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RESUMO 

 

A associação frequente entre transtornos mentais e infecção pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) pode relacionar-se aos fatores de risco, a saber: maior exposição ao HIV que 

alguns desses transtornos acarretam; circunstâncias de vida frequentemente associadas ao 

diagnóstico da infecção; reação ao diagnóstico; a própria infecção pelo HIV. Objetivou-se 

neste estudo identificar a prevalência de transtornos mentais (depressão, transtorno bipolar, 

psicose, transtorno de ansiedade generalizada e abuso/dependência de substâncias) e seus 

fatores associados. Foram avaliados 257 pacientes de quatro ambulatórios especializados no 

município de Fortaleza entre setembro de 2014 e abril de 2015. Foi utilizado o questionário 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) para identificar a prevalência desses 

transtornos. Foram identificadas prevalências de 29,2% para depressão, 7,0% para transtorno 

bipolar tipo II, 4,7% para transtorno bipolar tipo I, 2,3% para transtorno do pânico, 14% para 

transtorno de ansiedade generalizada, 10,1% para abuso/dependência de álcool, 7,8% para uso 

de substâncias não alcoólicas, 0,4% para abuso/dependência de substâncias não alcoólicas e 

10,5% para síndrome psicótica. Os fatores relacionados aos transtornos foram: sexo; estado 

civil; renda; escolaridade; o fato de estar trabalhando atualmente; a condição de ser morador 

de rua; a situação de ter sido presidiário; o fato ter sido internado e estar fazendo tratamento 

para o transtorno mental; a condição de ter sido internado pelo HIV; adesão à terapia 

antirretroviral (TARV) e CD4. No estudo foram encontradas prevalências de transtornos 

mentais mais elevadas do que as encontradas na população geral. Observou-se que os 

transtornos mais leves (ansiedade e depressão) foram subdiagnosticados e subtratados em 

relação aos transtornos mais graves (transtorno bipolar tipo I e psicose). 

 

Palavras-chave: HIV. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Transtornos Mentais.  



 

 

ABSTRACT 

 

The frequent association between mental disorders and infection by the Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) can be related to risk factors, such as: greater exposure to 

HIV that some of these disorders lead, life circumstances often associated with the diagnosis 

of infection, reaction to the diagnosis, and the HIV infection itself. This study aimed to 

determine the prevalence of mental disorders (depression, bipolar disorder, psychosis, 

generalized anxiety disorder, and the abuse of and dependence on substances) and their 

associated factors. From September 2014 to April 2015, 257 patients were evaluated in four 

specialized clinics in Fortaleza city. To obtain the prevalence of these disorders, the 

questionnaire Mini International Neuropsychiatric Interview was applied. Depression, bipolar 

disorder type II, bipolar disorder type I, panic disorder, generalized anxiety disorder, alcohol 

abuse/ dependence, use of non-alcoholic substances, abuse of/dependence on non-alcoholic 

substances and psychotic syndrome showed prevalences of 29.2%, 7.0%, 4.7%, 2.3%, 14%, 

10.1%, 7.8%, 0.4%, and 10.5%, respectively. The factors associated with the disorders were 

as following: sex, marital status, income, education, being working, being homeless, having 

been in prison, having been admitted and being under treatment for mental disorder, having 

been hospitalized owing to HIV, adherence to antiretroviral therapy (ART) and CD4. In the 

present study, the prevalence of mental disorders was greater than in the general population. 

Less severe disorders (anxiety and depression) were underdiagnosed and undertreated with 

regard to the most severe disorders (bipolar disorder type I and psychosis). 

  

Keywords: HIV. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Mental Disorders. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O HIV e os transtornos mentais 

  

A associação frequente entre transtornos mentais e infecção pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) pode relacionar-se aos seguintes fatores: risco maior de 

exposição ao HIV que alguns desses transtornos acarretam (abuso de drogas endovenosas, 

transtorno bipolar); circunstâncias de vida frequentemente associadas ao diagnóstico da 

infecção (perda de emprego, amigos ou parentes, abandono, desestruturação familiar); reação 

ao diagnóstico (medo da dor e da morte, e culpa). Por outro lado, sintomas psiquiátricos 

podem resultar da própria infecção, seja pela ação do HIV no sistema nervoso central (SNC), 

seja pela ocorrência de doenças oportunistas, seja ainda pela ação de medicamentos utilizados 

no tratamento (MORAES; OLIVEIRA; TOSTES, 2006). 

 É fundamental a identificação dos transtornos mentais em portadores de HIV, pois 

eles podem influenciar na adesão às medicações antirretrovirais (GONZALEZ et al., 2011; 

MOORE et al., 2012) assim como também contribuir para a progressão mais rápida da doença 

(MOORE et al., 2012). 

 

1.2 Epidemiologia do HIV 

 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) foi reconhecida em meados de 

1981, nos Estados Unidos da América (EUA), a partir da identificação de um número elevado 

de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais e moradores de São Francisco ou Nova 

York, que apresentavam sarcoma de Kaposi, pneumonia por Pneumocystis Jirovecii e 

comprometimento do sistema imune, o que levou à conclusão de que se tratava de uma nova 

doença, ainda não classificada, de etiologia provavelmente infecciosa e transmissível 

(GREENE, 2007). 

Aproximadamente de uma a seis semanas após a contaminação pelo HIV, cerca de 

80% dos pacientes infectados desenvolvem algumas manifestações clínicas da infecção 

aguda, quase sempre leves, autolimitadas e inespecíficas. Os pacientes podem queixar-se de 

febre, rash, cefaleia, mialgias, náuseas, diarreia ou faringite. A menos que a relação dessas 

manifestações com uma exposição potencial ao HIV seja reconhecida, a síndrome é 

usualmente atribuída a um processo viral inespecífico. Alguns pacientes desenvolvem 
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candidíase, úlceras aftosas ou pneumonia por Pneumocystis Jirovecii como parte da síndrome 

retroviral aguda (GALLO, 2002). 

Há variação na evolução da doença entre os pacientes. Para aqueles não tratados, o 

declínio médio na contagem de linfócitos T CD4 é de 50 células por ano, e o tempo médio 

decorrido entre a contaminação e a manifestação clínica é de 10 anos (“História da infecção 

pelo HIV sem tratamento”, [s.d.]). 

As principais formas de transmissão do HIV são: sexual, sanguínea (em receptores 

de sangue ou hemoderivados e em usuários de drogas injetáveis) e perinatal, abrangendo a 

transmissão da mãe para o filho na gestação, no parto ou durante o aleitamento. Além dessas 

formas, mais frequentes, pode ocorrer também a transmissão ocupacional, ocasionada por 

acidente de trabalho, em profissionais da área da saúde que sofrem ferimentos com 

instrumentos perfurocortantes contaminados com sangue de pacientes infectados pelo HIV 

(SIBINGA; TH; PITMAN, 2011). 

Observam-se diferentes padrões de contaminação de acordo com as diferentes 

organizações sociais: relações heterossexuais e transmissão vertical na África; relações 

homossexuais no início da pandemia; importante transmissão pelo compartilhamento de 

agulhas e seringas entre usuários de drogas na Europa, nos EUA e na América Latina 

(SANTOS et al., 2002). 

Estima-se que havia, até o final de 2013, cerca de 35 (33,2-37,2) milhões de pessoas 

vivendo com HIV no mundo. Houve por volta de 2,1 (1,9-2,4) milhões de novas infecções 

mundialmente, mostrando um declínio de 38% em relação ao número de novas infecções 

ocorridas em 2001. Ao mesmo tempo, a mortalidade da Aids está também em declínio, com 

1,5 (1,4-1,7) milhões de mortes em 2011, o que revela uma queda de 35% em relação a 2005, 

quando houve um pico de mortalidade. Em 2015 chegou-se à meta de haver 15 milhões de 

portadores de HIV recebendo antirretrovirais (UNAIDS, [s.d.]). 

Estima-se que dos 35 milhões de indivíduos infectados, 19 milhões não estão a par 

de sua situação sorológica. Países em desenvolvimento apresentaram as mais altas taxas de 

morbidade e mortalidade da Aids, e a mais alta prevalência foi encontrada em adultos jovens 

na África subsaariana. Apenas 15 países são responsáveis por 75% das 2,1 milhões de novas 

infecções. Na África Subsaariana, apenas 4 países (Uganda, África do Sul e Nigéria) 

contribuem para 48% de todas as novas infecções (UNAIDS, [s.d.]). 

O HIV/Aids é a sexta maior causa de morte no mundo registrada no período de 2000 

a 2011, responsável por 3% das mortes em 2011, número que se mantém estável desde 2000, 
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e, em países de maior baixa renda, o HIV/Aids é a segunda maior causa de morte (WHO, 

2013). 

Registrou-se o primeiro caso no Brasil em 1980. No início da epidemia, a infecção 

no país atingia homens com maior escolaridade que moravam nas grandes cidades e 

pertenciam a grupos de risco como usuários de drogas e homossexuais. Posteriormente, 

observou-se um processo de heterossexualização, feminização, pauperização e interiorização. 

A relação homem/mulher, que era de 40:1 em 1983, passou para 1,4:1 em 2007. O 

crescimento da incidência do HIV em mulheres pode ser resultado do aumento da transmissão 

heterossexual, o que é considerado o fato mais importante para a atual epidemia no Brasil. 

Devido a isso, o governo tem investido em medidas que visam a detecção precoce na gravidez 

e ações para reduzir a transmissão materno-infantil do HIV (SILVA et al., 2010). 

Estima-se que existiam no Brasil, em 2014, cerca de 734.000 pessoas vivendo com 

HIV/Aids, o que corresponde a uma prevalência de 0,4%. Na população de 15 a 49 anos, a 

prevalência é de 0,6%, sendo 0,7% em homens e 0,4% em mulheres (MS, 2014). Observou-se 

também um aumento da prevalência em jovens: o índice de jovens infectados, entre 17 e 21 

anos, passou de 0,09% em 2002 para 0,12% em 2007, atingindo principalmente a população 

de Homens que fazem sexo com Homens (HSH) jovens, na qual a prevalência subiu de 0,56% 

em 2002 para 1,2% em 2007 (BRASIL, 2012). 

Entre a população em situação de vulnerabilidade, observou-se uma prevalência de 

5,9% entre usuários de drogas, 10,5% em Homens que Fazem HSH e 4,9% entre mulheres 

profissionais do sexo (BRASIL, 2014). 

A partir do ano de 2013, além dos casos de Aids, de gestantes, de parturientes e 

puérperas com HIV e de crianças expostas ao HIV, as ocorrências de infecção por HIV têm 

sido incluídas na Lista Nacional de Doenças de Notificação Compulsória, visando um melhor 

dimensionamento da magnitude da infecção (BRASIL, 2014). 

No Brasil, medidas como a distribuição de preservativos, a produção local e a 

distribuição gratuita de antirretrovirais, e o investimento em rede de laboratórios para 

diagnóstico e o seguimento dos pacientes têm contribuído para o aumento da sobrevida do 

paciente, mas não para interromper a disseminação da epidemia, já que os casos de Aids 

triplicaram de 1998 a 2010 (SILVA et al., 2010). 

Em 2012, cerca de 46 mil pessoas com Aids foram atendidas pela primeira vez e 313 

mil, em média, receberam antirretrovirais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nos últimos 

10 anos (de 2002 a 2011), têm sidos notificados por volta de 36.000 novos casos de Aids por 
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ano, com tendência de aumento no Brasil. O Sudeste é a região brasileira com o maior 

número de casos, seguida pelas regiões Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste (BRASIL, 2012). 

 A taxa de detecção do HIV no Brasil manteve-se estável nos últimos 10 anos, sendo 

de 20,5 casos por 100.000 habitantes. Há estabilização no Sul com cerca de 31,1 novos casos 

por 100.000 habitantes. Já nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste há uma tendência de 

crescimento. A região Sudeste é a única que apresenta taxa de detecção com queda 

significativa nos últimos 10 anos (BRASIL, 2014). 

 

1.3 Prevalência das DSTs e da Aids em portadores de transtorno mental 

 

A prevalência de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e do HIV em pacientes 

com transtorno mental é maior que na população geral devido a comportamentos de risco, 

como uso de drogas e relação sexual desprotegida. Em amostra selecionada de instituições 

públicas de saúde mental no Brasil, foram encontradas, em 2.238 entrevistados, 

soroprevalências de 1,12%, 0,80%, 1,64%, 14,7% e 2,63% para, respectivamente, sífilis, HIV, 

HBsAg, anti-HBc e anti-HCV  (CAMPOS et al., 2008). 

Um estudo realizado em Uganda, com pacientes que tiveram alta de internação 

hospitalar psiquiátrica, revelou que a prevalência de HIV entre esses pacientes era de 7,3% 

em homens e de 14,4% em mulheres, e a prevalência de HIV na população geral é de 6,1% 

para homens e de 8,3% para mulheres. Pacientes idosos tinham maior risco de apresentar 

diagnóstico de HIV. O fato de viver em área urbana, o estado civil, a renda, o nível 

educacional e a ocupação não foram variáveis relacionadas ao HIV. Os enfermos selecionados 

tinham diagnóstico de esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar (TAB), depressão ou outras 

psicoses não relacionadas ao uso de substâncias (LUNDBERG et al., 2013). 

Em estudo longitudinal realizado por Prince et al. (2012), obteve-se que indivíduos 

que apresentavam abuso/dependência de substância tinham risco 3,1 vezes maior de infectar-

se pelo HIV, enquanto indivíduos que apresentavam tanto diagnóstico de doença mental grave 

e abuso/dependência de substância tinham risco 2,1 maior. Sujeitos que apresentavam doença 

mental grave, mas não apresentavam abuso/dependência de substância não apresentaram risco 

significativamente maior que aqueles que não apresentaram doença mental grave. 

Na Índia, foi encontrada, em indivíduos que estiveram internados em unidade 

psiquiátrica, uma soroprevalência para o HIV de 1,7%, ao passo que a prevalência na 

população geral é de 0,7%. Quase todos os pacientes diagnosticados com HIV não estavam a 

par do diagnóstico. Os diagnósticos apresentados foram: esquizofrenia, TAB e depressão. 
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Características como idade, sexo e diagnóstico psiquiátrico não se revelaram fatores de risco. 

Homens que tiveram contato sexual com homens, e pacientes que relataram sexo anal, 

múltiplos parceiros e sexo por dinheiro estiveram associados com maior prevalência de HIV 

(CAREY et al., 2007). 

De janeiro de 1993 a dezembro de 1997, 2.283 pacientes foram testados na Índia 

para HIV. A prevalência foi de 2,11%. Nenhum deles havia sido detectado como HIV-positivo 

antes da internação hospitalar psiquiátrica. Em 19% dos pacientes acometidos pelo HIV, as 

manifestações clínicas psiquiátricas foram atribuídas ao HIV. O risco predominante foi 

apresentar múltiplos parceiros sexuais. Em muitos pacientes, o comportamento de risco 

ocorreu durante um episódio de transtorno mental ou sob a influência de álcool (CHANDRA 

et al., 1999). 

Em estudo realizado nos EUA, verificou-se que a prevalência de HIV em portadores 

de doença mental grave foi de 3,1%, oito vezes a prevalência da população geral. O uso de 

substância e de drogas injetáveis, o compartilhamento de agulhas e os múltiplos parceiros 

sexuais foram considerados fatores de risco (ROSENBERG et al., 2001). 

Os pacientes com transtorno mental tendem a apresentar comportamento de risco. 

Em estudo realizado por Meade et al.(2012) observou-se que pacientes com TAB tinham uma 

taxa maior de relação sexual desprotegida em relação àqueles que apresentavam depressão 

maior ou àqueles que não apresentavam nenhum transtorno do humor. 

Ribeiro et al. (2013) observaram que pacientes com transtorno do humor 

apresentavam comportamento de praticar sexo com profissionais e com múltiplos parceiros, 

de não fazer uso de preservativo com parceiros não-regulares e de não ter feito uso de 

preservativo em sua primeira relação sexual. 

 

1.4 Associações entre transtornos mentais e HIV 

 

Além do impacto na função imunológica, evidências sugerem que o HIV é 

neurotrópico. Assim, são comuns as complicações neuropsiquiátricas em indivíduos HIV 

positivos durante todas as fases da doença. Em até 20% dos sujeitos infectados, sintomas 

neurológicos e neuropsiquiátricos podem ser sintomas inaugurais da Aids. Apesar dos 

avanços na terapia antirretroviral, complicações neuropsiquiátricas ainda ocorrem em até 50% 

das pessoas com HIV, na maioria das vezes não diagnosticadas e não tratadas (OLISAH, 

2011). 
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Inicialmente, as manifestações neuropsiquiátricas do HIV/Aids foram atribuídas a 

reações psicológicas a uma doença sistêmica, aos efeitos dos estressores psicossociais 

associados à doença ou às doenças oportunistas e neoplasias que atingem o SNC. Hoje é 

reconhecido que as sequelas psiquiátricas da infecção pelo HIV são numerosas e têm 

etiologias que envolvem fatores neurobiológicos e psicossociais. Essas sequelas incluem 

efeitos diretos ou primários do HIV no SNC, consequências de doenças oportunistas virais e 

não virais, tumores, doença cerebrovascular e complicações da terapia sistêmica para a Aids 

(OLISAH, 2011). 

As principais complicações neurológicas causadas por doenças oportunistas são 

devidas às seguintes circunstâncias: encefalite por citomegalovírus; encefalite por 

toxoplasmose; meningite criptocócica; leucoencefalopatia progressiva multifocal; linfoma 

primário do sistema nervoso central (MIURA; KISHIDA, 2013). Outra complicação 

neurológica é a meningite tuberculosa. 

As complicações neurológicas são importantes causas de morbidade e mortalidade 

em pacientes HIV-positivos. A terapia antirretroviral reduziu significativamente a incidência 

de demência relacionada ao HIV e de doenças oportunistas do SNC. No entanto, uma 

complicação aguda do tratamento antirretroviral é a síndrome inflamatória da reconstituição 

imune (Iris, sigla inglesa), que ocorre devido à resposta inflamatória exacerbada contra 

patógenos oportunistas. Isso resulta em uma piora paradoxal do paciente, apesar de tratamento 

antimicrobiano adequado, ou na manifestação de uma doença oportunista oculta com 

apresentação inflamatória pouco comum. A Iris é descrita em muitas complicações do SNC 

como tuberculose, meningite criptocócica, infecção pelo citomegalovírus e leucoencefalopatia 

progressiva multifocal (ASSELMAN et al., 2011). 

Os antirretrovirais estão associados a uma grande variedade de efeitos adversos no 

sistema nervoso central e periférico. A frequência de efeitos adversos causados pelos 

antirretrovirais varia muito entre classes de antirretrovirais e entre drogas pertencentes à 

mesma classe. Os inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo causam 

neurotoxicidade pela inibição da DNA polimerase mitocondrial. Essas drogas, em particular a 

zidovudina e o abacavir, podem causar efeitos adversos no SNC, como mania e psicose. O 

inibidor da transcriptase reversa não-nucleosídeo efavirenz é o antirretroviral mais 

comumente associado à neurotoxicidade, causando insônia, irritabilidade e sonhos vívidos 

(ABERS; SHANDERA; KASS, 2010). O efavirenz está relacionado também à mania, à 

depressão, à psicose e à ideação suicida (CAVALCANTE, 2010). 
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1.5 Epidemiologia dos transtornos mentais 

 

Os Anos de Vida Perdidos Ajustados por Incapacidade (AVAI) foi criado para medir 

a carga global da doença que integrasse a morbidade e mortalidade dela. Assim, o AVAI é um 

indicador que visa medir ao menos tempo o impacto da mortalidade e dos problemas de saúde 

que afetam a qualidade de vida dos indivíduos. Dessa maneira, o AVAI é a soma dos Anos de 

Vida Perdidos por Morte Prematura (AVP) com Anos de Vida Vividos com Incapacidade 

(AVI). Para medir o AVP, utiliza-se como padrão de expectativa de vida de 80 anos para 

homens e 89,2 anos para mulheres. O AVI é medido utilizando-se ponderações que refletem a 

capacidade funcional (conceito cego da epidemiologia). 

