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RESUMO 
 

Barbar, A. E. M. (2013). Ansiedade de Performance Musical: validação transcultural de 
instrumento de avaliação. Monografia de Conclusão do Programa de Bacharelado em 
Psicologia do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. (Orientador: Profa. Dra. Flávia de Lima Osório). 

 
Ansiedade de Performance Musical (APM) refere-se a uma apreensão persistente e estressante 
em relação à performance musical pública, e ocorre numa escala contínua de severidade, 
podendo apresentar sintomas debilitantes e prejudiciais à saúde mental e carreira do músico. 
Considerando-se a falta de instrumentos validados para a avaliação da APM, sobretudo no 
contexto brasileiro, tem-se por objetivo apresentar o processo de validação do Inventário de 
Perfomance Musical Kenny (KMPAI) para o contexto brasileiro, o qual foi traduzido para o 
português do Brasil seguindo rigoroso processo metodológico, envolvendo três tradutores 
bilíngues, retrotradução e estudo piloto. O KMPAI é composto por 26 itens, que são 
pontuados em escala likert de sete pontos, e foi aplicado em 230 músicos amadores e 
profissionais (58% mulheres, idade média =39 anos), juntamente com o Inventário de 
Ansiedade de Beck (BAI), o Inventário de Fobia Social (SPIN), o Questionário sobre a Saúde 
do Paciente-9 (PHQ-9) e a Escala de Auto-Avaliação do Desempenho em Público (SSPS-D). 
Os dados foram avaliados por meio de programa estatístico, tendo-se adotado como nível de 
significância p<0,05. A consistência interna do KMPAI foi de 0,82, considerada excelente. 
Este apresentou correlação moderada com o BAI, SSPS, SPIN e PHQ-9, atestando a validade 
concorrente/divergente. Sinalizou adequada validade discriminativa, diferenciando grupos de 
sujeitos com ansiedade social e depressão, e também para grupos com níveis extremos de 
ansiedade geral. A nota de corte -15 foi aquela que melhor equilibrou os valores de 
sensibilidade (0,68) e especificidade (0,73), classificando corretamente 72% dos casos. A 
análise fatorial exploratória mostrou a presença de oito fatores, os quais explicaram 62,4% da 
variância dos dados. Ao fixar-se o número de três fatores para a análise, obteve-se maior 
consistência dos mesmos, que por sua vez foram denominados “Preocupações e insegurança”, 
“Depressão e desesperança” e “Relacionamento parental precoce”. Estes achados apontam 
para a validade de constructo da escala. Observa-se que as correlações encontradas entre as 
escalas, e entre estas e os fatores do K-MPAI sustentam a hipótese de uma alta sobreposição 
dos constructos da APM, da ansiedade social e generalizada, bem como uma alta taxa de 
comorbidade com o transtorno depressivo. Conclui-se que os dados vão de encontro aos 
indicadores desejáveis apresentados na literatura, apontando a adequação psicométrica do 
KMPAI para o contexto cultural brasileiro. Dentre as limitações desta pesquisa pode-se 
mencionar a limitação da amostra a apenas uma região do país. Sugere-se como estudos 
futuros a avaliação da validade preditiva, confiabilidade teste-reteste, e a realização da análise 
fatorial confirmatória. (FAPESP) 

 
Palavras-chave: ansiedade de performance musical, instrumentos, escalas, validação, 
transcultural 
 
Área de Pesquisa: Construção e validade de testes, escalas e outras medidas psicológicas 
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1.1. Aspectos gerais da Ansiedade de Performance Musical 
 

As Ansiedades de Performance constituem um grupo de desordens que afetam os 

indivíduos numa variedade de habilidades, como falar em público, realizar atividades 

esportivas, cálculos matemáticos ou atividades artísticas, tais quais dança, teatro e música. 

São definidas em geral como a experiência de uma apreensão persistente e estressante em 

relação à performance frente ao público (Lehrer, Goldman & Strommen, 1990; Mor, Day, 

Flett & Hewitt , 1995; Kenny, Davis & Oates , 2004). A Ansiedade de Performance Musical 

(APM) diz respeito a esta condição quando direcionada à performance musical, tanto para 

apresentações solo quanto em grupo, e para qualquer instrumento, incluindo o canto 

(Brodsky, 1996; Kenny et al, 2004; Papageorgi, Hallam & Welch, 2007; Taborsky, 2007; 

Ryan & Andrews, 2009). 

Reconhece-se a APM como um subtipo de ansiedade social, ocorrendo dentro de uma 

escala contínua de severidade que varia desde um aspecto normal de stress e ansiedade 

intrínseca da profissão de músico até sintomas severamente debilitantes de terror, próximo do 

pânico (Brodsky, 1996; Cox & Kenardy, 1996; Powell, 2004; Osborne & Kenny, 2005, 

2008). Entende-se por transtorno de ansiedade social (TAS) um transtorno de ansiedade 

caracterizado no DSM-IV-TR - Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(Associação Americana de Psiquiatria, 2002) como um medo acentuado e persistente de 

situações sociais ou de desempenho, nas quais o indivíduo teme que possa fazer algo ou 

comportar-se de maneira humilhante ou embaraçosa, diante de uma possível avaliação por 

parte de outros. Estas situações podem desencadear uma resposta comportamental, ou ainda 

serem suportadas com sensações de pavor. Gorges, Alpers e Pauli (2007), em seu estudo com 

172 músicos alemães, aponta para uma associação importante entre a APM e a ansiedade 

social, ainda que cada transtorno apresente suas particularidades, já que o TAS não foi capaz 

de predizer inteiramente os indicadores de APM.  

A prevalência da APM na população é ainda imprecisa, variando entre estudos, e 

talvez este fato se deva a diferenças nas definições e medidas utilizadas na aferição da APM, à 

composição das amostras nos diferentes estudos, à valorização de um ou outro componente da 

APM ou às taxas de resposta das pesquisas (Kenny, 2005; Papageorgi et al, 2007; Ryan & 

Andrews, 2009). A revisão de literatura realizada por Brugués (2009) encontrou taxas de 

prevalência variando entre 16 a 70% em estudos que avaliaram músicos orquestrais nas 

décadas de 80 e 90 nos Estados Unidos e em países europeus, em estudos do tipo survey, cuja 
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variação ampla pode ser atribuída à definição de APM utilizada para cada um dos estudos. O 

estudo conduzido por van Kemenade  et al (1995) apontou que 70% dos músicos orquestrais 

experimentavam ansiedade severa e debilitante ao apresentarem-se e Steptoe (2001), em sua 

revisão, aponta uma variação de 15% a 25% de prevalência da APM entre músicos 

profissionais.  O estudo de Ryan e Andrews (2009) com cantores de coros semiprofissionais 

norte-americanos indica que 15% destes sofrem com APM, dos quais 7% se queixam de 

sintomas extremamente debilitantes. Studer (2011) aponta a prevalência da APM em cerca de 

33% dos estudantes universitários de música avaliados, em países de língua francesa.  

Ao contrário da amplitude das taxas encontradas para a prevalência da APM, há 

consenso na literatura em relação à predisposição de gênero na APM, sendo que diversos 

autores apontam taxas de prevalência mais elevadas em mulheres do que em homens 

(Osborne & Kenny, 2005, 2008; Papageorgi et al, 2007; Yondem, 2007).  Hallam e Welch 

(2007) mencionaram também uma maior suscetibilidade a graus mais severos de APM para as 

mulheres. Outros dois fatores importantes para predição da APM parecem ser a presença de 

cognições negativas (Mor et al, 1995; Papageorgi et al, 2007; Yondem, 2007) e experiências 

prévias ruins ou negativas durante a vida (Osborne & Kenny, 2008). Discute-se ainda o papel 

de uma predisposição biológica para a APM, sendo que alguns autores adotam-na em seus 

modelos teóricos, mas não há consenso em relação a tal fator (Kenny et al, 2004).  

Além dos elementos preditores supracitados, também aparecem descritos diversos 

outros que podem estar relacionados em menor medida com a APM. A faixa etária da 

adolescência parece ser de grande vulnerabilidade em relação à severidade do quadro de APM 

(Fehm & Schmidt, 2006; Kenny & Osborne, 2006), e algumas características da 

personalidade, tais como introversão, dependência, sensibilidade a avaliações, baixa auto-

estima e perfeccionismo, são listadas como favoráveis ao aparecimento de um quadro de 

APM, assim como ansiedade traço e expectativas negativas de si mesmo (Abel & Larkin, 

1990; Mor et al, 1995; Kenny et al, 2004; Langendörfer, Hodapp, Kreutz, & Bongard, 2006; 

Yondem, 2007). Dentro dos aspectos ambientais, tem influência no grau de APM a presença 

de platéia, o tipo de performance (em grupo ou solo), o instrumento utilizado e a  ocorrência 

de uma avaliação em relação à performance (Cox & Kenardy, 1993; Brotons, 1994; LeBlanc, 

Jin, Obert, Siivola, 1997; Ryan & Andrews, 2009). Além disso, situações de exames ou testes 

são particularmente eliciadoras de sintomas da APM (Rae & McCambridge, 2004; Kim, 

2008; Yoshie, Kudo, Murakoshi & Ohtsuki, 2009). Outro grupo de fatores, como tempo de 

estudo ou a maneira como este acontece, relacionados à preparação individual para a situação 
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de performance também são apontados como influentes no aparecimento da APM (Rae & 

McCambridge, 2004; Taborsky, 2007). 

Considerando-se os aspectos relacionados acima, percebe-se que o fenômeno da APM 

é bastante complexo e multifacetado, e engloba uma diversidade de elementos eliciadores ou 

agravantes do quadro. Atualmente, a APM é entendida como um conjunto interativo de 

fatores cognitivos, comportamentais e fisiológicos (Brodsky, 1996; Lehrer et al, 1990; Kenny, 

2005; Kenny, 2005; Fehm & Schmidt, 2006; Taborsky, 2007), ainda que nem todos tenham o 

mesmo peso para todos os pesquisadores da área. Além destes aspectos, alguns autores 

propõem ainda a adoção de mais um fator para o quadro da APM, de natureza afetivo-

emocional (Papageorgi et al, 2007; Osborne & Kenny, 2008).  

Teorias diversas propõem-se a discutir a origem do transtorno de APM, assim como o 

seu desenvolvimento e manifestação clínica. Dentre estas, destacam-se as teorias multiaxiais 

de Papageorgi et al. (2007) e Kenny (2011), que entendem a existência de predisposições 

biológicas e psicológicas, mas também consideram eventos da história pessoal e profissional 

como relevantes para o aparecimento da APM. Ambas teorias são bastante similares, mas 

descritas de maneira diferente, já que Papageorgi e seus colegas (2007) têm como foco a 

experiência específica da performance, suas contingências e consequências graduais, 

enquanto Kenny (2011) se refere ao transtorno como parte de um quadro geral de influências 

múltiplas que poderia ser aplicado também a outras situações de stress. 

No que diz respeito aos músicos e estudantes de música, a APM pode ser vista como 

uma tentativa de compreender um fenômeno multidimensional cotidiano,  que pode ter um 

impacto severo não apenas na performance isolada, mas na carreira do indivíduo e na sua 

saúde mental (Wesner, 1990; Kenny et al, 2004; Kirchner, 2003; Yondem, 2007), sendo 

considerada um “problema de saúde ocupacional” associado à possibilidade de abandono total 

da profissão (Taborsky, 2007). 

