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RESUMO

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) pode ser definido como um padrão intenso de alarme, medo e desconforto decorrente da exposição a 
situações nas quais o indivíduo deve interagir, desempenhar tarefas sob a avaliação de outras pessoas ou engajar-se em atividades sociais. Dentre 
os principais medos vivenciados por indivíduos com TAS estão o de parecerem ridículos, dizerem tolices, serem observados por outras pessoas, 
interagirem com estranhos ou pessoas do sexo oposto e serem o centro das atenções. Pacientes diagnosticados com TAS apresentam sintomas 
somáticos como palpitação, rubor, tremor e sudorese quando expostos a situações que exigem algum nível de interação social. Desde sua 
inclusão no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-III), na década de 1980, o TAS tem despertado o interesse de 
pesquisadores e profissionais clínicos por ser considerado um problema de saúde pública. Estudos recentes têm demonstrado a ocorrência de 
prejuízos em funções neuropsicológicas específicas, como a memória de trabalho visual, como consequência do TAS. O presente estudo teve 
como objetivo traçar o perfil clínico e neuropsicológico de estudantes universitários com e sem Transtorno de Ansiedade Social. A pesquisa 
constituiu-se de três etapas: 1) os participantes preencheram a Escala de Ansiedade Social de Liebowitz (LSAS), que avalia o grau de interferência 
da ansiedade em 24 situações cotidianas; 2) aplicação da Entrevista Clínica Estruturada (SCID-5-CV), a fim de coletar dados que corroborem os 
critérios diagnósticos para o TAS, descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5); e 3) categorização dos 
participantes em três grupos (caso, controle e falso-controle) para a avaliação das funções cognitivas, realizada por meio de testes 
neuropsicológicos computadorizados. A amostra total resultou em 125 sujeitos, sendo 69,6% do sexo feminino e 30,4% do sexo masculino. Com 
relação à presença de comorbidades, 11,2% dos sujeitos já foram diagnosticados com Transtornos de Ansiedade e 4,8% com Transtorno 
Depressivo. A avaliação parcial das funções cognitivas, realizada com 26 participantes, aponta diferenças entre as médias dos grupos caso e 
controle em testes que avaliam a atenção seletiva (média de erros do grupo caso = 14,77; média de erros do grupo controle = 7,20), tempo de 
reação (média do grupo caso = 531,80 ms; média do grupo controle = 500,73 ms), inibição (média de precisão do grupo caso = 0,92; média de 
precisão do grupo controle = 1,00) e funções executivas (média de eficiência do grupo caso = 1,03; média de eficiência do grupo controle = 1,10). 
Acredita-se que, ao final deste estudo, a avaliação neuropsicológica trará uma contribuição para o estabelecimento de uma normativa para uma 
amostra brasileira. Nesse sentido, será possível uma detecção mais precoce e precisa dos prejuízos cognitivos decorrentes do TAS, possibilitando 
uma intervenção mais eficaz para esta população.
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