Em 2010, transtornos mentais, doenças neurológicas e transtornos por abuso de 

substâncias contribuíram para 10,4% do total de AVAI, 2,3% dos AVP e 28,5% do total de 

AVI, sendo a maior causa de AVI. Os transtornos mentais contribuíram para a maior 

proporção de AVAI (56,7% desses anos) e os transtornos por uso de substância contribuíram 

para 14,7%. Houve um aumento de 41%, entre 1990 e 2010, de AVAI, para transtornos 

mentais, neurológicos e por uso de substância. Juntos, esses transtornos são responsáveis por 

28,5% do total de AVAI com Incapacidade, sendo, assim, a causa mais frequente 

(WHITEFORD et al., 2015). 

A depressão é a primeira causa de AVAI, enquanto o abuso/dependência de álcool é 

a segunda, a esquizofrenia é a quinta e o transtorno bipolar a sétima. A depressão unipolar é a 

terceira causa de AVAI, correspondendo a 4,3% do total (WHO, 2004). 

Levantamentos epidemiológicos psiquiátricos têm sido realizados desde a Segunda 

Guerra Mundial, mas careciam de um instrumento diagnóstico comum. Nos anos 1980, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu um instrumento diagnóstico, a 

Composite International Diagnostic Interview (CIDI). Foi criado o WHO International 

Consortion in Psychiatric Epidemiology (ICPE), que criou o WHO Mental Health Survey 

Initiative para coordenar os levantamentos pela CIDI em todo o mundo. Os levantamentos 

foram realizados na África (Nigéria, África do Sul), nas Américas (Colômbia, México, 

Estados Unidos), na Ásia e no Pacífico (Japão, Nova Zelândia, Pequim e Shanghai), na 

Europa (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Ucrânia) e no Oriente Médio 

(Israel, Líbano). Foi utilizado o questionário CIDI, gerado pelos diagnósticos da Classificação 

Internacional das Doenças (CID-10) e do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-IV). Nesses levantamentos, a prevalência de qualquer transtorno mental 

variou de 18,1 a 36,1%. A prevalência de transtornos de ansiedade foi de 16%, a de 
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transtornos de humor foi de 12%, e a de depressão maior foi de 4 a 10% (KESSLER et al., 

2007). 

Em levantamento realizado na cidade de São Paulo, também usando o instrumento 

CIDI, foram encontradas as prevalências de 3,7% para ansiedade generalizada, 1,7% para 

transtorno do pânico, 2,5% para agorafobia, 16,9% para depressão maior, 1,6% para distimia, 

2,1% para transtorno bipolar. Foi encontrada também uma prevalência de 9,8% para abuso de 

álcool, 3,3% para dependência de álcool, 2,9% para abuso de droga e 1,4% para dependência 

de drogas (VIANA; ANDRADE, 2012). 

Foi realizado no Brasil o “Estudo Multicêntrico de Morbidades Psiquiátricas em 

Áreas Metropolitanas” em Brasília, São Paulo e Porto Alegre, utilizando um instrumento de 

triagem e posteriormente um inventário de sintomas baseado no DSM-III. Encontrou-se uma 

prevalência de transtornos ansiosos de 17,6% em Brasília, 10,6% em São Paulo e 9,6% em 

Porto Alegre. A prevalência de depressão foi de 2,8% em Brasília, 1,9% em São Paulo e 

10,2% em Porto Alegre. Manias e ciclotimia tiveram prevalência de 0,4% em Brasília, 0,3% e 

1,1% em Porto Alegre. As psicoses tiveram prevalência de 0,3% em Brasília, 0,9% em São 

Paulo e 2,9% em Porto Alegre. O abuso/dependência de álcool teve prevalência de 8% em 

Brasília, 7,6% em São Paulo e 9,2% em Porto Alegre (ALMEIDA FILHO et al.). 

Os transtornos mentais são subtratados na população geral. Estudo realizado em 

cinco países – Canadá, Chile, Alemanha, Holanda e Estados Unidos – apresentou taxa de 

tratamento nos últimos 12 meses de 7%, 17,3%, 20,2%, 13,4% e 10,9%, respectivamente 

(BIJL et al., 2003). 

 

1.6 Prevalência de transtornos mentais em portadores de HIV 

 

A depressão é o transtorno psiquiátrico mais comum entre pacientes portadores de 

HIV, e em 50 a 60% dos casos ela não é diagnosticada (MALBERGIER, 2000). 

Um estudo de revisão com 90 pesquisas encontrou prevalências que variaram de 0 a 

80% (SHERR et al., 2011). Essa relevante variação é devida à grande diversidade de 

instrumentos utilizados. Poucos estudos usaram uma entrevista semiestruturada em oposição a 

escalas autoaplicáveis. 

Em pesquisa na Universidade Católica de Pelotas com 246 pacientes, utilizando o 

inventório de depressão de Beck (BID), foi encontrada uma prevalência de sintomas 

depressivos em 32% de pacientes acometidos pelo HIV, tendo 14% sido classificados com 

sintomas depressivos leves, 14% com sintomas depressivos moderados e 4% com sintomas 
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depressivos graves. As manifestações mais frequentes relatadas foram fadiga e irritabilidade. 

Um fator associado com a prevalência da depressão foi a baixa renda (SILVEIRA et al., 

2012). 

No Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo (USP) foi realizado 

estudo com 120 mulheres, utilizando a escala semiestruturada Entrevista Clínica Estruturada 

para o DSM-IV (SCID) baseada no DSM-IV, e encontrou-se uma prevalência de 25,8% de 

depressão maior em mulheres portadoras de HIV. A prevalência no grupo de pacientes 

assintomáticas (13,3%) foi menor do que a prevalência no grupo das sintomáticas (38, 3%) 

(MELLO; MALBERGIER, 2006). 

Na Austrália um estudo com 322 pacientes, utilizando o Inventory to Diagnose 

Depression (IDD), demonstrou uma prevalência de depressão maior de 22% em pacientes 

portadores de HIV. Observou-se que o fato de estar em um relacionamento sério representava 

menor prevalência de depressão. Um fator associado com maior prevalência de depressão foi 

o uso prévio de drogas ilícitas (KOMITI et al., 2002). 

Na Índia, em estudo realizado com 137 mulheres de 20 a 60 anos HIV-positivas, por 

meio do BIC, foi encontrada uma prevalência de depressão maior de 51,1%. Mulheres 

provenientes da área rural apresentaram maior prevalência de depressão estatisticamente 

significativa. Também foi observado que mulheres viúvas tinham prevalência maior de 

depressão que mulheres solteiras ou casadas. Além disso, mulheres pertencentes à classe 

econômica baixa apresentaram prevalência de depressão significativamente maior que aquelas 

de classe econômica alta (UNNIKRISHNAN et al., 2012). 

Em estudo com 155 mulheres foi observada, através da SCID, prevalência de 

depressão em mulheres portadoras de HIV de 19,4%, quatro vezes maior que o grupo controle 

de mulheres soronegativas, que foi de 4,8%. A idade avançada foi relacionada com maior 

prevalência de depressão (MORRISON et al., 2002). 

Em estudo realizado no Camarões com 100 pacientes, utilizando o Patient Health 

Questionnaire (PHQ), a prevalência de sintomas depressivos foi de 63%. O abuso de álcool e 

o baixo CD4 foram associados à maior prevalência (L’AKOA et al., 2013). A ansiedade 

também é um transtorno mental comum em portadores de HIV. Na Universidade de 

Stellenbosh, na África do Sul, observou-se uma prevalência, em doentes infectados pelo HIV, 

de 13,3% de ansiedade generalizada, 7,6% de transtorno obsessivo-compulsivo, 7,4% de 

transtorno de estresse pós-traumático (HEUVELA et al., 2013). 

Morrison et al.( 2002), que compararam a prevalência de transtornos de ansiedade 

entre grupos de mulheres soropositivas e soronegativas, não encontraram uma diferença de 
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prevalência estatisticamente importante, usando o questionário estruturado do DSM-IV, 

porém os indivíduos do grupo soropositivo apresentaram escores mais elevados na Escala de 

Ansiedade de Hamilton.  

Na Itália, em estudo  com 251 pacientes, utilizando o Self Rating Anxiety State 

(SAS), foi encontrada prevalência de 47% de sintomas ansiosos (CELESIA et al., 2013). 

 Shacham et al. (2012), nos EUA, realizou, com 635 pacientes, estudo utilizando o 

Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) e encontrou uma prevalência de 22% de sintomas 

moderados de ansiedade e 11% de sintomas graves. A ausência ou baixa adesão de TARV 

(Terapia Antirretroviral), a carga viral alta e o CD4 baixo, o desemprego e o nível de 

instrução baixo foram fatores relacionados à maior prevalência.. 

Nos EUA, encontrou-se, em estudo realizado com 257 homens homossexuais, sendo 

173 HIV+ e 84 HIV-, utilizando a SCID, o Global Assessment of Recent Stress (GARS), O 

Brief Symptom Inventory (BSI) e o Spielberger State-Trait ANxiety Inventory (STAI), relação 

positiva entre ansiedade e sintomas de HIV, fadiga e limitações físicas no grupo HIV + 

(SEWELL et al., 2000). 

Na Nigéria, Olagunju et al. (2012), avaliando 300 pacientes, utilizando o Schedule 

for Clinical Assessment in Neuropsychiatry (SCAN), obteve uma prevalência de transtorno de 

ansiedade de 21%, sendo 1,4% de ansiedade generalizada, 1,4% de agorafobia, 1,7% de 

pânico e 4% de fobia social.. 

Em estudo utilizando o University of Michigan Composite International Diagnostic 

Interview (UM-CIDI), obteve-se que quase metade da amostra do estudo foi diagnosticada 

com transtorno mental. Trinta e seis por cento obtiveram diagnóstico de depressão maior, 

26,5% de distimia, 15,8% de ansiedade generalizada e 10,5% apresentaram ataques de pânico. 

A probabilidade de receber um diagnóstico psiquiátrico foi maior na população de mais de 50 

anos, quando comparada com a população de menos de 35 anos. A probabilidade também foi 

maior na população solteira, comparada à que vivia com parceiro. Também apresentou maior 

probabilidade de desenvolver transtorno psiquiátrico a população desempregada ou incapaz 

para o trabalho. Sintomas relacionados ao HIV foram associados ao diagnóstico de transtorno 

mental (BING et al., 2001). 

Em estudo realizado utilizando o Hospital Anxiety and Depression scale (HADS) 

com 386 pacientes que recebiam pela primeira vez o tratamento com antirretrovirais, obteve-

se uma prevalência de ansiedade de 35,8% e de depressão de 21,8%. O gênero feminino, a 

baixa escolaridade, a falta de seguro saúde, o acompanhamento psicoterápico e a ausência de 
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parceiro sexual no último mês foram fatores associados à maior prevalência (CAMPOS; 

BONOLO; GUIMARAES, 2006). 

Avaliando 716 pacientes, um estudo na África do Sul, utilizando o HADS, encontrou 

a prevalência de ansiedade de 30,6% e de depressão de 25,4%. Fatores associados com a 

maior prevalência foram o estigma e os efeitos colaterais da TARV (PAPPIN; WOUTERS; 

BOOYSEN, 2012). 

O transtorno bipolar também tem uma prevalência maior entre pacientes com HIV do 

que na população geral. Em estudo realizado no Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal do Ceará com 196 pacientes, utilizando o questionário MINI, foi detectada uma 

prevalência de transtorno bipolar de 8,1%, quatro vezes maior que na população geral. A 

prevalência de transtorno bipolar do tipo I foi de 5,6%, seis vezes maior do que a da 

população geral, que é de 1%. As variáveis associadas ao diagnóstico de transtorno bipolar 

foram a prática sexual com profissionais do sexo, o sexo com parceiros fora da relação estável 

e o abuso de álcool e drogas. A principal comorbidade foi o abuso de substância, que foi de 

61% (DE SOUSA GURGEL et al., 2013). 

Atkinson et al. (2009) detectou uma prevalência de transtorno bipolar de 23%, porém 

sua amostra era de somente 34 indivíduos. 

Os episódios de mania podem fazer parte do transtorno bipolar (mania primária) ou 

ser secundária à infecção pelo HIV. Em estudo realizado por Lyketsos et al. (1993), foi 

encontrada uma prevalência de mania de 8% em pacientes portadores de HIV, e aqueles que 

não tinham história familiar ou pessoal anterior de transtornos de humor, ou seja, que 

apresentaram mania secundária, revelaram mania mais tardiamente na evolução do HIV e 

tinham maior prevalência de comorbidade por demência. Os pacientes com mania secundária 

apresentaram também mais sintomas de irritação e menos de logorreia.  

Os antirretrovirais parecem exercer um efeito protetor contra o desenvolvimento de 

mania secundária. Foi detectado que a zidovudina apresentou efeito significativo protetor 

contra a mania, quando administrada antes do desenvolvimento da sintomatologia (MIJCH, 

1999). 

Em estudo comparativo entre pacientes HIV-negativos com mania primária e 

pacientes HIV-positivos com mania secundária, notou-se que os últimos eram mais velhos, 

apresentavam mais deficit cognitivo, tinham menor grau de escolaridade e maior 

probabilidade de pertencer ao sexo feminino. Esses pacientes também apresentavam mais 

sintomas maníacos: eram mais irritados, agressivos, logorréicos e relatavam mais delírios e 

alucinações visuais e auditivas (NAKIMULI-MPUNGU et al., 2006). 
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Transtornos psicóticos podem ser classificados como primários, resultantes de 

esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo ou secundário – causado por uma condição médica 

geral como a infecção por HIV. A prevalência de transtornos psicóticos secundários pode 

variar de 0,5 a 15%. Geralmente esses sintomas ocorrem no estágio avançado e devem ser 

diferenciados do delirium. Delírio de perseguição, somáticos e grandiosidade são comuns 

(HINKIN et al., 2001). 

Na Universidade de Bolonha, na Itália, foi realizado estudo comparativo entre 

pacientes HIV-positivos psicóticos e HIV-positivos não-psicóticos. Encontrou-se uma 

prevalência de psicose de 3,7%. HIV-positivos psicóticos apresentavam mais história 

psiquiátrica prévia, ausência de terapia antirretroviral e uma pior performance cognitiva (DE 

RONCHI et al., 2000). 

Estudos sobre o uso de drogas em pacientes portadores de HIV mostram que a 

prevalência pode ficar entre 40 e 50% (HINKIN et al., 2001). 

Entre indivíduos do sexo masculino com HIV nos EUA em 2005, foi encontrada uma 

prevalência de uso de drogas de 29%. Desde o início da epidemia, 40% dos casos de Aids em 

mulheres nos EUA foram relacionados ao uso de drogas injetáveis (CDC, [s.d.]). 

 Myer et al. (2008) encontraram na África do Sul, utilizando o MINI, prevalências de 

depressão, transtorno do estresse pós-traumático e abuso/dependência de álcool de 

respectivamente 14%, 5% e 7%. 

Whetten et al. (2005), nos EUA, com 1.362 pacientes, utilizando a SCID, encontrou 

prevalência de transtornos mentais de 60% e de uso de substância de 32%. A comorbidade 

entre os transtornos foi de 23%. A idade mais jovem, o sexo masculino e a carga viral mais 

alta foram variáveis associadas ao uso de substâncias. A raça branca, a idade mais jovem e a 

carga viral mais alta foram associadas a sintomas de transtornos mentais. 

Berger-Greenstein et al. (2007), nos EUA, realizou estudo  com 85 pacientes, 

utilizando a SCID. Foi encontrada prevalência de 72,9% de depressão maior, 14,1% para 

transtorno bipolar, 21,2% para transtorno psicótico não relacionado ao humor, 9,4% para 

transtorno psicótico relacionado ao humor, 15,3% para transtorno do pânico e 3,6% para 

TAG.  

Estudo de prevalência em portadores de HIV identificou prevalência de 39% para 

transtornos de humor e ansiedade e 21% para transtornos relacionados ao abuso de substância, 

e 8% apresentaram ambos os diagnósticos (PENCE et al., 2006). 

Estudo realizado por Gaynes et al. (2008), nos EUA, com 152 pacientes, utilizando a 

SCID, revelou prevalência de transtorno mental de 50% no último ano e de 33% no último 
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mês. A prevalência de depressão no último ano e no último mês foi, respectivamente, de 16% 

e 11%, a de transtorno de pânico de 5% e 3%, a de ansiedade especificada de 4% e 3%, a de 

uso de álcool de 11% e 8%, a de transtorno por uso de cocaína/crack de 14% e 5%. A maioria 

dos doentes apresentou comorbidades. A maior idade e o uso de TARV foram relacionados à 

menor prevalência de qualquer transtorno. Pacientes sintomáticos apresentaram maior 

frequência de transtornos mentais. Não houve correlação entre contagem de CD4 e 

prevalência dos transtornos. 

 

1.7 Impacto dos transtornos mentais na adesão aos antirretrovirais e na evolução da 

doença 

 

 Os transtornos mentais podem exercer uma ação sobre a adesão ao tratamento 

antirretroviral. Uma metanálise realizada na Universidade de Bronx, NY, apontou que a 

depressão é significativamente associada à não adesão à terapia antirretroviral (GONZALEZ 

et al., 2011). Em uma investigação feita na Universidade da Califórnia, inferiu-se que os 

pacientes portadores de transtorno bipolar eram significativamente menos aderentes ao 

tratamento antirretroviral que os pacientes sem transtorno bipolar (MOORE et al., 2012). 

Em revisão sistemática realizada por Springer et al. (2012), foi identificada 

significativa associação de sintomas ou transtornos depressivos com baixa adesão ao 

tratamento antirretroviral. Dados relacionados ao impacto de transtornos outros que a 

depressão (transtornos de ansiedade, transtorno bipolar, transtornos psicóticos e transtornos de 

personalidade) na adesão à medicação antirretroviral foram insuficientes e inconsistentes, 

sendo sugeridas futuras pesquisas focando esses transtornos específicos.  

Os transtornos mentais também podem ter impacto na progressão da doença para a 

Aids. Em estudo prospectivo realizado na Universidade da Carolina do Norte, que seguiu 

pacientes homossexuais masculinos a cada 6 meses durante 9 anos, foi demonstrado que 

sintomas depressivos estiveram associados ao desenvolvimento mais acelerado da Aids 

(MOORE et al., 2012). 

Um estudo de revisão apontou a evidência de que a depressão crônica, os eventos 

estressantes e o trauma podem afetar negativamente a progressão da doença em termos de 

redução de linfócitos T CD4, aumento da carga viral e aumento das complicações clínicas e 

mortalidade. 

O diagnóstico de Aids também influencia a prevalência de transtornos mentais em 

pacientes HIV-positivos. Um estudo realizado no Hospital das Clínicas da USP revelou uma 
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maior prevalência de depressão maior em mulheres portadoras de HIV sintomáticas em 

relação às não-sintomáticas (MELLO; MALBERGIER, 2006). 

Este estudo visa a identificar a prevalência de transtornos mentais em pacientes com 

HIV através de questionário estruturado MINI, baseado no DSM-IV, e se propõe a identificar 

os fatores associados a essa prevalência. 

 

1.8 Justificativa 

 

O interesse pelo estudo dos transtornos mentais nas doenças infectocontagiosas 

surgiu há cerca de três anos após eu ter ouvido de um colega gastroenterologista que na 

hepatite C haveria grande prevalência e incidência de transtornos mentais devido à ação do 

vírus no SNC e em decorrência do tratamento com interferon (alfa). Assim, tendo interesse no 

curso de mestrado em saúde pública da faculdade de medicina da UFC, procurei um 

infectologista que aceitou me orientar nessa pesquisa. 

Sendo servidora concursada da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e lotada no 

Hospital de Saúde Mental de Messejana, fui incentivada a pedir transferência para o Hospital 

São José (HSJ) de doenças infecciosas, onde a pesquisa seria realizada no ambulatório de 

hepatites. 

Ao chegar no HSJ de doenças infecciosas, passei a ter contato com grande número de 

pacientes com HIV/Aids que apresentavam transtornos mentais e assim comecei a estudar 

mais profundamente o assunto. Devido ao contato com essa realidade, e ao perceber que o 

tempo do mestrado seria muito curto para realizar um estudo sobre a hepatite C, que seria um 

estudo longitudinal de coorte, decidi realizar a pesquisa sobre transtornos mentais em 

portadores de HIV. 

A realização da presente pesquisa justifica-se pelo fato de haver um 

desconhecimento da prevalência de transtornos mentais no HIV no Brasil e, de maneira 

universal, o desconhecimento da prevalência de outros transtornos mentais que não a 

depressão e a ansiedade no HIV. 

