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Resumo

Realizou-se um levantamento da produção científica, publicada sobre ansiedade em duas grandes bases de dados de
periódicos nacionais (SciELO e PePSIC). Após filtragem, 233 artigos compuseram a amostragem final. A análise dos
dados dividiu-se em dois eixos: o bibliométrico englobou o quantitativo de artigos publicados entre 1994 a dezembro
de 2014, por região, e a descrição de todas as revistas que os indexaram; já o segundo, voltou-se à análise de
conteúdo dos objetivos. Os resultados destacaram o crescente número de publicações sobre ansiedade, bem como
uma concentração de artigos nas regiões sudeste, sul e nordeste. Além disso, as três áreas do conhecimento que
mais produziram sobre ansiedade foram a medicina, a psicologia e a enfermagem. A depressão foi o construto de
maior associação à ansiedade e o IDATE, a medida de ansiedade mais utilizada nos estudos.

Palavras-chave: Abordagem sistêmica; Ansiedade; Revisão de literatura.

Abstract

Conducted a survey of all production published on anxiety in two major national periodicals databases (SciELO and
PePSIC). After filtration, 233 articles were included in the final sample. Data analysis was divided into two axis. The
bibliometric comprised the amount of existing publications over the years 1994 to December 2014, the number of
articles by region and description of all the journals that published the articles selected. The second axis was directed
to the objectives of content analysis. The results highlighted the increasing number of publications about anxiety, as
well as a concentration of articles in the southeast, south and northeast. Besides, the three areas which more produced
about of anxiety were the medicine, psychology and nursing. The depression was the construct largest associated with
anxiety, and the IDATE the measure of anxiety that appears in most studies.

Keywords: Systemic approach; Anxiety; Literature review.

Por volta do século XIX, a palavra ansiedade começou a ser relacionada à ideia de doença. Durante muito tempo, houve
grande aproximação entre os conceitos de ansiedade e de depressão. Ambos foram englobados, por alguns anos, pelo
conceito da melancolia, entendida como desânimo, exultação (KASPER; BOER; SITSEN, 1994). Entretanto, os transtornos
de ansiedade vêm sendo concebidos como quadros clínicos nos quais os sintomas ansiosos não derivam de outras
condições psiquiátricas, como por exemplo, a depressão ou os transtornos do desenvolvimento (CASTILLO et al., 2000).
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Para a Organização Mundial da Saúde [OMS] (2001), a saúde mental, assim como a saúde física, têm papel fundamental
para o bem-estar do homem. No entanto, apesar da importância e do número crescente de pessoas acometidas por algum
problema de ordem mental, apenas 450 milhões de pessoas, mundialmente, que apresentam transtornos mentais e de
comportamento, recebem tratamento.

Dados recentes da OMS (2014) apontam que dos 168 países que responderam à pergunta sobre o status de políticas e/ou
planos de saúde mental, apenas 15% apresentam programas avaliados e totalmente disponíveis. Grande parte dos países
de baixa ou média renda investe menos de dois dólares por ano para cada pessoa no tratamento e na prevenção de
desordens mentais, em comparação ao investimento de mais de 50 dólares por ano em países com alto desenvolvimento.
Esta disparidade representa um risco para toda a população, bem como para governos e empregadores, uma vez que,
quanto mais cidadãos afetados por doenças, menor o rendimento, maior o gasto com a saúde e com as despesas
previdenciárias.

O estudo epidemiológico São Paulo Megacity Mental Health Survey, conduzido por Andrade et al., (2012), em uma amostra
de 5.037 moradores da cidade de São Paulo, observou que 29,6% dos entrevistados apresentaram algum transtorno
mental nos 12 meses anteriores à entrevista. Observou-se que os transtornos de ansiedade foram mais comuns e
presentes em 19,9% dos entrevistados. Ademais, o São Paulo Megacity revelou que a prevalência de transtornos mentais
em São Paulo é a maior, quase 30%, entre os outros 14 países avaliados. Os Estados Unidos aparecem em segundo lugar
com pouco menos de 25%. No que se refere aos transtornos mentais graves, a cidade de São Paulo apresenta a maior
porcentagem (10%), seguido dos Estados Unidos (5,7%) e da Nova Zelândia (4,7%). Com efeito, estes resultados
ressaltam a elevada prevalência dos transtornos de ansiedade tanto em nível mundial, quanto nacional, sendo estes
considerados alguns dos transtornos psiquiátricos mais comuns na atualidade (DESOUSA et al., 2005).

