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Conteúdo dos pensamentos automáticos de adolescentes com sintomas de 

ansiedade social  

Fernanda Silva Rosa e Ana Lúcia Novais Carvalho 

Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências da Sociedade e 

Desenvolvimento Regional – ESR 

 

RESUMO: A terapia cognitivo-comportamental tem como estratégia terapêutica a 

identificação e reestruturação de cognições disfuncionais. O presente estudo teve como 

objetivo avaliar o conteúdo dos pensamentos automáticos em adolescentes com 

sintomas de ansiedade social. Um total de 101 estudantes (12 a 15 e anos), no estado do 

Rio de Janeiro, Brasil, responderam a 3 instrumentos: questionário sócio demográfico, 

desenvolvido mediante a necessidade do estudo, o inventário de fobia social, versão 

final em português (SPIN) e a escala de pensamentos automáticos (CATS). Como 

principais resultados, verificamos que as meninas apresentaram escore mais elevado na 

avaliação dos sintomas de ansiedade social. Também foi observado que adolescentes 

com sintomas de ansiedade social apresentavam, mais frequentemente e intensamente, 

pensamentos automáticos disfuncionais, sendo que estes estavam associados à visão 

negativa de si, dificuldade de ser assertivo e visão das pessoas como ameaçadoras. 

Palavras-chave: Terapia Cognitivo-Comportamental; pensamentos automáticos; 

ansiedade social 

 

Content of automatic thoughts of adolescents with social anxiety symptoms 

 

ABSTRACT: Cognitive-behavioral therapy has as its therapeutic strategy the 

identification and restructuring of dysfunctional cognitions. The present study aimed to 

evaluate the content of automatic thoughts in adolescents with symptoms of social 



7 
 

anxiety. A total of 101 students (ages 12-15), from Rio de Janeiro state, Brazil, answered 

three instruments: the socio-demographic questionnaire, developed according to the 

study needs; the social phobia inventory, final version in Portuguese (SPIN) and the 

children´s automatic thoughts scale (CATS). As the main results, we verified that the 

girls presented a higher score in the evaluation of social anxiety symptoms. It was also 

observed that adolescents with social anxiety symptoms presented, more frequently and 

intensely, dysfunctional automatic thoughts, which were associated with negative self-

view, difficulty to be assertive and view of people as threatening. 

Keywords: Cognitive behavior therapy; automatic thoughts; social anxiety 
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A terapia cognitiva de A. Beck 

A terapia cognitiva foi desenvolvida no início da década de 1960, por Aaron T. 

Beck, que foi o primeiro a desdobrar teorias e métodos para aplicar intervenções 

cognitivas e comportamentais, em conjunto, a transtornos emocionais (A. T. Beck, 

1963, 1964, como citado em Wright, Basco, & Thase, 2008). Segundo A. T. Beck 

(2005, como citado em Knapp & Beck, 2008), o termo terapia cognitiva é muitas vezes 

usado como sinônimo de terapia cognitivo-comportamental, indicando que ambas são 

psicoterapias fundamentadas no modelo cognitivo. 

A terapia cognitiva fundamenta-se na questão principal de que o comportamento 

é adaptativo e que existe uma influência recíproca entre os pensamentos, sentimentos e 

comportamentos (Dobson & Dozois, 2006; Freeman & Reinecke, 1995, como citados 

em Reinecke, Dattilio, & Freeman, 2009). Assim, as cognições caracterizam-se como 

um conjunto de crenças, atitudes, memórias e expectativas unidas a diversas estratégias 

para utilizar o conhecimento de forma adaptativa. O termo cognição não se destina 

apenas aos “conteúdos” cognitivos, mas também às maneiras como a informação é 

mostrada na memória e ao meio de intervenção onde a informação é processada e usada 

(Reinecke et al., 2009). 

O modelo da terapia cognitiva afirma que o comportamento e as emoções dos 

indivíduos são moldados pelo significado atribuído às situações e não pelas situações 

em si. Em vista disso, existiria, então, um elemento cognitivo mediador entre os 

estímulos ambientais e as respostas emitidas pelo indivíduo, que podem ser emoções, 

pensamentos, comportamentos ou reações fisiológicas (Dobson & Dozois, 2006; 

Reinecke et al., 2009). 

A estratégia da terapia cognitiva, diferentemente de outras escolas terapêuticas, 

consiste em uma maior importância à investigação empírica dos pensamentos, 

deduções, suposições e conclusões automáticas do indivíduo. Procura-se fazer uma 
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conceituação de cada paciente, identificando as ideias, os padrões de comportamento e 

as crenças disfuncionais específicas do paciente sobre si mesmo, suas experiências e seu 

futuro, para posteriormente testar as evidências e validade dessas hipóteses (Beck, Rush, 

Shaw, & Emery, 1982). O terapeuta busca alcançar uma mudança cognitiva para, então, 

produzir uma mudança emocional e comportamental duradouras (J. S. Beck, 2013). 

De acordo com o modelo cognitivo, o pensamento disfuncional é comum a todos 

os transtornos psicológicos. Ao tomar conhecimento de como avaliar seus pensamentos 

de maneira mais realista e adaptativa, os pacientes alcançam uma melhora em sua 

condição emocional e comportamental (J. S. Beck, 2013). 

Beck et al. (1982) identificaram três níveis de processamento cognitivo. O 

primeiro seria a consciência que se caracteriza por ser um modo de atenção onde 

decisões podem ser tomadas racionalmente. Nesse estágio, é possível monitorar e 

avaliar interações com o ambiente; relacionar memórias passadas às experiências 

presentes e, também, organizar ações futuras (Clark, Beck, & Alford, 1999; Dobson & 

Shaw, 1986; Sternberg, 1996, como citados em Wright et al., 2008). 