A maioria dos estudos de prevalência utilizou instrumentos de screening que 

identificam sintomas, muitos deles autoaplicáveis, não obtendo o diagnóstico do transtorno 

mental. Assim, a realização desta pesquisa vem fazer um diferencial, já que foi utilizado um 

questionário diagnóstico semiestruturado baseado do DSM-IV e na CID-10. 

Os transtornos mentais são subdiagnosticados e subtratados no HIV, podendo 

apresentar impacto importante na adesão ao tratamento com antirretrovirais, além de acelerar 



25 

 

 

 

a progressão da doença para a Aids. Nesse contexto, este estudo vem contribuir para aumentar 

o conhecimento da prevalência e dos fatores associados dos transtornos mentais nessa 

síndrome e sensibilizar os médicos especializados em seu tratamento para a necessidade da 

identificação desses transtornos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 

Caracterizar a epidemiologia dos transtornos mentais em pacientes portadores de 

HIV em unidades de tratamento especializado em Fortaleza-Ceará. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estimar, em pacientes atendidos em ambulatório especializado em tratamento para 

HIV, a prevalência de depressão maior, transtorno bipolar, ansiedade generalizada, 

transtorno do pânico, abuso/dependência de álcool, abuso/dependência de 

substâncias ilícitas e psicose; 

 Identificar a influência das medicações antirretrovirais e das doenças oportunistas 

na prevalência de transtornos mentais; 

 Obter a frequência dos portadores de transtornos mentais que já foram internados 

por transtorno mental e a frequência dos portadores que estão sendo tratados; 

 Identificar a porcentagem de portadores de transtornos mentais que não estão 

trabalhando; 

 Observar a ação que o transtorno mental pode exercer sobre a dificuldade de 

adesão à medicação antirretroviral. 
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3 MÉTODOS 

  

3.1 Tipo de Estudo 

 

Trata-se de estudo quantitativo, descritivo e transversal, que avalia a prevalência de 

transtornos mentais e seus fatores associados em pacientes com HIV em tratamento ou não 

com antirretrovirais em ambulatórios especializados em Fortaleza-Ceará. 

 

3.2 Locais de Estudo 

 

A pesquisa foi realizada nos seguintes ambulatórios especializados em tratamento 

para o HIV: ambulatório de HIV do Hospital São José (HSJ) de Doenças Infecciosas, da 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, e ambulatórios de HIV das seguintes unidades de 

saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza: Hospital Distrital Gonzaga Mota de 

Messejana, Centro de Saúde da Família Anastácio Magalhães e Centro de Saúde da Família 

Carlos Ribeiro. 

O ambulatório do Centro de Saúde da Família Carlos Ribeiro teve início em 

dezembro de 2012 e sua população é constituída em sua maioria de indivíduos masculinos 

homossexuais. O ambulatório do Centro de Saúde da Família Anastácio Magalhães teve 

início em dezembro de 2011. O ambulatório do Hospital Distrital Gonzaga Mota de 

Messejana iniciou suas atividades em 2005. A princípio atendeu apenas gestantes, tendo mais 

tarde se tornado um ambulatório geral. 

O HSJ de Doenças infecciosas foi criado em 1970, atendendo inicialmente doenças 

comuns na época (coqueluche, sarampo, difteria, tétano neonatal, hepatites), que diminuíram 

suas prevalências e incidências com o surgimento das vacinas. Com o aparecimento do 

HIV/Aids no início dos anos 1980, esse hospital passou a ser referência de tratamento dessa 

doença e durante muito tempo foi a única unidade a realizar esse tratamento. 

 

3.3 Casuística 

 

A população nas diferentes unidades de saúde foi assim considerada: 

1) Hospital São José: 4.000 pacientes; 

2) Unidade de Saúde da Família Anastácio Magalhães: 98 pacientes; 

3) Unidade de Saúde da Família Carlos Ribeiro: 450 pacientes; 
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4) Hospital Gonzaga Mota de Messejana: 442 pacientes. 

A população total consiste em 4.990 pacientes. De posse de tal informação, foi 

possível realizar o processo de amostragem por proporção para populações finitas 

direcionadas aos pacientes no geral. A fórmula utilizada para tal amostragem foi: 

 

 

 

 

Onde: 

n = Número de indivíduos na amostra 

N= População geral 

Z⍺/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado 

p = Proporção populacional de indivíduos que pertencem à categoria que estamos 

interessados em estudar 

q = Proporção populacional de indivíduos que não pertencem à categoria que estamos 

interessados em estudar (q = 1 – p) 

E = margem de erro ou erro máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima entre a 

proporção amostral e a verdadeira proporção populacional (p) 

Utilizando: Z⍺/2 = 1,96 (⍺ = 5%), p = 0,22, q = 1-p = 0,78, E = 0,05 ou 5,0%. 

 

Sendo “p” a prevalência de transtornos mentais na população vivendo com 

HIV/AIDS, temos uma amostra total de 255 pacientes distribuída conforme o Quadro 1. A 

amostra final difere da necessária devido a problemas operacionais durante a coleta de dados. 

 

Quadro 1 – Amostra proporcional por Hospital/Posto 

Hospital/Posto Amostra Necessária Amostra final 

Hospital São José 200 203 

Unidade de Saúde da Família Anastácio Magalhães 10 10 

Unidade de Saúde da Família Carlos Ribeiro 23 24 

Hospital Distrital Gonzaga Mota de Messejana 22 20 
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3.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo indivíduos de ambos os sexos, com diagnóstico de 

infecção pelo HIV, com 18 anos ou mais, que aceitaram participar da pesquisa. 

 

3.3.2 Critérios de exclusão 

  

O critério de exclusão foi somente o quadro de demência, não tendo sido essa 

condição identificada em nenhum indivíduo. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

A coleta dos dados foi realizada de setembro de 2014 a abril de 2015 por dois 

entrevistadores, um psiquiatra e um residente de psiquiatria, que foram treinados pela 

coautora do MINI, Patrícia Amorim (que também validou o instrumento no Brasi), e que 

tinham experiência nos demais questionários (HAM, YMRS, HAM-A e o MEEM). 

A amostra foi obtida por conveniência convidando o indivíduo a participar enquanto 

ele esperava a consulta com o infectologista. No momento inicial da entrevista, o indivíduo 

foi avaliado pelo Mini Exame do Estado Mental (MEEM) para identificar a presença de uma 

possível demência, que o excluiria do estudo devido à sua incapacidade de responder ao 

questionário diagnóstico. Nenhum indivíduo entrevistado foi excluído por essa razão.  

Após a aplicação do MEEM, o paciente foi submetido ao questionário 

sociodemográfico, depois ao questionário diagnóstico MINI e em seguida ao questionário que 

coletou dados sobre a proporção dos portadores de transtorno mental que fazem tratamento 

para esses transtornos, tomam medicação para isso ou foram internados por esse motivo. 

Na sequência, procurou-se identificar fatores de risco para a infecção pelo HIV, a 

falta de adesão aos medicamentos antirretrovirais e a influência dos antirretrovirais e das 

doenças oportunistas no desenvolvimento do transtorno mental. 

Em um momento posterior, para avaliar a gravidade do episódio depressivo atual, do 

episódio maníaco/hipomaníaco atual e da ansiedade generalizada, foram aplicados o HAM, o 

YMRS e o HAM-A, respectivamente. 
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3.5 Instrumentos de coleta de dados 

 

3.5.1 MEEM 

 

O Mini-Exame do Estado Mental (MEEM) foi elaborado por Folstein e constitui-se 

em um teste de avaliação cognitiva dos mais utilizados e estudados do Brasil e do mundo. 

Avalia cinco aspectos da cognição: orientação, memória episódica, imediata e tardia, cálculo/ 

memória de trabalho, habilidade visuoespacial e linguagem. O escore máximo é 30, e, quando 

há um erro, o item não é pontuado. Os pontos de corte mais utilizados são 23/24 para 

indivíduos escolarizados e 18/19 para analfabetos (LOURENÇO; VERAS; RIBEIRO, 2008).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

3.5.2 Questionário sociodemográfico 

 

Por meio desse questionário sociodemográfico foram obtidas informações dos 

participantes sobre estado civil, renda, procedência, sexo, idade, tempo de diagnóstico, uso de 

medicação antirretroviral, tempo de diagnóstico. 

 

3.5.3 Questionário sobre fatores de risco e acompanhamento psiquiátrico 

 

Por meio desse questionário foram obtidos dados sobre internação, tratamento e uso 

de medicações psiquiátricas, fatores de risco para a infecção do HIV, influência das 

medicações antirretrovirais e das doenças oportunistas no desenvolvimento do transtorno 

mental. 

 

3.5.4 MINI 

 

O MINI é um questionário estruturado de diagnóstico psiquiátrico baseado no DSM-

IV e na CID-10 que foi desenvolvido por pesquisadores do Hospital Pitié-Salpêtrière de Paris 

e da Universidade da Flórida, que permite uma aplicação breve (15-30 minutos) por 

pesquisadores que tiveram um breve treinamento (de 1 a 3 horas). 

As estratégias que permitem uma fácil aplicação são: cotação dicotômica da questão 

(SIM/NÃO) e apresentação de questões de entrada obrigatórias que permitem o descarte 

rápido do transtorno, quando esse descarte inexiste. 
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O MINI é constituído por 19 módulos que exploram 17 transtornos do eixo I do 

DSM-IV, risco de suicídio e transtorno de personalidade antissocial (AMORIM, 2000; 

LECRUBIER et al., 1997). 

Os módulos utilizados foram: 

 Módulo A – Depressão Maior 

 Módulo D – Episódio (Hipo)Maníaco 

 Módulo E – Transtorno do Pânico 

 Módulo F – Agorafobia  

 Módulo J – Dependência/Abuso de Álcool 

 Módulo K – Dependência/Abuso de Substâncias (Não Alcoólicas) 

 Módulo L – Síndrome Psicótica 

 Módulo O – Transtorno de Ansiedade Generalizada 

 

3.6 Análise Estatística 

 

Os dados coletados foram inseridos no programa EpiInfo (versão 3.5.3) e analisados 

no programa SPSS 11. Teste χ2 ou Teste exato de Fisher foram utilizados para comparar 

proporções. Todos os testes estatísticos foram bicaudais com α = 0,05. Variáveis com p < 0,05 

em análise bivariada foram incluídas em análise multivariada. Regressão logística foi 

utilizada para determinar fatores preditores ou fatores de risco para a ocorrência de transtorno 

mental. Utilizou-se um intervalo de confiança de 95%, com valores de p menores ou iguais a 

0,05 considerados estatisticamente significantes. 

 

3.7 Aspectos éticos 

 

Este projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do HSJ de 

Doenças Infecciosas e aprovado com número 670.113. Todos os pesquisadores envolvidos se 

comprometeram a cumprir os preceitos éticos contidos na Resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde.  

Esta pesquisa aparentemente não apresentou risco algum aos pacientes incluídos. 

Não ocorreram danos à dimensão física, biológica, psíquica, moral, intelectual, social, cultural 

ou espiritual do ser humano, em qualquer fase da pesquisa ou em decorrência dela.  
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Esta investigação permitiu avaliar a prevalência de transtorno mental em pacientes com 

HIV e foram garantidos acompanhamento psiquiátrico e tratamento a todo paciente 

diagnosticado com transtorno mental. 

Foi apresentado a todos os pacientes recrutados um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). A entrevista durou entre 20 e 40 minutos, de acordo com a identificação 

de algum transtorno mental no paciente. Não foi oferecido qualquer tipo de indenização ou 

ressarcimento aos pacientes que participaram da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Características Sociodemográficas da população 

 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas da amostra. Observa-se 

que a amostra era principalmente entre 30 e 59 anos (80,5%), do sexo masculino (61,9%), 

solteiro sem parceiro fixo (36,2%), com renda familiar de até 2 salários mínimos (54,1%). 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas de pacientes portadores de HIV da cidade de 

Fortaleza/CE, 2015 
Variáveis   Total 

  N (%) 

Faixa etária 18 - 29 anos 35 (13,6) 

  30 - 59 anos 207 (80,5) 

  > = 60 anos 15 (5,8) 

Sexo 
Feminino 98 (38,1) 

Masculino 159 (61,9) 

Estado civil Casado ou União Estável 82 (31,9) 

  Divorciado ou Desquitado 30 (11,7) 

  Solteiro sem parceiro fixo 93 (36,2) 

  Viúvo 17 (6,6) 

  Solteiro com parceiro fixo 35 (13,6) 

Renda mensal familiar Acima de 10 salários mínimos  7 (2,8) 

  De 4 a 10 salários mínimos  48 (19,5) 

  De 2 a 4 salários mínimos  58 (23,6) 

  Até 2 salários mínimos  133 (54,1) 

Procedente da capital Sim 162 (63,0) 

  Não 95 (37,0) 

Se procedente do interior, qual zona de procedência Urbana 63 (66,3) 

  Rural 32 (33,7) 

Raça Branca 49 (19,1) 

  Negra/Parda 207 (80,9) 

Escolaridade Analfabeto 20 (7,8) 

  Ensino Fundamental 106 (41,2) 

  Ensino Médio 95 (37,0) 

  Ensino Superior 36 (14,0) 

 

4.2 Prevalência dos transtornos mentais 
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A prevalência dos transtornos mentais por sexo é descrita na Tabela 2. Os transtornos 

mentais de maior prevalência foram a depressão (29,2 %) e o transtorno de ansiedade 

generalizada (14,0%). 

Os transtornos bipolares tipo I e tipo II (5% e 10,1%, respectivamente), o 

abuso/dependência de álcool (13,2%) e o uso de substâncias ilícitas (10, 7%) foram mais 

prevalentes na população masculina. Já o transtorno de ansiedade generalizada (20,4%), 

depressão (44,9%) e pânico (4,1%) foram mais prevalentes no sexo feminino. 

 

Tabela 2 – Prevalência dos transtornos mentais por sexo 

Variáveis 
 

Sexo 
Total 

Masculino Feminino 

Depressão na vida inteira N 31 44 75 

 
% 19,5 44,9 29,2 

Transtorno Bipolar tipo II na vida inteira N 16 2 18 

 
% 10,1 2,0 7,0 

Transtorno Bipolar tipo I na vida inteira N 8 4 12 

 
% 5,0 4,1 4,7 

Transtorno de pânico na vida inteira N 2 4 6 

 
% 1,3 4,1 2,3 

Transtorno de ansiedade generalizada atual N 16 20 36 

 
% 10,1 20,4 14,0 

Dependência/abuso álcool N 21 5 26 

 
% 13,2 5,1 10,1 

Uso de substâncias não alcoólicas N 17 3 20 

 
% 10,7 3,1 7,8 

Dependência/abuso de substância não alcoólica N 0 1 1 

 
% 0,0 4,0 0,4 

Síndrome psicótica na vida inteira N 16 11 27 

 
% 10,1 11,2 10,5 

Psicose secundária N 4 2 6 

 
% 30,8 28,6 2,3 

 

4.3 Fatores Associados à Depressão 

 

Na análise bivariada (Tabela 3), o sexo revelou-se estatisticamente significativo, 

tendo a população feminina apresentado maior prevalência de depressão (p < 0,001; OR 

3,364; CI 1,924 – 5,884). O estado civil também se mostrou estatisticamente significativo, 

sendo a maior prevalência de depressão o grupo dos divorciados e desquitados (p = 0,035; OR 

2,417; CI 1,023-5,707).  Ter renda mensal de até dois salários mínimos revelou-se fator de 
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risco para a depressão (p=0,034). Os fatores relacionados ao trabalho também foram 

estatisticamente significativos, revelando-se como fatores de maior chance não ter profissão, 

não estar trabalhando atualmente (73,3% da população) e já ter ficado desempregado (p= 

0,006, p<0,001 e p=0,021, respectivamente). Ser analfabeto também apresentou maior 

prevalência (p=0,001). Ter história familiar de depressão também foi estatisticamente 

significativo (p=0,002). Foi encontrado que, na depressão, 6,7% dos indivíduos já haviam 

sido internados pelo transtorno mental e 37,0% estavam fazendo tratamento para o transtorno. 

 

Tabela 3 – Fatores associados à depressão (bivariada) entre portadores do vírus HIV da 

cidade de Fortaleza/CE, 2015 

    Depressão 
     

    Sim Não 
p* OR 

95%IC 
p** 

    N (%) N (%) LI LS 

Variáveis sociodemográficas 

Faixa etária 

  

  

18 - 29 anos 8 (10,7) 27 (14,8) 0,451 - - - - 

30 - 59 anos 64 (85,3) 143 (78,6) 
 

- - - - 

> = 60 anos 3 (4,0) 12 (6,6) 
 

- - - - 

Sexo Feminino 44 (58,7) 54 (29,7)  3,364 1,924 5,884 0,000 

 
Masculino 31 (41,3) 128 (70,3) < 0,001 1,000 - - - 

Estado civil 

  

  

  

  

Casado ou União Estável 24 (32,0) 58 (31,9) 0,035 1,000 - - - 

Divorciado ou Desquitado 15 (20,0) 15 (8,2) 
 

2,417 1,023 5,707 0,044 

Solteiro sem parceiro fixo 20 (26,7) 73 (40,1) 
 

0,662 0,333 1,315 0,239 

Viúvo 7 (9,3) 10 (5,5) 
 

1,692 0,576 4,965 0,339 

Solteiro com parceiro fixo 9 (12,0) 26 (14,3) 
 

0,837 0,342 2,047 0,696 

Renda Mensal Familiar 

  

  

  

Acima de 10 salários  2 (3,0) 5 (2,8) 0,034 0,757 0,141 4,052 0,745 

De 4 a 10 salários  10 (14,9) 38 (21,2) 
 

0,498 0,227 1,089 0,081 

De 2 a 4 salários  9 (13,4) 49 (27,4) 
 

0,347 0,157 0,770 0,009 

Até 2 salários  46 (68,7) 87 (48,6) 
 

1,000 
   

Procedente da Capital 

  

Sim 44 (58,7) 118 (64,8) 0,352 - - - - 

Não 31 (41,3) 64 (35,2) 
 

- - - - 

Se procedente do 

interior, qual zona de 

procedência 

Urbana 23 (74,2) 40 (62,5) 0,258 - - - - 

Rural 8 (25,8) 24 (37,5) 
 

- - - - 

Raça 

  

Branca 15 (20,3) 34 (18,7) 0,770 - - - - 

Negra/Parda 59 (79,7) 148 (81,3) 
 

- - - - 

Escolaridade Analfabeto 10 (13,3) 10 (5,5) 0,001 5,000 1,448 17,271 0,011 

  Ensino Fundamental 41 (54,7) 65 (35,7) 
 

3,154 1,208 8,235 0,019 

  Ensino Médio 18 (24,0) 77 (42,3) 
 

1,169 0,423 3,227 0,763 

  Ensino Superior 6 (8,0) 30 (16,5) 
 

1,000 - - - 

Tem alguma profissão Sim 59 (78,7) 166 (91,2) 0,006 1,000 - - - 

  Não 16 (21,3) 16 (8,8)  2,814 1,324 5,980 0,007 

Trabalha atualmente 

  

Sim 20 (26,7) 100 (54,9) < 0,001 1,000 - - - 

Não 55 (73,3) 82 (45,1)  3,354 1,860 6,045 0,000 

Já ficou desempregado Sim 68 (90,7) 143 (78,6) 0,021 2,649 1,127 6,228 0,025 



36 

 

 

 

    Depressão 
     

    Sim Não 
p* OR 

95%IC 
p** 

    N (%) N (%) LI LS 

  Não 7 (9,3) 39 (21,4)  1,000 - - - 

Já perdeu ente querido 

  

Sim 67 (90,5) 169 (92,9) 0,531 - - - - 

Não 7 (9,5) 13 (7,1)  - - - - 

Esteve em situação de 

rua 

  

Sim 4 (5,3) 14 (7,7) 0,501 - - - - 

Não 71 (94,7) 168 (92,3)  - - - - 

Foi presidiário 
Sim 2 (2,7) 3 (1,6) 0,591 - - - - 

Não 73 (97,3) 179 (98,4)  - - - - 

Variáveis clínicas         

Foi internado após HIV 
Sim 23 (32,4) 80 (45,2) 0,064 - - - - 

Não 48 (67,6) 97 (54,8) 
 

- - - - 

Usa TARV 
Sim 65 (86,7) 160 (87,9) 0,783 - - - - 

Não 10 (13,3) 22 (12,1) 
 

- - - - 

Adesão à TARV 
Sim 65 (87,8) 167 (90,7) 0,498 - - - - 

Não 9 (12,2) 17 (9,3)  - - - - 

Histórico Familiar de 

Depressão 

Sim 9 (12,5) 5 (2,8) 0,002 5,029 1,624 15,574 0,005 

Não 63 (87,5) 176 (97,2) 
 

1,000 - - - 

Dependência/Abuso de 

Álcool 

Sim 7 (9,3) 19 (10,4) 0,789 - - - - 

Não 68 (90,7) 163 (89,6) 
 

- - - - 

Uso de substâncias 

ilícitas 

Sim 8 (10,7) 12 (6,6) 0,268 - - - - 

Não 67 (89,3) 170 (93,4) 
 

- - - - 

Dependência/Abuso de 

substâncias ilícitas 

Sim 1 (4,2) - 0,163 - - - - 

Não 23 (95,8) 46 (100,0) 
 

- - - - 

Apresentou doença 

oportunista 

Sim 25 (33,3) 77 (42,3) 0,181 - - - - 

Não 50 (66,7) 105 (57,7) 
 

- - - - 

Efavirenz 
Sim 28 (37,8) 78 (43,1) 0,440 - - - - 

Não 46 (62,2) 103 (56,9) 
 

- - - - 

Valor do último CD4 

< 200 7 (9,5) 20 (11,6) 0,817 - - - - 

200 - 500 27 (36,5) 57 (33,1) 
 

- - - - 

>500 40 (54,1) 95 (55,2) 
 

- - - - 

Valor do CD4 mais 

baixo  

< 200 31 (42,5) 85 (50,3) 0,195 - - - - 

200 - 500 30 (41,1) 69 (40,8) 
 

- - - - 

>500 12 (16,4) 15 (8,9) 
 

- - - - 

Carga viral mais baixa  

< 10.000 238 (95,8) 58 (81,7) 0,222 - - - - 

10.000 - 100.000 1 (4,2) 9 (12,7) 
 

- - - - 

> 100.000 - 4 (5,6) 
 

- - - - 

Última carga viral 

< 10.000 34 (52,3) 50 (41,0) 0,165 - - - - 

10.000 - 100.000 20 (30,8) 37 (30,3) 
 

- - - - 

> 100.000 11 (16,9) 35 (28,7) 
 

- - - - 

* Qui-quadrado; ** Regressão binária. 