Além deste prejuízo ocupacional, a APM apresenta grande associação com outras 

condições psicopatológicas, tais como ansiedade geral, TAS e depressão (Kenny, 2011). Esta 

questão acentua ainda mais as dificuldades e o sofrimento vivenciados pelos músicos em tais 

condições. 

A APM é muitas vezes percebida pelos indivíduos afetados, e pela comunidade em 

geral, como um fenômeno “natural”, e não como um transtorno passível de tratamento. Isso se 

deve em parte à escassez de estudos nessa área, relacionando fatores para a avaliação e 

diagnóstico da APM, assim como a falta de instrumentos psicométricos adequados para uso 

clínico, que permitam tal avaliação. 
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As formas de tratamento da APM são descritas como bastante variadas, abrangendo 

intervenções cognitivas, comportamentais ou combinadas, até meditação, hipnose e 

musicoterapia, além de técnicas de relaxamento (Steptoe & Fidler, 1987; Wesner, 1990). 

Porém, a forma de tratamento mais frequentemente citada é a terapia farmacológica com beta-

bloqueadores que aparentemente ocorre indiscriminadamente, sem assistência médica 

apropriada (Kenny, 2005; Kim, 2008; Yoshie et al, 2009). Também foram relatados o uso de 

drogas ilícitas (de abuso) e álcool como tentativa de controle da APM (Ryan & Andrews, 

2009). Este fato pode ser explicado pela falta de reconhecimento, por parte do corpo clínico, 

do transtorno enquanto tal, resultando assim numa dificuldade de encaminhamento e 

tratamento da APM dentro do próprio sistema de saúde, assim como uma menor procura por 

ajuda, pelos indivíduos afetados. Poucos estudos relativos ao tratamento da APM se 

apresentam de maneira sistemática e controlada, com exceção daqueles preocupados com 

intervenções farmacoterápicas. Esta falta de rigor se reflete numa inconsistência dos dados 

relativos à eficácia dos tratamentos em questão (Kenny, 2005), e pode ser decorrente da já 

mencionada inexistência de instrumentos adequados de avaliação da APM. 

 

1.2. A avaliação da Ansiedade de Performance Musical 
 

Ao contrário de outras patologias, os transtornos mentais não possuem, a princípio, um 

marcador biológico, e assim sendo, os instrumentos padronizados de avaliação surgem como 

um referencial, seja para o rastreamento, seja para o estabelecimento de critérios e 

determinação (ou não) de caso clínico (Osório, Crippa & Loureiro, 2005). 

Para avaliação da APM, assim como para a adoção de parâmetros clínicos para seu 

rastreamento, existem diversos instrumentos, tais como o Music Performance Anxiety 

Questionnaire (MPAQ), o Performance Anxiety Questionnaire (PAQ) ou o Performance 

Anxiety Inventory (PAI) (Kenny et al, 2004; Kenny & Osborne, 2006), a maior parte deles 

disponível apenas em língua inglesa.  

Osborne e Kenny (2005) realizaram uma revisão da literatura e encontraram cerca de 

20 instrumentos, que tinham por objetivo avaliar diferentes aspectos da APM. Entre estes 

aspectos destacam-se: a) instrumentos que avaliam especificamente o nível da APM em um 

determinado momento da vida do indivíduo, ou durante uma situação de performance 

específica (uma prova ou teste, por exemplo), sendo associados a medidas de ansiedade 

estado; b) instrumentos que avaliam retrospectivamente a performance musical individual, em 
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diversas situações, associando-a à ansiedade traço; c) instrumentos que avaliam a APM em 

situações específicas, relacionadas especialmente com a performance em um instrumento 

musical já determinado e d) instrumentos adaptados de outros instrumentos de avaliação da 

ansiedade geral, visando a avaliação de fatores adaptativos e mal-adaptativos.  

Burgués (2009), também em um trabalho de revisão, relaciona diversos instrumentos 

para a avaliação da APM, que podem ser observados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Principais instrumentos utilizados para avaliação da APM – adaptado de Burgués 
(2009) 

Referência Nome da escala 

Wolfe (1989) Adaptative-Maladaptative Anxiety Scale (AAS-MAS) 

Sweeney and Horan (1982) Achievement Anxiety Test Scale (AATS) 

Kendrick et al. (1982) Expectations of Personal Efficacy Scale for Musicians 
(EPESM) 

Kenny (2004) Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) 

Wolverton and Salmon (1991) Motivation for Performers Questionnaire (MFPQ) 

Wolfe (1989) Music Performance Anxiety Scale (MPAS) 

Lehrer et al. (1990) Music Performance Anxiety Questionnaire (MPAQ) 

Wolverton and Salmon (1991) Music Performers Allocation of Attention Questionnaire 
(MPAAQ) 

Brodsky, Sloboda, & Waterman (1994) Music Performance Stress Survey (MPSS) 

Wills & Cooper (1988) Musician’s Questionnaire (MQ) 

Nagle et al. (1989) Performance Anxiety Inventory (PAI) 

Kendrick, Craig, Lawson, & Davidson 
(1982) Performance Anxiety Self-statement Scale (PASSS) 

Cox & Kenardy (1993) Performance Anxiety Questionnaire-CK (PAQ-CK) 

Brodsky et al. (1994), Wesner et al. 
(1990) Performance Anxiety Questionnaire-WND (PAQ-WND) 

Kubzansky & Stewart (1999) Performance Inventory (PI) 

Wolfe (1990) Performing Musician’s Coping Inventory (PMCI) 

Sweeney & Horan (1982) Piano Performance Anxiety Scale (PPAS) 

Appel (1976) Personal Report of Confidence as a Performer (PRCP) 

Craske & Craig (1984) Self-efficacy Scale (SES) 

Kubzansky & Stewart (1999) State Emotion Questionnaire (SEQ) 

Neftel et al. (1982) Stage Fright Rating Scale (SFRS) 

Steptoe & Fidler (1987) Self-statement Questionnaire (SSQ) 
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Posteriormente Kenny (2011) realizou uma avaliação de alguns destes instrumentos 

em função das propriedades psicométricas estudadas, podendo-se observar os principais 

resultados descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Características psicométricas avaliadas em função dos instrumentos de avaliação da 
APM - adaptado de Kenny (2011) 

Instrumento 
Análise 

de itens 

Média de 

pontuação e 

desvio-padrão 

Validade 

concorrente 

Validade 

preditiva 

Confiabilidade 

teste-resteste 

AAS-MAS X - X - - 

AATS - X X - - 

K-MPAI X X X - - 

MPAS X - X - - 

MPAQ X - X - - 

PAI X X - - - 

PASSS - X - - - 

PAQ-CK - X X - - 

PAQ-WND X X X - - 

PI X - - - - 

PMCI X - X - - 

PPAS - X X - - 

PRCP X X - - - 

SES - X - - - 

SEQ - - X - - 

SSQ X - X - - 

AAS-MAS = Adaptative-Maladaptative Anxiety Scale ; AATS = Achievement Anxiety Test Scale; K-
MPAI = Kenny -Music Performance Anxiety Inventory; MPAS = Music Performance Anxiety Scale; 
MPAQ = Music Performance Anxiety Questionnaire; PAI = Performance Anxiety Inventory; PASSS = 
Performance Anxiety Self-statement Scale; PAQ-CK = Performance Anxiety Questionnaire -CK; PAQ-
WND = Performance Anxiety Questionnaire -WND; PI = Performance Inventory; PMCI = Performing 
Musician’s Coping Inventory; PPAS = Piano Performance Anxiety Scale; PRCP = Personal Reporto f 
Confidence as a Performer; SES = Self-efficacy Scale; SEQ = State Emotion Questionnaire; SSQ = Self-
statement Questionnaire. 
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Percebe-se que a grande maioria dos instrumentos mencionados não havia sido testada 

amplamente quanto às suas qualidades psicométricas, tendo sido avaliadas apenas algumas 

características da escala. Com exceção do K-MPAI, apenas o PAQ-WND, instrumento 

específico para avaliar apenas para músicos que toquem instrumentos de sopro, havia feito o 

estudo de pelo menos três aspectos psicométricos da escala.  

As autoras concluem pela falta de instrumentos apropriados para a avaliação do 

transtorno de APM, o que dificulta a possibilidade de estudos epidemiológicos ou a adoção de 

parâmetros referenciais para o estudo clínico e tratamento da APM.  

No Brasil, de nosso conhecimento, até o início deste estudo (2010), não existiam 

instrumentos de avaliação da APM disponíveis. Depreende-se do quadro geral apresentado a 

necessidade de validação adequada de novos instrumentos.  

 

1.3 Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) 
 

Kenny et al (2004) desenvolveram o Kenny Music Performance Anxiety Inventory 

(K-MPAI), visando responder à demanda apresentada pela falta de instrumentos que 

possibilitassem uma avaliação adequada da APM, e que tivesse suas propriedades 

psicométricas testadas. Este instrumento tem por referência o modelo de ansiedade proposto 

por Barlow (2000), segundo o qual, três aspectos se integram tornando o indivíduo mais ou 

menos suscetível ao desenvolvimento da ansiedade: a) vulnerabilidade / hereditariedade 

biológica; b) vulnerabilidade psicológica geral, baseada em experiências primitivas do 

desenvolvimento e ; c) vulnerabilidade psicológica específica, associada ao aprendizado.  

O K-MPAI é composto por 26 itens, pontuados em uma escala likert de seis pontos, 

variando de “discordo plenamente” (-3) até “concordo plenamente” (+3), e tem por objetivo 

específico, avaliar sintomas que indicam evocação de ansiedade, tensão, alterações de 

memória e cognições negativas devidas à APM, aproximando-se do tipo de instrumento para 

avaliação da APM descrito anteriormente como “instrumentos que avaliam 

retrospectivamente a performance musical individual, em diversas situações, associando-a à 

ansiedade traço”. Também busca elementos relativos à história individual para a avaliação da 

APM, especialmente no histórico da relação do indivíduo com os pais, como na atenção 

recebida dos pais na infância. 

No estudo original de Kenny et al (2004), o K-MPAI foi testado em relação à 

consistência interna, apresentando um coeficiente alpha de Cronbach de 0,94. Apresentou 
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também correlações positivas e significativas com as sub-escalas traço e estado do STAI 

(State-Trait Anxiety Inventory), uma escala geral de ansiedade, bem como com a Cox & 

Kenardy MPA Scale (CK-MPA), um instrumento específico para avaliação da APM, todas 

com valores superiores a 0,80, atestando sua validade concorrente. Também observou-se que 

o K-MPAI era o melhor preditor do escore no CK-MPA, explicando 81% da variância no 

escore deste instrumento. Considerando-se apenas as escalas validadas utilizadas no estudo, a 

subescala traço do STAI foi o melhor preditor para escores do K-MPAI, e explicou 85% de 

sua variância. Também neste estudo identificou-se que as mulheres obtiveram pontuação mais 

alta no K-MPAI, e uma escala de avaliação de características de perfeccionismo teve alta 

correlação com o escore do K-MPAI, porém explicou apenas 28% da variância de seu escore. 