O segundo nível seriam os pensamentos automáticos, que foram identificados, 

inicialmente, através do atendimento realizado por A. T. Beck a seus pacientes com 

transtorno depressivo. Ele pode perceber que estes apresentavam pensamentos rápidos 

de qualificações negativas sobre si mesmos e que, estes estavam ligados às suas 

emoções (Wright et al., 2008). Desta forma, A. T. Beck conceitualizou que existem 

pensamentos localizados nas fronteiras da consciência, que ocorrem de maneira 

espontânea e rápida, dando um significado imediato aos eventos. Esses foram nomeados 

de pensamentos automáticos, que surgem através da ativação das crenças mais 

profundas em um determinado contexto. Segundo esta proposta, qualquer indivíduo 

poderia tornar-se consciente da existência desses pensamentos, bastaria que exercessem 
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um processo atencional, executando uma análise mais racional e realista. Através da 

terapia, os pacientes são treinados a monitorar, identificar e avaliar essas cognições à 

medida que interpretam acontecimentos de suas vidas (A. T. Beck, 1976, como citado 

em Knapp & Beck, 2008; J. S. Beck, 2013). 

Esses pensamentos automáticos caracterizam-se por serem cognições breves e 

espontâneas, o que faz com que o indivíduo tenha mais facilidade para perceber a 

emoção ligada ao pensamento do que ele próprio. Podem ser positivos ou negativos, e 

por mais que sejam específicos a algumas situações, estão ligados a ativação de crenças 

e esquemas do sujeito (Beck & Dozois, 2011, como citados em Froeseler, Santos, & 

Teodoro, 2013). Portanto, quando uma situação é experimentada, os pensamentos 

automáticos aparecem rapidamente e deixam pelo caminho um efeito emocional, que se 

associa diretamente à saúde do paciente. A identificação dessas cognições disfuncionais 

pode ser realizada de diversas maneiras, por entrevistas terapêuticas, técnicas 

específicas e instrumentos psicológicos, como por exemplo, as escalas de identificação 

de pensamentos automáticos (Teodoro, Andrade, & Castro, 2013). 

Ainda de acordo com Wright et al. (2008), o último nível de processamento 

cognitivo seriam os pensamentos disfuncionais mais profundos que foram chamados de 

esquemas. Estes funcionam como matrizes ou regras fundamentais para o 

processamento de informações. Os esquemas começam a ser formados no início da 

infância e vão sofrendo influência de diversas experiências ao longo da vida, como por 

exemplo, ensinamentos dos pais, traumas, atividades educativas, sucessos, entre outros. 

São influenciados também, pela identificação com pessoas importantes para o indivíduo 

e por suas atitudes. Os esquemas permitem que os sujeitos selecionem, filtrem, 

codifiquem e interpretem às informações adquiridas do meio ambiente. 
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Compreendemos, desta forma, que as reações afetivas, fisiológicas e 

comportamentais que um indivíduo apresenta são influenciadas por processos 

cognitivos que se originam da ativação dos esquemas, que possuem as crenças centrais 

(ou crenças nucleares) que temos sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre o futuro 

(Beck & Dozois, 2011, como citados em Froeseler et al., 2013). É importante destacar 

que, segundo J. S. Beck (2013, p. 249, citando A. T. Beck, 1964), “[...] esquemas são 

estruturas cognitivas dentro da mente, cujo conteúdo específico são as crenças 

nucleares”. Compreendemos, então, que os esquemas são constituídos ao longo do 

desenvolvimento e adquirem a forma de modelos, pois encaminham percepções, 

processamentos, lembranças, interpretações e análise da informação recebida (Reinecke 

et al., 2009). De acordo com Clark et al. (1999, como citados em Knapp & Beck, 2008, 

p. 57), os esquemas são “estruturas cognitivas internas relativamente duradouras de 

armazenamento de características genéricas ou prototípicas de estímulos, ideias ou 

experiências que são utilizadas para organizar novas informações de maneira 

significativa, determinando como os fenômenos são percebidos e conceitualizados”. 

Quando o sujeito possui esquemas adaptativos, estes favorecem avaliações 

realistas e funcionais. Por outro lado, quando apresentam esquemas disfuncionais, 

podem levar a distorções da realidade que acabam participando da etiologia dos 

transtornos psicológicos (A. T. Beck, 1976, como citado em Knapp & Beck, 2008). 

Assim, através da interpretação que o indivíduo realiza sobre o mundo ao seu 

redor, esquemas e crenças centrais são formados e caracterizam-se por compreensões 

profundas e firmes que tem sobre si, o futuro e o mundo. Se esta formação persistir, elas 

podem influenciar o desenvolvimento de novas crenças e assim passam a ser 

incorporadas na estrutura dos esquemas. Desse modo, elas passam a modelar o estilo de 

pensamento do sujeito e podem gerar erros cognitivos que são encontrados em diversas 
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psicopatologias (A. T. Beck, 1971, como citado em Knapp & Beck, 2008). Quando os 

esquemas são ativados, acarreta-se no indivíduo um foco aumentado para as evidências 

que confirmem as crenças centrais, e as informações contrárias acabam sendo 

desconsideradas (Froeseler et al., 2013). 

Em determinados momentos, os esquemas podem ser ativados por situações de 

conteúdos semelhantes àquelas que geraram os esquemas anteriormente. Nessas 

situações, crenças subjacentes (ou crenças intermediárias) que, se mantém ligadas às 

crenças centrais disfuncionais, acabam sendo ativadas também. Essas possuem um 

modelo de “se...então...”, são mais maleáveis e incluem ações, regras e hipóteses. Por 

exemplo, quando um indivíduo possui um esquema do tipo “É impossível eu ser 

amado”, em determinadas situações crenças subjacentes podem ser ativas, levando ao 

pressuposto “Se eu não tiver uma mulher que me ame, não sou nada” e regras como 

“Um homem não pode viver sem uma mulher” (Knapp & Beck, 2008, p. 57). Segundo 

Kuyken, Padesky e Dudley (2010, como citados em Froeseler et al., 2013), as crenças 

subjacentes são formadas através de orientações da maneira como devemos agir, e 

assim proporcionam a proteção do indivíduo contra reações negativas que estejam 

relacionadas com a ativação dos esquemas e crenças centrais disfuncionais.  