 

A Tabela 4 mostra os fatores que permaneceram associados à depressão após a 

regressão múltipla.  
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Tabela 4 – Fatores associados à depressão (multivariada) entre portadores do vírus HIV da 

cidade de Fortaleza/CE, 2015 

Variáveis OR 
95%IC 

p 
LI LS 

Sexo Feminino versus Sexo Masculino 2,626 1,345 5,130 0,000 

Analfabeto versus Ensino Superior  7,573 1,746 32,837 0,007 

Não Internado para HIV versus Internado 2,708 1,294 5,666 0,008 

Histórico familiar de depressão versus não ter histórico 8,061 1,799 36,124 0,006 

Ficou desempregado versus Não ficou desempregado 2,853 1,069 7,612 0,036 

 

4.4 Fatores Associados ao Transtorno bipolar tipo I 

 

A prevalência de transtorno bipolar tipo I na população da amostra foi de 5% na 

população masculina e de 4,1% na população feminina (Tabela 2).  Na análise bivariada 

(Tabela 5), observamos que o estado civil se revelou estatisticamente significativo, sendo a 

maior prevalência de transtorno bipolar tipo I encontrada na população de viúvos (p=0,016). 

Mais de noventa por cento, ou seja, 91,7% dos indivíduos responderam que tinham profissão, 

porém apenas 8,3% estavam trabalhando atualmente. O fato de ter estado em situação de rua 

foi encontrado como fator de maior chance de apresentar o transtorno (p=0,012). Também se 

correlacionou positivamente ao transtorno a história familiar de transtorno bipolar tipo I (p< 

0,001). Nunca ter apresentado CD4 <200 foi estatisticamente significativo (p = 0,041) (Tabela 

5). Do total, 66,7% estavam fazendo tratamento para o transtorno e 50% já haviam sido 

internados pelo transtorno. 

 

Tabela 5 – Fatores associados ao transtorno bipolar tipo I (bivariada) entre portadores do 

vírus HIV da cidade de Fortaleza/CE, 2015 

  
Transtorno Bipolar tipo I 

     

  
Sim Não 

p* OR 
95%IC 

p** 

  
N (%) N (%) LI LS 

Variáveis sociodemográficas 
   

    

Faixa etária > 18-29 anos - 35 (14,3) 0,119 - - - - 

 
> 30-59 anos 10 (83,3) 197 (80,4) 

 
- - - - 

 
> 60 anos 2 (16,7) 13 (5,3) 

 
- - - - 

Sexo Masculino 8 (66,7) 151 (61,6) 0,726 - - - - 

 
Feminino 4 (33,3) 94 (38,4) 

 
- - - - 

Estado civil 
Casado ou União 

Estável 
2 (16,7) 80 (32,7) 0,016 1,000 - - - 

 

Divorciado ou 

Desquitado 
- 30 (12,2) 

 
- - - - 

 

Solteiro sem 

parceiro fixo 
7 (58,3) 86 (35,1) 

 
3,256 0,657 16,137 0,148 



38 

 

 

 

  
Transtorno Bipolar tipo I 

     

  
Sim Não 

p* OR 
95%IC 

p** 

  
N (%) N (%) LI LS 

 
Viúvo 3 (25,0) 14 (5,7) 

 
8,571 1,312 56,012 0,025 

 

Solteiro com 

parceiro fixo 
- 35 (14,3) 

 
- - - - 

Renda mensal familiar 
Acima de 10 

salários  
- 7 (3,0) 0,485 - - - - 

 
De 4 a 10 salários  1 (8,3) 47 (20,1) 

 
- - - - 

 
De 2 a 4 salários  2 (16,7) 56 (23,9) 

 
- - - - 

 
Até 2 salários  9 (75,0) 124 (53,0) 

 
- - - - 

Procedente da capital Sim 7 (58,3) 155 (63,3) 0,730 - - - - 

 
Não 5 (41,7) 90 (36,7) 

 
- - - - 

Se procedente do interior, qual 

zona de procedência 
Urbana 4 (80,0) 59 (65,6) 0,506 - - - - 

 
Rural 1 (20,0) 31 (34,4) 

 
- - - - 

Raça Branca 3 (25,0) 46 (18,9) 0,597 - - - - 

 
Negra/Parda 9 (75,0) 198 (81,1) 

 
- - - - 

 
Analfabeto 2 (16,7) 18 (7,3) 

 
- - - - 

Escolaridade 
Ensino 

Fundamental 
5 (41,7) 101 (41,2) 0,374 - - - - 

 
Ensino Médio 5 (41,7) 90 (36,7) 

 
- - - - 

 
Ensino Superior - 36 (14,7) 

 
- - - - 

Tem alguma profissão Sim 11 (91,7) 214 (87,3) 0,658 - - - - 

 
Não 1 (8,3) 31 (12,7) 

 
- - - - 

Trabalha atualmente Sim 1 (8,3) 119 (48,6) 0,006 1,000 - - - 

 
Não 11 (91,7) 126 (51,4) 

 
10,38 1,321 81,706 0,026 

Já ficou desempregado Sim 10 (83,3) 201 (82,0) 0,909 - - - - 

 
Não 2 (16,7) 44 (18,0) 

 
- - - - 

Já perdeu ente querido Sim 11 (91,7) 225 (92,2) 0,945 - - - - 

 
Não 1 (8,3) 19 (7,8) 

 
- - - - 

Esteve em situação de rua Sim 3 (25,0) 15 (6,1) 0,012 5,111 1,251 20,876 0,023 

 
Não 9 (75,0) 230 (93,9) 

 
1,000 - - - 

Foi presidiário Sim - 5 (2,0) 0,617 - - - - 

 
Não 12 (100,0) 240 (98,0) 

 
- - - - 

Variáveis clínicas         

Foi internado após HIV 
Sim 6 (50,0) 97 (41,1) 0,542 - - - - 

Não 6 (50,0) 139 (58,9) 
 

- - - - 

Usa TARV 
Sim 11 (91,7) 214 0,658 - - - - 

Não 1 (8,3) 31 (12,7) 
 

- - - - 

Adesão à TARV 
Sim 11 (91,7) 219 (89,8) 0,830 - - - - 

Não 1 25 (10,2)  - - - - 

Histórico familiar de TAB I 
Sim 5 (71,4) - <0,001 - - - - 

Não 2 (28,6) 240 (100,0) 
 

- - - - 

Dependência/abuso de álcool 
Sim 2 (16,7) 24 (9,8) 0,441 - - - - 

Não 10 (83,3) 221 (90,2) 
 

- - - - 

Uso de substâncias ilícitas 
Sim 1 (8,3) 19 (7,8) 0,942 - - - - 

Não 11 (91,7) 226 (92,2) 
 

- - - - 
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Transtorno Bipolar tipo I 

     

  
Sim Não 

p* OR 
95%IC 

p** 

  
N (%) N (%) LI LS 

Dependência/abuso de substâncias 

ilícitas 

Sim - 1 (1,4) - - - - - 

Não - 69 (98,6) 
 

- - - - 

Apresentou doença oportunista 
Sim 4 (33,3) 102 (42,0) 0,553 - - - - 

Não 8 (66,7) 141 (58,0) 
 

- - - - 

Efavirenz 
Sim 5 (41,7) 97 (39,6) 0,886 - - - - 

Não 7 (58,3) 148 (60,4) 
 

- - - - 

Valor do último CD4 

< 200 - 27 (11,5) 0,269 - - - - 

200 - 500 3 (25,0) 81 (34,6) 
 

- - - - 

>500 9 (75,0) 126 (53,8) 
 

- - - - 

Valor do CD4 mais baixo 

< 200 3 (25,0) 113 (49,1) 0,041 1,000 - - - 

200 - 500 9 (75,0) 90 (39,1) 
 

3,767 0,991 14,323 0,052 

>500 - 27 (11,7) 
 

- - - - 

Carga viral mais baixa 

< 10.000 5 (100,0) 76 (84,4) 0,634 - - - - 

10.000 - 100.000 - 10 (11,1) 
 

- - - - 

> 100.000 - 4 (4,4) 
 

- - - - 

Última carga viral 

< 10.000 5 (55,6) 79 (44,4) 0,618 - - - - 

10.000 - 100.000 3 (33,3) 54 (30,3) 
 

- - - - 

> 100.000 1 (11,1) 45 (25,3) 
 

- - - - 

* Qui-quadrado; ** Regressão binária. 

 

Não houve fatores que permaneceram associados ao transtorno bipolar tipo I após a 

regressão múltipla. 

 

4.5 Fatores Associados ao Transtorno Bipolar Tipo II 

 

A prevalência de transtorno bipolar tipo II na população do estudo foi de 10,1% em 

homens e 2,0% em mulheres (Tabela 2). Na análise bivariada (Tabela 6), o sexo foi 

estatisticamente significativo (p= 0,014). Ser procedente da capital também se mostrou 

estatisticamente significativo. Do total dos indivíduos entrevistados, 83,3% responderam ter 

profissão e 55,6% estavam trabalhando atualmente. Ter histórico familiar de transtorno 

bipolar tipo II mostrou relação positiva com o transtorno (p < 0,001). Correlacionaram-se 

positivamente com o transtorno o abuso/dependência de álcool e o uso de substâncias ilícitas 

(p=0,001 e p=0,001, respectivamente). Ninguém foi internado pelo transtorno mental e 30% 

estavam fazendo tratamento para o transtorno. 

 

Tabela 6 – Fatores associados ao transtorno bipolar tipo II (bivariada) entre portadores do 

vírus HIV da cidade de Fortaleza/CE, 2015 
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    Transtorno Bipolar Tipo II 
    

    Sim Não 
p* OR 

95%IC 
P** 

    N (%) N (%) LI LS 

Variáveis sociodemográficas 
   

    

Faixa etária 

> 18-29 anos 4 (22,2) 31 (13,0) 0,333 - - - - 

> 30-59 anos 14 (77,8) 193 (80,8) 
 

- - - - 

> 60 anos - 15 (6,3) 
 

- - - - 

Sexo 
Masculino 16 (88,9) 143 (59,8) 0,014 5,371 1,207 23,891 0,027 

Feminino 2 (11,1) 96 (40,2) 
 

1,000 - - - 

Estado civil 

Casado ou União Estável 2 (11,1) 80 (33,5) 0,052 - - - - 

Divorciado ou Desquitado 1 (5,6) 29 (12,1) 
 

- - - - 

Solteiro sem parceiro fixo 10 (55,6) 83 (34,7) 
 

- - - - 

Viúvo - 17 (7,1) 
 

- - - - 

Solteiro com parceiro fixo 5 (27,8) 30 (12,6) 
 

- - - - 

Renda mensal familiar 

Acima de 10 salários  - 7 (3,1) 0,727 - - - - 

De 4 a 10 salários  5 (27,8) 43 (18,9) 
 

- - - - 

De 2 a 4 salários  4 (22,2) 54 (23,7) 
 

- - - - 

Até 2 salários  9 (50,0) 124 (54,4) 
 

- - - - 

Procedente da apital 
Sim 16 (88,9) 146 (61,1) 0,018 5,096 1,145 22,674 0,033 

Não 2 (11,1) 93 (38,9) 
 

1,000 - - - 

Se procedente do interior, 

qual zona de procedência 

Urbana 
1 (50,0) 62 (66,7) 0,622 - - - - 

  Rural 1 (50,0) 31 (33,3) 
 

- - - - 

Raça 
Branca 4 (22,2) 45 (18,9) 0,730 - - - - 

Negra/Parda 14 (77,8) 193 (81,1) 
 

- - - - 

 Escolaridade 

Analfabeto - 20 (8,4) 
 

- - - - 

Ensino Fundamental 6 (33,3) 100 (41,8) 0,218 - - - - 

Ensino Médio 7 (38,9) 88 (36,8) 
 

- - - - 

Ensino Superior 5 (27,8) 31 (13,0) 
 

- - - - 

Tem alguma profissão 
Sim 15 (83,3) 210 (87,9) 0,574 - - - - 

Não 3 (16,7) 29 (12,1) 
 

- - - - 

Trabalha atualmente 
Sim 10 (55,6) 110 (46,0) 0,434 - - - - 

Não 8 (44,4) 129 (54,0) 
 

- - - - 

Já ficou desempregado 
Sim 16 (88,9) 195 (81,6) 0,436 - - - - 

Não 2 (11,1) 44 (18,4) 
 

- - - - 

Já perdeu ente querido 
Sim 17 (94,4) 219 (92,0) 0,711 - - - - 

Não 1 (5,6) 19 (8,0) 
 

- - - - 

Esteve em situação de rua 
Sim 2 (11,1) 16 (6,7) 0,479 - - - - 

Não 16 (88,9) 223 (93,3) 
 

- - - - 

Foi presidiário 
Sim - 5 (2,1) 0,535 - - - - 

Não 18 (100,0) 234 (97,9) 
 

- - - - 

Variáveis clínicas         

Foi internado após HIV Sim 8 (50,0) 95 (40,9) 0,474 - - - - 

  Não 8 (50,0) 137 (59,1) 
 

- - - - 

Usa TARV Sim 15 (83,3) 210 (87,9) 0,574 - - - - 

  Não 3 (16,7) 29 (12,1) 
 

- - - - 

Adesão à TARV Sim 15 (83,3) 215 (90,3) 0,343 - - - - 

 Não 3 (16,7) 23 (9,7)  - - - - 

Histórico familiar de TAB 

II 

Sim 
3 (17,6) 4 (1,7) < 0,001 12,321 2,510 60,494 0,002 
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    Transtorno Bipolar Tipo II 
    

    Sim Não 
p* OR 

95%IC 
P** 

    N (%) N (%) LI LS 

  Não 14 (82,4) 230 (98,3) 
 

1,000 - - - 

Dependência/abuso de 

Álcool 

Sim 
6 (33,3) 20 (8,4) 0,001 5,475 1,856 16,149 0,002 

  Não 12 (66,7) 219 (91,6) 
 

1,000 - - - 

Uso de substâncias ilícitas Sim 5 (27,8) 15 (6,3) 0,001 5,744 1,807 18,254 0,003 

  Não 13 (72,2) 224 (93,7) 
 

1,000 - - - 

Dependência/sabuso de 

substâncias ilícitas 

Sim 
- 1 (1,5) 0,780 - - - - 

  Não 5 (100,0) 64 (98,5) 
 

- - - - 

Apresentou doença 

oportunista 

Sim 
9 (50,0) 93 (38,9) 0,354 - - - - 

  Não 9 (50,0) 146 (61,1) 
 

- - - - 

Efavirenz Sim 7 (38,9) 99 (41,8) 0,811 - - - - 

 Não 11 (61,1) 138 (58,2) 
 

- - - - 

Valor do último CD4 < 200 3 (16,7) 24 (10,5) 0,669 - - - - 

  200 - 500 5 (27,8) 79 (34,6) 
 

- - - - 

  >500 10 (55,6) 125 (54,8) 
 

- - - - 

Valor do CD4 mais baixo < 200 9 (50,0) 107 (47,8) 0,732 - - - - 

  200 - 500 8 (44,4) 91 (40,6) 
 

- - - - 

  >500 1 (5,6) 26 (11,6) 
 

- - - - 

Carga viral mais baixa < 10.000 4 (66,7) 77 (86,5) 0,241 - - - - 

  10.000 - 100.000 1 (16,7) 9 (10,1) 
 

- - - - 

  > 100.000 1 (16,7) 3 (3,4) 
 

- - - - 

Última carga viral < 10.000 5 (31,3) 79 (46,2) 0,384 - - - - 

 10.000 - 100.000 5 (31,3) 52 (30,4) 
 

- - - - 

 > 100.000 6 (37,5) 40 (23,4) 
 

- - - - 

* Qui-quadrado; ** Regressão binária. 

 

A Tabela 7 mostra os fatores que permaneceram associados ao transtorno bipolar 

tipo I após a regressão múltipla.  

 

 

Tabela 7 – Fatores associados ao transtorno bipolar tipo II (multivariada) entre portadores do 

vírus HIV da cidade de Fortaleza/CE, 2015 

Variáveis OR 
95%IC 

p 
LI LS 

Capital versus interior 4,445 0,966 20,466 0,055 

Histórico familiar de hipomania versus não ter histórico de hipomania 9,486 1,559 57,726 0,015 

Uso de substâncias não alcóolicas versus não usar 4,939 1,371 17,797 0,015 

 

4.6 Fatores Associados à Ansiedade Generalizada (TAG) 
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A prevalência de ansiedade generalizada na população do estudo foi de 14% (Tabela 

2).  A prevalência em mulheres foi de 20,4%, bem maior que em homens (10,1%), e, assim, 

estatisticamente significativa (p= 0,020) A prevalência de ansiedade generalizada 

correlacionou-se positivamente com ter renda familiar mais baixa (p=0,020). Dos 

entrevistados, 66,7% não estavam trabalhando atualmente. A prevalência do transtorno foi 

significativamente menor em pacientes que não estiveram em situação de rua, p= 0,014. Ter 

história familiar de ansiedade generalizada também se relacionou positivamente com a 

prevalência do transtorno (p<0,001). Nunca ter tido CD4 <200 também se correlacionou 

positivamente com maior prevalência do transtorno mental (Tabela 8). Encontrou-se que 3,4% 

já haviam sido internados pelo transtorno mental e 31,2% estavam fazendo tratamento para o 

transtorno.  