De acordo com a American Psychological Association [APA] (2002), a ansiedade é um sentimento caracterizado por
sensação de tensão, pensamentos preocupados e alterações físicas, tais como aumento da pressão arterial, sudorese,
batimentos cardíacos acelerados, entre outros. Indivíduos que apresentam alguns dos transtornos de ansiedade
geralmente reclamam de pensamentos intrusivos recorrentes e/ou preocupações.

A ansiedade pode ser definida como um sentimento, atrelado ao sentido geral de perigo, ou seja, ela age como “um
mecanismo de proteção” do ser humano frente a situações ameaçadoras. Ela passa a ser patológica a partir do momento
em que há um descompasso no que tange à situação desencadeadora ou quando não existe um objeto ao qual ela se
direcione (ANDRADE; GORENSTEIN, 1998; LORICCHIO; LEITE, 2012). Em geral, os sintomas ansiosos ocorrem com
facilidade em diversos períodos da vida humana, sem necessariamente o sujeito estar com algum transtorno.

Existe uma distinção pontual entre transtornos de ansiedade e sintomas ansiosos. Os transtornos de ansiedade ou
transtornos ansiosos são quadros clínicos nos quais os sinais de ansiedade não derivam de outras condições psiquiátricas,
como, por exemplo, a depressão. Já os sintomas ansiosos são aqueles que estão presentes em outros transtornos
psiquiátricos e que não desencadeiam um transtorno de ansiedade em si, pelo fato de serem consequências dos
transtornos a eles associados (CASTILLO et al., 2000).

Em termos práticos, os transtornos de ansiedade são comuns tanto em crianças, quanto em adultos. Na visão de Michael,
Zetsche e Margraf (2007), as taxas de prevalência variam de 13,6% a 28,8% em populações de países ocidentais, como,
por exemplo, os Estados Unidos e Alemanha, sendo os tipos mais comuns as fobias específicas, seguido da fobia social.
Diante da grande prevalência dos transtornos de ansiedade na população, 5,6% e 18,1%, é importante que os órgãos da
saúde tracem planos eficazes que auxiliem a prevenção e o tratamento destes transtornos. Um diagnóstico apropriado, no
que se refere a sua gravidade, assim como as possíveis comorbidades, possibilitam um melhor prognóstico dos sujeitos à
medida que oferecem mais informações sobre todo o curso, prevalência e possíveis tratamentos (DESOUSA et al., 2013).

Logo, pesquisas sobre a caracterização do perfil dos sujeitos com algum tipo de transtorno de ansiedade, bem como
estudos que busquem mapear os fenômenos e construtos mais associados à ansiedade, por exemplo, dão maior respaldo
nesta busca por estratégias que diminuam os prejuízos associados aos transtornos de ansiedade.

Canicali et al., (2012) teve como objetivo identificar a ansiedade em mulheres com câncer de mama. Como resultados
principais, o estudo revelou que 79,8% das mulheres entrevistadas tinham um nível médio de ansiedade, 7,1% um alto
nível e 13,1%, baixo. Os dados apresentados demonstram que 100,0% da amostra apresentaram indícios de ansiedade.
Tal informação ratifica a crescente incidência de ansiedade, principalmente quando atrelada a outros construtos, como à
depressão, à qualidade de vida, entre outros.
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Bascarán, Portilha-Gárcia e Jiménez (2005) revelaram dados sobre o TAG em alguns países como Islândia, Estados
Unidos e Alemanha. Especialmente na Islândia, encontrou-se uma taxa elevada de 21,7%. Os autores defendem a tese de
que o TAG é um transtorno de longa duração que se inicia muito cedo. Assim, os índices de prevalência sofrem poucas
variações durante a fase adulta. Em revisão sistemática, realizada por Baxter et al. (2013), sobre estudos de prevalência de
transtornos de ansiedade, publicados entre 1980 e 2009, viu-se que, a partir de 87 estudos em 44 países, os índices de
prevalência de ansiedade na época variaram entre 0,9% e 28,3% e a prevalência anual, entre 2,4% e 29,8%. A prevalência
global de transtornos de ansiedade foi de 7,3% (4,8 - 10,9%), variando de 5,3% (3,5 - 8,1%) nas culturas africanas para
10,4% (7,0 - 15,5%) em culturas europeias.