A ativação de esquemas acaba atrapalhando a possibilidade de uma avaliação 

funcional de eventos e, consequentemente, gera prejuízos para o raciocínio. Quando isso 

ocorre, são produzidas distorções cognitivas que apresentam equívocos característicos 

nas cognições de pessoas com transtornos emocionais. Essas foram descritas em oito 

categorias principais: catastrofização, raciocínio emocional (emocionalização), 

polarização (pensamento absolutista ou dicotômico ou do tipo “tudo-ou-nada”), 

abstração seletiva (visão em túnel ou filtro mental ou filtro negativo ou ignorar as 
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evidências), leitura mental, rotulação, maximização e minimização e imperativos 

(“Deveria” e “Tenho-que”) (Knapp & Beck, 2008). 

Assim, catastrofização caracteriza-se por ser uma distorção em que o indivíduo 

acredita que o pior de uma situação acontecerá, que será terrível e insuportável, não 

levando em consideração a possibilidade de ocorrerem outros desfechos. Exemplo: 

“Perder o emprego será o fim da minha carreira”. O raciocínio emocional seria a 

tendência de presumir que sentimentos são fatos, acreditar que reações emocionais 

necessariamente refletem a realidade da situação. Exemplo: “Sinto-me desesperado, 

portanto a situação deve ser desesperadora”. O terceiro erro cognitivo seria a 

polarização, que compreende que o indivíduo analisa a situação, os julgamentos sobre si 

mesmo, as experiências pessoais ou com os outros, em apenas duas categorias 

(totalmente mau ou totalmente bom, fracasso total ou sucesso). Exemplo: “Devo sempre 

tirar a nota máxima, ou serei um fracasso”. Abstração seletiva é quando o sujeito chega 

a uma conclusão, quando apenas uma pequena porção de informações recebe o foco da 

atenção. Aspectos importantes da situação são ignorados. Exemplo: “A avaliação do 

meu chefe foi ruim” (focando apenas em um comentário negativo e ignorando todos os 

comentários positivos). A leitura mental seria a quinta distorção cognitiva e caracteriza-

se por supor que sabe o que os outros estão pensando, sem considerar outras hipóteses 

possíveis. Exemplo: “Ela não está gostando da minha conversa”. A rotulação consiste 

em criar um rótulo global para si mesmo, para as pessoas ou situações, ao invés de 

rotular a situação ou comportamento específico. Exemplo: “Sou incompetente”. A 

maximização e a minimização consistem em minimizar características positivas em si 

mesmo, nos outros e nas situações, e dar maior relevância aos aspectos negativos. 

Exemplo: “Eu tenho um ótimo emprego, mas todo mundo tem”. Por fim, a última 

distorção cognitiva, são os imperativos que seria a tendência de interpretar eventos da 
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maneira como deveriam ser, ao invés de focar em como as coisas são. Exemplo: “Eu 

tenho que ter controle sobre todas as coisas” (Knapp & Beck, 2008, p. 58). 

 

O modelo cognitivo da ansiedade 

De acordo com Clark (1997), o termo estado de ansiedade refere-se à ansiedade 

crônica, que não acontece apenas vinculada a ocasiões externas e condutas constantes 

de evitação que assinalam as fobias. Os estados de ansiedade foram propostos em 

algumas situações como “ansiedade livre-flutuante ou ansiedade cuja fonte não é 

reconhecida” (Lader & Marks, 1971, p. 29, como citados em Clark, 1997). 

Posteriormente, buscou-se entrevistar os pacientes com ansiedade e constatou-se que, 

constantemente, referem-se a pensamentos e imagens que indicam a percepção de 

perigos consideráveis nas situações, sugerindo que a ansiedade seria um retorno 

compreensível a essas observações errôneas (Beck, Laude, & Bohnert, 1974; Hibbert, 

1984, como citados em Clark, 1997). 

 Para compreendermos os quadros em que a ansiedade é considerada patológica, 

precisamos diferenciar medo de ansiedade. De acordo com Beck e Greenberg (1988, 

como citados por Clark & Beck, 2012) e Craske (2003, como citado por Clark & Beck, 

2012), o medo faz parte da natureza emocional da espécie humana e acontece como 

uma resposta adaptativa saudável a uma ameaça ou perigo relacionado com segurança e 

integridade física. O medo desperta o indivíduo para a existência de uma ameaça e 

evidencia a necessidade de ação. 

Assim, em suas considerações mais atuais, Clark e Beck (2012, p. 17) 

esclarecem que o medo seria, “um estado neurofisiológico automático primitivo de 

alarme envolvendo a avaliação cognitiva de ameaça ou perigo iminente à segurança e 

integridade de um indivíduo”. Já a ansiedade corresponde a  
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Um sistema de resposta cognitiva, afetiva, fisiológica e comportamental 

complexo (isto é, modo de ameaça), que é ativado quando eventos ou 

circunstâncias antecipadas são consideradas altamente aversivas porque são 

percebidas como eventos imprevisíveis, incontroláveis que poderiam 

potencialmente ameaçar os interesses vitais de um indivíduo. (Clark & Beck, 

2012, p. 17) 

 
A partir do momento em que o medo e a ansiedade são excessivos, 

desproporcionais em relação ao estímulo ou qualitativamente diversos do esperado para 

a faixa etária, influenciando na qualidade de vida ou na função diária do indivíduo, 

passam a ser reconhecidos como patológicos (Allen et al., 1995, como citados em 

Castillo, Recondo, Asbahr, & Manfro, 2000). 