O K-MPAI vem sendo utilizado por suas autoras em diferentes estudos, com o intuito 

de ser aprimorado e re-testado em suas propriedades psicométricas.  

Considerando a importância e impacto da ansiedade de performance em músicos, a 

escassez de estudos que dimensionem esta situação específica, sobretudo no contexto 

brasileiro, e ainda a inexistência de instrumentos adequados de avaliação para o português do 

Brasil, propõe-se o presente estudo. 
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2. OBJETIVOS 
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Este estudo é parte de um projeto maior que vem sendo conduzido na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto – USP, intitulado “Ansiedade de desempenho musical: validação 

de instrumento e avaliação dos efeitos agudos da ocitocina”, sob a responsabilidade dos Profs. 

Drs. Flávia de Lima Osório e José Alexandre de Souza Crippa, iniciado em 2009 

Tem-se por objetivo geral traduzir, adaptar e validar para o contexto brasileiro a escala 

Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI – Kenny et al, 2004). Como 

objetivos específicos destacam-se: 

a) avaliar a validade de face do K-MPAI; 

b) avaliar da consistência interna da referida escala e análise de seus itens; 

c) avaliar a validade convergente/divergente do K-MPAI; 

d) realizar a análise fatorial exploratória do K-MPAI; 

e) avaliar a validade discriminativa do K-MPAI. 
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3. MÉTODO 
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3.1 Tradução e adaptação do Kenny Music Performance Anxiety 

Inventory (K-MPAI) para o português do Brasil       
 

Como parte inicial deste estudo, a K-MPAI foi previamente traduzida e adaptada para 

o português do Brasil, seguindo-se as etapas descritas a seguir, conforme recomendações de 

Fachel & Camey (2000), Streiner & Norman (2003). 

Inicialmente a versão original da escala foi traduzida do original em inglês para o 

português por um tradutor com experiência e, posteriormente foi objeto de mais duas 

traduções independentes realizadas por um médico psiquiatra e um cardiologista, ambos 

brasileiros, com fluência em língua inglesa. As três versões da escala traduzida foram 

comparadas e discutidas por três juízes bilíngües com experiência em instrumentos de 

avaliação psiquiátrica e transtornos de ansiedade. Estes propuseram uma tradução da escala 

correspondente à versão comum, que foi então retrotraduzida independentemente por um 

psicólogo bilíngüe, com cinco anos de trabalho em pesquisa com transtornos psiquiátricos, 

que não teve acesso à versão original em inglês. Apresentou-se a retrotradução aos autores da 

escala original para apreciação. A autora aprovou a versão em português, enviando um 

documento de autorização de uso para os responsáveis pelo estudo (Anexo A). 

Uma testagem piloto com um número reduzido de músicos amadores e profissionais 

da cidade de Ribeirão Preto (N=30) foi realizada visando a verificação da compreensão 

semântica das instruções e do instrumento. Nesta etapa do processo de validação não foram 

encontradas dificuldades, considerando-se finalizada e adequada a avaliação da validade de 

face do instrumento. 

 

3.2 Validação da Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-

MPAI ) para o contexto brasileiro  
 

3.2.1. Sujeitos 

A amostra do estudo, caracterizada como sendo amostra de conveniência, foi 

composta por 230 músicos de ambos os sexos, profissionais e amadores da cidade de Ribeirão 

Preto e região que aceitaram participar do estudo voluntariamente assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE; Apêndice A). Os critérios de inclusão de sujeitos 

na amostra foram: idade igual ou maior que 18 anos, preenchimento correto dos instrumentos, 

e participação em apresentações musicais. 
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3.2.2. Instrumentos 

Para a realização do presente estudo, os seguintes instrumentos foram utilizados: 

- Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) – instrumento proposto por 

Kenny et al (2004) (Anexo B), o qual foi traduzido e adaptado para o português do Brasil 

como parte deste estudo (Apêndice B). Objetiva avaliar sintomas que indicam evocação de 

ansiedade, tensão, e memória associadas à ansiedade de performance musical, sendo 

composto por 26 itens, a serem pontuados em uma escala likert variando de “discordo 

plenamente” (-3) até “concordo plenamente” (+3);  

- Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) – instrumento proposto por Beck & Steer (1993) e 

traduzido e adaptado para o português por Cunha (2001), que objetiva avaliar aspectos gerais 

da ansiedade. É composto por 21 itens pontuados em escala likert de quatro pontos. Será 

utilizado para verificar a validade convergente e divergente da K-MPAI, uma vez que até o 

momento, do nosso conhecimento, não existem outros instrumentos disponíveis em nosso 

meio para avaliação específica da ansiedade musical; 

- Escala para auto-avalição do desempenho em público – versão estado (SSPS-D) – 

versão adaptada da Escala para auto-avaliação do falar em público, proposta por Hofmann e 

DiBartolo (2000), e traduzida e adaptada para o português do Brasil por Osório (2008). 

Instrumento composto por 10 itens que visam avaliar as auto-percepções sobre o desempenho 

em público, tendo por referencial as teorias cognitivas da ansiedade. Esta escala é composta 

por duas subescalas: uma de auto-avaliação positiva (onde a pontuação mais alta indica uma 

auto-avaliação mais positiva) e outra de auto-avaliação negativa (onde a pontuação é 

invertida, e quanto mais alta, menos indicativa de avaliação negativa). A SSPS-D será 

utilizada para avaliar a validade convergente da K-MPAI (Anexo C); 

- Questionário sobre a Saúde do Paciente – 9 (PHQ-9) – versão traduzida e adaptada para o 

português do Brasil por Osório et al (2009) do instrumento proposto por Kroenke, Spitzer, 

and Williams (2001). Objetiva rastrear a presença de episódio depressivo através de nove 

itens pontuados em escala likert, referentes a sentimentos presentes nos últimos 15 dias 

anteriores à aplicação. Será utilizado para verificar a validade divergente da K-MPAI (Anexo 

D); 

- Inventário de Fobia Social (SPIN) – instrumento proposto por Connor et al (2000), em sua 

versão traduzida e adaptada para o português do Brasil por Osório et al (2004). Instrumento 

de auto-aplicação composto por 17 itens pontuados numa escala likert variando de “nada” (0) 

até “extremamente” (4), visando quantificar os sintomas fisiológicos de medo e evitação 
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relacionados com o TAS, dividindo-se em três sub-escalas: medo, evitação e sintomas 

fisiológicos (Anexo E). 

- Questionário de Identificação – desenvolvido para o presente estudo, composto por 12 

itens que visam a caracterização sociodemográfica da amostra (Apêndice C) 

 

3.2.3. Coleta de dados  

O procedimento de coleta de dados teve início com um levantamento dos grupos musicais, 

conservatórios e escolas de música da cidade de Ribeirão Preto e região que poderiam ser fonte de 

participantes em potencial para o estudo. Após o levantamento descrito, realizou-se o contato com 

os coordenadores ou dirigentes dos grupos. Nesse momento, os pesquisadores puderam esclarecer 

os objetivos da pesquisa, pedir autorização para a realização de uma sessão de coleta e combinar um 

horário em que os participantes pudessem ser encontrados coletivamente. Alguns grupos não 

responderam ao contato, ou não estavam em atividade, impedindo a participação no estudo. Com 

aqueles grupos onde o contato foi bem-sucedido, os encontros foram realizados durante intervalos 

de ensaios, ou após os mesmos, a partir de sugestão dos coordenadores.  

Durante os encontros, após apresentação dos objetivos do estudo pelos pesquisadores, o 

procedimento de coleta de dados continuou com aqueles participantes que aceitaram participar e 

assinaram o TCLE em duas vias, sendo que aos participantes foi entregue uma delas e a outra, foi 

arquivada pelos pesquisadores. A aplicação dos instrumentos ocorreu de forma coletiva. Aos 

participantes foi entregue um caderno de aplicação, contendo os instrumentos na seguinte ordem: 

Questionário de Identificação, K-MPAI, BAI, SSPS-D, SPIN e PHQ-9, e explicou-se que as 

instruções para preenchimento dos mesmos encontram-se por escrito no próprio instrumento. Para 

as aplicações, contou-se com a presença de dois aplicadores previamente treinados, que ficaram a 

disposição para orientações e esclarecimentos necessários. A etapa da coleta de dados encerrou-se 

com a entrega do caderno, por parte do sujeito.  

 

3.2.4. Análise dos dados 

Os dados do estudo foram codificados manualmente e alocados em banco de dados.  

Inicialmente testou-se a normalidade da amostra por meio do teste estatístico Shapiro-

Wilk, encontrando-se uma distribuição não-normal (p<0,0001). Assim, para as demais 

análises, utilizou-se testes descritivos e não-paramétricos. Para a análise das características 

sociodemográficas da amostra utilizou-se de frequência simples e porcentagem. Para a análise 

dos dados relativos à validade do K-MPAI e estudo da prevalência da ansiedade musical, 

foram utilizados: 
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- Alfa de Cronbach, visando a avaliação da consistência interna da escala. Os valores 

de alfa considerados aceitáveis foram aqueles superiores à 0,60 (Cortina, 1993); 

- Coeficiente de Correlação de Spearman (r) para os itens, escores totais e das subescalas do 

K-MPAI, BAI, SSPS-D e PHQ-9, visando avaliar a validade convergente/ divergente entre as 

escalas. Para a classificação da magnitude das correlações encontradas, utilizou-se os seguintes 

parâmetros:  correlações de 0 a 0,25 foram consideradas fracas; entre 0,26 - 0,50 moderadas; 0,51 - 

0,70 fortes e acima de 0,71, muito fortes (Fachel & Camey, 2000; Streiner & Norman, 2003). 

- Análise fatorial exploratória, por meio da técnica de análise dos componentes 

principais com rotação varimax, visando a avaliação da validade de construto da escala. Os 

critérios utilizados para a composição dos fatores foram: índice de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) acima de 0,60; teste de esfericidade de Bartlett significativo, autovalores acima de 

um; percentual de variância explicada pelos fatores de aproximadamente 60%; e carga fatorial 

mínima de aproximadamente 0,40 (Floyd  & Widaman, 1995); 

- Curva ROC (Receiver Operating Characteristics Analyses), visando determinar as 

notas de corte que: a) maximizam conjuntamente a sensibilidade e a especificidade; b) 

maximizam a sensibilidade (sem, entretanto, reduzir a especificidade a níveis baixos) e; c) 

maximizam a especificidade (sem reduzir a sensibilidade a níveis baixos); 

- Teste de Mann-Whitney e Kruskall-Wallis (com  teste pos hoc de Bon-Ferroni) para 

estudo da validade discriminativa, tendo-se como parâmetro os indicadores clínicos. 

Adotar-se-á em todos os estudos o nível de significância p ≤ 0,05. 

 

3.2.5 Aspectos éticos 

Os voluntários receberam informações detalhadas sobre o projeto de pesquisa, tendo 

liberdade de optar pela participação ou não no estudo. Os participantes foram incluídos no 

estudo somente após serem informados, em detalhes, sobre o mesmo e terem assinado o 

TCLE, concordando com a participação voluntária.  