Os três estudos apresentados anteriormente, apesar de associarem a ansiedade às diferentes temáticas, ratificam a alta
prevalência dos transtornos de ansiedade e seus subtipos em todo o mundo. Diante das pesquisas expostas, que associam
a ansiedade a diferentes condições, percebe-se a relevância da temática, principalmente diante do número crescente de
indivíduos acometidos por algum transtorno de ansiedade.

Levando em consideração a importância dos estudos de revisão sistemática para aquisição de uma visão sobre
determinado tema (ZOLTOWSKI et al., 2014) e considerando o crescimento da prevalência de ansiedade e da importância
de se conhecer o fenômeno (BAXTER et al., 2013), a presente pesquisa realizou um levantamento da produção publicada
sobre ansiedade em duas grandes bases de dados de periódicos nacionais (SciELO e PePSIC), compreendendo os anos
de 1994 até 2014. Além disso, procurou-se analisar os estudos a partir dos seguintes aspectos: classificação social dos
transtornos de ansiedade, os construtos ou elementos associados aos transtornos de ansiedade, os perfis
sociodemográficos e clínicos dos transtornos ansiosos, bem como as medidas dos transtornos de ansiedade.

Método

O levantamento de dados foi realizado mediante pesquisa de artigos em duas grandes bases de dados científicos
brasileiras de livre acesso: PePSIC (http://pepsic.bvsalud.org/) e SciELO (http://www.scielo.br/). Foram utilizadas as
palavras-chave: ‘ansiedade’ ou ‘anxiety’, no campo de busca ‘palavras do título’ entre os anos de 1994 e 2014.

Primeiramente, realizou-se um levantamento geral de todos os artigos encontrados, obtendo-se um total de 364 artigos. De
início, excluíram-se todos os artigos duplicados e, posteriormente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos para a
avaliação dos critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foram: artigos de caráter empírico, além de
pesquisas conduzidas no Brasil e com participantes brasileiros. Incluíram-se tanto aqueles que foram redigidos em língua
portuguesa, quanto os redigidos em outras línguas (a saber, inglês e espanhol), mas publicados em periódicos nacionais.
Os critérios de exclusão foram: ser revisão de literatura, teses, capítulos de dissertação, ensaios, cartas ao editor,
resenhas, comentários e editoriais e ainda aqueles cuja amostra foi composta por animais.

Inicialmente, na plataforma PePSIC, encontraram-se 71 artigos, porém, após filtragem, restaram 45 artigos (desde 1994 a
2014). No que se refere à SciELO, inicialmente, foram obtidos 293 artigos e, em função das exclusões, restaram 188
artigos. Portanto, somando-se os resultados nas duas bases de dados, 233 artigos compuseram a amostragem final.

A análise dos dados foi feita de duas formas: bibliométrica (ano de publicação, região onde se desenvolveu o estudo em
questão e a revista que publicou o artigo em análise) e a análise de conteúdo dos objetivos dos estudos. Para essa última,
formularam-se quatro categorias de análise: (1) Identificação da frequência dos Transtornos de Ansiedade; (2) Construtos
associados aos Transtornos de Ansiedade; (3) Perfis Sociodemográficos dos Transtornos Ansiosos; e (4) Medidas dos
Transtornos de Ansiedade.