Clark e Beck (2012) escreveram sobre o modelo cognitivo da ansiedade, onde o 

aspecto cognitivo se concentra na noção de vulnerabilidade. Essa ideia consiste no 

indivíduo perceber a si mesmo como exposto a perigos internos e/ou externos, não 

possuindo nenhum tipo de controle sobre estes (Beck et al., 1985, como citados em 

Clark & Beck, 2012). Assim, já enfatizando este papel mediador da cognição, Clark 

(1997) esclarecia que não são os eventos por si que promovem a produção de emoções 

negativas como raiva, tristeza e ansiedade, mas sim as interpretações e representações 

que os demais elaboram a respeito dos acontecimentos. No modelo cognitivo, a noção 

de vulnerabilidade é enfatizada, com o sujeito percebendo que os seus recursos para 

lidar com a ameaça são menores do que aqueles solicitados pela situação. 

Na ansiedade, a noção aumentada de vulnerabilidade é facilmente percebida em 

situações onde o indivíduo faz avaliações tendenciosas e exageradas de possíveis riscos 

pessoais em respostas a sinais que podem ser considerados neutros. Essa ideia consiste 

no que é chamado dentro do modelo cognitivo de avaliação primária da ameaça, na qual 
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o sujeito apresenta uma visão errônea, onde as chances de que o dano ocorra e sua 

gravidade são enormemente superestimadas. A reavaliação elaborada secundária ocorre 

logo após a avaliação primária, e nos estados de ansiedade ela aumenta ainda mais a 

visão inicial de ameaça e diminui a capacidade de enfrentamento e a segurança (Clark & 

Beck, 2012). 

De acordo com Beck e Greenberg (1988, como citados em Clark & Beck, 2012), 

a identificação de perigo ativa um alarme no indivíduo que abrange processos 

comportamentais, fisiológicos e cognitivos primitivos que possuem a função de 

proteção contra danos e perigos físicos. Embora a mobilização comportamental e a 

excitação fisiológica sejam extremamente importantes, são a avaliação primária inicial 

de ameaça, juntamente com a reavaliação secundária de inadequação pessoal e 

segurança diminuída, que estimulam a ansiedade. 

Assim, em condições clínicas de ansiedade, percepções de perigo adquirem um 

papel centralizador, caracterizado por atenção aumentada a riscos e ameaças, onde o 

indivíduo percebe-se como vulnerável a perigos internos e externos. Situações ou sinais 

neutros são interpretados erroneamente como ameaçadores (Clark & Beck, 2012). 

 

Transtorno de ansiedade social em crianças e adolescentes: características clínicas 

e o modelo cognitivo 

 Hussong e Chassin (2004, como citados em Borges, Manso, Tomé, & Matos, 

2008) afirmam que o final da infância e a adolescência são momentos marcados por 

transformações físicas, nas competências cognitivas e na adequação emocional e social 

do indivíduo, onde são experienciados diversos níveis de estresse diante das mudanças e 

desafios característicos dessa etapa. Segundo Wilson, Pritchard e Revalee (2005, como 

citados em Borges et al., 2008), algumas crianças e adolescentes não alcançam um 

ajustamento psicossocial saudável, consequentemente podem apresentar sintomas e 
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distúrbios que podem alterar seu desenvolvimento e atividade, como por exemplo, os 

transtornos ansiosos. 

De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 

DSM V, os transtornos de ansiedade abrangem transtornos que apresentam medo e 

ansiedade excessivos e perturbações comportamentais como características (Associação 

Americana de Psiquiatria [APA], 2014). 

Os transtornos ansiosos caracterizam-se por um agrupamento de indícios e 

sintomas físicos e psicológicos que influenciam no processamento cognitivo e no 

comportamento do indivíduo (Oliveira, 2011). Os transtornos de ansiedade são 

diferenciados do medo e da ansiedade adaptativos, uma vez que ocorrem de forma 

excessiva e persistem por mais tempo do que o adequado ao nível de desenvolvimento 

do indivíduo (em geral duram seis meses ou mais, porém possuem um grau de 

flexibilidade). Muitos destes transtornos se desenvolvem na infância e tendem a 

continuar se não forem tratados. Costumam ocorrer mais frequentemente em pessoas do 

sexo feminino, com proporção de 2:1, assim como em crianças mais velhas (Kinrys & 

Wygant, 2005; Borges et al., 2008; APA, 2014;). É comum ocorrer comorbidades com 

outros transtornos emocionais, incluindo a depressão (Stallard, 2010). 

Ainda de acordo com Stallard (2010), os transtornos de ansiedade fazem parte 

do maior grupo de dificuldades de saúde mental freqüentes na infância. Podem trazer 

interferências significativas para as atividades do dia a dia, causar conflitos no 

desenvolvimento e interferir na capacidade de aprendizagem, na criação de amizades e 

nas relações familiares. Diversos transtornos de ansiedade são duradouros e, caso não 

venham a ser tratados, possibilitam o aumento de dificuldades a serem enfrentadas na 

idade adulta. Assim, de modo geral, os transtornos ansiosos na infância e adolescência 



18 
 

possuem um curso crônico caso não sejam tratados (Last, Perrin, Hersen & Kazdin, 

1996, como citados em Castillo et al., 2000). 

A APA (2014) apresenta diversos transtornos de ansiedade com suas próprias 

características e particularidades. Esses transtornos distinguem-se nos tipos de objetos 

ou situações que provocam medo, ansiedade, comportamento de esquiva e do teor dos 

pensamentos disfuncionais ou crenças associadas. Dentre os transtornos de ansiedade, o 

presente trabalho direciona o foco para o Transtorno de Ansiedade Social (TAS), que 

tem como característica principal o medo ou ansiedade acentuados ou intensos de 

momentos sociais, onde o sujeito pode vir a ser avaliado por outras pessoas. O medo 

gira em torno de receber uma avaliação negativa diante dessas situações sociais. Em 

crianças e adolescentes, para que seja caracterizado como ansiedade social, o medo ou 

ansiedade deve acontecer em contextos com os pares, e não apenas em interações com 

adultos. 