Todos os procedimentos foram conduzidos de acordo com a Declaração de Helsinque 

e as normas éticas do Ministério da Saúde (C.N.S. Resolução n° 196 de 10/10/96).   

Os sujeitos identificados como portadores de ansiedade musical que necessitaram de 

algum tipo de auxílio ou tratamento foram esclarecidos e encaminhados para avaliação e 

atendimento na rede de saúde da cidade de Ribeirão Preto. 

O presente estudo foi enviado para avaliação e apreciação do Comitê de Ética Médica 

em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, 

recebendo parecer favorável (Processo HCRP nº 12206/2009, Anexo F) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. RESULTADOS  
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4.1 Caracterização sóciodemográfica e clínica da amostra estudada 
 

Realizou-se uma análise dos dados demográficos e clínicos da amostra final, por meio 

da aplicação de estatística descritiva, os quais são apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

A Tabela 3 apresenta as características sociodemográficas da amostra avaliada. 
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Tabela 3 . Caracterização Sócio-demográfica da amostra estudada (N=230) 

Variáveis               Frequência              % 

Idade 

                                                   Média 

                                                     ( DP)

               

39,17 

(16,48) 

Sexo 

                                                 Masculino 

                                                   Feminino  

                

                    96                     41,7 

                   134                    58,3 

Escolaridade 

Ensino fundamental completo ou incompleto 

          Ensino médio completo ou incompleto 

       Ensino superior completo ou incompleto 

                                          Não informado

                

                    16                      7,0 

                    80                     34,8 

                   124                    53,9 

                    10                      4,3 

Músico 

                                               Profissional 

                                                    Amador 

                                          Não informado

                 

                    74                     32,2 

                   141                    61,3 

                     15                     6,5 

Instrumento(*) 

                                                        Canto 

                           Instrumentos de teclado 

                            Instrumentos de cordas 

                              Instrumentos de sopro 

                       Instrumentos de percussão 

                                          Não informado

                 

                   100                     41,6 

                    26                      10,8 

                    43                      18,0  

                    18                       7,5 

                     7                        3,0 

                    46                      19,0 

Atividade Profissional(*) 

                                                      Músico 

                                                  Estudante 

                                     Demais profissões 

                                               

                 

                     44                    19,1 

                     21                     9,1  

                    164                   71,3 

    (*) Categorias não-exclusivas 
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Conforme observado na Tabela 3, a amostra foi composta por um número maior de 

mulheres, já que 41% dela é do sexo masculino e 58%, do sexo feminino. A média de idade 

foi de cerca de 39 anos e a escolaridade, predominantemente de ensino superior completo ou 

incompleto (53,9% dos participantes). Mais da metade da amostra, 61% dela, declarou atuar 

amadoramente com a música, e embora 32% da amostra atue como músico profissional, 

somente 19,1% apontou esta condição como a atividade profissional principal. Pouco mais de 

40% indivíduos avaliados tem o canto como instrumento principal. Ainda que 19% da 

amostra se dedique exclusivamente a atividades profissionais relacionadas à música, diversas 

outras categorias profissionais foram apontadas como ocupações exercidas pelos participantes 

da pesquisa. Dentre elas, destacam-se atividades profissionais relacionadas ao serviço 

doméstico e de manutenção (10,4%), tais como dona de casa, auxiliar de serviços, cuidador e 

técnico de laboratório, e à área da educação, como professores escolares ou de música (8,3%). 

Tal perfil profissional da amostra pode se justificar pelo fato de que vários daqueles grupos 

que autorizaram a ida dos pesquisadores a ensaios e reuniões para aplicação dos instrumentos 

de avaliação são grupos de caráter recreativo, nos quais os participantes amadores trabalham 

sob orientação de um profissional e fazem aula de canto, preparam repertórios e apresentam-

se em eventos. Destaca-se ainda que 9,1% da amostra foi composta por estudantes 

universitários.   

Os dados clínicos da amostra podem ser observados na Tabela 4.  
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Tabela 4. Características clínicas da amostra estudada (N=230) 

Variáveis     Frequência              % 

Uso de medicamento 

Sim 

Não

 

64                 27,8% 

166                72,2% 

Tipo de medicamento usado (*) 

hormônio 

antidepressivos ou ansiolíticos 

anti-hipertensivos 

antiulcerosos 

anti-diabéticos 

anti-cancerígenos 

antiinflamatórios ou corticóides 

anti-histamínicos

 

 60                 26,7% 

  6                   2,6% 

41                 18% 

16                   7% 

12                 5,3% 

  9                  4,0% 

  2                  1,2% 

 2                  1,2% 

Indicadores psiquiátricos 

Ansiedade Geral (BAI)

média (DP) 

Ansiedade Social (SPIN)

média (DP) 

Depressão (PHQ-9)

média (DP)

 

 

9,63 (8,91) 

 

14,17 (11,46) 

 

5,12 (4,78) 

(*) = categorias não-exclusivas; BAI = Beck Anxiety Inventory; SPIN = Social Phobia 
Inventory; PHQ-9 = Pacient Health Questionnaire. 
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Em relação ao uso de medicamentos, 27,8% dos sujeitos relatam usar alguma 

medicação. Dentro desse grupo, 27,6% dos indivíduos fazem uso de algum hormônio ou 

substância anticoncepcional, 18% tomam medicamentos contra a hipertensão e 2,6% faz uso 

de antidepressivos ou ansiolíticos.  

No que se refere aos indicadores psiquiátricos, pode-se constatar que as médias 

apresentadas nos três instrumentos utilizados ficaram abaixo dos índices indicativos de 

patologia, segundo os estudos normativos, a saber: 19 pontos para o SPIN (Osório et al, 

2004), 11 para o BAI (Cunha, 2001), e 10 para o PHQ-9 (Osório et al, 2009). Contudo, ao se 

considerarem os sujeitos individualmente, constatou-se que 13% da amostra (n=29), 

apresentou indicadores patológicos de ansiedade geral moderada ou grave, 19% de TAS 

(n=44) e 20% de depressão (n=46). Estes dados podem ser vistos na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Porcentagem de indivíduos avaliados com indicadores patológicos para Ansiedade 
Geral moderada ou grave, Ansiedade Social e Depressão. 

 

4.2 Estudo Psicométrico do K-MPAI 
 

4.2.1 Consistência Interna do K-MPAI 

Para a análise relativa ao processo de validação do K-MPAI, foram realizados os 

estudos da consistência interna, por meio do alpha de Cronbach. A Tabela 5 apresenta o valor 

de alpha de Cronbach encontrado para a escala, assim como a correlação de cada item com o 

escore total e o valor de alpha caso determinado item seja excluído. 
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Tabela 5. Correlação dos itens da KMPAI com escore total e valor de alpha caso o item seja 
deletado 

Item Correlação com o total α caso exclua-se o item 

1 0,481 0,807 

2 -0,089 0,829 

3 0,374 0,821 

4 0,473 0,809 

5 0,339 0,814 

6 0,468 0,810 

7 0,348 0,813 

8 0,107 0,823 

9 0,101 0,823 

10 0,301 0,821 

11 0,499 0,809 

12 0,482 0,807 

13 0,286 0,816 

14 0,286 0,816 

15 0,478 0,808 

16 0,378 0,812 

17 0,489 0,807 

18 0,418 0,810 

19 0,127 0,823 

20 0,528 0,807 

21 0,357 0,813 

22 0,545 0,808 

23 0,551 0,806 

24 0,222 0,819 

25 0,390 0,812 

26 0,198 0,819 

Escala Total: α = 0,82 
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A consistência interna do K-MPAI apresenta valor excelente, com alpha de Cronbach 

de 0,82. Os itens de maior correlação com o escore total são os itens 23 e 22, relativos à falta 

de perspectiva em relação ao futuro, e a expectativas negativas quanto à performance, 

aspectos estes bastante característicos da APM. Já os itens menos correlacionados são os itens 

2 e 9, que, respectivamente, abordam questões de confiança no outro e da satisfação com o 

cuidado parental, questões que estão mais ligadas a experiências interpessoais precoces. Estes 

itens obtiveram correlações de -0,08 e 0,1. Observa-se que nenhum dos itens, se deletado, 

alteraria o valor do alpha, sinalizando a forte coerência dos itens, mesmo considerando-se 

aqueles com baixa correlação com o escore total.  

 

4.2.2 Validade Convergente e Divergente do K-MPAI 

A Tabela 6 apresenta os resultados encontrados na análise da validade convergente e 

divergente entre o K-MPAI e os seguintes instrumentos e suas referidas subescalas: BAI, 

SPIN, SSPS, e PHQ-9. 
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Tabela 6. Correlações entre o K-MPAI e as escalas BAI, SPIN, SSPS e PHQ-9 referentes ao 
estudo da validade convergente/divergente. 

Escala padrão ouro KMPAI 

BAI                                                      Total 0,50** 

                       subescala autonômica 0,41** 

               subescala neurofisiológica 0,40** 

                          subescala subjetiva 0,50** 

                              subescala pânico 0,31** 

SPIN                                                    Total 0,34** 

                              subescala medo 0,37** 

                          subescala evitação 0,31** 

       subescala sintomas fisiológicos 0,33** 

SSPS-D                                          

                                        subescala positiva -0,36** 

                                       subescala negativa -0,50** 

PHQ-9                                                Total 0,48** 

**: p < 0,01;  BAI = Inventário de Ansiedade de Beck; SPIN = Inventário de Fobial Social; 
SSPS-D = Escala para auto-avaliação do desempenho em público-versão estado;  PHQ-9 = 
Questionário sobre a Saúde do Paciente-9. 

 

Observa-se na Tabela 6, que as correlações entre o K-MPAI e o BAI variaram entre 

0,31 e 0,50, sendo classificadas como moderadas. Destacam-se as maiores correlações entre o 

escore total do K-MPAI e a subescala subjetiva. Quanto as correlações com o SPIN, 

instrumento especifico para a avaliação do TAS, estas foram de menor magnitude, entre 0,31 

e 0,37, ainda que também classificadas como moderadas.  

As correlações com as subescalas da SSPS-D foram também moderadas. Para a 

subescala positiva as correlações foram de ordem inversa, apontando que o aumento da 

ansiedade de performance musical associa-se à diminuição da autoavaliação positiva do 

desempenho. Já a correlação negativa encontrada entre a subescala negativa da SSPS e a K-

MPAI sinaliza que o aumento da ansiedade de performance musical é acompanhado de 
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aumento da pontuação na subescala negativa do desempenho, o que na prática sinaliza uma 

diminuição da avaliação negativa. 

Por fim, a correlação moderada encontrada entre o PHQ-9 e o K-MPAI sinaliza a 

sobreposição dos dois constructos, já que a depressão parece ser uma comorbidade freqüente 

em casos de APM. 

 

4.2.3 Análise Fatorial do K-MPAI  

Realizou-se uma análise fatorial exploratória do K-MPAI com o intuito de averiguar a 

validade de constructo da escala. Para verificar a habituação da amostra, calculou-se o KMO, 

cujo valor encontrado foi favorável (0,81). O teste de Bartlett também foi significante (χ² = 

1364,43, p < 0,001). Utilizando-se apenas o critério de Kaiser, o qual considera o número de 

fatores igual àqueles que apresentaram auto-valores maiores que 1, encontrou-se um total de 

oito fatores, como pode ser visualizado na Tabela 7. 
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Tabela 7. Análise fatorial exploratória do K-MPAI: descrição dos autovalores e porcentagem 
da variância explicada pelos diferentes fatores. 

