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Introdução: Existe déficit de estudos sobre a possível correlação de transtornos de excreção com 
sintomas ansiosos. Objetivo: Avaliar se existe associação entre transtornos de excreção e 
transtornos de ansiedade em escolares. Método: Crianças foram investigadas com a Screen for Child 
Anxiety Related Emotional Disorders – versão infantil (SCARED-C). As crianças com percentil>75 
(p75) e aproximadamente 10% dos demais estratos desta escala (p0-p25, p26-p50, p51-p75), 
escolhidos aleatoriamente, foram encaminhados para avaliação diagnóstica com psiquiatras treinados 
na versão brasileira do Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged-Children 
(K-SADS-PL), utilizado para estabelecer os diagnósticos de enurese e encoprese e de transtornos de 
ansiedade na infância e adolescência. A análise estatística foi realizada através do teste exato de 
Fisher e teste t de Student, considerando um α=0,05, bi-caudal e IC95%. Resultados: Dos 144 
pacientes avaliados pelo K-SADS-PL apenas 9 (6,3%) apresentaram transtornos de excreção ao 
longo da vida, sendo que os 9 (6,3%) apresentaram enurese e apenas 1 (0,7%) apresentou 
encoprese. Transtorno de ansiedade de separação ao longo da vida associou-se estatisticamente ao 
diagnóstico de enurese (OR=5,46; IC95% 1,3 a 22,4; p=0,028). Nenhum outro transtorno de 
ansiedade associou-se àqueles. Pode-se observar uma tendência na comparação da sub-escala de 
ansiedade de separação da SCARED-C entre os pacientes sem e com história de enurese na vida 
respectivamente (6,6±3,0 vs. 8,6±4,0; p=0,059). Conclusão: Embora os resultados sejam limitados 
por uma pequena prevalência de enurese na amostra, pode-se observar que parece haver uma 
associação entre enurese e transtorno de ansiedade de separação em escolares. 




