, assim como de reconhecer e compreender as emoções 

que o próprio experiencia. No que respeita à estratégia Supressão emocional, os valores de 

correlação apresentaram sinal positivo (Hipótese 9), confirmando a natureza desadaptativa 

desta estratégia, cuja utilização frequente se associa também a elevados níveis de 

Dificuldades de regulação emocional. 

Relativamente às Necessidades psicológicas, os resultados do teste de comparação 

entre os dois grupos sob estudo confirmam que o grupo com queixas de ansiedade social 

apresenta menores níveis de regulação da satisfação das necessidades, comparativamente 

ao grupo da população geral (Hipótese 4), tendo-se verificado que as diferenças entre os 

dois grupos são estatisticamente muito significativas para todas as necessidades e 

polaridades dialécticas (p <.001). Neste sentido, parece possível afirmar-se que a 

desregulação da satisfação das necessidades psicológicas ajuda a compreender e a explicar 

o fenómeno da ansiedade social elevada. Da mesma forma, e tal como era expectável a 

partir do MCP (Hipótese 7b), os resultados obtidos neste estudo confirmam a associação 

entre níveis elevados de Ansiedade social, Evitamento de situações sociais, 

Comportamentos de segurança e Pensamentos automáticos negativos e baixos níveis de 

regulação da satisfação das necessidades psicológicas, o que parece replicar os dados 

relativos à associação entre baixa regulação da satisfação das necessidades e a presença de 

sintomatologia (Faria & Vasco, 2011; Sol & Vasco, 2012; Vasco et al., 2010), desta feita 

característica do quadro clínico da fobia social. Neste sentido, parece adequado considerar-

se que os resultados encontrados na presente investigação apoiam empiricamente a teoria 
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da perturbação proposta pelo MCP, segundo a qual a presença de sintomatologia clínica se 

associa a dificuldades de regulação da satisfação das necessidades psicológicas (Conceição 

& Vasco, 2005; Faria & Vasco, 2011). 

Neste estudo, verificou-se que entre as catorze necessidades psicológicas, as 

necessidades de Controlo, Prazer, Auto-estima e Diferenciação se destacam das restantes 

por apresentarem o conjunto mais elevado de correlações negativas com as quatro 

variáveis características do quadro clínico da fobia social, o que se revela congruente com 

o que em termos teóricos seria expectável, tendo em conta o reconhecimento da relação 

teórica entre a desregulação da satisfação destas necessidades relativamente a este quadro 

clínico. Desta forma, conclui-se que níveis elevados de sintomatologia desta natureza se 

associam, particularmente, a um comprometimento das capacidades de: influenciar o 

ambiente; usufruir da experiência de prazer físico e psicológico; se sentir satisfeito consigo 

próprio; e de o próprio se diferenciar e ser auto-determinado.  

 Consistentemente, ao nível das polaridades dialécticas são as polaridades: 

Proximidade-Diferenciação, Prazer-Dor, Produtividade-Lazer e Auto-estima–Auto-crítica 

que apresentam o conjunto mais elevado de correlações negativas relativamente às mesmas 

variáveis, pelo que apenas a polaridade Produtividade-Lazer, pela novidade que representa 

relativamente às necessidades atrás referidas, merece que aqui se assinale a relação 

particularmente expressiva entre elevados níveis de sintomas característicos do quadro 

clínico da fobia social e a dificuldade de regular de forma balanceada a necessidade de ser 

capaz de alcançar e realizar acções importantes para o próprio e, por outro lado, de ser 

capaz de relaxar e sentir-se confortável com esse estado.  

Atente-se, contudo, que as restantes necessidades apresentam também valores de 

correlação expressivos e significativos, sendo igualmente reconhecida a sua relevância 

teórica relativamente à presença de sintomatologia característica do quadro clínico da fobia 

social. O presente estudo não replica, por isso, os dados encontrados por Faria e Vasco 

(2011), segundo os quais as polaridades Auto-estima-Auto-crítica e Coerência-Incoerência 

são as que mais contribuem para a presença de perturbação psicopatológica, mesmo 

quando falamos de perturbações específicas.  