Fator Auto-valor % da variância 

1 6,003 23,090 

2 2,212 8,510 

3 1,783 6,856 

4 1,487 5,721 

5 1,376 5,292 

6 1,187 4,565 

7 1,146 4,409 

8 1,027 3,950 

9 0,978 3,763 

10 0,832 3,198 

11 0,810 3,117 

12 0,773 2,973 

13 0,740 2,847 

14 0,686 2,640 

15 0,618 2,376 

16 0,537 2,067 

17 0,496 1,909 

18 0,478 1,840 

19 0,458 1,763 

20 0,429 1,649 

21 0,402 1,546 

22 0,367 1,410 

23 0,330 1,267 

24 0,309 1,190 

25 0,277 1,066 

26 0,256 0,986 
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Os oito fatores encontrados nesta análise e expostos na Tabela 7 explicam 

conjuntamente 62% da variância, sendo que o Fator 1 responde sozinho por mais de 23% 

desta, e os demais fatores representam menos 10% cada um. 

Considerando-se estes oito componentes principais, extraiu-se os mesmos por meio da 

rotação Varimax. Assim, construiu-se uma nova matriz fatorial, na qual os itens individuais da 

escala foram relacionados aos fatores. Contudo, o resultado encontrado não pareceu 

adequado, uma vez que alguns fatores ficaram compostos por poucos itens, como por 

exemplo os Fatores 6 e 8, com apenas um item cada, e o Fator 7, com apenas dois. Também 

os valores de alpha foram, para alguns fatores nesta rotação, inferiores a 0,60, como 0,37 para 

o Fator 7, e 0,50 para o Fator 4.  Assim, considerando-se o constructo que permeia a 

construção da escala, realizou-se outras análises exploratórias, fixando-se a priori o número 

de fatores. Testou-se os modelos de três, quatro e cinco fatores, concluindo-se que o modelo 

mais adequado às proposições teóricas que embasaram o desenvolvimento da escala por sua 

autora foi aquele com três fatores. 

Na Tabela 8 encontram-se relacionados os valores da matriz rotacionada de 

componentes do K-MPAI, considerando-se a rotação Varimax, na análise exploratória com 

três fatores fixos. 
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Tabela 8. Matriz fatorial para os itens da K-MPAI, considerando-se três fatores com rotação 
Varimax. 

Item 
Fator 

1 2 3 

k20 0,720 0,152 -0,002 

k12 0,675 0,182 0,133 

k10 0,661 0,092 -0,055 

k13 0,624 0,215 -0,212 

k22 0,624 0,283 0,094 

k18 0,624 0,133 -0,237 

k15 0,600 0,168 0,025 

k17 0,544 0,247 -0,113 

k25 0,544 0,190 -0,197 

k14 0,448 -0,022 0,324 

k7 0,352 0,214 0,140 

k11 0,192 0,697 0,015 

k23 0,280 0,678 0,038 

k4 0,195 0,660 -0,004 

k1 0,110 0,627 0,077 

k6 0,247 0,604 -0,030 

k5 0,018 0,545 0,124 

k3 0,139 0,537 0,067 

k21 0,142 0,477 -0,076 

k16 0,221 0,458 -0,247 

k24 0,010 0,229 0,718 

k19 -0,008 0,106 0,687 

k9 -0,129 0,206 0,544 

k26 0,322 -0,087 0,428 

k2 -0,031 -0,207 0,265 

k8 0,071 0,129 -0,215 
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A partir deste agrupamento em três fatores, observou-se que o Fator 1 foi composto 

por dez itens, com carga variando entre 0,72 e 0,45. Após a análise qualitativa dos itens, este 

fator foi denominado “Preocupações e insegurança”, com alpha de 0,82. O Fator 2 compôs-se 

de nove itens, com alpha de 0,77. Este fator foi denominado “Depressão e desesperança” 

devido às características de conteúdo dos seus itens. Por fim, o Fator 3 foi aquele que 

englobou o menor número de itens, composto por quatro itens e alpha de 0,57, abaixo do 

ideal. Este fator recebeu, por sua vez, o nome de “Relacionamento parental precoce”, pela 

menção, nestes itens, às experiências vividas entre o indivíduo e seus pais já na infância. Os 

itens 2, 7 e 8 foram excluídos da composição fatorial final por não apresentarem carga 

significativa em nenhum dos três fatores. A Tabela 9 ilustra a composição fatorial final 

proposta nesta análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Tabela 9. Resultado final da análise fatorial exploratória do K-MPAI considerando-se três 
fatores e rotação Varimax. 

Fator α Itens do fator 

1. Preocupações e 

Insegurança 
0,82 

 

10- Antes de uma apresentação, eu nunca sei se terei um bom desempenho 

12- Durante uma apresentação, eu fico pensando se serei capaz de terminá-la 

13- Pensar sobre a avaliação pode interferir no meu desempenho 

14- Mesmo nas apresentações mais estressantes, eu sinto confiança de que terei 

um bom desempenho 

15- Frequentemente, eu fico preocupado a respeito de uma reação negativa da 

platéia 

17- Desde que comecei a estudar música, lembro-me de me sentir ansioso com as 

apresentações 

18- Eu me preocupo que uma apresentação ruim possa arruinar minha carreira 

20- Eu desisto de boas oportunidades de apresentação devido à ansiedade 

22- Frequentemente, eu me preparo para uma apresentação com temor e 

expectativa de um desastre inevitável 

25- Eu me preocupo tanto antes de uma apresentação, que não consigo dormir 

2. Depressão e 

Desesperança 
0,77 

1- Às vezes, eu me sinto deprimido sem saber o porquê 

3- Eu raramente me sinto no controle da minha vida 

4- Frequentemente, eu acho difícil encontrar energia para fazer as coisas 

5- Preocupação excessiva é uma característica da minha família 

6- Frequentemente, eu sinto que a vida não tem muito a me oferecer 

11- Frequentemente, eu sinto que não valho muito como pessoa 

16- Às vezes, eu fico ansioso sem nenhuma razão aparente 

21- Quando criança, eu frequentemente me sentia triste 

23- Frequentemente, eu sinto que não tenho perspectivas futuras 

3. Relacionamento 

parental precoce  
0,57 

9- Geralmente, meus pais atendiam às minhas necessidades 

19- Meus pais me ouviam na maioria das vezes 

24- Meus pais me encorajavam a tentar coisas novas 

26- Geralmente, minha memória é muito confiável 
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Visando aprofundar o estudo da validade convergente e divergente, correlacionou-se 
os diferentes fatores com os escores totais do SPIN, do BAI e PHQ-9. Os resultados 
estatisticamente significativos podem ser observados na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Correlações estatisticamente significativas entre os fatores do K-MPAI e os 
escores totais do SPIN, BAI e PHQ-9 

 “Preocupações e 

insegurança” 

Fator 1 

“Depressão e 

desesperança” 

Fator 2 

“Relacionamento 

parental precoce” 

Fator 3 

SPIN 0,35* 0,34* - 

BAI 0,50* 0,50* 0,14* 

PHQ-9 0,39* 0,62* - 

(*) = p <0,001; SPIN = Inventário de Fobial Social; BAI = Inventário de Ansiedade de Beck; 
PHQ-9 = Qustionário sobre a Saúde do Paciente -9. 

 

Observa-se que o Fator 1 está mais correlacionado com aspectos gerais da ansiedade, 
enquanto que o Fator 2 se correlaciona mais fortemente com indicadores depressivos. Já o 
Fator 3 não apresenta correlações estatisticamente significativas, com exceção de uma 
correlação fraca com o BAI. 

 

4.2.4 Validade Discriminativa do K-MPAI 
 

4.2.4.1 Análise discriminativa das subescalas do K-MPAI 

Com o intuito de avaliar a existência ou não de sobreposição entre os fatores, 
correlacionou-se os mesmos por meio do coeficiente de correlação de Spearman, 
encontrando-se correlações moderadas entre os fatores 1 e 2 (r= 0,50; p<0,001), e fracas entre 
os fatores 2 e 3 (r= 0,24; p=0,001). Entre os fatores 1 e 3 a correlação foi quase insignificante 
e não significativa (r=0,08; p=0,24). 

 

4.2.4.2 Análise discriminativa dos itens 

Considerando-se as comorbidades existentes entre APM, ansiedade e depressão, assim 
como as moderadas correlações entre estes constructos, buscou-se averiguar a capacidade de cada 
um dos itens do K-MPAI em discriminar a presença destes indicadores. A Tabela 11 apresenta a 
análise dos itens do K-MPAI em função dos grupos de possíveis casos e não casos de TAS, 
segundo a referência estabelecida por estudo normativo para o SPIN (Osório et al, 2004). 
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Tabela 11. Média dos itens da KMPAI em relação a indicadores de ansiedade social (N=227ª) 

Item KMPAI 

TAS 

N = 44 

      (DP) 

Não-TAS 

N = 183 

      (DP) 

Estatística 

U               p 

1 0,29     (1,89) -0,66     (2,19) 2998,5     0,007* 

2 0,40     (1,89) 0,04     (1,92) 3347,5     0,260 

3 -0,79     (1,90) -1,25     (1,91) 3256,5     0,118 

4 -0,77     (2,04) -1,63     (1,98) 3045,5     0,015* 

5 0,65     (2,10) 0,16     (2,14) 3480,0     0,207 

6 -1,16     (1,97) -2,28     (1,39) 2469,0     0,001* 

7 -1,09     (2,18) -1,95     (1,70) 2998,0     0,004* 

8 1,51     (1,73) 0,48     (2,06) 2779,9     0,003* 

9 -0,79     (2,16) -0,52     (2,02) 3490,0     0,336 

10 -0,11     (1,95) -1,01     (1,86) 2910,5     0,005* 

11 -1,56     (1,94) -1,97     (1,71) 3499,0     0,148 

12 -0,97     (1,97) -1,78     (1,80) 3055,0     0,006* 

13 0,37     (2,18) -0,81     (2,12) 2699,0     0,001* 

14 -0,31     (1,76) -0,93     (1,96) 3147,0     0,028* 

15 0,29     (2,22) -0,87     (1,86) 2778,0     0,001* 

16 0,90     (1,88) -0,05     (2,19) 2960,0     0,012* 

17 0,60     (2,03) -0,12     (2,27) 3205,0     0,055 

18 -0,24     (2,13) -1,01     (2,04) 2905,0     0,029* 

19 -0,30     (2,26) -0,41     (2,11) 3750,0     0,791 

20 -0,85     (2,24) -2,18     (1,51) 2571,0     0,001* 

21 -0,62     (2,05) -1,13     (2,11) 3328,0     0,103 

22 -1,53     (1,77) -2,14     (1,46) 3005,0     0,007* 

23 -0,88     (2,00) -2,00     (1,59) 2653,5     0,001* 

24 -0,76     (2,16) -0,71     (2,10) 3804,0     0,917 

25 -0,39     (2,32) -1,29     (2,02) 3143,5     0,026* 

26 -0,34     (2,10) -0,61     (2,03) 3769,0     0,472 

Total -8,31      (23,0) -26,37     (19,75) 2175,0     0,001 

*= diferença estatisticamente significativa; TAS = Transtorno de Ansiedade Social,  = média, (DP) = 
desvio-padrão, U = Teste de Mann-Whitney; ª = 3 missing 
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 Segundo a Tabela 11, observa-se que o K-MPAI, em função de seu escore total, é 

capaz de discriminar de forma significativa os sujeitos com indicadores de TAS daqueles sem 

tais indicadores. Os itens individualmente também foram pontuados de forma mais acentuada 

pelo grupo com indicadores de TAS (com exceção do item 9), sendo a diferença 

estatisticamente significativa para grande parte dos itens. Dá-se destaque aos itens 20 ( “Eu 

desisto de boas oportunidades de apresentação devido à ansiedade”) e 15 (“Frequentemente, 

eu fico preocupado a respeito de uma reação negativa da platéia”), uma vez que apontaram 

para uma maior magnitude de diferença entre os grupos, sendo ambos pertencentes ao fator 

“Preocupações e insegurança”. 