Resultados

Análise Bibliométrica

Analisaram-se três aspectos: o quantitativo de publicações existentes ao longo do período compreendido entre os anos de
1994 até dezembro de 2014, o número de artigos por região, bem como as áreas das revistas que publicaram os artigos
selecionados.

Sobre o primeiro aspecto, considerou-se a produção dos anos de 1994 a 2014, em grupos de quatro anos. De 1994 a
1997, a produção foi de três artigos (1,4%); de 1998 a 2001 a produção foi de 10 artigos (4,3%); de 2002 a 2005, 45 artigos
(19,3%); de 2006 a 2009 foi de 63 artigos (27%); e, por fim, de 2010 a 2014, 112 artigos (48%). Com isso, observou-se o
crescimento significativo da produção a partir do ano de 2004.
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No que diz respeito ao número de artigos por região do país, filtraram-se os estudos com base na localidade de onde foram
extraídas as amostras das pesquisas. A região que mais teve artigos publicados, em termos de amostra estudada por
localização regional, foi a região Sudeste (61,3%; 143), seguida pela região Sul (23,3%; 54) e pela região Nordeste (12,4%;
29). A região Centro Oeste atingiu, apenas, 3% (7 artigos) e a região Norte não teve nenhum artigo.

Com relação ao quantitativo de revistas nas quais os artigos utilizados foram publicados, foram encontradas 64 revistas
distintas. Entre elas, a que mais teve artigos publicados foi a revista Estudos de Psicologia, com 18 estudos (7,7%). A
segunda e a terceira revistas que mais publicaram estudos foram a Revista Brasileira de Psiquiatria (5,6%; n = 13) e a
Arquivos de Neuropsiquiatria (5,15%; n = 12). No que se refere à área de estudos dos artigos sobre ansiedade,
observou-se que, dos 233 estudos, 20,60% deles correspondem à área da medicina (n = 48), 12%, à de enfermagem (n =
28) e 14,2%, à de psicologia (n = 33). Assim, nota-se que as três áreas que mais produzem sobre ansiedade são a
medicina, seguida da psicologia e da enfermagem.

Análise de Conteúdo dos Objetivos

No que diz respeito à análise dos objetivos, após leitura minuciosa dos resumos dos 233 artigos selecionados,
elencaram-se quatro categorias distintas para melhor analisar os objetivos dos artigos encontrados e, assim, avaliar o
panorama do que é produzido nacionalmente no que se refere à ansiedade. As quatro categorias elencadas foram: (1)
Identificação da Frequência dos Transtornos de Ansiedade; (2) Construtos Associados aos Transtornos de Ansiedade; (3)
Perfil Sociodemográfico dos Transtornos Ansiosos; e (4) Medidas dos Transtornos de Ansiedade.

A primeira delas, Identificação da Frequência dos Transtornos de Ansiedade, apurou índice, local de obtenção da amostra
e sua principal característica (se clínica ou não clínica). Dos 233 artigos, 61,4% (n = 143) utilizaram amostras da região
Sudeste. A média do diagnóstico do transtorno de ansiedade foi de 41% (ressalvando-se as diferenças entre as amostras).
O valor mínimo foi visto no estudo de Annichino e Matos (2007), com índice de 2,1% e amostra de 22 sujeitos de ambos os
sexos; já o mais alto índice (96%) foi encontrado por Suriano et al., (2009) em 50 pacientes antes da cirurgia ginecológica.

Analisou-se o perfil da amostra em dois tipos: clínica, quando apresentam alguma demanda de ordem clínica (por exemplo,
diabetes, hipertensão, entre outros) ou não clínica, quando não apresentam nenhuma demanda clínica explicita (por
exemplo, estudantes universitários e outros). Assim, do total de artigos, 60,9% (n = 142) correspondem a amostras não
clínicas, a exemplo de Melo, Peixoto, Oliveira e Bizarro (2012), com amostra composta por 111 estudantes universitários; e
39,1% (n = 91) corresponde à amostra de caráter clínico, como ilustração, Vieira et al. (2011), em seu estudo transversal
com 78 pacientes asmáticos com diagnóstico confirmado de asma moderada a grave.