Assim, sugere-se a pertinência de realizar futuros estudos que se dediquem à 

caracterização detalhada e aprofundada da regulação da satisfação das diferentes 

necessidades e polaridade dialécticas no âmbito da ansiedade social e do diagnóstico da 

fobia social.  
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Os resultados obtidos ao nível do estudo das correlações entre as Necessidades e 

polaridades dialécticas com as seis dimensões de Dificuldades de regulação emocional, 

confirmaram ainda que estas variáveis se correlacionam de forma negativa (Hipótese 10b), 

em geral apresentando valores elevados a moderados, pelo que a presença de Dificuldades 

de regulação emocional associa-se a menores níveis de regulação da satisfação das 

necessidades psicológicas e polaridades dialécticas. Assim, muito embora as relações entre 

estas variáveis tenham sido estudadas quanto à força e direcção das mesmas, e não 

relativamente à sua causalidade, poderá arriscar-se afirmar que estes resultados são 

congruentes com os pressupostos do MCP, de acordo com os quais a desregulação da 

satisfação das necessidades psicológicas gera um desequilíbrio organísmico, assinalado 

pelo sistema emocional, de forma a promover acções, internas e/ou externas tendentes ao 

restabelecimento do equilíbrio (Conceição & Vasco, 2005; Vasco, 2012). Supõe-se, assim, 

que processos disfuncionais associados à regulação da satisfação das necessidades 

(Conceição & Vasco, 2005) se encontrem implicados na presença de sintomatologia 

característica do quadro clínico da fobia social, os quais devem ser explorados para melhor 

compreensão desse mesmo quadro. 

Também como previsto, as catorze necessidades apresentam correlações positivas 

elevadas entre si, bem como com as sete polaridades dialécticas, as quais apresentam 

também correlações positivas elevadas, muito significativas entre si (Hipótese 11), o que 

se revela congruente com os resultados obtidos em estudos anteriores (Bernardo & Vasco, 

2011; Cadilha & Vasco, 2010; Calinas & Vasco, 2011; Conde & Vasco, 2012; Fonseca & 

Vasco, 2011; Guerreiro & Vasco, 2011; Rodrigues & Vasco, 2010; Rucha & Vasco, 2011). 

Note-se, contudo, que as correlações encontradas entre cada uma das polaridades 

dialécticas e as duas necessidades que as definem são espúrias, uma vez que, os mesmos 

itens estão envolvidos na sua cotação. 

No que respeita ao estudo da relação entre as Necessidades psicológicas e as 

polaridades dialécticas com as estratégias de regulação emocional, Reavaliação cognitiva e 

Supressão emocional, verificou-se que as correlações são na generalidade baixas. No 

entanto, respeitam o sentido da relação esperado em termos teóricos, pelo que os valores de 

correlação assumem o sinal positivo relativamente à estratégia Reavaliação cognitiva 

(Hipótese 12), e negativo no que respeita à estratégia de Supressão emocional (Hipótese 

13). Contudo, identificam-se enquanto excepções aos valores de correlação baixos os 

encontrados entre a estratégia Supressão emocional e a polaridade Controlo-Cooperação 
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(rs=.-.32, p<.05), assim como entre a estratégia Reavaliação cognitiva e a necessidade 

Coerência (rs=.55; p<.001).  Sugere-se, assim, que uma utilização mais frequente da 

Reavaliação cognitiva encontra-se associada a níveis mais elevados de regulação da 

satisfação da necessidade de congruência entre pensamentos, comportamentos e 

sentimentos do próprio e, pelo contrário, níveis mais elevados de utilização da estratégia de 

Supressão emocional associa-se à presença de dificuldade de regulação balanceada das 

necessidades de exercer influência sobre o meio (Controlo), bem como de delegar e de 

abrir mão (Cooperação). 