 

Tabela 8 – Fatores associados ao TAG (bivariada) entre portadores do vírus HIV da cidade de 

Fortaleza/CE, 2015 

    TAG       

  Sim Não p* OR 95%IC  P** 

  N (%) N (%)   LI LS   

Variáveis sociodemográficas 
       

Faixa etária 

> 18-29 6 (16,7) 29 (13,1) 0,847 - - - - 

> 30-59 28 (77,8) 179 (81,0)  - - - - 

> 60 anos 2 (5,6) 13 (5,9)  - - - - 

Sexo 
Masculino 16 (44,4) 143 (64,7) 0,020 1,00 - - - 

Feminino 20 (55,6) 78 (35,3)  2,292 1,123 4,675 0,023 

Estado civil 

Casado ou União 

Estável 
9 (25,0) 73 (33,0) 0,142 - - - - 

Divorciado ou 

Desquitado 
8 (22,2) 22 (10,0)  - - - - 

Solteiro sem parceiro 

fixo 
14 (38,9) 79 (35,7)  - - - - 

Viúvo 3 (8,3) 14 (6,3)  - - - - 

Solteiro com parceiro 

fixo 
2 (5,6) 33 (14,9)  - - - - 

Renda mensal 

familiar 

Acima de 10 salários  - 7 (3,3) 0,020 - - - 0,999 

De 4 a 10 salários  1 (3,0) 47 (22,1)  0,092 0,012 0,698 0,021 

De 2 a 4 salários  7 (21,2) 51 (23,9)  0,593 0,241 1,461 0,256 

Até 2 salários  25 (75,8) 108 (50,7)  1,000 - - - 

Procedente da 

capital 

Sim 23 (63,9) 139 (62,9) 0,384 - - - - 

Não 13 (36,1) 82 (37,1)  - - - - 

Se procedente do 

interior, qual zona de 

procedência 

Urbana 10 (76,9) 53 (64,6) 0,684 - - - - 

Rural 3 (23,1) 29 (35,4)  - - - - 

Raça 
Branca 6 (16,7) 43 (19,5) 0,680 - - - - 

Negra/Parda 30 (83,3) 177 (80,5)  - - - - 

Escolaridade 

Analfabeto 3 (8,3) 17 (7,7) 0,171 - - - - 

Ensino Fundamental 18 (50,0) 88 (39,8)  - - - - 

Ensino Médio 11 (30,6) 84 (38,0)  - - - - 

Ensino Superior 4 (11,1) 32 (14,5)  - - - - 

Tem alguma Sim 29 (80,6) 196 (88,7) 0,083 - - - - 
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* p do Qui-quadrado; ** p da Regressão binária. 

 

A Tabela 9 mostra os fatores que permaneceram associados ao TAG após a regressão 

múltipla.  

 

profissão Não 7 (19,4) 25 (11,3)  - - - - 

Trabalha atualmente 
Sim 12 (33,3) 108 (48,9) 0,252 - - - - 

Não 24 (66,7) 113 (51,1)  - - - - 

Já ficou 

desempregado 

Sim 32 (88,9) 179 (81,0) 0,857 - - - - 

Não 4 (11,1) 42 (19,0)  - - - - 

Já perdeu algum ente 

querido 

Sim 32 (91,4) 204 (92,3) 0,857 - - - - 

Não 3 (8,60) 17 (7,7)  - - - - 

Esteve em situação 

de rua 

Sim 6 (16,7) 12 (5,4) 0,014 3,483 1,216 9,975 0,020 

Não 30 (83,3) 209 (94,6)  1,000 - - - 

Foi presidiário 
Sim 2 (5,6) 3 (1,4) 0,091 - - - - 

Não 34 (94,4) 218 (98,6)  - - - - 

Variáveis clínicas           

Foi internado após 

HIV 

Sim 13 (36,1) 90 (42,5) 0,475 - - - - 

Não 23 (63,9) 122 (57,5)  - - - - 

Usa TARV 
Sim 35 (97,2) 190 (86,0) 0,058 - - - - 

Não 1 (2,8) 31 (14,0)  - - - - 

Adesão à TARV 
Sim 32 (88,9) 198 (90,0) 0,838 - - - - 

Não 4 (11,1) 22 (10,0)  - - - - 

Histórico familiar de 

TAG 

Sim 15 (48,4) 1 (0,5) <0,001 206,250 25,590 1662,335 <0,001 

Não 16 (51,6) 220 (99,5)  1,000 - - - 

Dependência/abuso 

de Álcool 
Sim 4 (11,1) 22 (10,0) 0,831 - - - - 

 Não 32 (88,9) 199 (90,0)  - - - - 

Uso de substâncias 

ilícitas 
Sim 2 (5,6) 18 (8,1) 0,591 - - - - 

 Não 34 (94,4) 203 (91,9)  - - - - 

Dependência/abuso 

de substâncias 

ilícitas 

Sim - 1 (1,7) 0,681 - - - - 

Não 10 (100,0) 59 (98,3)  - - - - 

Apresentou doença 

oportunista 
Sim 12 (33,3) 90 (40,7) 0,401 - - - - 

 Não 24 (66,7) 131 (59,3)  - - - - 

Efavirenz Sim 17 (48,6) 89 (40,5) 0,365 - - - - 

 Não 18 (51,4) 131 (59,5)  - - - - 

Valor do último 

CD4 
< 200 2 (5,7) 25 (11,8) 0,101 - - - - 

 200 - 500 8 (22,9) 76 (36,0)  - - - - 

 >500 25 (71,4) 110 (52,1)  - - - - 

Valor do CD4 mais 

baixo 
< 200 7 (21,2) 109 (52,2) 0,003 1,000 - - - 

 200 - 500 19 (57,6) 80 (38,3)  3,698 1,484 9,218 ,005 

 >500 7 (21,2) 20 (9,6)  5,450 1,724 17,230 ,004 

Carga viral mais 

baixa 
< 10.000 12 (85,7) 69 (85,2) 0,058 - - - - 

 10.000 - 100.000 - 10 (12,3)  - - - - 

 > 100.000 2 (14,3) 2 (2,5)  - - - - 

Última carga viral < 10.000 17 (56,7) 67 (42,7) 0,117 - - - - 

 10.000 - 100.000 10 (33,3) 47 (29,9)  - - - - 

 > 100.000 3 (10,0) 43 (27,4)  - - - - 
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Tabela 9 – Fatores associados ao TAG (multivariada) entre portadores do vírus HIV da 

cidade de Fortaleza/CE, 2015 

Variáveis OR 
95%IC 

p 
LI LS 

Sexo Feminino versus masculino 2,909 1,296 6,530 0,010 

CD4 200-500 versus < 200 3,266 1,280 8,330 0,013 

CD4 > 500 versus < 200 4,089 1,230 13,594 0,022 

Esteve em situação de rua versus não esteve 3,484 1,087 11,164 0,036 

 

4.7 Fatores associados à síndrome psicótica 

 

A prevalência de síndrome psicótica na população do estudo foi de 10,5% (Tabela 2). 

Na análise bivariada (Tabela 10) foram estatisticamente significativos os fatores de não 

trabalhar atualmente e ter estado em situação de rua (p <0,001, =0,013). Também foi 

estatisticamente significativo ter sido internado pelo HIV (p=0,017). Encontrou-se que 48% 

faziam tratamento para o transtorno mental e 19,2 % haviam sido internados pelo transtorno.  

 

 

Tabela 10 – Fatores associados à síndrome psicótica (bivariada) entre portadores do vírus 

HIV da cidade de Fortaleza/CE, 2015 

  
Síndrome psicótica 

p* OR 
  

p** 
  

Sim Não 95%IC 

  
N (%) N (%) LI LS 

Variáveis sociodemográficas   
     

Faixa etária > 18-29 4 (14,8) 31 (13,5) 0,910 - - - - 

 
> 30-59 21 (77,8) 186 (80,9)  - - - - 

 
> 60 anos 2 (7,4) 13 (5,7)  - - - - 

Sexo Masculino 16 (59,3) 143 (62,2) 0,768 - - - - 

 
Feminino 11 (40,7) 87 (37,8)  - - - - 

Estado civil 
Casado ou União 

Estável 
8 (29,6) 74 (32,2) 0,163 - - - - 

 

Divorciado ou 

Desquitado 
4 (14,8) 26 (11,3)  - - - - 

 

Solteiro sem parceiro 

fixo 
14 (51,9) 79 (34,3)  - - - - 

 
Viúvo - 17 (7,4)  - - - - 

 

Solteiro com parceiro 

fixo 
1 (3,7) 34 (14,8)  - - - - 

Renda mensal familiar 

Acima de 10 salários 1 (4,2) 6 (2,7) 0,737 - - - - 

De 4 a 10 salários  3 (12,5) 45 (20,3)  - - - - 

De 2 a 4 salários  5 (20,8) 53 (23,9)  - - - - 

Até 2 salários  15 (62,5) 118 (53,2)  - - - - 

Procedente da capital Sim 13 (48,1) 149 (64,8) 0,090 - - - - 

 
Não 14 (51,9) 81 (35,2)  - - - - 

Se procedente do interior, qual  Urbana 11 (78,6) 52 (64,2) 0,293 - - - - 
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* p do Qui-quadrado; ** p da Regressão binária. 

 

zona de procedência Rural 3 (21,4) 29 (35,8)  - - - - 

Raça Branca 8 (29,6) 41 (17,9) 0,143 - - - - 

 
Negra/Parda 19 (70,4) 188 (82,1)  - - - - 

Escolaridade Analfabeto 5 (18,5) 15 (6,5) 0,055 - - - - 

 
Ensino Fundamental 13 (48,1) 93 (40,4)  - - - - 

 
Ensino Médio 5 (18,5) 90 (39,1)  - - - - 

 
Ensino Superior 4 (18,5) 32 (13,9)  - - - - 

Tem alguma profissão Sim 25 (92,6) 200 (87,0) 0,401 - - - - 

 
Não 2 (7,4) 30 (13,0)  - - - - 

Trabalha atualmente Sim 4 (14,8) 116 (50,4) <0,001 1,000 - - - 

 
Não 23 (85,2) 114 (49,6)  5,851 1,962 17,451 0,002 

Já ficou desempregado Sim 24 (88,9) 187 (81,3) 0,331 - - - - 

 
Não 3 (11,1) 43 (18,7)  - - - - 

Já perdeu algum ente querido 
Sim 25 (92,6) 211 (92,1) 0,934 - - - - 

Não 2 (7,4) 18 (7,9)  - - - - 

Esteve em situação de rua 
Sim 5 (18,5) 13 (5,7) 0,013 3,794 1,237 11,636 0,020 

Não 22 (81,5) 217 (94,3)  1,000 - - - 

Foi presidiário Sim - 5 (2,2) 0,439 - - - - 

 
Não 27 (100,0) 225 (97,8)  - - - - 

Variáveis clínicas         

Foi internado após HIV Sim 17 (63,0) 86 (38,9) 0,017 2,669 1,168 6,099 0,020 

 
Não 10 (37,0) 135 (61,1)  1,000 - - - 

Usa TARV Sim 26 (96,3) 199 (86,5) 0,146 - - - - 

 Não 1 (3,7) 31 (13,5)  - - - - 

Adesão à TARV Sim 22 (81,5) 208 (90,8) 0,128 - - - - 

 
Não 5 (18,5) 21 (9,2)  - - - - 

Histórico familiar de psicose 
Sim 11 (55,0) - 0,283 - - - - 

Não 9 (45,0) 1 (100,0)  - - - - 

Dependência/abuso de Álcool 
Sim 4 (14,8) 22 (9,6) 0,382 - - - - 

Não 23 (85,2) 208 (90,4)  - - - - 

Uso de substâncias ilícitas 
Sim 3 (11,1) 17 (7,4) 0,495 - - - - 

Não 24 (88,9) 213 (92,6)  - - - - 

Dependência/abuso de substâncias 

ilícitas 

Sim - 1 (1,6) 0,758 - - - - 

Não 6 (100,0) 63 (98,4)  - - - - 

Apresentou doença oportunista 
Sim 14 (51,9) 88 (38,3) 0,172 - - - - 

Não 13 (48,1) 142 (61,7)  - - - - 

Efavirenz Sim 7 (25,9) 99 (43,4) 0,081 - - - - 

 Não 20 (74,1) 129 (56,6)  - - - - 

Valor do último CD4 

< 200 3 (11,1) 24 (11,0) 0,996 - - - - 

200 - 500 9 (33,3) 75 (34,2)  - - - - 

>500 15 (55,6) 120 (54,8)  - - - - 

Valor do CD4 mais baixo 

< 200 12 (44,4) 104 (48,4) 0,918 - - - - 

200 - 500 12 (44,4) 87 (40,5)  - - - - 

>500 3 (11,1) 24 (11,2)  - - - - 

Carga viral mais baixa < 10.000 4 (66,7) 77 (86,5) 0,241 - - - - 

 10.000 - 100.000 1 (16,7) 9 (10,1)  - - - - 

 > 100.000 1 (16,7) 3 (3,4)  - - - - 

Última carga viral < 10.000 11 (50,0) 73 (44,2) 0,385 - - - - 

 10.000 - 100.000 4 (18,2) 53 (32,1)  - - - - 

 > 100.000 7 (31,8) 39 (23,6)  - - - - 
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A Tabela 11 mostra os fatores que permaneceram associados à síndrome psicótica 

após a regressão múltipla.  

 

Tabela 11 – Fatores associados à síndrome psicótica (multivariada) entre portadores do vírus 

HIV da cidade de Fortaleza/CE, 2015 

Variáveis OR 
95%IC 

p 
LI LS 

Não trabalha atualmente versus Trabalha atualmente 5,791 1928 17,35 0,002 

Este em situação de rua versus Não esteve em situação de rua 3,685 1,136 11,950 0,030 

 

4.8 Fatores associados ao abuso/dependência de álcool 

 

A prevalência do abuso/dependência de álcool foi de 10,1%, sendo 13,2% no sexo 

masculino e 5,1% no sexo feminino (Tabela 2). Na análise bivariada (Tabela 12), ser do sexo 

masculino correlacionou-se positivamente para apresentar o transtorno (p=0,036). Apresentar 

história familiar de abuso/dependência de álcool foi uma variável estatisticamente 

significativa (p<0,001). Uso de substâncias ilícitas, abuso/dependência de substâncias ilícitas 

também foram significativas (p< 0,001, p=0,005). Ter apresentado último CD4<200 mostrou-

se estatisticamente significativo (p=0,036). Dos entrevistados, 22,2% estavam em tratamento 

para o transtorno e 25% haviam sido internados para o transtorno.  

 

Tabela 12 – Fatores associados à dependência/abuso de álcool (bivariada) entre portadores do 

vírus HIV da cidade de Fortaleza/CE, 2015 

  

Dependência/abuso de 

álcool      

  
Sim Não 

p* OR 
95%IC 

p** 

  
N (%) N (%) LI LS 

Variáveis sociodemográficas   
     

Faixa etária > 18-29 5 (19,2) 30 (13,0) 0,634 - - - - 

 
> 30-59 20 (76,9) 187 (81,0)  - - - - 

 
> 60 anos 1 (3,8) 14 (6,1)  - - - - 

Sexo Masculino 21 (80,8) 138 (59,7) 0,036 2,830 1,031 7,772 0,044 

 
Feminino 5 (19,2) 93 (40,3)  1,000 - - - 

Estado civil 
Casado ou União 

Estável 
9 (34,6) 73 (31,6) 0,603 - - - - 

 

Divorciado ou 

Desquitado 
2 (7,7) 28 (12,1)  - - - - 

 

Solteiro sem 

parceiro fixo 
11 (42,3) 82 (35,5)  - - - - 

 
Viúvo - 17 (7,4)  - - - - 

 

Solteiro com 

parceiro fixo 
4 (15,4) 31 (13,4)  - - - - 

Renda mensal familiar 
Acima de 10 

salários 
- 7 (3,2) 0,475 - - - - 



47 

 

 

 

De 4 a 10 

salários  
3 (12,5) 45 (20,3)  - - - - 

De 2 a 4 salários  8 (33,3) 50 (22,5)  - - - - 

Até 2 salários  13 (54,2) 120 (54,1)  - - - - 

Procedente da apital Sim 18 (69,2) 144 (62,3) 0,490 - - - - 

 
Não 8 (930,8) 87 (37,7)  - - - - 

Se procedente do 

interior, qual zona de 

procedência 

Urbana 4 (50,0) 59 (67,8) 0,308 - - - - 

Rural 4 (50,0) 28 (32,2)  - - - - 

Raça Branca 6 (23,1) 43 (18,7) 0,590 - - - - 

 
Negra/Parda 20 (76,9) 187 (81,3)  - - - - 

Escolaridade 

Analfabeto 2 97,7) 18 (7,8) 0,319 - - - - 

Ensino 

Fundamental 
15 (57,7) 91 (39,4)  - - - - 

Ensino Médio 7 (26,9) 88 (38,1)  - - - - 

Ensino Superior 2 (7,7) 34 (14,7)  - - - - 

Tem alguma profissão Sim 22 (84,6) 203 (87,9) 0,633 - - - - 

 
Não 4 (15,4) 28 (12,1)  - - - - 

Trabalha atualmente Sim 11 (42,3) 109 (47,2) 0,636 - - - - 

 
Não 15 (57,7) 122 (52,8)  - - - - 

Já ficou desempregado Sim 23 (88,5) 188 (81,4) 0,372 - - - - 

 
Não 3 (11,5) 43 (18,6)  - - - - 

Já perdeu algum ente 

querido 

Sim 25 (96,2) 211 (91,7) 0,427 - - - - 

Não 1 (3,8) 19 (8,3)  - - - - 

Esteve em situação de 

rua 

Sim 4 (15,4) 14 (6,1) 0,077 - - - - 

Não 22 (84,6) 217 (93,9)  - - - - 

Foi presidiário 
Sim - 5 (2,2) 0,449 - - - - 

Não 26 (100,0) 226 (97,8)  - - - - 

Variáveis clínicas         

Foi internado após HIV 
Sim 12 (48,0) 91 (40,8) 0,489 - - - - 

Não 13 (52,0) 132 (59,2)  - - - - 

Usa TARV Sim 24 (92,3) 201 (87,0) 0,438 - - - - 

 Não 2 (7,7) 30 (13,0)  - - - - 

Adesão à TARV 
Sim 21 (80,8) 209 (90,9) 0,106 - - - - 

Não 5 (19,2) 21 (9,1)  - - - - 

Histórico familiar de 

abuso/dependência de 

álcool 

Sim 17 (68,0) 1 (0,4) <0,001 488,750 57,710 4139,275 <0,001 

Não 8  (32,0) 230 (99,6)  1,000 - - - 

Uso de substâncias 

ilícitas 

Sim 8 (30,8) 12 (5,2) <0,001 8,111 2,938 22,393 <0,001 

Não 18 (69,2) 219 (94,8)  1,000 - - - 

Dependência/abuso de 

substâncias ilícitas 

Sim 1 (12,5) - 0,005 - - - - 

Não 7 (87,5) 62 (100,0)  - - - - 

Apresentou doença 

oportunista 

Sim 12 (46,2) 90 (39,0) 0,477 - - - - 

Não 14 (53,8) 141 (61,0)  - - - - 

Efavirenz Sim 15 (57,7) 91(39,7) 0,078 - - - - 

 Não 11 (42,3) 138 (60,3)  - - - - 

Valor do último CD4 

< 200 6 (23,1) 21 (9,5) 0,036 4,000 1,290 12,402 0,016 

200 - 500 11 (42,3) 73 (33,2)  2,110 ,835 5,330 0,114 

>500 9 (34,6) 126 (57,3)  1,000 - - - 

Valor do CD4 mais 

baixo 

< 200 14 (53,8) 102 (47,2) 0,779 - - - - 

200 - 500 9 (34,6) 90 (41,7)  - - - - 

>500 3 (11,5) 24 (11,1)  - - - - 

Carga viral mais baixa 

< 10.000 8 (72,7) 73 (86,9) 0,444 - - - - 

10.000 - 100.000 2 (18,2) 8 (9,5)  - - - - 

> 100.000 1 (9,1) 3 (3,6)  - - - - 

Última carga viral 
< 10.000 8 (38,1) 76 (45,8) 0,604 - - - - 

10.000 - 100.000 6 (28,6) 51 (30,7)  - - - - 
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* p do qui-quadrado; ** p da regressão binária. 

 

A Tabela 13 mostra os fatores que permaneceram associados ao abuso/dependência 

de álcool após a regressão múltipla.  

 

Tabela 13 – Fatores associados à dependência/abuso de álcool (multivariada) entre portadores 

do vírus HIV da cidade de Fortaleza/CE, 2015 

Variáveis OR 
95%IC 

p 
LI LS 

História familiar de DAA versus não tem 421,537 48,137 3691,443 <0,001 

Uso de substancia ilícita versus não usou 6,106 1,184 31,500 0,031 

 

4.9 Fatores associados ao uso de substâncias não alcoólicas  

 

A prevalência do uso de substâncias não alcoólicas foi de 7,8%, sendo de 10,7% em 

homens e 3,1% em mulheres (Tabela 2). Ser do sexo masculino e ter sido presidiário 

correlacionaram-se positivamente com o transtorno (p=0,027, p=0,007). Também foram 

estatisticamente significativas as variáveis não adesão à TARV e apresentar diagnóstico de 

abuso ou dependência de álcool (p<0,001 e p<0,001) (Tabela 14). Do total, 29,4% haviam 

sido internados pelo transtorno e 38,5% faziam tratamento para o transtorno. 

