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RESUMO

A ansiedade pode ser entendida como um fator de sobrevivência do organismo em resposta a estímulos diversos do ambiente. Ela permite que o 
sujeito experimente um desconforto e inquietação, que o auxiliam na resposta adaptativa aos acontecimentos. Entretanto, quando estas 
respostas de preocupação ocorrem em caráter recorrente, persistente, e expressado de modo disfuncional, fala-se em ansiedade patológica. 
Quando esta doença não é direcionada a um aspecto ou objeto específico, mas ocorre na maior parte do tempo, durante minimamente os 
últimos seis meses, e é global ao indivíduo, fala-se em Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). Questionou-se neste trabalho de iniciação 
científica o que tem sido publicado no Brasil a respeito desta temática, principalmente em relação às avaliações psicológicas, e possível 
diagnóstico diferenciado. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento da publicação no que diz respeito ao 
uso de testes psicológicos no estudo da Ansiedade Generalizada em bases que publicam artigos brasileiros. Foram consultadas as bases de dados 
REDALYC e SCIELO para a busca de pesquisas publicadsa entre 2000 e 2015. Foram inicialmente encontrados 51 artigos, e posteriormente, com a 
eliminação de produções repetidas e não cabíveis à análise, como resenhas de livros, por exemplo, foram investigadas 46 produções acadêmicas. 
Do total de artigos encontrados, 26 (56,52%) foram pesquisas de campo, mas a minoria, somente 19 (41,30%) utilizaram testes psicológicos em 
suas investigações. Do total de instrumentos citados pelos autores, as Escalas de Ansiedade e Depressão de Beck foram as mais mencionadas. Dos 
testes psicológicos brasileiros, favoráveis pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) ao uso profissional clínico, foram citados o 
Inventário de Habilidades Sociais, a Escala de Desesperança de Beck, os testes AC e D2 de atenção concentrada, e a Escala de Inteligência 
Wechsler para Crianças. Foi observada a utilização de muitos instrumentos internacionais, sendo necessária investigação sobre a adaptação dos 
mesmos ao contexto brasileiro, como por exemplo, Mini International Neuropsychiatric Interview, Alcohol, Smoking and Substance Involvement 
Screening Test (ASSIST), Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged-Children, Rey Auditory Verbal Learning Test, Trail 
Making Test – Part A and B, dentre outros. Discute-se que os artigos os quais utilizaram de instrumentalização por testes psicológicos buscavam, 
em sua maioria, compreender as comorbidades existentes em pacientes com TAG, ou também em pessoas não-pacientes, mas com suspeitas de 
algum tipo de ansiedade. Preocupou-se à utilização de testes psicológicos internacionais sem o rigor de adaptação à cultura brasileira, e sugere-se 
que novas pesquisas sejam feitas, com análises mais detalhadas destas produções científicas, a fim de compreender o uso dos instrumentos 
internacionais. É recomendável também o desenvolvimento de pesquisas mais focadas no estudo do funcionamento do Transtorno de Ansiedade 
Generalizada, em detrimento da compreensão somente de suas comorbidades possíveis.
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