 A Tabela 12 apresenta a média de pontuação dos itens do K-MPAI em relação aos 

grupos referenciados pelo PHQ-9, com possíveis casos e não-casos de depressão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

Tabela 12. Média dos itens do KMPAI em relação a indicadores de depressão 

Item KMPAI 

Depressão 

N = 46  

      (DP) 

Não-depressão 

N = 184 

      (DP) 

Estatística 

 

U             p 

1 0,78     (1,88) -0,79     (2,12) 2396,0      0,001* 

2 -0,30     (1,91) 0,22     (1,91) 3471,5      0,097 

3 -0,38     (1,90) -1,36     (1,87) 2745,0      0,002* 

4 -0,32     (2,01) -1,75     (1,61) 2370,0      0,001* 

5 1,21     (1,71) 0,01     (2,17) 2809,0      0,001* 

6 -1,06     (1,93) -2,33     (1,36) 2406,0      0,001* 

7 -1,10     (1,91) -1,95     (1,78) 2719,0      0,001* 

8 1,39     (1,93) 0,50     (2,03) 3010,5      0,004* 

9 -0,31     (2,07) -0,64     (2,04) 3584,0      0,293 

10 -0,84     (1,72) -0,83      (1,95) 4013,5      0,789 

11 -0,65     (2,05) -2,21     (1,53) 2235,0      0,001* 

12 -1,10     (1,87) -1,75     (1,83) 3113,5      0,004* 

13 0,13     (2,27) -0,77     (2,12) 3207,0      0,021* 

14 -0,77     (1,71) -0,82     (1,99) 3858,0      0,617 

15 0,08     (2,17) -0,83     (1,89) 3135,0      0,009* 

16 1,36     (1,71) -0,18     (2,16) 2385,5      0,001* 

17 0,97     (1,88) -0,22     (2,26) 2827,0      0,001* 

18 -0,08     (2,11) -1,07     (2,02) 2850,0      0,003* 

19 -0,06     (2,15) -0,47     (2,13) 3536,0      0,238 

20 -1,26     (2,06) -2,10     (1,62) 2870,5      0,001* 

21 -0,02     (2,08) -1,29     (2,04) 2641,0      0,001* 

22 -1,30     (1,93) -2,21     (1,37) 2885,5      0,001* 

23 -0,34     (2,05) -2,16     (1,42) 2078,5      0,001* 

24 -0,30     (2,13) -0,82     (2,09) 3513,5      0,117 

25 -0,26     (2,24) -1,33     (2,02) 3001,0      0,003* 

26 -0,15     (1,93) -0,66     (2,06) 3520,5      0,091 

Total -4,70    (18,52) -27,47   (19,84) 1630,0      0,001* 

*= diferença estatisticamente significativa;  = média, (DP) = desvio-padrão, U = Teste 
de Mann-Whitney. 
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Na Tabela 12 observa-se que o escore total do K-MPAI discrimina de forma 

significativa os dois grupos. Apenas sete dos 26 itens do K-MPAI não apresentaram 

capacidade discriminativa significante entre os grupos de possíveis casos e não-casos de 

depressão. Nesta comparação, os itens com maior magnitude de diferença entre as médias 

relacionam-se ao fator “Depressão e desesperança”.  

Por fim, observa-se na Tabela 13 a análise relativa à capacidade discriminativa dos 

itens do K-MPAI em função de grupos estabelecidos pelos diferentes níveis de ansiedade, 

tendo-se como referência os parâmetros normativos para o BAI. 
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Tabela 13. Média dos itens do K-MPAI em relação a indicadores de ansiedade geral 

Item KMPAI Nìveis de Ansiedade Estatística 

 
Mínimo 
N = 151 
      (DP) 

Leve 
N = 48 
      (DP) 

Moderado 
N = 21 
      (DP) 

Grave 
N = 10 
      (DP) 

H        p 

1 -0,87     (2,13)º▪ 0,10    (1,99) 0,57    (1,98)º 0,66    (2,34)▪ 16,918   0,001* 
2 0,16    (1,93)º▪ 0,40    (1,72) 0,00    (2,02)º -1,88    (1,36)▪ 10,624   0,014* 
3    -1,30    (1,94) -1,09    (1,62) -0,28    (1,90) -1,40    (2,41) 7,856    0,049* 
4 -1,76    (1,67)▪ -0,89    (1,78) -0,76    (2,02) -1,22    (2,27)▪ 15,203   0,002* 
5 0,05    (2,21) 0,46    (2,09) 0,80    (1,74) 1,20    (1,54) 4,432    0,218 
6 -2,49    (1,21) -1,08    (2,08) -1,47    (1,50) -1,60    (1,42) 40,580   0,001* 
7 -2,00    (1,79)▪ -1,33    (1,89) -1,52    (1,66) -1,20    (2,14)▪ 13,373   0,004* 
8 0,69    (1,97) 0,50    (2,14) 0,76    (2,34) 1,20    (2,09) 1,366    0,713 

9 -0,80    (2,05) -0,13    (1,99) -0,09    (1,89) -0,30    (2,35) 6,246    0,100 

10 -0,95    (1,98) -0,69    (1,79) -0,47    (1,66) -0,50    (1,90) 3,230    0,357 
11 -2,27    (1,53)º▪ -1,45    (1,92) -0,66    (2,03)º -1,00    (1,94)▪ 27,086   0,001* 
12 -1,81    (1,82)▪ -1,47    (1,92) -1,38    (1,68) -0,10    (1,85)▪ 13,242   0,004* 
13 -0,94    (2,15)▪ 0,06    (2,03) -0,05    (2,21) 0,75    (2,12)▪ 11,667   0,009* 
14 -0,86    (1,97)▪ -0,89    (1,84) -0,95   (1,66) 0,60    (2,11)▪ 4,665    0,198* 
15 -0,89    (1,87)º▪ -0,40    (2,12) 0,47    (2,06)º -0,40    (2,11)▪ 9,159    0,027* 
16 -0,31   ( 2,15) 0,57    (2,16) 1,57    (1,24) 1,60    (1,83) 22,935   0,001* 
17 -0,42   (2,27)▪ 0,59    (2,10) 1,42    (1,43) 0,80    (1,98)▪ 16,860   0,001* 
18 -1,28    (1,92)º▪ -0,26    (2,19) 0,28    (2,00)º -0,10    (2,23)▪ 17,545   0,001* 
19 -0,40   (2,11) -0,46    (2,25) -0,42    (1,96) 0,37    (2,72) 0,831    0,842 
20 -2,22    (1,46)˟º▪ -1,63    (2,10)˟ -1,33    (1,82)º -0,40    (2,50)▪ 13,937   0,003* 

21 -1,30    (2,09)º▪ -0,55    (2,11) -0,42    (1,93)º -0,60    (2,27)▪ 9,744    0,021* 

22 -2,29   (1,30) -1,75    (1,83) -1,30    (1,68) -0,90    (1,91) 19,069   0,001* 

23 -2,10    (1,51) -1,48    (1,93) -0,71    (2,02) -0,90    (1,91) 17,923   0,001* 

24 -0,85    (2,11) -0,59    (2,06) -0,20    (1,90) -0,30    (2,71) 3,147   0,369 

25 -1,57    (1,89) -0,33    (2,27) -0,30    (2,15) 0,20    (2,29) 22,361   0,001* 

26 -0,78    (1,99) -0,18    (2,13) -0,23    (2,09) 0,30    (1,94) 5,849    0,119 

Total -29,30 (20,48)˟º▪ -13,62  (17,43) -6,57  (17,08)º -5,10  (22,08)▪ 42, 509   0,001* 
* = diferença estatisticamente significativa; ˟ = diferença estatisticamente significativa entre os grupos mínimo e leve; º 
= diferença estatisticamente significativa entre os grupos mínimo e moderado; ▪ = diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos mínimo e grave;  = média, (DP) = desvio-padrão, H  = Teste de Kruskal-Wallis 
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A comparação entre grupos com diferentes níveis de ansiedade geral a partir dos 
parâmetros propostos pelo BAI indicou uma boa discriminação dos grupos pela K-MPAI, já 
que apenas sete itens não foram estatisticamente significativos. É interessante notar que na 
análise pos hoc, tendo-se o grupo mínimo como parâmetro, as maiores diferenças 
estatisticamente significativas ocorreram entre tal grupo e o grupo grave, sinalizando melhor 
capacidade discriminativa entre os grupos extremos. Faz-se observar a diferença encontrada 
entre todos os grupos para o escore total. 

 

4.2.4.3 Curva ROC e estudo da nota de corte 

A Curva ROC foi calculada para investigar-se a discriminação, pelo K-MPAI, entre 
casos e não-casos de Ansiedade de Performance Musical. A área sob a curva encontrada foi 
de 0,734 (p=0,001), com erro padrão de 0,04 e intervalo de confiança de 95% entre 0,65 e 
0,82. A Figura 2 ilustra a curva obtida. 

 
Figura 2. Área sob a curva ROC para o escore total do K-MPAI 

 
Considerando-se tal curva, calculou-se os valores de Sensibilidade (S), Especificidade 

(E) e Taxa de Classificação Incorreta (TCI) para diferentes notas de corte do K-MPAI, as 
quais são apresentadas na Tabela 14. 
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Tabela 14. Valores relativos a Sensibilidade (S), Especificidade (E) e Taxa de Classificação 
Incorreta (TCI) para diferentes pontos de corte da K-MPAI 

Nota de corte S E TCI 

-48 0,931 0,145 0,704 
-47 0,931 0,161 0,691 
-46 0,931 0,188 0,669 
-45 0,931 0,188 0,669 
-44 0,909 0,188 0,673 
-43 0,909 0,209 0,656 
-42 0,909 0,231 0,639 
-41 0,909 0,258 0,617 
-40 0,909 0,279 0,600 

    
-24 0,750 0,569 0,395 
-23 0,727 0,591 0,382 
-22 0,727 0,607 0,369 
-21 0,704 0,645 0,343 
-20 0,704 0,650 0,339 
-19 0,704 0,666 0,326 
-18 0,681 0,688 0,326 
-17 0,681 0,693 0,308 
-16 0,681 0,709 0,295 
-15 0,681 0,731 0,278 
-14 0,613 0,736 0,286 
-13 0,613 0,752 0,273 
-12 0,613 0,763 0,265 
-11 0,613 0,774 0,256 
-10 0,590 0,795 0,243 
-9 0,590 0,822 0,221 
-8 0,545 0,827 0,226 
-7 0,522 0,838 0,221 
    

-1 0,318 0,908 0,204 
0 0,295 0,913 0,204 
1 0,295 0,919 0,200 
2 0,250 0,919 0,208 
3 0,227 0,919 0,213 
4 0,227 0,919 0,213 
5 0,227 0,924 0,208 
6 0,227 0,930 0,204 

S= Sensibilidade; E= Especificidade; TCI= Taxa de Classificação Incorreta. 