Por fim, os resultados obtidos na Análise em Componentes Principais identificaram 

quatro componentes distintas, as quais resumem a maior parte da informação presente nas 

variáveis originais do presente estudo.  

Conclui-se, assim, que a estrutura subjacente à variância dos resultados se organiza 

em termos de quatro componentes: a primeira corresponde às sete polaridades dialécticas 

e à estratégia de regulação emocional Reavaliação cognitiva, variáveis que no seu conjunto 

se associam a menores níveis de sintomatologia psicopatológica; a segunda define-se a 

partir das variáveis características do quadro clínico da fobia social, ou seja, pelo 

Evitamento de situações sociais, Ansiedade social, Comportamentos de segurança e 

Pensamentos automáticos negativos, assim como por duas dimensões de Dificuldades de 

regulação emocional, Estratégias e Objectivos, as quais, tal como já foi referido, têm vindo 

a ser associadas à presença de sintomatologia relativa a várias perturbações 

psicopatológicas, pelo que tudo indica que esta segunda componente represente de forma 

global o quadro clínico da fobia social; a terceira refere-se às Dificuldades de regulação 

emocional, com a exclusão das duas dimensões referidas a propósito da componente 

anterior; e, por fim, a quarta componente define-se exclusivamente pela estratégia de 

regulação emocional Supressão emocional, a qual revela uma natureza desadaptativa e 

associa-se à presença de perturbação psicopatológica. 

Deste modo, parece ser possível afirmar-se que o isolamento destas quatro 

componentes independentes confirma a pertinência teórica e empírica da presente 

investigação, na medida em que é possível atribuir ao conjunto destas quatro componentes 

a maior parte da informação presente nas variáveis originais, as quais apesar de 

correlacionadas entre si não se revelam redundantes quando representadas de acordo com 

esta estrutura. 
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 Conclusão 

Este trabalho assumiu como grande objectivo proporcionar uma compreensão mais 

alargada e abrangente do fenómeno da ansiedade social elevada e, por conseguinte, da 

fobia social, muito particularmente através da exploração dos processos emocionais e da 

regulação da satisfação de necessidades psicológicas, associados a estes fenómenos. 

Neste sentido, realizou-se um estudo quantitativo, para o qual foram consideradas 

duas amostras de participantes, a primeira constituída por pessoas com queixas de 

ansiedade social e a receber acompanhamento psicoterapêutico devido às mesmas, e a 

segunda formada por pessoas pertencentes à população geral. Os resultados obtidos, no que 

respeita à comparação entre estes dois grupos, demonstram que o primeiro apresenta níveis 

significativamente mais elevados de Ansiedade social e Evitamento de situações de 

desempenho e interacção social, recurso a Comportamentos de segurança e ocorrência de 

Pensamentos automáticos negativos quando presente nessas situações, assim como revelam 

que o primeiro grupo utiliza menos a Reavaliação cognitiva como estratégia de regulação 

emocional, tendendo a recorrer mais à Supressão emocional para o efeito. O primeiro 

grupo diferenciou-se ainda através da apresentação de níveis mais elevados de 

Dificuldades de regulação emocional e menores níveis de regulação da satisfação das 

Necessidades psicológicas, comparativamente ao segundo.  

Os resultados obtidos no estudo das correlações entre as variáveis em avaliação 

revelaram-se, em geral, congruentes com o esperado a partir da teoria e da investigação 

empírica anteriores. 

No seu conjunto, os resultados obtidos constituem um alerta relativamente à 

relevância e pertinência de repensar os modelos teóricos e de intervenção para a fobia 

social, os quais apesar de adequados, se sugerem severamente incompletos no que respeita 

à ausência de integração de componentes emocionais e das necessidades psicológicas, 

dando primazia quase absoluta às componentes cognitivas e comportamentais. 