 

Tabela 14 – Fatores associados ao uso de substâncias ilícitas (bivariada) entre portadores do 

vírus HIV da cidade de Fortaleza/CE, 2015 

> 100.000 7 (33,3) 39 (23,5)  - - - - 

  
Uso de substâncias ilícitas 

p* OR 
  

p** 
  

Sim Não 95%IC 

  
N (%) N (%) LI LS 

Variáveis sociodemográficas   
     

Faixa etária 

> 18-29 4 (20,0) 31 (13,1) 0,685 - - - - 

> 30-59 15 (75,0) 192 (81,0)  - - - - 

> 60 anos 1 (5,0) 14 (5,9)  - - - - 

Sexo Masculino 17 (85,0) 142 (59,9) 0,027 3,791 1,081 13,293 0,037 

 
Feminino 3 (15,0) 95 (40,1)  1,000 - - - 

Estado civil 

Casado ou União Estável 3 (15,0) 79 (33,3) 0,376 - - - - 

Divorciado ou Desquitado 2 (10,0) 28 (11,8)  - - - - 

Solteiro sem parceiro fixo 11 (55,0) 82 (34,6)  - - - - 

Viúvo 1 (5,0) 16 (6,8)  - - - - 

Solteiro com parceiro fixo 3 (15,0) 32 (13,5)  - - - - 

Renda mensal 

familiar 

Acima de 10 salários - 7 (3,1) 0,447 - - - - 

De 4 a 10 salários  6 (31,6) 42 (18,5)  - - - - 

De 2 a 4 salários  3 (15,8) 55 (24,2)  - - - - 

Até 2 salários  10 (52,6) 123 (54,2)  - - - - 

Procedente da capital Sim 15 (75,0) 147 (62,0) 0,248 - - - - 
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* p do Qui-quadrado; ** p da Regressão binária. 

 

A Tabela 15 mostra os fatores que permaneceram associados ao uso de substâncias 

não alcoólicas após a regressão múltipla.  

 
Não 5 (25,0) 90 (38,0)  - - - - 

Se procedente do 

interior, qual zona de 

procedência 

Urbana 5 (100,0) 58 (64,4) 0,102 - - - - 

Rural - 32 (35,6)  - - - - 

Raça Branca 5 (26,3) 44 (18,6) 0,409 - - - - 

 
Negra/Parda 14 (73,7) 193 (81,4)  - - - - 

Escolaridade 

Analfabeto - 20 (8,4) 0,095 - - - - 

Ensino Fundamental 13 (65,0) 93 (39,2)  - - - - 

Ensino Médio 4 (20,0) 91 (38,4)  - - - - 

Ensino Superior 3 (15,0) 33 (13,9)  - - - - 

Tem alguma profissão 
Sim 17 (85,0) 208 (87,8) 0,719 - - - - 

Não 3 (15,0) 29 (12,2)  - - - - 

Trabalha atualmente Sim 9 (45,0) 111 (46,8) 0,874 - - - - 

 
Não 11 (55,0) 126 (53,2)  - - - - 

Já ficou 

desempregado 

Sim 18 (90,0) 193 (81,4) 0,337 - - - - 

Não 2 (10,0) 44 (18,6)  - - - - 

Já perdeu algum ente 

querido 

Sim 17 (85,0) 219 (92,8) 0,212 - - - - 

Não 3 (15,0) 17 (7,2)  - - - - 

Esteve em situação de 

rua 

Sim 3 (15,0) 15 (6,3) 0,145 - - - - 

Não 17 (85,0) 222 (93,7)  - - - - 

Foi presidiário 
Sim 2 (10,0) 3 (1,3) 0,007 8,667 1,360 55,246 0,022 

Não 18 (90,0) 234 (98,7)  1,000 - - - 

Variáveis clínicas         

Foi internado após 

HIV 

Sim 5 (27,8) 98 (42,6) 0,219 - - - - 

Não 13 (72,2) 132 (57,4)  - - - - 

Usa TARV Sim 17 (85,0) 208 (87,8) 0,719 - - - - 

 Não 3 (15,0) 29 (12,2)  - - - - 

Adesão à TARV 
Sim 12 (60,0) 218 (92,4) <0,001 1,000 - - - 

Não 8 (40,0) 18 (7,6)  8,074 2,924 22,292 <0,000 

Histórico familiar de 

uso de substâncias 

não alcoólicas 

Sim 3 (33,3) - 0,338 - - - - 

Não 6 (66,7) 2 (100,0)  - - - - 

Dependência/abuso 

de álcool 

Sim 12 (60,0) 219 (92,4) <0,001 8,111 2,938 22,393 <0,000 

Não 8 (40,0) 18 (7,6)  1,000 - - - 

Apresentou doença 

oportunista 

Sim 7 (35,0) 95 (40,1) 0,655 - - - - 

Não 13 (65,0) 142 (59,9)  - - - - 

Efavirenz Sim 7 (35,0) 99 (42,1) 0,535 - - - - 

 Não 13 (65,0) 136 (57,9)  - - - - 

Valor do último CD4 < 200 3 (15,0) 24 (10,6) 0,806 - - - - 

 200 - 500 6 (30,0) 78 (34,5)  - - - - 

 >500 11 (55,0) 124 (54,9)  - - - - 

Valor do CD4 mais 

baixo 

< 200 7 (35,0) 109 (49,1) 0,475 - - - - 

200 - 500 10 (50,0) 89 (40,1)  - - - - 

>500 3 (15,0) 24 (10,8)  - - - - 

Carga viral mais 

baixa 
< 10.000 5 (71,4) 76 (86,4) 0,243 - - - - 

 10.000 - 100.000 2 (28,6) 8 (9,1)  - - - - 

 > 100.000 - 4 (4,5)  - - - - 

Última carga viral < 10.000 7 (50,0) 77 (44,5) 0,645 - - - - 

 10.000 - 100.000 5 (35,7) 52 (30,1)  - - - - 

 > 100.000 2 (14,3) 44 (25,4)  - - - - 
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Tabela 15 – Fatores associados a substâncias ilícitas (multivariada) entre portadores do vírus 

HIV da cidade de Fortaleza/CE, 2015 

Variáveis OR 
95%IC 

p 
LI LS 

DAA versus não ter DAA 4,739 1,338 16,781 0,016 

Sexo masculino versus sexo feminino 11,305 1,696 75,344 0,012 

Adesão à TARV versus abandono 20,656 4,451 95,864 0,000 
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5 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo foram encontrados dados sociodemográficos semelhantes aos achados 

na população do boletim epidemiológico de 2014 (BRASIL, 2014). Em relação ao sexo, 

foram achadas prevalências de HIV de 61,9% no sexo masculino e de 38,1% no sexo 

feminino, enquanto o boletim epidemiológico (BRASIL, 2014) apontou prevalências de 

64,9% e 35,1%, respectivamente. No estudo, encontramos maior prevalência no grupo de 30 a 

59 anos (80%), ao passo que no boletim a maior prevalência ocorreu no grupo de 30 a 49 

anos. 

Em relação à raça, registrou-se nesta pesquisa maior prevalência nas raças preta e 

parda (80%). No boletim epidemiológico (BRASIL, 2014) foi comprovada também 

prevalência maior nas raças negra e parda (51,7%), porém esta pesquisa diferiu bastante da do 

boletim epidemiológico por ter achado prevalência da raça branca de apenas 19,1%, ao passo 

que no boletim essa prevalência foi de 41,3%. Essa grande diferença deve-se provavelmente 

ao grande número de etnias presentes no Brasil, e também pela subjetividade da resposta do 

sujeito à pergunta sobre como ele classifica sua raça/cor. 

Em relação ao grau de instrução, esta investigação revela a prevalência do ensino 

fundamental incompleto de 41,2% e de ensino médio de 37,0%, enquanto no boletim 

epidemiológico foram encontradas prevalências de 23,2% e de 21,3%, respectivamente. Essa 

diversidade é possivelmente explicada pelas grandes diferenças sociodemográficas que o país 

apresenta. 

Como observamos na Tabela 2, a prevalência de depressão foi de 29,2%, bem maior 

do que na população geral. O levantamento utilizando a CIDI na população geral em São 

Paulo encontrou uma prevalência de 16,9% (VIANA; ANDRADE, 2012). Nesse mesmo 

levantamento, demonstrou-se que a prevalência de depressão em mulheres é bem maior que a 

de homens (23% e 10% respectivamente). Este estudo também encontrou prevalência maior 

de depressão entre as mulheres do que entre os homens (44,9% e 19,5% respectivamente). 

Em artigos revisados para este estudo, encontramos uma prevalência de depressão 

que variou entre 14% e 72%. Como observou Sheer et al. (2011), em estudo de revisão de 90 

artigos, que encontrou uma prevalência de 0 a 80%, essa grande variação é devida à 

significativa variedade de instrumentos utilizados. Os instrumentos diagnósticos estruturados 

como a SCID e O MINI são mais confiáveis que os de avaliação de sintomas e os 

autoaplicáveis como o BID, o BSI, o IDD, o PHQ, o HADS. 
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O estudo de Myer et al. (2008), que detectou uma prevalência de 14% e foi realizado 

com um N de 465 e utilizou o MINI, e o estudo de Morrison et al. (2002), que encontrou uma 

prevalência de 19,4%, utilizando a SCID, são mais confiáveis que as análises que 

encontraram grande prevalência de depressão, como a de L’akoa (63%,) utilizando o PHQ-9 

(L’AKOA et al., 2013). No entanto, estudo de Berger-Greenstein et al.(2007) foi realizado por 

instrumento confiável (a SCID) e apontou uma prevalência de depressão muito alta (72,9%), 

porém utilizou uma amostra pequena, de 85 pacientes, o que diminui o seu grau de 

confiabilidade. 

O presente estudo encontrou uma prevalência intermediária (29,2%) e se aproxima 

da prevalência (25,8%) do estudo realizado no HC da USP utilizando a SCID (MELLO; 

MALBERGIER, 2006). 

Podemos observar na Tabela 3 que o estado civil foi estatisticamente significativo (p 

= 0,035), tendo obtido maior prevalência o grupo dos divorciados e desquitados. Dados 

semelhantes foram encontrados em outros estudos (KOMITI et al., 2002; UNNIKRISHNAN 

et al., 2012). 

A renda também se mostrou estatisticamente significativa (p= 0,034), tendo maior 

prevalência de depressão os que tinham renda familiar até dois salários mínimos. Dados 

semelhantes foram encontrados em outro estudo (SILVEIRA et al., 2012). 

O grau de instrução foi estatisticamente significativo (p=0,001). Ser analfabeto 

apresenta uma chance de 7,573 maior de desenvolver depressão do que ter nível superior. 

Resultados semelhantes foram encontrado por Shacham et al. (2012). 

Ter alguma profissão e estar trabalhando atualmente apresentaram menor prevalência 

de depressão (p=0,006, p<0,001, respectivamente). Quem já ficou desempregado, por outro 

lado, teve uma chance de 2,853 maior de desenvolver depressão. Estudo que encontrou 

resultados semelhantes foi o de Bing et al. (2001).  

O histórico familiar de depressão foi estatisticamente significativo (p=0,002). Quem 

tem histórico familiar de depressão teve uma chance 8,061 maior de apresentar o transtorno. 

Não foi observada, como em outros estudos (MELLO; MALBERGIER, 2006; 

PENCE et al., 2006), relação entre a maior prevalência da depressão com a evolução da 

doença: 67,6% nunca foram internados pelo HIV, 42,1% já haviam apresentado CD4 <200. 

Podemos atribuir esses resultados ao fato de que a depressão ocorre mais no momento da 

descoberta da doença, em reação ao diagnóstico, tendo os pacientes com mais tempo de 

doença desenvolvido maior resiliência.  
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A prevalência de transtorno bipolar encontrada no estudo foi de 11,7%, sendo de 4,7 a 

de  bipolar tipo I e de 7,0% a de bipolar tipo II. Essa prevalência é bem maior do que a 

encontrada na população no levantamento realizado na cidade de São Paulo, que encontrou 

prevalência de 2,1% de transtorno bipolar tipo I somado ao transtorno bipolar tipo II. 

Estudo realizado no HC da UFC, utilizando o MINI,  também achou prevalência bem 

maior do que a da população geral (8,1%) (DE SOUSA GURGEL,2013). Estudo realizado por 

Berger-Greenstein et al. (2007), utilizando a SCID, encontrou uma prevalência que também 

foi maior que a da população geral (14,1%). Atkinson et al., utilizando o MINI, obteve 

prevalência bem mais elevada que os estudos citados anteriormente (23%), mas isso 

provavemente é devido à pequena amostra do estudo (34 indivíduos).  

No transtorno bipolar tipo I, assim como na depressão, estado civil e apresentar 

história familiar do transtorno foram fatores associados à maior prevalência.Ter ficado em 

situação de rua também relacionou-se positivamente à prevalência do transtorno.  

O grupo de participantes que nunca apresentou CD4 <200 teve chance maior de ser 

diagnosticado como bipolar tipo I. 

O abuso/dependência de substâncias, apesar da não significância estatística, teve 

importância no estudo para o transtorno bipolar tipo II. Foi encontrada uma prevalência de 

abuso/dependência de álcool de 33,3% e de uso de substâncias ilícitas de 27,8%, enquanto na 

população geral do estudo esses percentuais  foram de 10,1% e 7,8%, respectivamente.  

Essa comorbidade entre transtorno bipolar e abuso/dependência de substâncias foi bem 

menos expressiva do que a encontrada no estudo realizado por Berger-Greenstein et al. 

(2007), que obteve uma prevalência de 61% de abuso/dependência de substância no 

transtorno bipolar. Isso deve-se provavelmente à característica do comportamento da 

população estudada, que apresenta abuso/dependência de substâncias, que, sabidamente, tem 

baixa adesão, o que explica a pouca participação no estudo, que foi realizado no momento em 

que os indivíduos aguardavam a consulta com o infectologista. O fato de a prevalência de uso 

de substâncias ter sido bem maior no transtorno bipolar tipo II, em relação ao tipo I, deve-se 

possivelmente à menor adesão dos pacientes com transtorno bipolar tipo I ao tratamento. 

O transtorno bipolar tipo II foi significativamente mais prevalente no sexo masculino 

do que no feminino. Isso precisa ser investigado melhor em futuros estudos, já que o 

transtorno bipolar na população geral tem a mesma prevalência no sexo masculino e no sexo 

feminino.  

Como observado na depressão e no transtorno bipolar tipo I, a história familiar do 

transtorno foi variável estatisticamente significativa no transtorno bipolar tipo II. 
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A Tabela 2 mostra uma prevalência de ansiedade generaliza de 14%, bem maior do 

que a da população geral, medida pelo levantamento com a CIDI (3,7%). Como na depressão, 

a prevalência em mulheres é maior do que em homens. Assim, obteve-se no estudo 

prevalência em homens e em mulheres de 10,1% e 20,4%, respectivamente. A prevalência na 

população geral é de 4,6% em mulheres e de 2,6% em homens. 

Foram encontrados  poucos estudos que avaliaram a prevalência de TAG, muitos deles 

analisando os transtornos de ansiedade como um todo. O estudo realizado por Olagunju et al. 

(2012), utlizando a Schedule for Clinical Assessment Neuropsychiatric, instrumento menos 

confiável que o questionário estruturado, encontrou a prevalência de TAG de apenas 1,4%. 

O estudo realizado por Bing et al. (2001) foi o que encontrou prevalência de TAG 

mais aproximada ao presente estudo (15,8%). Já o estudo realizado por Berger-Greenstein et 

al. (2007), utilizando a SCID, encontrou uma prevalência de TAG de 3,6%, no entanto foi 

realizado com amostra de apenas 85 indivíduos. 

 No presente estudo, a prevalência de ansiedade generalizada correlacionou-se 

positivamente com a variável ter renda familiar mais baixa. Sessenta e seis vírgula sete por 

cento dos indivíduos não estavam trabalhando atualmente, o que mostra a importância do 

trabalho para a prevalência do transtorno. Outros estudos obtiveram resultados semelhantes 

(BING et al., 2001; CAMPOS et al., 2008; SHACHAM et al., 2012) 

A prevalência de TAG mais alta em mulheres foi encontrada, como nesta pesquisa, em 

outras pesquisas (CAMPOS et al., 2008). 

Assim como na depressão e no transtorno bipolar, foi achada uma relação significativa 

entre a prevalência do transtorno com a história familiar. 

A prevalência do transtorno foi significativamente menor em pacientes que não 

estiveram em situação de rua.  

Ao contrário deste estudo, em outros estudos a prevalência de ansiedade foi maior em 

indivíduos que tinham CD4 mais baixo. (SHACHAM et al., 2012). Não houve correlação 

entre o CD4 e a prevalência no estudo realizado por Gaynes et al. (2008). 

Alguns estudos avaliaram a prevalência, que foi bem alta, de transtornos ansiosos 

como um todo. Pappin et al. (2012) encontraram uma prevalência de ansiedade de 30,6%, 

Campos et al. (2006) acharam uma prevalência de ansiedade de 35,8%, Celesia et al. ( 2013) 

apontaram prevalência de 47% e Shacham et al., (2012) de 33%. 

Como observamos na Tabela 2, foi encontrada na presente investigação a prevalência 

de síndrome psicótica de 10,5%. Observa-se na literatura variação da prevalência de psicose 

de 0,5 a 15% (HINKIN et al., 2001).  
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Assim como na depressão e no transtorno bipolar tipo I foi observada significância 

estatística da variável não estar trabalhando atualmente. Assim também como no transtorno 

bipolar tipo I, ter estado em situação de rua correlacionou-se positivamente com o transtorno. 

Ter sido internado pelo HIV foi um fator estatisticamente significativo.  

A prevalência de abuso/dependência de álcool foi de 10,1%, sendo 13,2% no sexo 

masculino e 5,1% no sexo feminino. Gaynes et al. ( 2008) encontrou prevalência semelhante 

utilizando a SCID (11%). Myer et al. (2008), utilizando o MINI, encontrou uma prevalência 

de abuso/dependência de álcool de 7%. Essas prevalências estão abaixo das da população 

geral, em que a prevalência de abuso/dependência de álcool é de 13,1%. Isso se deve 

provavelmente ao fato da baixa adesão ao tratamento dessa população, que não comparece à 

consulta. 

Ser do sexo masculino no abuso/dependência de álcool, assim como no transtorno 

bipolar tipo II, foi estatisticamente significativo, o que é também encontrado na população 

geral.  

Apresentar história familiar, fator observado também na depressão, na ansiedade e no 

transtorno bipolar, teve significância estatística. 

A comorbidade com o uso de substâncias ilícitas correlacionou-se positivamente com 

o transtorno. 

A prevalência de uso de substâncias ilícitas foi de 7,8%, tendo sido de apenas 0,4% o 

abuso/dependência dessas substâncias. Assim, analisamos somente o uso da substância e não 

o abuso/dependência.  

Essa prevalência de 0,4% foi bem menor do que na população geral, que é de 4,3%.  

Outros estudos que avaliaram o abuso/dependência de álcool conjuntamente com o 

abuso/dependência de substâncias não alcoólicas encontraram prevalências bem mais altas: 

29% (DE RONCHI et al., 2000), 32% (WHETTEN et al., 2005), 21% (PENCE et al., 2006). 

Em relação ao uso de substâncias não alcoólicas, encontrou-se que a comorbidade com 

o abuso/dependência de álcool, ter sido presidiário e não aderir à TARV mostraram-se 

estatisticamente significativos. Ser do sexo masculino assim como no transtorno bipolar tipo 

II e no abuso/dependência de álcool também foi estatisticamente significativo. 

Analisando todos os transtornos, foi observada diferença da prevalência entre os 

sexos. Como esperado, a prevalência de depressão e TAG foi maior na população feminina, 

enquanto a prevalência de abuso/dependência de álcool e uso de sustâncias não-alcoólicas  foi 

maior em homens. Porém a prevalência de transtorno bipolar foi maior em homens, o que não 
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condiz com a literatura, que encontrou prevalência semelhante em ambos os sexos na 

população geral. Assim, esse achado precisa ser melhor estudado.  