 

 



 59

Observando-se os valores de S, E e TCI de algumas possíveis notas de corte, percebe-

se que o intervalo entre as notas (-48) e (-40) maximizam os valores de S, enquanto que os 

valores de E são bastante reduzidos. Por outro lado, o intervalo entre (-1) e (6) favorece os 

valores mais altos para a E, mantendo a S em níveis baixos. As notas de corte compreendidas 

no intervalo de (-24) a (-7) estão numa faixa intermediária, equilibrando os valores de S e E. 

Neste intervalo de notas, destaca-se a nota (-15), que é sugerida como mais apropriada, uma 

vez que melhor equilibra a sensibilidade e a especificidade, mantendo a classificação incorreta 

na faixa de 27,8%. Destaca-se também a nota de corte -7, a qual privilegia a especificidade 

sem prejudicar consideravelmente a sensibilidade, e diminuindo a classificação incorreta para 

22%. 
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Procurou-se por meio deste estudo realizar o processo de validação transcultural do K-

MPAI para o contexto brasileiro, avaliando-se diferentes aspectos psicométricos do 

instrumento, a saber: consistência interna, validade convergente e divergente, análise fatorial 

e validade discriminativa, com proposição de diferentes notas de corte para a avaliação da 

APM. O processo de tradução da escala para o português seguiu critérios rigorosos de 

tradução e backtranslation, e o estudo-piloto realizado possibilitou a confirmação da validade 

de face da versão brasileira do K-MPAI, o qual não sofreu modificações em relação à versão 

original (Streiner & Norman, 2003). Assim, o instrumento, em sua versão para o português do 

Brasil, está disponível para uso, podendo ser solicitado aos autores. 

 A consistência interna apresentada pelo K-MPAI foi de α=0,82, índice considerado 

excelente, e que está no mesmo patamar daquele encontrado no estudo original de Kenny et al 

(2004), onde encontrou-se um valor de α=0,94. Este valor indica uma ótima confiabilidade do 

instrumento também para o contexto brasileiro, apontando para a forte correlação dos itens 

entre si, e para com o constructo.  Faz-se necessário observar que os itens de maior correlação 

com o escore total remetem à insegurança e à desesperança, aspectos característicos de 

quadros de APM (Taborsky, 2007). Já os itens de menor peso para a consistência interna do 

instrumento são aqueles relativos aos cuidados parentais e à confiança nos outros.  

Quanto à validade de constructo da escala, observou-se que a análise fatorial 

exploratória encontrou oito fatores explicando 62% da variância. A análise exploratória com 

número fixo de fatores possibilitou a distribuição dos itens em três fatores mais consistentes, 

denominados “Preocupações e Insegurança”, “Depressão e Desesperança” e “Relacionamento 

Precoce Parental”. Estes fatores estão muito próximos dos aspectos teóricos apontados na 

literatura como fatores etiológicos para o desenvolvimento do quadro clínico da APM: a 

presença de cognições negativas e sentimentos de insegurança e desesperança. Tais fatores 

também se associam aos pilares teóricos utilizados por Kenny na elaboração da escala, tendo 

como parâmetro a teoria de Barlow (2000). Neste sentido, o Fator 1 (“Preocupações e 

Insegurança”) e o Fator 2 (“Depressão e Desesperança”), encontrados neste estudo, parecem 

retomar as sobreposições entre alguns sintomas ansiosos, depressivos e distímicos e o 

constructo da APM, especialmente no que diz respeito à falta de confiança em si mesmo, à 

forte desesperança em relação a possibilidades de melhora e aos recursos para que isto 

aconteça. Tais fatores mantém uma relação bastante próxima às ideias de vulnerabilidade 

ligadas à herança biológica e à aprendizagem (Kenny, 2011). 

Por outro lado, o fator 3, “Relacionamento Parental Precoce”, reúne itens com 

correlações mais fracas em relação ao escore total do K-MPAI, bem como uma consistência 
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interna um pouco abaixo dos padrões aceitáveis. Este fator mantém relação direta com a ideia 

de vulnerabilidade psicológica baseada em experiências primitivas, segundo as proposições de 

Kenny et al (2004). Uma possível explicação para os índices inferiores apresentados por tal 

fator é que as questões relativas ao relacionamento parental estabelecido ao longo da vida não 

são amplamente aceitas como sendo parte dos processos de desenvolvimento e manutenção da 

APM, e são desconsiderados, por exemplo, no quadro teórico proposto por Papageorgi et al 

(2007) enquanto fator relevante para o entendimento do fenômeno da APM. Sendo assim, a 

baixa correlação dos itens do Fator 3 com o escore total da escala e com os demais 

constructos correlatos avaliados, podem sinalizar uma menor correlação destes elementos da 

história e personalidade do indivíduo com o aparecimento do transtorno e das possíveis 

comorbidades, minimizando a importância de tais aspectos na etiologia da APM.   

 Quanto à validade convergente, o K-MPAI foi comparado com instrumentos de 

avaliação de ansiedade geral e social (BAI e SPIN), sendo encontradas correlações de nível 

moderado para as escalas totais e também para as subescalas das mesmas. Devido à ausência 

de instrumentos específicos para a avaliação da APM em nosso contexto, a escolha de tais 

instrumentos como “padrão-ouro” para o estudo da validade convergente baseou-se no 

parâmetro de constructos correlatos, uma vez que a APM é entendida como um subtipo de 

TAS, e possui grande sobreposição com características da ansiedade geral. Desta forma, 

tinha-se por hipótese que as correlações encontradas neste estudo seriam medianas, mostrando 

ao mesmo tempo a validade convergente e divergente entre os instrumentos. Os resultados 

encontrados foram no sentido esperado, sinalizando a existência de constructos comuns 

avaliados pelos instrumentos (já que todos os avaliam o constructo ansiedade), mas apontando 

sobretudo para as especificidades de cada instrumento, o que nos faz concluir sobre a 

importância de instrumentos específicos para a avaliação da APM. No estudo original de 

Kenny et al (2004), correlações de maior magnitude foram encontradas entre o K-MPAI e as 

subescalas traço e estado do STAI, um outro instrumento de avaliação da ansiedade geral. 

Uma das possíveis explicações para essa maior correlação encontrada com uma escala de 

ansiedade geral neste estudo de Kenny pode estar associada aos aspectos do BAI, que engloba 

vários itens relativos a sintomas fisiológicos da ansiedade, sintomas estes não avaliados pelo 

STAI, nem pelo K-MPAI. 

 Estas associações entre a APM os transtornos de ansiedade geral e TAS também 

podem estar relacionadas ao alto índice de comorbidade entre tais transtornos, frequentemente 

encontrado na literatura. O relato clínico de Powell (2004) em relação a seus atendimentos na 

Universidade de Harvard com estudantes daquela instituição aponta que muitos dos 
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estudantes atendidos procuravam atendimento em situações em que a ansiedade já trazia 

como consequência prejuízos para a vida acadêmica e profissional daqueles indivíduos. A 

dificuldade em tratá-los também estava relacionada com o fato de que um terço destes 

pacientes com ansiedade de performance sofriam também com algum transtorno comórbido. 

Entre as comorbidades mais frequentes estavam o TAS e o transtorno de ansiedade 

generalizada (TAG). Nesta mesma direção, Osborne e Franklin (2002) apontam que 27% dos 

músicos com APM também preenchiam critérios clínicos para o transtorno de ansiedade 

social. Kenny, David e Oates (2004) encontraram em sua amostra de cantores operísticos 

níveis de ansiedade geral três vezes maiores do que aqueles encontrados no grupo controle, 

uma amostra da população geral.  

Para o estudo específico da validade divergente escolheu-se o PHQ-9, instrumento 

para avaliação de depressão. Aqui, da mesma forma, estabeleceu-se a hipótese que 

correlações medianas seriam encontradas, pois se por um lado ansiedade e depressão são 

constructos divergentes, na clínica é alto o índice de comorbidade entre eles. Nossos achados 

relativos a tais correlações confirmaram a hipótese, bem como a validade de constructo, uma 

vez que um dos fatores encontrados foi denominado “Depressão e Desesperança”, o qual 

sinalizou moderada correlação com a escala PHQ-9 (r=0,60). Ainda que a depressão não 

tenha sido clinicamente rastreada em nenhum dos estudos prévios da literatura, diversos 

traços de personalidade, que aparecem como tendo alta correlação com o aparecimento de 

quadros de APM, remetem à presença de sintomas depressivos, por exemplo: a atribuição do 

sucesso a fatores externos, a falta de reconhecimento do esforço realizado, a autocobrança 

excessiva, bem como introspecção, sentimentos de desesperança e falta de confiança em si 

mesmo (Kenny at al, 2004, Powell, 2004, Kobori, Yoshie, Kudo & Ohtsuko, 2011, 

Papageorgi et al, 2007). Estas características mencionadas tem representatividade no K-

MPAI, confirmando a alta associação entre tais constructos da APM e da depressão. 

  Uma outra análise realizada diz respeito à correlação entre o K-MPAI e a escala de 

auto-avaliação do desempenho em público, SSPS-D. Isto deu-se devido ao fato que várias 

teorias relativas à ansiedade social e de desempenho associam às vivências de ansiedade 

diante de situações de exposição a presença de cognições negativas (Wells & Clark, 1997, 

Steptoe, 2001). Assim, de acordo com tais teorias, uma auto-percepção negativa de si estaria 

associada a um pior desempenho, e maior ansiedade. Os achados de nosso estudo foram 

concordantes com a literatura, já que a correlação encontrada entre o K-MPAI e a subescala 

negativa do SSPS-D foi inversa e moderada, e superior à correlação encontrada com a 

subescala positiva, o que também reforça este papel importante da cognição no quadro da 
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APM: quanto maior a avaliação negativa, e menor a avaliação positiva, maiores os sintomas 

de APM. 

