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0 a 68, um ponto de corte que define
portadores de fobia social e não porta-
dores – já que o limite utilizado nos Esta-
dos Unidos (15 pontos) parece não ser
aplicável para a população brasileira.

Ansiedade e medo

Ir a uma festa, pedir informa-
ção na rua, falar em público, comer
na frente dos outros, tomar um
cafezinho com alguém olhando... Para
um fóbico social, situações como es-
sas são encaradas com intensa ansie-
dade. As manifestações incluem tre-
mor, suor, palpitação, vontade de
urinar, náusea e podem até chegar a
uma perda de controle, caracteriza-
da como ataque de pânico. “Três coi-
sas são importantes no diagnóstico da
doença: a duração dos sintomas deve
ser maior do que seis meses em cri-
anças e adolescentes; o adulto deve
ter a percepção de que seu medo não
se justifica; e os sintomas devem pre-
judicar a vida da pessoa”, diz a médi-
ca Liliane Vilete.

Ela conta que algumas pessoas
deixam de assumir cargos de chefia e
muitos se esquivam de relacio-
namentos amorosos. Esse é o caso do
brasiliense Rafael*, 23 anos, que
participa de um grupo de auto-ajuda
com outros fóbicos sociais. “Acho que
sempre tive fobia social. Sempre fui
tímido, tento sempre evitar festas. O
pior é que isso foi a vida toda. Não
me lembro de ter realmente me
divertido em uma festa. Na frente de
meninas, eu sou um fracasso, nunca
tive uma namorada”, comenta.

Segundo a médica, pessoas com
esses sintomas devem procurar um
especialista. A fobia social vem sen-
do associada a outros transtornos de-
pressivos, ideações suicidas e abuso
ou dependência de álcool. “Quanto
mais cedo for o diagnóstico, mas fá-
cil será para a pessoa se reintegrar à
sociedade”.

* nome fictício
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star no centro das atenções
incomoda. Muitos têm receio
de serem julgados ou critica-
dos quando estão sob o olhar
de outras pessoas. Mas, quan-

do esse medo passa a interferir na
vida social do indivíduo, é preciso
procurar um especialista. Cientistas
chamam de fobia social o medo acen-
tuado e persistente de ser julgado, cri-
ticado ou humilhado nas mais diver-
sas situações. Atualmente não existem
estatísticas sobre a prevalência dessa
doença na população brasileira. As
entrevistas diagnósticas disponíveis
são muito extensas, consomem mui-
to tempo e têm um custo elevado, o
que dificulta a realização de estudos
epidemiológicos. Mas isso está pres-
tes a mudar.

Pesquisadores brasileiros investi-
garam a confiabilidade da versão em
português do Social Phobia Inventory
(Spin), instrumento de auto-preenchi-
mento utilizado nos países de língua
inglesa para avaliar a fobia social em
uma grande população. Os resultados,
publicados na revista científica Cader-
nos de Saúde Pública, mostraram índices
de confiabilidade semelhantes aos da
versão original, o que prova que a ver-
são brasileira é aplicável para medir
nossa população.

“Não se pode simplesmente pe-
gar um instrumento de outro país e
traduzi-lo para o português. É preciso
avaliar se ele funciona para nossa po-
pulação, porque as populações são di-
ferentes e as compreensões dos itens
também são diferentes”, disse o mé-
dico Evandro Coutinho, da Escola
Nacional de Saúde Pública Sergio
Arouca (Ensp), unidade da Fiocruz,
que assina o estudo junto com Liliane
Maria Pereira Vilete e Ivan Luiz de
Vasconcellos Figueira, ambos do Ins-
tituto de Psiquiatria da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O Inventário de Fobia Social con-
siste em 17 itens que abarcam três im-

portantes critérios que definem a fobia
social: o medo, a esquiva das situações
e os sintomas de desconforto físico. Para
cada item do questionário, solicita-se ao
indivíduo que indique o quanto as situ-
ações ou sintomas descritos o incomo-
daram na última semana, devendo ser
marcada uma entre as cinco opções,
que variam de 0 a 4. A pontuação total
do questionário vai de 0 a 68.

Para a versão brasileira, dois psi-
quiatras com experiência em fobia so-
cial fizeram a tradução do Spin de for-
ma independente. Em seguida, dois
tradutores bilíngües que não conheci-
am a versão original em inglês retra-
duziram os textos para o inglês, tam-
bém de forma independente. Essas
novas versões foram comparadas com
o texto original, elaborando-se uma
versão final de consenso. Por último,
foi realizado um pré-teste com 20 ado-
lescentes de uma escola e de um am-
bulatório de psiquiatria infanto-juve-
nil do Rio de Janeiro, para avaliar a
compreensão do instrumento. Com
base em suas sugestões, foi elaborada
a versão final em português.

O questionário foi aplicado em
estudantes de 5ª a 8ª séries de duas es-
colas situadas no bairro de Ramos, no
Rio de Janeiro. Entre os 398 alunos,
190 participaram do estudo de confia-
bilidade, preenchendo o questionário
uma segunda vez. Descartados 20 alu-
nos que cometeram erros ao respon-
der o questionário, a pesquisa avaliou
170 alunos com idade média de 13 anos.

Os resultados mostraram um bom
desempenho do instrumento no que diz
respeito à confiabilidade teste-reteste, o
que sugere que ele apresenta uma estabi-
lidade dos dados e pode ser reproduzido.
Os cientistas também mostraram que o
questionário pode ser aplicado em dife-
rentes subgrupos, já que aparentemente
os resultados obtidos não dependem do
sexo, da idade ou do histórico de repro-
vação dos estudantes. A próxima tarefa
será realizar um estudo de prevalência
em uma população maior. Também será
preciso identificar, dentro dessa escala de