Na segunda categoria, Construtos Associados aos Transtornos de Ansiedade, entre os 233 estudos, 64,4% (n = 150)
analisaram-se os transtornos de ansiedade, associados a outros construtos. Com isso, entre os principais construtos,
fenômenos e conceitos mais associados aos transtornos ansiosos, os quatro principais foram: a depressão (48,7%; n = 73);
a qualidade de vida (8%; n = 12); estresse (6%; n = 9) e dor (4,7%; n = 7). Assim, percebe-se que os estudos analisados
fizeram mais associações entre a ansiedade e o construto depressão.

A terceira categoria, Perfis Sociodemográficos dos Transtornos de Ansiedade, foi criada com a finalidade de caracterizar a
amostra estudada quanto ao sexo, faixa etária e cor de pele, e, assim, traçar um perfil geral da amostra quanto ao
transtorno de ansiedade. No que concerne ao sexo, dos 95,7% (n = 223) artigos que definiram claramente a amostra,
75,8% utilizaram amostras mistas quanto ao gênero (n = 169); 20,6%, amostras exclusivamente femininas (n = 46) e 3,6%
dos estudos usaram amostras masculinas (n = 8).

Quanto à faixa etária, variou entre seis anos a 80 anos, sendo mais comuns estudos que abarcaram amostras com maioria
de adultos, sem que se fizesse restrição a uma fase do desenvolvimento em si (84,5%; n = 197). Dentre os que delimitaram
o estudo, exclusivamente, com crianças obteve-se 6% (n = 14); 2,6% (n = 6) estudaram idosos e 6,9% (n = 16),
adolescentes. Deste modo, observa-se que a maioria dos estudos analisados utiliza amostras generalistas quanto ao sexo,
bem como quanto à faixa etária. Quanto aos dados sobre a cor de pele/raça dos participantes, apenas 7,3% (n = 17)
expuseram esta informação.

Por fim, a última categoria, medidas de ansiedade, elencou todos os instrumentos mencionados e utilizados nos artigos em
questão para aferir o quantitativo de ansiedade. Dentre os instrumentos, os quatro mais utilizados foram o IDATE, (35,8%;
n= 77), o BAI, (17,7%; n = 38), o HADS, (15,2%; n = 33) e o HAS (4,4%; n = 9) e o grupo Outros (32,61%; n = 76). Este
dado revelou que, no que se referem às medidas de ansiedade, os instrumentos mais utilizados são o IDATE, seguidos de
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perto pelo BAI e o HADS. Assim, entende-se que há uma grande concentração de estudos que utilizam apenas três
instrumentos, dentro de um leque imenso de medidas de ansiedade.

Discussão

A partir de uma revisão minuciosa e análise dos estudos empíricos, objetivou-se traçar o perfil dos estudos sobre
ansiedade dos últimos 20 anos, constantes nas plataformas de dados SciELO e PePSIC. Objetivou-se, assim, subsidiar
novos estudos mais específicos que contribuam para suprir as necessidades existentes no estudo da temática.

Com relação à análise bibliométrica, a produção, ao longo dos anos, denota um contínuo crescimento do número de
publicações sobre ansiedade, que pode ser explicado pelo aumento do número de pós-graduações a partir, principalmente,
no final da década de 1990 (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, 2010). Este
aumento é um reflexo da necessidade de que o país atinja níveis de desenvolvimento educacional comparáveis aos dos
países mais avançados, como a Alemanha e os Estados Unidos, por exemplo (CAPES, 2010; FARO; PEREIRA 2012).

Outro ponto observado quanto à análise bibliométrica foi a concentração de publicações nas regiões Sudeste, Sul e
Nordeste. Este resultado parece ser esperado pela própria concentração de programas em determinadas regiões do país, o
que faz com que a produção reflita, a priori, o local de formação do principal autor ou grupo de pesquisa de referência
(CAPES, 2010).