Tem sido postulado que a regulação emocional representa uma dimensão 

unificadora relativamente às constelações de sintomas envolvidos nas várias formas de 

psicopatologia (Gratz & Roemer, 2004; Gross & Munõz, 1995), pelo que poderá 

argumentar-se que este conhecimento basta para afirmar a relevância da regulação 

emocional para as perturbações psicopatológicas em geral. Não obstante, parece cada vez 

mais claro que somente a especificação e conhecimento das dificuldades de regulação 

emocional subjacentes a diferentes formas de psicopatologia, muito particularmente em 
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relação às perturbações em que essas dificuldades assumem relevância primordial para a 

sua origem e manutenção, como é o caso da fobia social, será possível caminhar no sentido 

de uma verdadeira compreensão sobre a perturbação em causa, uma vez que as mesmas 

dificuldades de regulação emocional podem ter diferentes funções e consequências para 

diferentes perturbações (Turk et al., 2005).  

Actualmente, é consensual que no âmbito da psicoterapia, a intervenção com maior 

aplicação no tratamento da fobia social é a intervenção cognitiva e comportamental 

(Antony & Swinson, 2000; Rosenberg et al., 2010), a qual derivando dos modelos teóricos 

da mesma natureza, enfatiza o papel das distorções cognitivas e evitamentos 

comportamentais para o desenvolvimento e manutenção dos sintomas de ansiedade social 

(Clark & Wells, 1995; Rapee & Heimberg, 1997). No entanto, não pode ser negado que 

têm vindo a surgir esforços de desenvolvimento de modelos teóricos e de intervenção de 

natureza cognitiva-comportamental e integrativa (e.g. Turk, Heimberg, & Magee, 2007), 

ainda que a maioria desses esforços continue a caracterizar-se pela omissão dos processos 

emocionais, em termos teóricos, assim como de formas de intervenção focada nas 

dificuldades de regulação emocional associadas à fobia social, em termos interventivos. 

Porém, no seio da corrente integrativa exige-se destacar o modelo desenvolvido por 

Wolfe (2005) para as perturbações de ansiedade em geral, bem como para as específicas, 

como a fobia social, o qual defende a existência de processos automáticos, quer de 

natureza cognitiva, quer de natureza emocional, como factores de manutenção para a 

ansiedade social e, consequentemente, para a fobia social. Ainda assim, continua a ser 

possível notar a ausência de um conhecimento específico sobre as dificuldades de 

regulação emocional implicadas na fobia social e, por conseguinte, embora em termos 

interventivos considere a necessidade de trabalho focado ao nível das emoções, 

particularmente no que respeita à promoção da aceitação das emoções experienciadas pelo 

próprio, esse trabalho não se mostra suficientemente específico para o quadro clínico da 

fobia social e, consequentemente, para as pessoas que apresentem esta perturbação.  

Por outro lado, também no âmbito da corrente integrativa, o estudo do MCP tem 

vindo a dar evidências da influência da regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas para o nível de sintomatologia apresentado, sugerindo que os modelos 

teóricos e interventivos das várias correntes para a fobia social (e outras perturbações) 

também se devem abrir ao seu estudo e integração. 

Neste sentido, há cada vez mais evidências de que é possível promover a eficácia 

das intervenções psicoterapêuticas através da integração de formas terapêuticas 



 

79 

 

potencialmente reparadoras focadas nas dificuldades de regulação emocional 

especificamente envolvidas no desenvolvimento e manutenção de cada perturbação 

(Coutinho et al., 2010; Gross, 1998; O’Toole et al., 2013), assim como focadas na 

promoção do reconhecimento, aceitação e acção no sentido de uma melhor regulação da 

satisfação das necessidades (Faria & Vasco, 2011; Vasco, 2009; Vasco et al., 2010). 

Assim, parece adequado afirmar-se a pertinência de desenvolver um quadro mais 

compreensivo sobre as variáveis implicadas na origem e manutenção da fobia social, no 

qual devem passar a constar as variáveis emocionais e relacionadas com a regulação da 

satisfação de necessidades, a par das variáveis cognitivas e comportamentais já 

minuciosamente descritas para a fobia social. A influência destas variáveis não deve, por 

isso, continuar a ser ignorada na conceptualização teórica e intervenção psicoterapêutica, 

sob pena de assumirmos uma visão demasiado minimalista sobre a fobia social e, 

consequentemente, determinando intervenções psicoterapêuticas menos eficazes e menos 

adequadas às verdadeiras características e necessidades dos pacientes com queixas e 

dificuldades desta natureza. 