O indivíduo com TAS tem receio de agir de maneira a evidenciar os sintomas 

físicos de ansiedade (por exemplo, tremer, ruborizar, transpirar, entre outros), que 

podem vir a ser julgados e avaliados negativamente pelos demais. A presença do medo 

em relação ao possível aparecimento de certos sintomas faz com que o indivíduo evite 

determinadas situações, como por exemplo, uma pessoa com medo de tremer as mãos 

pode evitar beber ou comer em público e, ainda, quando a pessoa possui medo de 

transpirar, pode evitar apertar as mãos de outros indivíduos. É comum indivíduos 

ansiosos adquirirem comportamentos constantes de esquiva, para reduzirem o nível de 

medo e ansiedade apresentados (Ito, Roso, Tiwari, Kendall, & Asbahr, 2008; APA, 

2014). 

Ainda segundo a APA (2014), alguns fatores são considerados de risco para um 

possível surgimento do TAS, estes são: inibição comportamental, medo de avaliações 
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negativas, maus-tratos e adversidades psicossociais vivenciadas na infância e finalmente 

a herança genética. Diferenças individuais como experiências próprias de vida, 

educação, fatores econômicos, sociais e culturais, quando correlacionados, podem 

favorecer para o desenvolvimento desse transtorno (Picon & Knijnik, 2004; Ito et al., 

2008, como citados em Pereira, 2012). 

A Organização Mundial da Saúde, OMS, (1993) apresenta alguns critérios 

considerados cruciais para preencher o diagnóstico de TAS. Por exemplo, é necessário 

que sintomas psicológicos, comportamentais ou autonômicos sejam manifestações de 

ansiedade e não consequências de outros sintomas como delírios ou pensamentos 

obsessivos. A ansiedade apresentada deve ocorrer principalmente em situações sociais e 

esta evitação das situações sociais deve ser algo intenso e acentuado. 

O TAS frequentemente tem início na infância, com 75% dos indivíduos com 

idade entre 8 e 15 anos. Porém, apesar de raro, o transtorno também pode iniciar na 

idade adulta. Em crianças, o transtorno costuma ser motivado por alguma história 

infantil de inibição social ou timidez. Pode ocorrer no começo da infância, como 

consequência de alguma experiência estressante ou humilhante (por exemplo, ser alvo 

de bullying), ou pode se desenvolver lentamente. Adolescentes costumam apresentar um 

leque maior de medo e esquiva, incluindo encontros com seus pares. Já na idade adulta, 

é possível ocorrer após uma situação humilhante ou estressante ou, também, depois de 

mudanças importantes na vida que exigem novas posturas. É possível que em alguns 

casos, o transtorno venha a diminuir e depois volte a ressurgir em determinado 

momento da vida (APA, 2014). Autores como Olivares, Caballo, García-López, Rosa e 

Lópes-Gallonet (2003) e Bados (2009), citados por Pereira e Lourenço (2015), assim 

como Kinrys e Wygan (2005) esclarecem que a incidência do TAS é geralmente maior 

em mulheres, quando comparadas aos homens, na população em geral. Informação 
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semelhante é apresentada pela APA (2014). Já Barlow e Durand (2015, citando 

Hofmann & Barlow, 2002) esclarecem que não há uma predominância de mulheres com 

este diagnóstico. 

Buscando uma compreensão melhor do TAS, Lancu, Bodner, Joubran, 

Lupinisky e Barenboim (2015) enfatizam que fatores cognitivos desempenham um 

papel importante na etiologia e na manutenção deste quadro clínico. Para Castillo et al. 

(2000), a principal característica de ansiedade social consiste em medo intenso e 

constante de situações onde o indivíduo entende que se encontra exposto à avaliação de 

outros ou de estar se comportando de forma humilhante ou vergonhosa. Também é 

comum a avaliação negativa sobre si mesmo, sentimentos de inferioridade e grande 

dificuldade de ser assertivo (Stopa & Clark, 1993; Lamberg, 1998, como citados em 

D`El Rey & Pacini, 2006). De acordo com Stallard (2010), estas preocupações 

acarretam diversos problemas significativos no funcionamento social destas crianças e 

adolescentes. Assim, a ansiedade social consiste em um ciclo, que se inicia com a 

ativação de crenças centrais negativas, relacionadas ao desempenho social, expressas 

por pensamentos automáticos negativos, que influenciam negativamente na interação 

social, diminuindo a eficácia e reforçando a crença inicial disfuncional (Vagos, Pereira, 

& Beidel, 2010). 

Pessoas com o diagnóstico de TAS percebem as interações sociais como 

ameaçadoras (Rapee & Heimberg, 1997; Coles, Turk, Heimberg, & Fresco, 1998, como 

citados por Lancu et al., 2015). Mesmo interações com conteúdo neutro ou ambíguo são 

avaliadas como negativas (Clark e Wells, 1995, como citados por Clark 2001). Desta 

forma, pesquisas apontam que, quando comparadas a pessoas sem este diagnóstico, 

pacientes com TAS direcionam menos a atenção para informações socialmente positivas 

(Liang, Hsu, Hung, Wang, & Lin, 2011, como citados por Lancu et al., 2015) e, 
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também, esquecem mais facilmente as interações sociais positivas (Taylor, Bomyea, & 

Amir, 2010, como citados por Lancu et al., 2015). 

Pesquisas como as realizadas por Gül, Simsek, Karaaslan e Inanir (2015), 

deixam claro que pacientes com TAS têm pensamentos automáticos negativos de forma 

mais freqüente e mais intensa, quando comparados a indivíduos sem TAS. Clark e 

Wells (1995, como citados por Clark, 2001) esclarecem que as idéias que os pacientes 

com TAS desenvolvem sobre si e o ambiente social podem ser compreendidas através 

de três padrões. No primeiro é enfatizado que pessoas com TAS apresentam padrão alto 

de exigência de desempenho. No segundo, são destacadas as crenças condicionais 

catastróficas sobre as conseqüências de uma possível falha no desempenho social. Por 

fim, como terceiro padrão, pessoas com TAS possuem crenças negativas incondicionais 

sobre si. Assim, acabam percebendo as outras pessoas como rejeitadoras e críticas 

(Lancu et al., 2015). 