O estado civil (o fato de não ser casado ou ter união estável) apresentou-se 

estatisticamente significativo para a depressão e o transtorno bipolar tipo I.  Esse fator já é 

reconhecidamente de risco para a depressão. Ao encontrarmos esse fator estendido para o 

transtorno bipolar, podemos pensar que é também um fator de risco para esse transtorno, ou 

consequência de apresentar uma vida instável. 

A renda mensal familiar baixa foi estatisticamente significativa na depressão e no 

TAG, o que leva a ponderar que é um fator de risco para o desenvolvimento do transtorno, já 

que aparecem em transtornos que podem ter sido influenciados pela reação aos diagnósticos e 

não aparecem em transtornos que parecem ser fatores de risco para a infecção pelo HIV, 

como o transtorno bipolar, a psicose e o abuso/dependência de substâncias. 

A baixa escolaridade foi estatisticamente significativa na depressão. Tudo indica que a 

baixa escolaridade é um fator de risco para a depressão. 

O fato de não trabalhar atualmente foi estatisticamente significativo na depressão, no 

TAB I e na psicose. Apesar de não ter tido significância estatística, o TAB II, o TAG e o 

abuso/dependência de álcool e uso de substâncias não alcoólicas apresentaram uma grande 

porcentagem de indivíduos que não estavam trabalhando, 44,4%, 66,7%, 57,7% e 55,0%, 

respectivamente. Isso corrobora os dados que já se tem de que os transtornos mentais 

contribuem significativamente para os AVAI. 

Já o fato de ter estado em situação de rua correlacionou-se positivamente com o TAB I 

e a psicose l, o que pode ser explicado pela gravidade dos transtornos. O TAG também se 

correlacionou com a variável estar em situação de rua possivelmente devido ao fato de essa 

variável ser frequentemente comorbidade para os outros transtornos mentais. 

Ter sido presidiário correlacionou-se apenas com a população que apresentou uso de 

substâncias não alcoólicas, e nessa população encontramos mais indivíduos com transtornos 

de personalidade. 

A porcentagem de indivíduos que foram internados pelo transtorno foi maior nos 

transtornos mais graves (50% para TAB I, 19,2% para psicose), em relação aos transtornos 

mentais mais leves (6,7% para a depressão, 0% para o TAB II, 3,4% para o TAG). 

Assim como os transtornos mais graves apresentam maior frequência de indivíduos 

que foram internados, a porcentagem que fazia tratamento para o transtorno mental foi maior 

em indivíduos com transtornos mais graves (66,7% para TABI e 48% para psicose) em 

relação aos transtornos mais leves (37% para depressão, 30% para TABII e 31% para o TAG). 
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Em relação ao abuso/dependência e álcool e uso de substâncias não alcoólicas a 

percentagem de indivíduos que foram internados (25% para o abuso/dependência de álcool e 

29,45 para uso de substâncias não alcoólicas) aproximou-se da porcentagem de internação dos 

transtornos mais graves, enquanto a porcentagem dos indivíduos que faziam tratamento para o 

transtorno (22,2% para o álcool e 38% para uso de substâncias não alcoólicas) mostrou-se 

menor que a dos transtornos mais graves. Podemos assim observar que esses achados são 

devidos à baixa adesão ao tratamento nesses indivíduos. 

A psicose correlacionou-se positivamente com a variável ter sido internado pelo HIV, 

provavelmente porque muitos apresentam psicose secundária, que ocorre mais tardiamente no 

de curso da doença. 

Dos transtornos, os que se correlacionaram positivamente com baixa adesão foram o 

abuso/dependência de álcool, que apresentou o último valor de CD4 <200, sendo 

estatisticamente significativo, e o uso de substâncias não alcoólicas, que apresentou a não 

adesão estatisticamente significativa. A não observância da pouca adesão como é descrita na 

literatura para os outros transtornos pode ter sido devida ao fato de que esses pacientes 

provavelmente não estão comparecendo à consulta com o infectologista, momento em que 

foram abordados na pesquisa. 

O histórico familiar correlacionou-se positivamente com a depressão, o bipolar tipo I e 

II, o TAG e o abuso/dependência de álcool, mostrando que se pode relacionar tanto com 

transtornos que são fatores de risco para a infecção pelo HIV (TAB e abuso/dependência de 

álcool) como para desenvolver os transtornos após o diagnóstico (depressão e TAG). O fato 

de a história familiar não se ter correlacionado à psicose levanta ainda mais a suspeita de que 

ocorre bastante psicose secundária. 

Identificou-se que o fato de o TAB I nunca ter apresentado CD4 <200 correlacionou-

se positivamente à maior prevalência do transtorno, o que corrobora o fato de ele muitas vezes 

preceder a doença, sendo um fator de risco para a infecção.  

Não foram correlacionadas doenças oportunistas a nenhum transtorno mental, assim 

como também não foi correlacionado o uso do efavirenz a esses transtornos.  

A psicose secundária, a mania secundária e o abuso/dependência de substâncias não 

foram analisados estatisticamente devido à baixa prevalência desses transtornos. As escalas de 

avaliação de sintomas, como também outras informações, não foram analisadas porque foge à 

delimitação da presente investigação, já com grande quantidade de material a ser analisado.
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6 CONCLUSÕES 

 

Os transtornos mentais são mais prevalentes nos indivíduos com HIV do que na 

população geral. Observamos que as variáveis estado civil, renda e escolaridade e história 

familiar influenciam a prevalência de transtornos mentais. 

Há um grande impacto do transtorno mental na vida laborativa do indivíduo portador de 

transtorno mental, ficando ele muitas vezes incapaz para o trabalho. 

Observamos que os indivíduos com transtornos mais graves como TAB I e psicose têm 

história de internação hospitalar psiquiátrica e têm maior percentual de tratamento, enquanto 

os transtornos mais leves como depressão e TAG são subdiagnosticados e subtratados. 

Podemos identificar, analisando o CD4 e a carga viral, que é possível depreender que 

alguns transtornos precedem a infecção ou se manifestam no início dela como o TAB e o 

TAG, enquanto outros provavelmente se manifestam mais tardiamente no curso da doença, 

como a psicose. 

Novos estudos devem ser realizados para tentar responder aos resultados deste estudo 

que não puderam ser explicados. Estudos de coorte são necessários para identificar quais 

fatores relacionados à prevalência dos transtornos mentais no HIV estavam presentes no 

momento do diagnóstico e quais se desenvolveram no decurso da doença. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE COLETA DE DADOS 

    

 

 
 

    
  

 

  

  

  
     

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE MEDICINA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE COMUNITÁRIA 

MESTRADO EM SAÚDE PÚBLICA 

TRANSTORNOS MENTAIS EM PACIENTES PORTADORES DE HIV: 

 UM ESTUDO DE PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS 

  
     

  

  
     

  

Data:______/_____/_____                                                                             Formulário nº.:    

Número do prontuário: 

   

  

1 - Unidade de saúde proveniente: 

  

  

2 - Pontuação do MiniMental: 

  

  

VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS       

3 - Nome: 

     

  

  

     

  

4 - Data de nascimento: 

   

  

  

     

  

5 - Idade em anos: 

    

  

  

     

  

6 - Sexo:   1- Masculino (  )     2- Feminino (  )  

 

  

  

     

  

7 - QUAL O SEU ESTADO CIVIL?       

1- Casado ou união estável (  )  2 - Divorciado ou desquitado (  ) 3 - Solteiro sem parceiro fixo (  )  

4 - Viúvo (  )  5 - Solteiro com parceiro fixo (  )  6 - Separado (  )    77 - Outro (  )  88 - NSR (  )  99 - NQR (  )  

  

     

  

8 - VOCÊ É CHEFE DE FAMÍLIA?       

1 - Sim (   )     2 - Não (   ) 

88 - NSR (   )     

99 - NQR (   ) 

 

  

  

     

  

9  - VOCÊ É A PRINCIPAL FONTE DE RENDA DA FAMÍLIA?   

1 - Sim (   )     2 - Não (   ) 88 - NSR (   )      99 - NQR (   )   

10 - QUAL A RENDA MENSAL FAMILIAR?     

1- Acima de 20 salários mínimos (R$ 12.440,00 ou mais) (   )   2- De 10 a 20 salários mínimos (R$ 6.220,00 a 

12.440,00) (   ) 3- De 4 a 10 salários mínimos (R$ 2.488,00 a R$ 6.220,00) (   )  4 - De 2 a 4 salários mínimos  

(R$ 1.244,00 a R$ 2.488,00) (   )  5 - Até 2 salários mínimos (até R$ 1.244,00) (   )   88- NSR (   )    99- NQR (   

)  

11 - QUAL A SUA NACIONALIDADE?       
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1- Brasileira (   )     2 -Estrangeira (   )  

  

  

  

     

  

12 - QUAL A SUA NATURALIDADE?       

1 - Estado:___________   2 - Capital (   )     3 - Interior zona urbana (   )     4 - Interior zona rural (   )  

88 - NSR (   )     99- NQR (   ) 

  

  

  

     

  

13 - QUAL A SUA PROCEDÊNCIA?            

1 - Estado:____________ 2 - Capital (   )     3 - Interior zona urbana (   )     4 - Interior zona rural (   )  

88 - NSR (   )     99- NQR (   ) 

  

  

  

     

  

14 - COMO VOCÊ CLASSIFICA SUA RAÇA/COR?     

1- Branca (  )  2-Negra (  )  3-Parda (  )   4-Amarela (  )   5-Indígena (  )   77- Outros (  )  88- NSR (  )  99- NQR (  

) 

  

     

  

15 - QUAL A SUA ESCOLARIDADE?       

1-Analfabeto (  )    2-Ensino Fundamental Incompleto (  )   3- Ensino Fundamental Completo (  ) 

4- Ensino Médio Incompleto (  )      5- Ensino Médio Completo (  )     6- Ensino Superior Incompleto (  )  

7- Ensino Superior Completo (  )    88- NSR (  )   99- NQR (  )   

VARIÁVEIS RELACIONADAS AO HIV       

  

     

  

16 - (PRONTUÁRIO) Mês e ano de Diagnóstico do HIV: __________     66-SIP (   )   

  

     

  

17 - (PACIENTE) Qual o mês e ano do seu diagnóstico de HIV?________________ 88 - NSR (  ) 99-NQR (   ) 

  

     

  

18 - Após o diagnóstico de HIV, já foi internado?      

1 - Sim (   )    2 - Não (   )  88 - NSR (   )   99 - NQR (   ) 

 

  

19 - Se sim, quantas vezes?   ________ 88 -  NSR (   ) 99- NQR (   )   

MEDICAÇÃO ANTIRRETROVIRAL       

  

     

  

20 - (PRONTUÁRIO) FAZ USO DE MEDICAÇÃO ANTIRRETROVIRAL    

1- Sim (   )   2- Não (    )  66- SIP (   ) 

  

  

  

     

  

21- Se sim, mês e ano do início da medicação antirretroviral : ________ 66- SIP (   )   

  

     

  

22 -  (PACIENTE) Você faz uso de medicação antirretroviral?   

 1- Sim (   )   2 - Não (    )    88 - NSR (   )   99 - NQR (   ) 

 

  

  

     

  

23- Se sim, qual o mês e ano do início da sua medicação antirretroviral ? ________  88-NSR (   )   99-NQR (   ) 

  

     

  

TRANSTORNOS DO HUMOR       

  

     

  

24 - Episódio Depressivo Atual        

1- Sim (   )    2 - Não (   )     
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SE SIM, APLICAR ESCALA DE HAMILTON     

  

     

  

25 - Escala de Hamilton          

1-Humor deprimido (  )  2-Sentimento de culpa (  )  3-Suicídio (  )   4-Insonia inicial (  )  5- Insonia intermediária 

(  ) 

6-Insonia terminal (  )  7-Trabalho e atividades (  )  8-Retardo (  )  9-Agitação (  )   10-Ansiedade psíquica (  )    

11-Ansiedade somática (  )  12- Sintomas somáticos gastrointestinais (  )  13-Sintomas somáticos gerais (  )  

14-Sintomas genitais (  )   15-Hipocondria (  )   16-Perda de peso (  )  17- Consciência do Disturbio (   )   

18-Variação diurna:      18A- pior pela manhã ou a tarde (  )        

18B- gravidade (   )       

19-Despersonalização e perda da noção de realidade (  ) 20-Sintomas Paranóides (  )    

21- Sintomas obsessivos-compulsivos (  ) 

  

  

  

     

  

26 - Resultado escala de Hamilton       

 1- Normal até 7 (   )     2-Leve - 8 a 13 (   )    3-Moderado 14 a 18 (   )    4-Grave - mais que 19 (   ) 

  

     

  

27 - EPISÓDIO DEPRESSIVO NO PASSADO     

1- Sim (   )    2-Não (   )   

   

  

  

     

  

28 - VOCÊ TEM DEPRESSÃO RECORRENTE?     

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

29A - Qual era sua idade no primeiro episódio depressivo? _____ 29B- DATA: _______  88-NSR (  )   99-NQR 

(  ) 

  

     

  

30A - Qual era a sua idade no último episódio depressivo: _____   30B- DATA: _______  88-NSR (  )   99-NQR 

(  ) 

  

     

  

31- Quantos episódios depressivos apresentou? ________                              88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

32 - EPISÓDIO HIPOMANÍACO ATUAL       

1- Sim (   )    2 - Não (   )   

   

  

  

     

  

SE SIM, APLICAR ESCALA DE MANIA        

  

     

  

  

     

  

  

     

  

33 - Escala de Mania          

1 -Humor Elevado (  )  2-Maior Atividade Motora (  )  3-Interesse Sexual (  )  4 -Sono (  )  5 -Irritabilidade (  )   

6 -Fala (  )   7-Transtorno de liguagem-pensamento (  )  8-Conteúdo do Discurso (  )      

9-Comportamento agressivo-pertubador (  )  10-Aparência (  )   11-Discernimento (  )   

  

     

  

34 - EPISÓDIO HIPOMANÍACO ANTERIOR?     

1- Sim (   )    2 - Não (   )          
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35A - Que Idade tinha no primeiro episódio hipomaníaco? _____ 35B DATA: _______  88-NSR (  )   99-NQR (  

) 

  

     

  

36 - Quantos  episódios hipomaníacos apresentou? ________                             88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

37 - EPISÓDIO MANÍACO ATUAL?       

1- Sim (   )    2-Não (   ) 

   

  

38 - ESCALA DE MANIA PARA EPISÓDIO MANÍACO ATUAL   

1 -Humor Elevado (  )  2-Maior Atividade Motora (  )  3-Interesse Sexual (  )  4 -Sono (  )  5 -Irritabilidade (  )   

6 -Fala (  )   7-Transtorno de liguagem-pensamento (  )  8-Conteúdo do Discurso (  )      

9-Comportamento agressivo-pertubador (  )  10-Aparência (  )   11-Discernimento (  )   

  

     

  

39 - EPISÓDIO MANÍACO ANTERIOR?       

1- Sim (   )    2-Não (   )          

              

40A - Que idade tinha  no primeiro episódio maníaco?_____ 40B DATA: _______  88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

41 - Quantos episódios maníacos apresentou ? ________                             88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

42 - Você tem história familiar de transtorno do humor?     

1- Mania  (   )    2-Hipomania (   )   3- Depressão (  )  4- Sem história familiar (   ) 88- NSR (   ) 99- NQR- (   ) 

  

     

  

43 - SE O PACIENTE APRESENTA HIPOMANIA PASSADA OU ATUAL    

1-Transtorno bipolar tipo II (   )  2- Hipomania secundária (   )   

  

     

 

44 - SE O PACIENTE APRESENTA MANIA PASSADA OU ATUAL   

1- Transtorno bipolar tipo I (  )   2- Mania secundária (  ) 

 

 

  

     

 

TRANSTORNOS DE ANSIEDADE      

  

     

 

     

  

   

 

  

     

 

  

  

      
        

  

   

  

 
  

     

  

49 - TRANSTORNO DE PÂNICO SEM AGORAFOBIA ATUAL   

1- Sim (  )    2-Não (  )   

   

  

50 - TRANSTORNO DE PÂNICO COM AGORAFOBIA ATUAL   

1- Sim (  )    2-Não (  )   
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51- AGORAFOBIA SEM TRANSTORNO DO PÂNICO ATUAL   

1- Sim (  )    2-Não (  )   

   

  

  

     

  

52 - VOCÊ TEM HISTÓRIA FAMILIAR DE TRANSTORNO DO PÂNICO?   

1- Sim (  )    2-Não (  )  88- NSR (  )   99- NQR (  ) 

 

  

  

     

  

53 - VOCÊ TEM HISTÓRIA FAMILIAR DE AGORAFOBIA?   

1- Sim (  )    2-Não (  )  88- NSR (  )   99- NQR (  ) 

 

  

  

     

  

54 - TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA ATUAL   

1- Sim (  )    2-Não (  )  

   

  

  

     

  

55A - Se sim, qual era sua  idade no  ínicio? _____  55B DATA: _______   88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

SE SIM, APLICAR ESCALA DE HAMILTON     

  

     

  

56 - Escala de Hamilton          

 1- Ansiedade (   ) 2- Tensão (   ) 3- Temores (   ) 4- Insônia (   ) 5-Intelectual /Cognitivo (   )       

6- Depressão (   ) 7-  Somático (muscular) (   ) 8- Somático (sensorial) (   ) 9- Sintomas cardiovasculares          

10- Sintomas Respiratórios (   ) 11- Sintomas gastrointestinais (   ) 12- Sintomas geniturinários (   )  

13- Sintomas Autonômicos (   ) 14- Comprtamento na entrevista (   ) 

 

       
57 - VOCÊ TEM HISTÓRIA FAMILIAR DE ANSIEDADE?   

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

58 - DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL        

1- Sim (   )    2-Não (   )   

   

  

  

     

  

59A - Se sim, qual era sua idade no  ínicio? _____  59B DATA: _______   88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

60 - ABUSO DE ÁLCOOL       

1- Sim (   )    2-Não (   )   

   

  

61A - Se sim, qual era sua idade no  ínicio? _____  61B DATA: _______   88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

62 - VOCÊ APRESENTA HISTÓRIA FAMILIAR DE DEPENDÊNCIA OU ABUSO DE ÁLCOOL? 

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

63 - VOCÊ FAZ USO DE SUBSTÂNCIAS NÃO ALCOÓLICAS?   

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

64 - Se sim, quais?            

1- Estimulantes (   ) 2- Cocaína (   ) 3- Opiácios (   ) 4- Alucinógenos (   ) 5- Solventes voláteis (   ) 6- Cana- 

binoides (   ) 7- Sedativos (   ) 8- Diversos _________________________ 88- NSR  (   )  99-NQR (   ) 
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65 - Se sim, quais destas você utiliza com maior frequência?   

1- Estimulantes(   ) 2- Cocaína (   ) 3- Opiácios (   ) 4- Alucinógenos (   ) 5- Solventes voláteis (   )  

6- Canabinoides (   ) 7- Sedativos (   ) 8- Diversos  _________________________ 88- NSR (   )  99- NQR (   ) 

  

     

  

66 - POR QUAL VIA VOCÊ FAZ USO DE SUBSTÂNCIAS?   

1- Via oral (   ) 2- Via Inalatória (   ) 3- Via 

Endovenosa (   )  88- NSR (   )  99- NQR  (   ) 

     

  

  

     

  

67 - DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIAS 

NÃO ALCOÓLICAS              

1- Sim (   )    2-Não (   )   

   

  

  

     

  

68A - Se sim, qual era sua idade no ínicio? _____  68B DATA: _______   88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

69 - ABUSO DE SUBSTÂNCIAS NÃO ALCOÓLICAS   

1- Sim (   )    2-Não (   )   

   

  

  

     

  

70A - Se sim, qual era sua idade no ínicio? _____  70B DATA: _______   88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

71 - VOCÊ TEM HISTÓRIA FAMILIAR DE DEPENDÊNCIA OU ABUSO DE SUBSTÂNCIA NÃO 

ÁLCOOLICA? 

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

72 - SINDROME PSICÓTICA ATUAL       

1- Sim (   ) 2- Não (   )   

   

  

  

     

  

73 - SINDROME PSICÓTICA VIDA INTEIRA     

1- Sim (   ) 2- Não (   )   

   

  

  

     

  

74A - Se sim, qual era sua idade no ínicio? _____  74B DATA: _______   88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

75 - VOCÊ TEM HISTÓRIA  FAMILIAR DE SÍNDROME PSICÓTICA?   