De modo mais específico, dados do estudo de Santos e Azevedo (2009) apontaram que a região Sudeste detinha, em
2008, 2.093 cursos de pós-graduação. Por sua vez, a região Sul oferecia 754; a região Nordeste, 612, e, por fim, a região
Centro-Oeste, 256 cursos. Assim, a partir daí, entende-se como o número de pós-graduações está organizado. Com
relação à região norte, o resultado encontrado (nenhuma publicação dentro dos parâmetros pesquisados) pode ser
parcialmente explicado pelo fato de ela ser a região brasileira com o menor número de cursos de pós-graduações, tendo
114 destes. (SANTOS; AZEVEDO, 2009).

Com isso, apesar de a região Norte ter o menor número de cursos de pós-graduação, a carência de publicações é um o
ponto que requer maior atenção, uma vez que o reduzido número de programas não necessariamente anula a condução de
pesquisas científicas. Assim, há a necessidade de maior incentivo à produção científica nesta região, a fim de que esta
abranja temas importantes no campo da saúde mental, como é o caso da ansiedade.

Com relação ao último aspecto deste eixo, publicações por área das revistas, encontraram-se 64 revistas distintas. Entre as
onze principais revistas, a área da medicina é responsável pela maior parte delas (41,6%; n = 5), seguida da psicologia
(33,3%; n = 3) e da enfermagem (25%; n = 3). Outro dado observado é o de que mais de 50% da publicação nacional
(66,7%; n = 43) corresponde às áreas da medicina e enfermagem.

Independentemente da área de estudo, os quadros ansiosos são um dos temas clássicos de pesquisa, em vista da sua
frequência e importância dentro da sociedade, à medida que estes podem desencadear de outras comorbidades, e/ou
podem, por si só, afetar enormemente a vida dos sujeitos (BAXTER et al., 2013). Portanto, é importante que mais estudos
nacionais abordem a ansiedade, ajudando no direcionamento das estratégias de intervenção e de redução dos danos
causados pela ansiedade e suas extensões.

A segunda parte da análise deu-se a partir da análise dos objetivos dos artigos encontrados, categorizados em quatro
pontos: (1) Identificação da frequência dos Transtornos de Ansiedade; (2) Construtos associados aos Transtornos de
Ansiedade; (3) Perfis Sociodemográficos dos Transtornos Ansiosos; e (4) Medidas dos Transtornos de Ansiedade.

Com relação à região que mais produziu sobre ansiedade, região sudeste, a frequência dos transtornos de ansiedade
encontrada foi de 41% (ressalvando-se as diferenças entre as amostras). Este dado é equivalente ao encontrado em
estudos como o de Veras et al. (2006), que diagnosticaram 57% de ansiedade em mulheres em um ambulatório de
menopausa; e o de Gascón et al., (2012) que encontrou 52% de ansiedade nos 75 sujeitos avaliados em uma clínica de
dermatologia da cidade de São Paulo. Na visão de Alves (2008), os estudos epidemiológicos são extremamente
importantes para a área da saúde, à proporção que subsidiam o planejamento de estratégias eficazes, gerando a
prevenção de doenças e a promoção de saúde. Frente à importância do tema em pauta, acredita-se na importância de que
mais estudos sejam elaborados a respeito da prevalência de tal transtorno.

Quanto ao perfil das amostras dos estudos analisados, constatou-se que 60,9% (n = 142) dos estudos fizeram uso de
amostras não clínicas, ou seja, pessoas que não se encontram em condições específicas de adoecimento agudo ou

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/revisao_sistematica_de_estudos_empiricos_sobre_o_transtorno_de_an.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.5-12,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



crônico. Este tipo de estudo é importante, pois reflete a população em seu cotidiano, sem que necessariamente esteja
doente. Por outro lado, as pesquisas realizadas com amostras clínicas também são relevantes, uma vez que a ansiedade é
um transtorno comumente detectado como comorbidade e pesquisas na área ajudam a entender como, quando e de que
modo se desenvolvem os transtornos ansiosos com pessoas enfermas aguda ou cronicamente.