Compreendendo o papel dos pensamentos automáticos disfuncionais na etiologia 

dos transtornos mentais, o presente estudo tem como objetivo geral avaliar o conteúdo 

dos pensamentos automáticos apresentados por adolescentes com de sintomas de TAS. 

 

Método 

 

Participantes 

Foi realizado um estudo descritivo quantitativo, onde participaram 101 

adolescentes, sendo 33 do sexo masculino (M = 13,39 anos; DP = 1,12) e 68 do sexo 

feminino(M = 13,06 anos; DP = 1,0), na faixa etária de 12 a 15 anos. Os participantes 

eram alunos, do 5º ano do Ensino Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio de escolas 

localizadas em Itaperuna e Campos dos Goytacazes, municípios do Norte do Estado do 

Rio de Janeiro.Antes de iniciar a participação no estudo, os pais/responsáveis assinaram 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e apenas os adolescentes que concordaram 

verbalmente com o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido fizeram parte da 

amostra. 
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Tabela 1 

Dados descritivos da amostra 

Variável N Porcentagem (%) 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

33 

68 

 

32,7 

67,3 

Ano Escolar 

5º ano Ensino Fundamental 

6º ano Ensino Fundamental 

7º ano Ensino Fundamental 

8º ano Ensino Fundamental 

9º ano Ensino Fundamental 

1º ano Ensino Médio 

2º ano Ensino Médio 

 

2 

9 

37 

26 

22 

4 

1                                                    

 

2,0 

8,9 

36,6 

25,7 

21,8 

4,0 

1,0 

Situação conjugal dos pais 

Casados 

Separados 

Outros 

 

64 

10 

27 

 

63,3 

10,0 

26,7 

Possui irmãos 

Sim 

Não 

 

93 

8 

 

92,1 

7,9 

Alunos de escolas 

Pública 

Particular 

 

44 

57 

 

43,6 

56,4 

Idade     

 Média Desvio padrão Mínima Máxima 

Meninos 13,4 1,1 12 15 

Meninas 13,1 1,0 12 15 
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Instrumentos 

- Declaração de anuência, preenchida pela escola 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

- Questionário Sociodemográfico 

O instrumento foi desenvolvido de acordo com a necessidade da pesquisa, para 

realizar a coleta de informações necessárias para caracterizar a amostra. O questionário 

é composto por 13 perguntas, sendo 8 abertas e 5 de múltipla escolha, dividas em 3 

grupos de questionamentos que abrangem diferentes áreas da vida do adolescente, como 

dados pessoais, situação familiar e perguntas gerais, como por exemplo, o ano escolar, 

se faz acompanhamento com algum profissional entre outros dados significativos. 

- Inventário de Fobia Social (SPIN – Social Phobia Inventory) 

A utilização do SPIN teve como objetivo avaliar a existência de comportamentos 

característicos do TAS. O instrumento foi adaptado para a população brasileira (Vilete, 

Figueira, & Coutinho, 2006), possuindo uma linguagem simples e adequada à faixa 

etária do presente estudo. O inventário é autoaplicável e apresenta 17 itens que devem 

ser respondidos dentro de uma escala que varia entre 0 (nada), 1 (um pouco), 2 

(moderadamente), 3 (bastante) e 4 (extremamente). O inventário é composto por três 

fatores que detectam características de medo nos itens 1, 3, 5, 10, 14 e 15, de evitação 

(esquiva de situações) composta pelos itens 4, 6, 8, 9, 11, 12 e 16 e sintomas 

fisiológicos (desconforto físico, como palpitações cardíacas, tremores, entre outros) 

através dos itens 2, 7, 13 e 17. O questionário traz tanto situações de desempenho, como 

também de interações sociais (Vilete, Figueira, & Coutinho, 2006). Dessa forma, a 

pontuação final pode variar entre 0 e 68 pontos, tendo como nota de corte o valor 19 

(Osório, 2008). 
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- Escala de Pensamentos Automáticos para Crianças e Adolescentes (CATS – 

Children`s Automatic Thoughts Scale) 

A Escala de Pensamentos Automáticos para Crianças e Adolescentes (CATS) 

traduzida para o português, é composta por 40 itens respondidos dentro de uma escala 

Likert de cinco pontos, que variam entre 0 (nunca), 1 (raramente), 2 (algumas vezes), 3 

(frequentemente) e 4 (todo o tempo), que buscam mensurar a ocorrência de 

pensamentos automáticos negativos em crianças e adolescentes. O instrumento é 

indicado para a utilização em crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos. Os 

itens evidenciam emoções negativas que podem ser observadas em diversos transtornos 

internalizantes e externalizantes. Estes apresentam formato de autorrelato e são 

divididos em quatro fatores, ameaça social (composta por itens relacionados ao medo da 

não-aceitação social e ideias de desvalorização social relacionadas a um pior 

rendimento quando comparados a seus pares, sendo as questões 3, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 

23, 25, 26, 27, 28, 34,36 e 38), ameaça física (conteúdos que abordam preocupações 

com acidentes e mortes de familiares ou também de si próprio, sendo as questões 1, 6, 

8, 16, 18, 21, 29, 31, 32, 35), fracasso pessoal (itens com ideias de desvalorização 

pessoal, com demonstração de culpa e de inutilidade, sendo as questões 4, 9, 12, 20, 24, 

30, 33 e 39) e hostilidade (composto por pensamentos relacionados ao sentimento de 

vingança e desvalorização de outras pessoas, sendo compostos pelos itens 2, 5, 15, 19, 

22, 37 e 40) (Teodoro et al., 2013). 

