
 

 

Introdução: Os transtornos de ansiedade estão entre os mais prevalentes na infância e 

adolescência, estando associados a prejuízos no âmbito social, pessoal e a possíveis 

problemas escolares. Objetivo: Avaliar o perfil neuropsicológico de adolescentes com 

diagnóstico de transtornos de ansiedade (transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de 

ansiedade de separação, transtorno de ansiedade social e transtorno do pânico) e compará-los 

com controles.  

Métodos: Nossa amostra origina-se de um estudo transversal com uma amostra 

comunitária de adolescentes, de idade entre 10 a 17 anos, provenientes de seis escolas 

públicas pertencentes à área de captação da Unidade Básica de Saúde do HCPA. Dentre os 68 

participantes, 41 tinham diagnóstico de transtorno de ansiedade e 27 controles sem ansiedade. 

Os adolescentes participaram de 3 sessões de avaliação neuropsicológica em suas escolas, 

com uma extensa bateria referente às seguintes funções cognitivas: atenção, memória de 

trabalho, memória verbal semântico-episódica, praxia visuoconstrutiva, funções executivas e 

inteligência.  

Resultados: Não foram encontradas diferenças significativas nos testes 

neuropsicológicos que avaliavam as seguintes funções: atenção, memória verbal semântico-

episódica, praxia visuoconstrutiva, funções executivas e inteligência. 

  Entretanto, os adolescentes com ansiedade leve apresentaram um melhor desempenho 

no teste Span Verbal de Dígitos ordem inversa, utilizado na avaliação de memória de 

trabalho, em comparação aos sujeitos com ansiedade grave e aos controles, que não diferiram 

entre si (EMM= 2,3 [0,10 EP] vs. EMM= 2,1 [0,16 EP] vs. EMM= 1,9 [0,11 EP], 

respectivamente;  p=0,032). Porém este resultado não se manteve significativo quando 

corrigido por testes múltiplos (valor p corrigido= 0,128).  

Conclusão: Embora os transtornos de ansiedade pareçam não prejudicar as principais 

funções cognitivas na adolescência, a ansiedade quando leve pode influenciar alguns 

processos na memória de trabalho. Nossos achados contribuem para a escassa literatura na 

área de ansiedade e neuropsicologia, realizado em uma amostra de origem comunitária, com 

uma avaliação diagnóstica psiquiátrica completa e extensa bateria de testes, possibilitando a 

avaliação de várias funções neuropsicológicas. 
 