O segundo ponto correspondeu à análise dos construtos mais associados à ansiedade. Dos 150 artigos que associaram a
ansiedade a algum construto, quase a metade (48,7%) analisou conjuntamente a depressão. Tal associação é importante à
medida que estudos apontam que ambos os transtornos, geralmente, estão inter-relacionados (APÓSTOLO et al., 2011;
MOLINA et al., 2014; STOPPE JÚNIOR; CORDÁS, 2002). Para estes autores, os dois transtornos referidos seriam a
variação quantitativa de um mesmo transtorno, o transtorno de humor. Com efeito, ansiedade e depressão teriam a mesma
etiologia, porém, a manifestação de cada transtorno diferenciar-se-ia mediante a influência, por exemplo, de fatores
ambientais.

O outro construto associado à ansiedade foi a dor. A dor é um tema bastante comum principalmente no âmbito da saúde e
pode se apresentar de modo agudo e de modo crônico, geralmente associado às doenças crônicas como o câncer,
podendo levar a incapacidade de alguns sujeitos, bem como à produção de sintomas como, por exemplo, perda de sono e
irritabilidade (SALLUM; GARCIA; SANCHES, 2012). O estresse foi outro fator comumente associado a este transtorno,
assim como a outras patologias, como, por exemplo, a depressão (CARRILLO et al., 2006; LORICCHIO; LEITE, 2012).

O último construto mais associado à ansiedade neste estudo foi a qualidade de vida. Tal relação também foi observada no
estudo de Saupe et al. (2004), no qual a qualidade de vida se refere à percepção do sujeito acerca de sua posição na vida,
levando em consideração o contexto cultural, os valores e a relação entre as metas deste indivíduo, suas perspectivas,
entre outros fatores. Portanto, é pertinente a associação entre ansiedade e qualidade de vida, ao passo em que o
transtorno e, até mesmo, os sintomas ansiosos podem afetar diretamente os aspetos relacionados à qualidade de vida dos
indivíduos e à relação destes com a sociedade.

No que tange à penúltima categoria de análise, Perfis Sociodemográficos dos Transtornos de Ansiedade, viu-se que,
quanto ao sexo, a maioria dos trabalhos (95,7%; n = 223) definiu claramente este aspecto em sua amostra, sendo que
também a maior parte (75%; n = 175) utilizou amostras mistas, ou seja, de homens e mulheres. Em geral, há a carência de
estudos com grupos específicos, ou grupos amostrais, compostos exclusivamente por mulheres ou por homens, tanto em
condições clínicas, como não clínicas. Tais estudos poderiam possibilitar o conhecimento de peculiaridades na
manifestação por sexo, analisadas, por exemplo, nos estudos de Kessler et al. (2015) e Altemus, Sarvaiya e Epperson
(2014). A literatura atesta importantes diferenças de acordo com o sexo dos sujeitos. Contudo, há poucos estudos
nacionais que buscam especificar suas amostras, evidenciando tais aspectos.

A categoria Medidas de Ansiedade observou as principais características dos quatro instrumentos mais utilizados – IDATE,
BAI, HADS e o HAS. Com relação ao IDATE, ele foi desenvolvido por Spielberger, Gorsuch e Lushene (apud Telles-Correia
& Barbosa, 2009) e criado a fim de medir os componentes subjetivos, relacionados à ansiedade (FIORAVANTI et al., 2006).
A separação entre traço e estado é um dos pontos mais interessantes deste instrumento que o diferencia de outras
escalas. O estado de ansiedade busca aferir as reações mais imediatas a respeito de uma determinada situação e o traço
se refere a uma característica mais constante, podendo relacionar a capacidade de os indivíduos lidarem com a ansiedade
mais intensa ou menos intensa, no decorrer da vida (FIORAVANTI-BASTOS; CHENIAUX; LANDEIRA-FERNANDEZ,
2011). Com isso, acredita-se que a especificidade do IDATE, avaliação do traço e estado da ansiedade, bem como a boa
confiabilidade do instrumento, são dois motivos que levaram este instrumento a ser o mais utilizado na medição de
ansiedade.