 

Procedimentos 

O projeto da presente pesquisa foi submetido à avaliação do comitê de ética. O 

contato com os participantes foi feito através da autorização da direção das escolas, 

localizadas em Itaperuna e Campos dos Goytacazes, municípios do Norte do Estado do 

Rio de Janeiro. Os adolescentes foram esclarecidos de forma oral sobre a pesquisa e 
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seus pais/responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 

como condição para participação na pesquisa. No retorno às escolas, foram recolhidos 

os TCLEs assinados e aplicados os instrumentos. 

 

Análise de Dados 

Os dados dos participantes foram inseridos em planilha de Excel. Toda a análise 

estatística foi feita utilizando o software estatístico SPSS – StatisticalPackage for the 

Social Sciences (versão 20). 

Para a análise do SPIN, a nota de corte utilizada foi 19, conforme sugerido por 

Osório (2008). Assim, adolescentes cujo valor total da escala foi igual ou maior do que 

19 foram classificados como tendo sintomas característicos de TAS. 

Para a CATS foi calculado o somatório que cada adolescente obteve em cada 

uma das subescalas. A influência do sexo nos escores do SPIN e na CATS foi analisada 

através da obtenção das médias e dos desvios-padrão em cada um dos instrumentos, 

sendo, posteriormente, utilizado o Teste T de Student (Test T). 

O desempenho dos adolescentes com e sem sintomas de ansiedade social na 

escala de pensamentos automáticos foi avaliado através da comparação das médias em 

cada subescala, sendo utilizado para isso o Teste T de Student (Test T). Foi calculada a 

moda para cada item da Escala de Pensamentos Automáticos para Crianças e 

Adolescentes, sendo estabelecido que valor igual ou maior do que 3 era indicativo de 

queixa no item. 

 

Resultados 

Influência do Sexo no SPIN e na CATS 

 Observamos influência do sexo nos escores da SPIN, onde as meninas 

apresentaram valores mais elevados nas subescalas Fisiologia (composta por itens que 
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avaliam desconfortos físicos, como palpitações cardíacas, tremores, ruborização, 

transpiração, entre outros) (t = 3,442; gl = 89,10; p = 0,001) e no Escore Total (t = 

2,702; gl = 85,08; p = 0,008). Não houve diferença estatisticamente significativa nas 

demais subescalas. 

 Na CATS foi observada a influência do sexo na subescala ameaça física 

(composta por itens que demonstram preocupação com acidentes e mortes tanto de 

familiares quanto da própria criança ou adolescente), onde as meninas apresentaram 

escores mais elevados quando comparadas aos meninos (t = 3,048; gl = 99; p = 0,003). 

 

Tabela 2 

Influência do sexo na SPIN e na CATS 

Sexo ESCALAS 

 SPIN 

 Subescala Fisiologia 

 Média Desvio padrão 

Meninas 6,31 3,89 

Meninos 4,06 2,60 

 Escore Total 

Meninas 25,00 11,82 

Meninos 19,45 8,44 

 CATS 

 Subescala Ameaça Física 

Meninas 10,79 6,24 

Meninos 6,85 5,79 
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Desempenho dos adolescentes: SPIN e CATS  

 Na análise da CATS, os adolescentes com queixas de ansiedade, avaliados a 

partir do SPIN, apresentaram escores mais elevados em todas as subescalas, sendo elas 

Fracasso Pessoal (t = - 2,666; gl = 99; p = 0,009), Ameaça Social (t = - 3,205; gl = 99; p 

= 0,002), Ameaça Física (t = - 2,310; gl = 99; p = 0,023) e Hostilidade (t = - 3,075; gl = 

99; p = 0,003). 

 

Tabela 3: 

Desempenho dos adolescentes com queixas no SPIN nas subescalas da CATS 

SPIN CATS 

 Subescala Fracasso Pessoal 

 Média Desvio padrão 

Sem queixas de ansiedade 16,29 12,97 

Com queixas de ansiedade 23,98 14,23 

 Subescala Ameaça Social 

Sem queixas de ansiedade 9,80 6,70 

Com queixas de ansiedade 14,68 7,57 

 Subescala Ameaça Física 

Sem queixas de ansiedade 7,54 5,75 

Com queixas de ansiedade 10,55 6,45 

 Subescala Hostilidade 

Sem queixas de ansiedade 8,97 5,06 

Com queixas de ansiedade 12,52 5,74 

 

 Na análise de cada item da escala, observamos, no grupo de adolescentes com 

queixa de ansiedade social, 9 itens (3, 6, 7, 16, 23, 27, 33, 37 e 40) cujo valor da moda 

foi 3 ou 4, ou seja, a maioria dos participantes relatou dificuldades frequentemente ou 
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todo o tempo, na última semana, diante das seguintes frases Eu não consigo fazer nada 

direito (3), Fico com medo de ser gozado (6), Eu estou ficando louco (7), Tenho medo 

de perder o controle (16), Eu transformei a minha vida em uma grande bagunça (23), 

Eu sempre levo a culpa por coisas que não faço (27), Tenho medo de que alguém possa 

morrer (33), Algumas pessoas são más (37) e Pessoas más merecem ser punidas (40). 

Ao fazer a mesma análise com os dados dos adolescentes sem queixa de ansiedade 

social, apenas para o item 33 o valor da moda foi igual a 4. 

 

Discussão 

 O TAS é caracterizado por medo e ansiedade diante de interações sociais. Medo 

exagerado de exposição a outras pessoas, medo de críticas negativas e baixo 

autoconceito. O indivíduo com ansiedade social tem receio de agir de maneira a 

evidenciar os sintomas físicos de ansiedade que podem vir a ser julgados e avaliados 

negativamente pelos demais (APA, 2014). 

No presente estudo, meninas, quando comparadas aos meninos, apresentaram 

escores mais elevados na subescala fisiologia e no escore total da SPIN. Pereira e 

Lorenço (2015, citando estudos de Olivares et al., 2003) e Kinrys e Wygan (2005) 

apontam maior incidência de TAS em mulheres. Segundo Beidel, Morris e Turner 

(2004, como citados em Ito et al., 2008), o transtorno de ansiedade social em adultos é 

mais comum em mulheres, tendo início na adolescência. Já em crianças, é tão frequente 

no sexo feminino quanto no masculino. 