Note-se que o que aqui se afirma e defende não é o desenvolvimento de directrizes 

de intervenção focadas na promoção das competências de regulação emocional por si só, 

pelo contrário, o que aqui se afirma e defende é a vantagem da integração de formas de 

comunicação terapêutica potencialmente reparadoras baseadas num profundo 

conhecimento dos processos emocionais e de regulação da satisfação das necessidades 

psicológicas subjacentes à fobia social, para melhor compreender esta perturbação e, por 

conseguinte, intervir junto de pessoas que a apresentem. Note-se, ainda, que ao fazê-lo não 

estaremos a privilegiar a perturbação em lugar da pessoa que a apresenta, pelo contrário, 

estaremos a privilegiar as características e necessidades de cada paciente, na medida em 

que o conhecimento sobre estas componentes assume-se muito informativo sobre os 

factores de vulnerabilidade e manutenção que cada paciente apresenta face ao 

desenvolvimento da perturbação, com contributos para a avaliação clínica, 

conceptualização de caso (do paciente e do problema), assim como para o planeamento da 

intervenção.  

Quando formos capazes de realizar este exercício de flexibilização dos modelos 

teórico-interventivos, provenientes da corrente cognitivo-comportamental, bem como de 

outras correntes, relativamente à fobia social e outras perturbações, seremos também 

capazes de assumir como principal objectivo interventivo a diminuição da probabilidade de 

a perturbação se voltar a instaurar, mediante a optimização dos recursos do paciente 



 

80 

 

através de uma experiência terapêutica promotora do desenvolvimento pessoal, 

abandonando desta forma os velhos objectivos reducionistas e minimalistas de alívio 

sintomático e de restauração do estado do paciente anterior à perturbação (Vasco, 1994). 

Limitações e Sugestões 

A primeira grande limitação do presente estudo refere-se ao número considerável 

de instrumentos a serem respondidos por cada participante (seis no total), um dos quais 

especialmente moroso. Deve ainda ter-se em consideração que a totalidade dos 

instrumentos de avaliação utilizados no presente estudo são instrumentos de auto-relato, os 

quais implicam algumas desvantagens, nomeadamente ao nível do grau de sinceridade dos 

participantes na resposta aos mesmos, assim como ao nível da sua objectividade, 

assumindo-se vulneráveis a distorções e enviesamentos, mesmo que não intencionais, 

sendo que os instrumentos utilizados não apresentam escalas de validade que permitam 

controlar estes efeitos e outros, como a resposta ao acaso. Deste modo, estudos futuros 

devem tentar colmatar estas limitações, quer através do recurso a um menor conjunto de 

instrumentos, quer através da utilização de instrumentos de avaliação de naturezas 

variadas. 

No âmbito da avaliação das estratégias de regulação emocional, tem vindo a ser 

defendida a necessidade de considerar as exigências situacionais e objectivos individuais 

aquando da avaliação da(s) estratégias(s) de regulação emocional utilizada(s) pelo 

indivíduo, pelo que a compreensão dos processos de regulação emocional só será 

plenamente atingida quando avaliada em contextos específicos em que se possam 

considerar e manipular tais variáveis (Gratz & Roemer, 2004). Muito particularmente, o 

Questionário de Regulação Emocional (QRE) tem a grande limitação de avaliar apenas 

duas estratégias de regulação emocional, as quais, apesar de muito relevantes para a 

presente investigação, devem futuramente ser consideradas em conjunto com outras 

estratégias relativas a cada um dos momentos do processo emocional (Gross, 1998, 2000), 

de forma a identificar diferenças entre as mesmas, bem como diferenciar a sua influência 

relativamente ao desenvolvimento e manutenção da ansiedade social. Para além disso o 