O Inventário Beck de Ansiedade (BAI), nomeado como uma escala de avaliação clínica, foi desenvolvido por Beck et al.,
em 1988, e adaptado para o Brasil em 2001 (CUNHA, 2001). A importância do BAI deve-se ao fato de este ser o único
instrumento que mede os aspectos cognitivos e somáticos da ansiedade, fatores peculiares associados à ansiedade. Outro
ponto peculiar deste instrumento foca a diferenciação dos sintomas ansiosos e dos sintomas depressivos e a excelente
validade convergente na avaliação dos sintomas de ansiedade (CHAPMAN et al., 2009).

A Hamilton Anxiety Scale (HAS) de avaliação clínica (ANDRADE et al. 1998), desenvolvida por Hamilton caracteriza-se por
ser uma escala de heteroavaliação. Um ponto favorável à HAS deve-se à pequena extensão dos itens, apenas 14,
possibilitando uma aplicação mais rápida se o objetivo da pesquisa for mensurar a gravidade dos sintomas ansiosos
(TELLES-CORREIA et al., 2009).

A Escala de Ansiedade e Depressão Hospitalar (HADS), escala de autoavaliação (ANDRADE et al., 1998), desenvolvida
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por Zigmond e Snaith, visa à medição de ansiedade e da depressão na população em geral. A HADS é formada por duas
subescalas, uma referente à depressão e a outra. à ansiedade, ambas com sete itens cada. A vantagem da HADS é a
possibilidade de medir dois transtornos em um único instrumento, permitindo maior rapidez na realização de diagnósticos
de uma só vez (TELLES-CORREIA et al., 2009).

Um ponto importante a ser discutido quanto à concentração da utilização de alguns instrumentos para a mensuração de
ansiedade, bem como de outros transtornos, caracteriza-se pelos problemas relacionados a tal prática.De acordo com

As limitações deste estudo dizem respeito às dificuldades de obtenção das informações a partir dos resumos. Em muitos
estudos, os resumos não continham todas as informações necessárias para a consecução deste levantamento. Resumos
bem elaborados facilitam a busca dos artigos e atuam como uma carta de apresentação do texto, o que potencializará ou
minimizará a chance de sua leitura. Assim, revisões mais criteriosas e mais completas podem ajudar o saber científico, à
medida que traçam perfis mais completos do que existe em relação a determinado tema e do que ainda precisa ser feito.

A outra limitação deve-se à análise de apenas duas bases de dados. Apesar de serem bases importantes e de livre acesso,
há várias outras que não foram incluídas na análise, tais como a Bireme e a BVS, dois portais de pesquisa em saúde. Isso
é ainda mais determinante quando se observa que a maioria dos estudos é oriunda das áreas da Medicina e da
Enfermagem.Recomenda-se que próximas pesquisas ampliem o número de plataformas analisadas, aumentando, deste
modo, o montante de artigos analisados. Os dados ajudam, ainda, a entender como a Psicologia situa-se na produção
sobre ansiedade, já que a base PePSIC é, basicamente, formada por artigos desta área. No entanto, observa-se que esta
base de dados não agregou o maior número de publicações, deixando transparecer a necessidade de que mais artigos da
psicologia possam e devam ser publicados na plataforma exclusiva da área.

Enfim, destaca-se que revisões sistemáticas são importantes uma vez que auxiliam os pesquisadores a conhecer o
panorama científico nacional em relação à determinada área. A importância de revisões consistentes e de alta qualidade, já
vem sendo salientada internacionalmente, principalmente no âmbito da saúde (ZOLTOWSKI et al., 2014). Estudos como
este podem contribuir com o aumento de pesquisas direcionadas às demandas nacionais, produzindo informações tanto
para o ramo acadêmico, quanto para os órgãos de saúde, fato que poderá direcionar, com maior clareza, suas ações mais
efetivas e amplas.
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