A influência do sexo também foi encontrada na subescala fisiologia do SPIN, 

com as meninas apresentando escores mais elevados. Ainda não são conhecidos os 

motivos que levam à maior incidência de transtornos de ansiedade em mulheres. Fatores 

genéticos e ambientais são levantados, bem como questões hormonais (Kendler, 
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Walters, Neale, Kessler, Heath, & Eaves, 1992; Kendler, 1996; Redmond, 1997; Shear, 

1997, como citados por Kinrys e Wygant, 2005). Diferenças morfológicas em estruturas 

límbicas, como o giro do cíngulo, também são apontadas (Pujol, Lopes, Deus, 

Cardoner, Vallejo, & Capdevila, 2002, como citados por Kinrys e Wygant, 2005). 

Essau, Conradt e Petermann (2000, citados em Borges et al., 2008) demonstraram em 

seus estudos que meninas apresentavam mais sintomas ansiosos que os meninos e essa 

sintomatologia tende a aumentar com a idade, por volta dos 12 aos 15 anos. Estudos 

sobre as questões hormonais e alterações de assimetrias de estruturas como o giro do 

cíngulo podem auxiliar na compreensão de presença mais intensa de sintomas 

fisiológicos de ansiedade nas meninas. 

As meninas também apresentaram escore mais elevado na subescala de ameaça 

física da Escala de Pensamentos Automáticos para Crianças e Adolescentes (CATS). As 

meninas apresentaram, mais intensamente, preocupação com acidentes e morte, tanto de 

familiares quanto a própria. Os escores mais elevados nas subescalas de fisiologia 

(SPIN) e ameaça física (CATS) são dados que podem contribuir para a compreensão da 

maior incidência de transtornos de ansiedade em mulheres, como destacado na 

literatura. O presente resultado também acrescenta dados ao estudo realizado por 

Schniering e Rapee (2002, como citados em Teodoro et al., 2013), onde meninas 

apresentaram escores superiores aos meninos nas subescalas fracasso pessoal e ameaça 

social. 

Ainda na análise da CATS, os adolescentes com queixas de ansiedade, avaliados 

a partir do SPIN, apresentaram escores mais elevados em todas as subescalas, sendo 

elas: Fracasso Pessoal, composta por itens que avaliam a ideia de desvalorização 

pessoal, onde o indivíduo percebe-se como sendo culpado ou inútil; Ameaça Social, que 

avalia o medo da não aceitação social e ideias de desvalorização social relacionadas a 



31 
 

um pior rendimento quando comparados a seus pares; Ameaça Física, que investiga 

preocupações com acidentes e mortes de familiares e também da própria criança ou 

adolescente; e Hostilidade, que aborda pensamentos relacionados ao sentimento de 

vingança e desvalorização de outras pessoas. Estes resultados confirmam o papel dos 

pensamentos automáticos disfuncionais nos transtornos de ansiedade (Clark & Beck, 

2012), incluindo o TAS (Lancu et al., 2015). E corroboram dados de Gül et al. (2015) 

que destacam que pacientes com TAS têm pensamentos automáticos negativos de forma 

mais freqüente e intensa. 

Castillo et al. (2000), Lamberg (1998, como citado em D’El Rey & Pacini, 2006) 

e Coles, Turk, Heimberg e Fresco (1998, como citados por Lancu et al., 2015) 

esclarecem que o conteúdo dos pensamentos automáticos de pacientes com TAS 

apresentam temas específicos. Através da análise dos itens do CATS com valor de moda 

3 ou 4, verificamos que eles estavam associados à avaliação negativa sobre 

si/sentimento de inferioridade (itens 3, 7, 16, 23), dificuldade de ser assertivo (item 6) e 

a visão das pessoas como ameaçadoras (itens 27, 37 e 40). Estes conteúdos também 

podem ser associados às características de pensamentos que pessoas com TAS possuem, 

conforme descrito por Clark e Wells (1995, como citados por Clark, 2001), sendo eles 

um padrão alto de exigência, avaliação de conseqüências catastróficas para falhas na 

interação social e crenças negativas incondicionais sobre si. 

Sobre o item 33, este obteve valor da moda alto também para adolescentes sem 

sintomas de TAS. O conteúdo deste item (Tenho medo de que alguém possa morrer.) 

parece estar associado às características do desenvolvimento. Segundo Papalia (2010), o 

medo de morrer é comum em adolescentes e está, possivelmente, associado à 

predisposição que estes jovens têm para explorar questões existenciais (Shoen-Ferreira, 
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2007, como citado por Shoen & Vitalle, 2012). Este dado parece justificar o escore 

elevado neste item em adolescentes com e sem sintomas de TAS. 

 

Considerações Finais 

O sexo apresenta-se como uma variável importante na compreensão do TAS. 

Meninas, quando comparadas aos meninos, apresentaram escore mais elevado no 

inventário que avalia sintomas de ansiedade social. 

Especificamente sobre a terapia cognitivo-comportamental, identificar e 

reestruturar pensamentos automáticos disfuncionais são estratégias que fazem parte 

desta proposta terapêutica. No presente trabalho, adolescentes com sintomas de TAS 

apresentaram escores mais elevados em todas as subescalas do CATS, confirmando a 

associação entre pensamentos automáticos disfuncionais e os transtornos mentais. Na 

análise individual dos itens, observou-se que, em adolescentes com sintomas de TAS, os 

pensamentos estavam associados à visão negativa de si, dificuldade de ser assertivo e 

visão das pessoas como ameaçadoras. 

Diante da escassez de estudos usando instrumentos de identificação de 

pensamentos automáticos adaptados para a nossa cultura, a presente pesquisa contribui 

para o aumento dos estudos nesta área. 
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