QRE proporciona conhecimentos apenas gerais, relativos a emoções agradáveis e 

desagradáveis e não em relação a emoções específicas (tristeza, raiva, etc.), o que se por 

um lado se tem revelado extremamente produtivo ao nível da literatura sobre a experiência 

emocional, por outro lado, limita o desenvolvimento de novos conhecimentos quanto a 
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importantes diferenças entre emoções específicas (Greenberg & Paivio, 1997). Assim, 

sugere-se particularmente relevante estudar estas duas estratégias de regulação emocional 

relativamente a emoções específicas, por exemplo em relação à raiva, cuja elevada 

presença e simultânea supressão tem vindo a ser associada a elevada ansiedade social 

(Erwin et al., 2002; Turk et al., 2005). 

Afigura-se igualmente pertinente explorar outras dimensões de dificuldades de 

regulação emocional, para além das seis consideradas no presente estudo, ainda que seja 

igualmente relevante aprofundar o conhecimento sobre estas mesmas dimensões, 

particularmente no que respeita à dimensão Consciência, relativamente à ansiedade e fobia 

sociais. 

O facto de um dos instrumentos (ERSN) utilizado nesta investigação, encontrar-se 

ainda a ser alvo de estudo e aperfeiçoamento, pode tornar criticável a sua integração entre 

os instrumentos de avaliação, pelo que futuras investigações devem considerar versões 

posteriores, já aperfeiçoadas, deste instrumento. Ainda no que se refere às necessidades 

psicológicas, a crescente evidência da relevância da regulação da sua satisfação para o 

nível de sintomatologia apresentado, denuncia a pertinência de se continuar a estudar e 

investigar este domínio, nomeadamente através da identificação e diferenciação de padrões 

de regulação da satisfação das necessidades relativamente a diferentes perturbações. 

Por fim, a reduzida dimensão da amostra de indivíduos com queixas de ansiedade 

social e a receber acompanhamento psicoterapêutico devido às mesmas, limita a 

possibilidade de generalização dos resultados obtidos, sendo o mesmo verdade para a 

amostra pertencente à população geral, pelo que futuramente a dimensão das amostras 

deverá ser o mais ampla possível. Devem ainda considerar-se a inclusão de instrumentos 

de diagnóstico para selecção dos participantes a integrarem a amostra clínica, muito 

particularmente os instrumentos que derivam do DSM, pois apesar de apresentarem 

algumas limitações, têm a vantagem de promover a comparabilidade de resultados a nível 

nacional e internacional. 

A longo prazo será ainda relevante desenvolver um estudo longitudinal que 

contemple a evolução de pacientes com queixas de ansiedade social e a receber 

acompanhamento psicoterapêutico baseado numa abordagem integrativa, a qual contemple 

componentes emocionais e da regulação da satisfação das necessidades psicológicas, com 

vista ao estudo do seu impacto na evolução do paciente ao longo de todo o processo 

terapêutico e idealmente considerando medidas follow-up. 
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Anexo A  

 

Critérios de diagnóstico do DSM-IV-R (APA, 2000) para a fobia social  



 

 

 

Critérios de diagnóstico do DSM-IV-R (APA, 2000) para a fobia social 

A. Medo acentuado e persistente de uma ou mais situações sociais e de desempenho nas quais o sujeito está 

exposto a pessoas desconhecidas ou à possível observação de outras. O sujeito teme poder vir a comportar-se 

(ou mostrar sinais de ansiedade) de modo humilhante ou embaraçador. Nota: em crianças, tem de existir a 

evidência da capacidade para estabelecer relações sociais apropriadas para a idade com pessoas conhecidas e a 

ansiedade deve ocorrer também com as crianças da sua idade e não somente nas interacções com adultos. 

B. A exposição à situação social temida provoca quase sempre ansiedade, que pode assumir a forma de um Ataque 

de Pânico situacional ou situacionalmente predisposto. Nota: em crianças, a ansiedade pode ser expressa por 

choros, birras, imobilidade ou receio nas situações sociais com pessoas desconhecidas. 