No que diz respeito à validade discriminativa, estudou-se a capacidade da escala em 

discriminar grupos com indicadores patológicos específicos, a saber: possíveis casos e não-

casos de TAS, possíveis casos e não-casos de ansiedade geral moderada e grave, e possíveis 

casos e não-casos de depressão. Também estudou-se os diferentes parâmetros de 

Sensibilidade e Especificidade da escala para diferentes notas de corte, tendo-se como 

referencial a curva ROC. Todos os resultados foram satisfatórios e validaram a capacidade 

discriminativa do K-MPAI. Quanto à nota de corte, apresentou-se um estudo minucioso das 

possíveis notas de corte, disponibilizando-se um ranking de notas a serem utilizadas em 

avaliações com diferentes ênfases, dependendo da necessidade envolvida no uso da escala, 

como rastreamento ou avaliação de características mais específicas do transtorno. Observou-

se que para as diferentes notas apresentadas, a escala tem sua utilidade atestada, com TCI 

dentro dos parâmetros aceitáveis. Quanto à capacidade do K-MPAI e de seus itens em 

discriminar grupos específicos, tem-se que quase todos os itens do K-MPAI discriminam os 

grupos com indicadores de depressão, TAS e ansiedade geral moderada. Isto reforça a 

perspectiva da alta comorbidade existente entre os transtornos mencionados, e a presença de 

importantes indicadores sintomáticos para os tais transtornos nos músicos com APM. 

É importante destacar que, ao contrário de outros instrumentos encontrados na 

literatura para avaliação da APM, o K-MPAI não traz itens relacionados a sintomas somáticos 

da APM, e este aspecto parece ser uma lacuna significativa na avaliação do grau de prejuízo 

do transtorno à vida ocupacional do indivíduo avaliado, além de ignorar a contribuição da 

avaliação de tais sintomas para a identificação de indicadores do transtorno. 

 No geral, todos os aspectos avaliados sobre as qualidades psicométricas do K-MPAI 

mostraram sua adequação para uso em nosso contexto. As limitadas propriedades 

psicométricas apresentadas no estudo original de Kenny et al (2004), bem como a ausência de 

estudos de validação desta escala para diferentes idiomas e culturas não permite a realização 

de análises comparativas mais diretas e objetivas. Em relação ao estudo psicométrico original, 

pode-se dizer que a escala apresentou validade equivalente, o que referenda o seu uso em 

nosso meio.  

Apesar destes achados positivos, cabe, contudo, destacar alguns limites do presente 

estudo. Um deles diz respeito à composição amostral, pois apesar da amostra aqui avaliada ser 

composta por um número significativo de músicos brasileiros, amadores e profissionais, estes 

restringiram-se a apenas uma região específica do Brasil. Apesar disso, entende-se que a 
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amostra é representativa, por incluir músicos de diferentes idades, grupos sociais e práticas 

musicais, e também subentende-se que o contexto brasileiro, para o qual o instrumento foi 

validado, mantém aspectos gerais comuns, para além das especificidades regionais, em 

contraposição com outras culturas, tais como a europeia, estadunidense, ou oriental. 

Recomenda-se cautela no uso do instrumento em outras regiões culturais do país, e 

especialmente em outras culturas de língua portuguesa, uma vez que os aspectos culturais 

apresentam influência direta em indicadores de TAS, evidenciada em estudos 

epidemiológicos (Baptista, C. A., Loureiro, S. R, Osório, F. L., Zuardi, A. W, et al, 2011). 

Outra limitação diz respeito à validade de constructo, pois realizou-se apenas a análise 

fatorial exploratória. O estudo futuro da análise fatorial confirmatória do K-MPAI poderá 

trazer grandes contribuições para o conhecimento mais aprofundado dos constructos que 

sustentam a APM, já que na literatura encontram-se divergências a este respeito (Kenny, 

2011). Também merece destaque a necessidade de se avaliar a confiabilidade teste-reteste do 

K-MPAI, apontando se a escala é ou não estável do ponto de vista temporal. 

Ainda em relação a estudos futuros com o instrumento, pode-se destacar a 

possibilidade de avaliação da validade preditiva do K-MPAI, através de estudos longitudinais. 

A avaliação de grupos de músicos com características específicas pode ser interessante para 

uma maior compreensão do fenômeno da APM, evidenciando-se aspectos mais específicos da 

utilização clínica do K-MPAI.  

   

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. CONCLUSÕES 
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 Conclui-se que o K-MPAI possui propriedade psicométricas adequadas do ponto de 

vista de sua validade, que atestam sua capacidade de avaliação da APM. O instrumento de 

avaliação está devidamente adaptado e validado para uso no contexto cultural brasileiro, 

estando disponível para o uso clínico e na pesquisa.  
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ANEXO A – Documento de autorização do uso do K-MPAI por nosso grupo de pesquisa 

 
   

 
 ABN 15 211 513 464  

 Professor Dianna Kenny  
PhD, MA, BA (Hons) DipEd ATCL (piano) MAPsS MAPA 
Professor of Psychology and Music 
Hon Professor, Faculty of Education and Social Work 

Room 404
J12

The University of Sydney 
NSW 2006 AUSTRALIA

Telephone:   +61 2 9114 0711
Facsimile:  +61 2 9351 3838

                dianna.kenny@sydney.edu.au 
Web: http://www.usyd.edu.au/

 
 

 
July 20 2010 
 
  

Prof. Dr. José Alexandre de Souza Crippa, MD, PhD 
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento - RNC 
Divisão de Psiquiatria 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
Universidade de São Paulo 

 
 
 Dear José 
 

Thank you for your request to translate my K-MPAI scale into Portuguese and to use this scale 
in your research. I confirm that I have worked with you on the translation/back translation 
process and am satisfied that the translation is an accurate reflection of the English version 
scale. 
 
I confirm that I give permission for you to use my scale in its Portuguese translation for research 
and clinical purposes. 
 
I look forward to hearing the outcome of your research. 
 
 

 
 
Professor Dianna Kenny 
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ANEXO B – Kenny Music Performance Inventory (K-MPAI)  
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ANEXO C - Escala para auto-avalição do desempenho em público (SSPS-D) 

 

ESCALA PARA AUTO-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM PÚBLICO – 
VERSÃO ESTADO 

 
 

Considere as coisas que você está pensando, sobre si mesmo, agora, nesta situação de 
fazer algo em público. Tendo em mente esta situação, até que ponto você concorda com as 
afirmações abaixo? Por favor, dê uma nota de 0 (se você discorda totalmente) a 5 (se você 
concorda totalmente). 

 
 

1. O que tenho a perder? Vale a pena tentar.      0        1        2       3       4       5       

                        

2. Sou um fracasso.      0        1        2       3       4       5       

                       
3. Esta é uma situação difícil, mas posso dar conta 
dela. 

     0        1        2       3       4       5       

                       
4. Um fracasso nesta situação seria mais uma prova 
de minha incompetência. 

     0        1        2       3       4       5       

                       
5. Mesmo que não dê certo não é o fim do mundo.      0        1        2       3       4       5       

                       
6. Posso dar conta de tudo.      0        1        2       3       4       5       

                       
7. Qualquer coisa que eu fizer vai parecer 
bobagem. 

     0        1        2       3       4       5       

                       
8. Acho que vou me dar mal de qualquer jeito.      0        1        2       3       4       5       

                       
9. Ao invés de me preocupar, eu poderia me 
concentrar no quero fazer. 

     0        1        2       3       4       5       

                       
10. Eu me sinto desajeitado e tolo, certamente eles 
vão notar. 

     0        1        2       3       4       5       

                       
 

COPYRIGHT Stefan G. Hofmann (2000) 
Tradução e adaptação para o português: Crippa JAS, Osório FL, Graeff FG, Zuardi 

AW, de Pinho M, Chaves M, Loureiro SR (2004) 
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ANEXO D - Questionário sobre a Saúde do Paciente – 9 (PHQ-9) 
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ANEXO E – Inventário de Fobia Social (SPIN) 
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ANEXO F – Parecer favorável do Comitê de Ética do HCRP 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  
 

 

- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

 

 

A Ansiedade de Desempenho Musical é caracterizada pela sensação de incômodo e 

desconforto nas situações onde o sujeito necessita apresentar-se para outros. As pessoas/ músicos 

que experimentam este tipo de ansiedade muitas vezes tendem a evitar as apresentações, ou as 

enfrentam com muito sofrimento, o que pode dificultar o desenvolvimento, inclusive, da carreira 

profissional. Para conhecer e melhor identificar este tipo de ansiedade, estamos solicitando sua 

participação em responder alguns instrumentos dos tipos escala e questionário que têm por 

objetivo identificar músicos amadores ou profissionais que possam estar tendo esta dificuldade. 

Com isto, conheceremos se estes instrumentos são adequados para identificar a Ansiedade de 

Performance Musical. 

Caso você aceite participar, estará nos ajudando a melhorar a possibilidade de identificar 

esta ansiedade em pessoas adultas, beneficiando no futuro outras pessoas, que poderão receber 

algum tipo de ajuda para melhor enfrentar esta dificuldade. Vale a pena salientar que só o 

resultado positivo nos instrumentos não é por si só indicador da Ansiedade de Performance 

Musical, pois estes instrumentos tem uma margem de erro, e isto é parte do que queremos 

conhecer nesta pesquisa. 

Sua participação consistirá em responder por escrito, a quatro instrumentos diferentes, 

incluindo questionário e escala, nos quais você estará avaliando seu comportamento em situações 

de apresentação musical e alguns sintomas físicos. Para tanto você gastará em torno de 20 

minutos. 

A sua participação não significa nenhum ônus ou risco para você ou para a sua saúde. 

Caso no decorrer das atividades desista de participar, poderá entregar os questionários sem, ou 

antes de terminar de respondê-los, sem qualquer constrangimento. 

Se por acaso você for identificado como portador desta ansiedade, serão colocadas à sua 

disposição informações sobre a mesma e sugerido encaminhamento para avaliação e/ou 

tratamento na rede de saúde de Ribeirão Preto. 

Sem qualquer identificação dos participantes, nos comprometemos com a divulgação 

científica das informações colhidas e assumimos a responsabilidade por qualquer ônus que a 

participação no estudo possa acarretar. 
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Qualquer dúvida que você tenha poderá entrar em contato conosco. 

 

 
Prof Dr. José Alexandre de Souza Crippa                                     Profa Dra Flávia de Lima Osório 

Psiquiatra – Docente da FMRP-USP                                         Psicóloga – Pesquisadora da FMRP-USP 

CRM ...................                                                                                CRP 06/53152-3  

Telefone: 6022201                                                                               Telefone: 36022837 

 

 

Eu, ......................................................................................................................................................,  

RG .........................................................., tendo lido as informações acima, voluntariamente 

concordo em participar do referido projeto de pesquisa, estando ciente dos meus direitos e da 

possibilidade de desistência sem quaisquer ônus ou prejuízo. 

           ___________________________________________________ 

                                              Assinatura 
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APÊNDICE B - Kenny Music Performance Anxiety Inventory (K-MPAI) - versão em 

português do Brasil 
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APÊNDICE C – Questionário de Identificação I 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO I 

 

 

Nome: ............................................................................................................................... 

Data de Nascimento: ........................................      Idade: ............................................... 

Sexo: (     ) masculino      (     ) feminino 

Procedência: .................................................................................................................... 

Escolaridade: .................................................................................................................... 

Músico:   (     ) profissional       (     ) amador 

Atividade Profissional: ..................................................................................................... 

Endereço: .......................................................................................................................... 

Cidade: ............................................................................................................................. 

Telefone para contato: ...................................................................................................... 

E-mail: .............................................................................................................................. 

Uso de Medicação: (    ) não    (     ) sim. Qual? ............................................................... 

 

 


