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Introdução: Adolescência é caracterizada pelo desenvolvimento físico, mental,
emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos
relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. De acordo com a
Organização Mundial da Saúde, esse período ocorre entre 10 a 19 anos, e segundo a
Organização das Nações Unidas, é entre 15 e 24 anos. Estima-se que 10% das crianças
e adolescentes preencherão critérios diagnósticos, em algum momento para ao menos
um transtorno ansioso. A presente pesquisa foi realizada para a análise dos transtornos
típicos que ocorrem no período da adolescência. Objetivo: O objetivo desta pesquisa é
analisar os transtornos típicos que ocorrem na adolescência e identificar qual a
prevalência de tais transtornos na adolescência Metodologia: Essa pesquisa é do tipo
bibliográfico. Foi selecionado o material bibliográfico e, nesta etapa ocorreu o
levantamento das informações. Foram pesquisados no portal da Biblioteca Virtual de
Psicologia, por meio da expressão Transtornos psíquicos, os artigos publicados entre
2003 até 2013, perfazendo o total de 30 artigos. Foram analisados os artigos de acordo
com os objetivos específicos propostos na pesquisa como identificar a prevalência,
relacionar os transtornos, conhecer os fatores, que ocorrem na adolescência.
Resultados: Dos 19 artigos lidos, ao se avaliar a prevalência com que os transtornos na
fase da adolescência ocorrem, foi identificado que os adolescentes na faixa etária de 11
a 18 anos relataram dois ou mais transtornos. Em relação à faixa etária, os adolescentes
de 13 e 14 anos mostraram maior chance de apresentar mais comportamentos
relacionados com o transtorno da conduta. Os adolescentes do sexo masculino tiveram
1,91 vezes mais chance de apresentar um transtorno a mais do que as meninas. Com
base nesses dados foi identificado evidências sobre a presença do comportamento
anti-social como marcador de diversos transtornos emocionais. Sendo que os
transtornos que mais ocorrem são: Transtorno desafiador opositivo, transtorno da
conduta, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de personalidade
anti-social. Um dos aspectos comuns desses transtornos é a função que o
comportamento exerce no ambiente do indivíduo que abrangem os comportamentos de
risco que podem comprometer a saúde física e mental do adolescente até a vida adulta
como o uso de álcool, o uso de drogas e violência.  Conclusão: Pode-se observar que
os transtornos ocorrem com maior frequência no sexo masculino. O transtorno mais
prevalente na adolescência entre 11 aos 18 anos é o da conduta. Conclui-se assim que
um dos fatores que está relacionado ao transtorno é o ambiente que ele vive.
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