C. A pessoa reconhece que o medo é excessivo ou irracional. Nota: em crianças esta característica pode estar 

ausente. 

D. As situações sociais ou de desempenho são evitadas ou enfrentadas com intensa ansiedade ou mal-estar. 

E. O evitamento, antecipação ansiosa ou mal-estar nas situações sociais ou de desempenho interferem 

significativamente com as rotinas normais da pessoa, funcionamento ocupacional (ou académico), 

relacionamentos ou actividades sociais ou existe mal-estar acentuado por ter a fobia social. 

F. Em sujeitos com idade inferior a 18 anos, a duração é pelo menos de seis meses. 

G. O medo ou evitamento não são provocados por efeitos fisiológicos directos de uma substância (por exemplo, 

drogas de abuso, medicação) ou um estado físico geral e não são melhor explicados por outra perturbação 

mental (por exemplo, Perturbação de Pânico, Com ou Sem Agorafobia, Perturbação da Ansiedade de 

Separação, Perturbação Dismórfica Corporal, Perturbação Global do Desenvolvimento ou Perturbação 

Esquizóide da Personalidade). 

H. Se um estado físico geral ou outra perturbação mental estiverem presentes, o medo do critério A não está 

relacionado com eles, por exemplo, o medo não é de Gaguejar, de tremer na doença de Parkison ou de exibir 

um comportamento alimentar anormal na Anorexia ou Bulimia Nervosa. 

 Especificar se: 

Generalizada: se os medos incluem a maior parte das situações sociais (por exemplo, iniciar ou manter 

conversas, participar em pequenos grupos, falar perante figuras de autoridade, participar em festas).  

 

Nota: Considerar igualmente o diagnóstico adicional de Perturbação Evitante da Personalidade. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Anexo B 

 

Consentimento Informado 

 



Consentimento Informado 

 

Regulação Emocional e das Necessidades Psicológicas na Ansiedade Social 

 

Chamo-me Carolina Leonardo e sou aluna finalista do Mestrado Integrado em Psicologia 

Clínica e da Saúde, da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. No âmbito da 

realização da minha dissertação de mestrado, orientada pela Professora Doutora Maria João 

Afonso, tenho como objectivo estudar as estratégias de regulação emocional utilizadas por 

pessoas com ansiedade social elevada, ou seja, a forma como gerem e utilizam as suas 

emoções face às situações, e em resposta às suas necessidades psicológicas. 

Simultaneamente, pretendo conhecer as dificuldades que sentem na gestão e utilização das 

emoções, o que poderá contribuir para uma intervenção melhor dirigida e mais eficaz junto 

dessa população.  

Neste sentido, solicito a sua colaboração através do preenchimento de um conjunto 

de questionários, apresentados em seguida, cuja duração total de preenchimento é estimada 

em cerca de 30 minutos. As suas respostas serão muito importantes, por permitirem 

compreender este problema de forma mais completa e melhor ajudar as pessoas que o 

manifestem.  

A sua participação é voluntária e a qualquer momento poderá interrompê-la, sem 

qualquer tipo de consequência para si. 

A sua participação é, além disso, anónima e as suas respostas absolutamente 

confidenciais, pois não será solicitado qualquer registo da sua identidade, sendo apenas 

escolhido por cada participante um número de código convencional que deverá anotar em 

todos os questionários preenchidos. 

Não há respostas certas ou erradas. Por favor responda com sinceridade a todas as 

questões. 

Ao preencher e entregar os questionários consente que os dados submetidos sejam 

usados na presente investigação. 

Caso aceite participar nesta investigação e necessite de algum esclarecimento 

adicional, ou pretenda conhecer as principais conclusões do estudo, poderá contactar-me 

através do seguinte endereço electrónico: carolinarleonardo@gmail.com 

 

Profundamente grata pela sua participação,  

A investigadora 

 

mailto:carolinarleonardo@gmail.com