1- Sim (   ) 2- Não (   ) 88- NSR (   ) 99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

76 - TRANSTORNO DO HUMOR COM CARACTERÍSTICAS PSICÓTICAS ATUAIS   

1- Sim (   ) 2- Não (   )  

   

  

  

     

  

77 - Se sim, qual?            

1- Depressivo (   )       2- Maníaco (   ) 

  

  

78 - TRANSTORNO DO HUMOR COM CARACTERÍSTICAS PSICÓTICAS VIDA INTEIRA 

1- Sim (   ) 2- Não (   )  

   

  

  

     

  

79 - Se sim, qual?            
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1- Depressivo (   )      2- Maníaco (   )       

  

  

  

     

  

80A - Se sim, qual era sua idade no ínicio? _____  80B DATA: _______   88-NSR (  )   99-NQR (  ) 

  

     

  

81- PSICOSE SECUNDÁRIA       

1- Sim (   )     2- Não (   )  

   

  

  

     

  

82 - VOCÊ JÁ FOI INTERNADO PELO TRANSTORNO MENTAL?   

1- Sim (   ) 2- Não (   ) 88- NSR (   ) 99- NQR (   )  

 

  

  

     

  

83 - Se sim, quantas vezes? __________  88-NSR (  )   99-NQR (  )   

  

     

  

84 - VOCÊ FAZ TRATAMENTO PARA O TRANSTORNO MENTAL?    

1- Sim (   ) 2- Não (   ) 88- NSR (   ) 99- NQR (   )  

 

  

  

     

  

85 - Se sim, com que profissional? ________________________________   

  

     

  

86 - NA ÉPOCA DO 1º EPISÓDIO PSICÓTICO OU MANÍACO APRESENTOU   

1-Neurotoxoplasmose (  )  2-Meningite criptocócica (  )  3-LEMP (  )  4-Meningite tuberculosa (  ) 

5-Neoplasia do SNC  5A- Sarcoma de Kaposi (  )   5B-linfoma (  ) 

88-NSR (   )  

99- NQR (   ) 

  

     

  

87 - NA ÉPOCA DO 1º EPISÓDIO PSICÓTICO/MANÍACO ESTEVE FAZENDO USO DE EFAVIRENZ? 

1- Sim (   ) 2- Não (   ) 88- NSR (   ) 99- NQR (   )  

 

  

  

     

  

88 - Se sim, a medicação foi trocada?        

1- Sim (   ) 2- Não (   ) 88- NSR (   ) 99- NQR (   )  

 

  

  

     

  

89 - VOCÊ FAZ USO DE MEDICAÇÃO PSIQUIÁTRICA?   

1- Sim (   ) 2- Não (   ) 88- NSR (   ) 99- NQR (   )     

              

90 - Se sim, faz uso de antidepressivos?       

1- Amitriptilina (   ) 2- Imipramina (   ) 3- Clomipramina (   ) 4- Nortriptilina (   )          

5- Fluoxetina (  ) 6- Paroxetina (  ) 7- Sertralina (  ) 8- Citalopram (  ) 9- Fluvoxamina(  ) 10- Venlafaxina(  )              

11- Mirtazapina (   ) 12- Desvenlafaxina (   ) 13- Agomelatina (   ) 14- Duloxetina (   ) 15- Escitalopram (  ) 

 16- Lamotrigina (  )  17- Trazodona (  )  18- Bupropiona (   ) 19- Não faz uso (  ) 88- NSR (   ) 99-NQR (   ) 

91- Se sim, faz uso de estabilizadores de humor ?      

1-Valproato de Sódio(  ) 2-Carbonato de Lítio (  ) 3-Carbamazepina (  )  4-Oxcarbazepina (  ) 

5- Topiramato (  )  6- Gabapentina (   )  7- Não faz uso (   )  88- NSR (   )  99- NQR (   )   

  

     

  

92 - Se sim, faz uso de antipsicóticos?       

1- Haloperidol (   ) 2- Clorpromazina (   ) 3- Levomepromazina (   ) 4- Tioridazina (   ) 5- Periciazina (   ) 

 6- Pimozida (   ) 7- Flufenazina (   ) 8- Risperidona (   ) 9- Quetiapina (   ) 10 - Olanzapina (   )   11- Clozapina (   

) 
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12- Aripiprazol (   ) 13- Ziprazidona (   ) 14- Paliperidona (   )  15- Não faz uso (   ) 88- NSR (   )  99- NQR (   ) 

  

     

  

93 - Se sim, faz uso de ansiolíticos?       

1-Diazepam (  ) 2-Lorazepam (   ) 3- Bromazepam (  ) 4-Clonazepam (  ) 5-Cloxazolam (  )  6- Alprazolam (  ) 

7-Clordiaxepóxido (  ) 8-Clobazam (  ) 9-Oxazepam (  ) 10-Buspirona (  ) 11-Pregabalina (   ) 12- Não faz uso (   

) 

88- NSR (   )     99- NQR (   ) 

  

  

  

     

  

94 - Se sim, faz uso de hipnóticos?       

1- Zolpidem (   ) 2- Nitrazepam (   ) 3- Flurazepam (   ) 4- Midazolam (   ) 5- Flunitrazepam (   ) 6- Temazepam (   

) 

7-Triazolam (   )  8-Estazolam (   )  9-Zolpidem (  )  10- Zolpiclone (   ) 11- Não faz uso (  ) 88- NSR (   ) 99-

NQR (   ) 

  

     

  

95 - VOCÊ TEM ALGUMA PROFISSÃO?      

1- Sim (   )     2- Não (   ) 

88- NSR (   )     

99- NQR (   ) 

 

  

96 - Se sim, qual?  __________________________ 

 

  

97 - VOCÊ TRABALHA ATUALMENTE?        

1- Sim (   )    2- Não (   )    88- NSR (   )    99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

98 - Se não, qual o motivo?        

1-Desempregado (   )    2-Nunca trabalhou (   )   3- Aposentado (   )  4- Incapaz para o trabalho (  ) 

77- Outros (   )      88- NSR (   )     99- NQR (   )  

 

  

  

     

  

99 - Se aposentado, qual o motivo?              

1-Pelo HIV (   )    2- Pelo transtorno mental (   )    3- Idade e tempo de serviço (   )     

77- Outro(   ) 

88- NSR (   )     

99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

100 - Se incapaz para o trabalho, qual o motivo?     

1-Pelo HIV (   )    2- Pelo transtorno mental (   )       

77- Outros (   )      88- 

NSR (   )     99- NQR (   

)  

 
101 - Se incapaz para o trabalho, recebe auxílio doença?        

1 - Sim (   )    2- Não (   )     88- NSR (   )    99- NQR (   )    

VARIÁVEIS SOBRE FATORES DE RISCO     

  

     

  

102 - QUE IDADE VOCÊ TINHA QUANDO TEVE A PRIMEIRA RELAÇÃO SEXUAL? ____________ 

  

     

  

103 - JÁ SOFREU ABUSO SEXUAL?        

1- Sim (   )     2- Não (  )     

88- NSR (   )     

99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

104- Se sim, quantos anos você tinha a primeira vez que aconteceu? _________   

  

     

  

105 - VOCÊ JÁ TEVE RELAÇÃO SEXUAL COM HOMENS?    
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1- Sim (   )     2- Não (  )     

88- NSR (   )     

99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

106 - Se sim, quantos parceiros você já teve na vida?      

 1- 1 a 3(   )    2-  4 a 6 (   )    3- 7 a 10 (   )    4- mais de 10 (  )  88- NSR (   )     99- NQR (   ) 

  

     

  

107 - Quantos parceiros masculinos você teve nos últimos 12 meses?    

1- Nenhum (  )    2- 1 a 3 (  )     3- 4 a 6 (  )    4- 7 a 10 (   )   5- mais de 10 (   ) 88- NSR (   )  99- NQR (   ) 

  

     

  

108 - Atualmete, você tem algum parceiro masculino?     

1- Sim (   )     2- Não (   )    3- NSR (   )     4- NQR (   )  

 

  

  

     

  

109 - VOCÊ JÁ TEVE RELAÇÃO SEXUAL COM MULHERES?    

1- Sim (   )     2- Não (  )    3- NSR (   )     4- NQR (   )   

 

  

  

     

  

110 - Se sim, quantas parceiras você já teve na vida?      

1- 1 a 3(   )    2-  4 a 6 (   )    3- 7 a 10 (   )    4- mais de 10 (  )  88- NSR (   )     99- NQR (   ) 

  

     

  

111 - Quantas parceiras femininas você teve nos últimos 12 meses?     

1- Nenhuma (   )     2- 1 a 3 (   )      3- 4 a 6 (   )    4- 7 a 10 (   )   5- mais de 10 (   )      88- NSR (   )     99- NQR (   

) 

  

     

  

112 - Atualmente, você tem alguma parceira?        

1- Sim (   )     2- Não (   )    3- NSR (   )     4- NQR (   )  

 

  

  

     

  

113 - VOCÊ JÁ FEZ SEXO EM TROCA DE DINHEIRO?    

1- Sim (   )     2- Não (  )    3- NSR (   )     4- NQR (   )   

 

  

  

     

  

114 - Se sim, em relação ao seu diagnóstico de HIV. Quando ocorreu?    

1- Antes do HIV (   )   2- Depois do HIV (   )    3- Antes e depois do HIV (   )   88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

  

     

  

115 - JÁ PAGOU ALGUÉM PARA TER RELAÇÃO SEXUAL COM VOCÊ?   

1- Sim (   )     2- Não (  )    3- NSR (   )     4- NQR (   )   

 

  

116 - Se sim, em relação ao seu diagnóstico de HIV. Quando ocorreu?    

1- Antes do HIV (   )   2- Depois do HIV (   )    3- Antes e depois do HIV (   )   88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

117 - VOCÊ JÁ TEVE RELAÇÃO SEXUAL COM MÚLTIPLOS PARCEIROS?    

1- Sim (   )     2- Não (  )    3- NSR (   )     4- NQR (   )   

 

  

  

     

  

118 - Se sim, em relação ao seu diagnóstico de HIV. Quando ocorreu?    

1- Antes do HIV (   )   2- Depois do HIV (   )    3- Antes e depois do HIV (   )   88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

  

     

  

119 - Se sim, o que você acha que pode ter influenciado esse comportamento?    

1- Uso de drogas lícitas (   )   2- Uso de drogas ilícitas (   )   3-Episódio maníaco (  )      

 4- Episódio psicótico (   )  5- Influência de outras pessoas (   )   6- Depressão (  ) 
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77- Outros (   )   88- NSR (   )     99- NQR (  )  

  

       
120 - VOCÊ UTILIZA PRESERVATIVO?       

1- Não (   )   2- Às vezes (   )  3- Sempre (   )  

 

  

  

     

  

121 - Se não ou às vezes, em relação ao seu diagnóstico de HIV. Quando ocorreu?    

1- Antes do HIV (   )   2- Depois do HIV (   )    3- Antes e depois do HIV (   )   88- NSR (   )   99- NQR (  ) 

  

     

  

122 - Se não ou às vezes, o que você acha que pode ter influenciado esse comportamento?   

1- Uso de drogas lícitas (   )   2- Uso de drogas ilícitas (   )   3-Episódio maníaco (  )      

 4- Surto psicótico (   )  5- Influência de outras pessoas (   )   6- Depressão (   )  7- Relação estável (  ) 

77- Outros (   )   88- NSR (   )     99- NQR (   )  

  

       
123 - VOCÊ TEM OU TEVE ALGUMA DESSAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS? 

1-Hepatite B (   )   2-Hepatite C (   )    3- Sífilis (   )      77- Outros (   )______________   

4-Herpes (   )   5-HPV (   )    6- Gonorréia (   )    88- NSR (   )     99- NQR (   )    

  

     

  

124 - ATUALMENTE VOCÊ FAZ TRATAMENTO PARA ALGUMA DST?     

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

125 - Se sim, para quais?         

1-Hepatite B (   )   2-Hepatite C (   )    3- Sífilis (   )      77- Outros (   )______________   

4-Herpes (   )   5-HPV (   )    6- Gonorréia (   )     88- NSR (   )     99- NQR (   )    

  

     

  

126 - VOCÊ JÁ SE RELACIONOU COM ALGUÉM PORTADOR DE HIV?   

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

127 - VOCÊ ATUALMENTE SE RELACIONA COM ALGUÉM PORTADOR DE HIV?   

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

128 - VOCÊ JÁ ESTEVE EM SITUAÇÃO DE RUA?      

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

129 - VOCÊ JÁ FOI PRESIDIÁRIO(A)?       

1- Sim (   )    2-Não (   )  88- NSR (   )   99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

ADESÃO AO TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL     

  

     

  

130 - VOCÊ ESTÁ TOMANDO REGULARMENTE MEDICAÇÃO ANTIRRETROVIRAL? 

1- Sim (   )    2- Não (   )    88- NSR (   )    99- NQR (   ) 

 

  

  

     

  

131 - Se não, por quê?         

1 - Esqueço (   )  2- Efeito colateral (   )   3- Transtorno mental (   )    
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4 - Uso de álcool e drogas (   )     5- Outros_________________________   

  

     

  

132 - HOUVE ALGUMA EPÓCA EM QUE VOCÊ NÃO TOMOU REGULARMENTE A MEDICAÇÃO? 

1- Sim (   )    2- Não (   )    88- NSR (   )    99- NQR (   ) 

 

  

  

      
133 - Se sim, por quê?         

1 - Esqueço (   )  2- Efeito colateral (   )   3- Transtorno mental (   )    

4 - Uso de álcool e drogas (   )     5- Outros_________________________   

  

     

  

COMORBIDADES CLÍNICAS ATUAIS       

  

     

  

134 - VOCÊ TEM ALGUMA(S) DESSA(S) DOENÇAS?     

1- HAS (   )     2- DM (   )    3- Dislipidemia (   )   4- Doença do Sistema Esquelético (   )    

5- Doença do Sistema Digestivo (   )    6- Doença do Sistema respiratório (  )    

 7- Doença do Sistema Muscular (   )    8- Doença do Sistema Circulatório (   )    

9- Doença do Sistema Urinário (   )   10- Doença do Sistema Endócrino (   )   11- Doença do SNC (   ) 

12- Doença do Sistema Reprodutor (  )   13- Doença do Sistema Linfático (  ) 14- Demência pelo HIV (  ) 

15- Não apresenta nenhum doença (    )  88- NSR (    )  99- NQR (   )   

VARIÁVEIS RELACIONADAS AO DIAGNÓSTICO PSIQUIÁTRICO   

135 - Sente-se discriminado pelo HIV?        

1- Sim (   )    2- Não (   )    88- NSR (   )    99- NQR (   ) 

 

  

136 - Já esteve em alguma dessas situações?       

1- Perda dos pais (  )    2- Sofreu abandono (  )    3- Pais divorciados (  )  4- Sofreu violência física ou emocional 

(   ) 

 5- Não esteve em nenhuma dessas situações (   ) 88- NSR (   )    99- NQR (   )   

137 - Alguma vez rompeu uma união estável?       

1- Sim (   )    2- Não (   )    88- NSR (   )    99- NQR (   ) 

 

  

138- Já ficou desempregado?       

1- Sim (   )    2- Não (   )    88- NSR (   )    99- NQR (   ) 

 

  

139 - Já perdeu algum ente querido?       

1- Sim (   )    2- Não (   )    88- NSR (   )    99- NQR (   ) 

 

  

140 - APRESENTOU ALGUMA DOENÇA OPORTUNISTA?    

1- Sim (  )    2-Não (  )     66-SIP (  ) 

  

  

141 - Se sim, qual?            

1-Neurotoxoplasmose (   )   2- Criptococose extra pulmonar (   )    3-Tuberculose (  )    4- Citomegalovirose (  )  

5- Leucoencefalo-patia Multifocal Progressiva (Lemp) (  )         6- Linfoma primário do SNC (   )  

7- Câncer cervical invasivo (   )         8-Candidose de esôfago (   )   

9- Candidose de traquéia, brônquios ou pulmão (   )         10-Criptosporidiose intestinal crônica > 1 mês (   ) 

11- Herpes simples mucocutaneo > 1 mês (   )         12- Histoplasmose disseminada (   )   

13- Isosporidiose intestinal crônica > 1 mês (   )           14- Linfoma não Hodgkin e outros linfomas (   )  

15- Microbacteriose disseminada exceto tuberculose e hanseniase (   )     

16- Pneumonia por Pneumocystis jiovecii (   )   

  

  

17- Reativação de doença de chagas (meningoencefalite e/ou miocardite) (   )    

18- Salmonelose (sepse recorrente não-tifóide)(   )   19- Outras_________________    66-SIP (  ) 
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142 - APRESENTA ALGUMA DOENÇA OPORTUNISTA?   

1- Sim (  )    2-Não (  )   66-SIP (  ) 

  

  

143- Se sim, qual?            

1-Neurotoxoplasmose (   ) 2- Criptococose extra pulmonar (   ) 3-Tuberculose (  ) 4- Citomegalovirose (  )  

5- Leucoencefalo-patia Multifocal Progressiva (Lemp) (   ) 6- Linfoma primário do SNC (   )    

7-Câncer cervical invasivo (  )  8-Candidose de esôfago (  )  9-Candidose de traqueia, brônquios ou pulmão () 

10 - Criptosporidiose intestinal crônica > 1 mês (  )  11-Herpes simples mucocutaneo > 1 mês (  )  

12 - Histoplasmose disseminada (  )  13-Isosporidiose intestinal crônica > 1 mês (  )   

14 - Linfoma não Hodgkin e outros linfomas (  ) 15-Microbacteriose disseminada exceto tuberculose e 

hanseniase (  )   

16 - Pneumonia por Pneumocystis jirovecii ( ) 17-Reativação de doença de chagas (meningoencefalite e/ou 

miocardite) (  )  

18 - Salmonelose (sepse recorrente não-tifóide)(   )  19- Outras_________________   66-SIP (  ) 

144 - DIAGNÓSTICO DE AIDS        

1- Sim (   )   2-Não (    )  3- Sem informação no prontuário (   )   

145 - MEDICAÇÃO UTILIZADA       

1-Abacavir -ABV-ABC- (   )   2-Atazanavir -ATZ -ATV - (   )  3-Darunavir-DRV- (  ) 4-Didanosina DDI (  )  

5-Efavirenz -EFV (   )  6- Enfuvirtida -T20 (  )  7-Estavudina -D4T (  )  8-Indinavir-IDV (  )  9-Lamivudina-3TC 

(  ) 

10-Lopinavir+Ritonavir-kaletra (  ) 11-Lopinavir+Ritonavir-LPV/r (  ) 12-Nevirapina-NVP (  ) 13-Ritonavir-

RTV (  )  

14-Saquinavir SQV (  )  15-Tenofovir-TDF (  )  16-Zidovudina-AZT (  )  17-Biovir-AZT+3TC (   )   

18-Outra medicação__________________ 

66-SIP 

(   ) 

 

  

VARIÁVEIS DE PARÂMETRO LABORATORIAL     

1 - Contagem de Linfócitos T CD4: Absoluta__________________ 

Percentual__________________     

2 - Carga Viral: Absoluta___________________________ Log________________________ 

 

147 - Contagem de CD4 mais baixo:              Data _______/_______/_______   

1 - Contagem de Linfócitos T CD4: Absoluta__________________ Percentual__________________ 

2 - Carga Viral: Absoluta __________________________  Log _________________________________ 

148 - Data do Primeiro exame:   _______/_______/_______   

1 - Contagem de Linfócitos T CD4: Absoluta__________________   Log __________________ 

2 - Carga Viral: Absoluta __________________________   Percentual ____________________ 
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APENDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

  

Você está sendo convidado (a) pelo pesquisador Roberto da Justa Pires Neto, 

Professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, a participar como 

voluntário de uma pesquisa. Você não deve participar contra sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos.  

          A pesquisa se chama “Transtornos mentais em pacientes portadores de HIV: 

Estudo de prevalência e fatores associados” e pretende estimar a prevalência de doenças 

mentais em pacientes portadores de HIV que recebem ou não tratamento com antirretrovirais. 

A pesquisa será realizada no Hospital São José de doenças infecciosas, Hospital Distrital 

Gonzaga Mota de Messejana, Uaps Carlos Ribeiro e Uaps Anastácio Magalhães com 

aproximadamente 255 pacientes portadores de HIV. 

          Caso concorde em participar desta pesquisa, você será avaliado(a) por um médico 

psiquiatra ou médico residente em psiquiatria através de um questionário para avaliar a 

presença em você de alguma doença mental. Você também será tratado pelo médico 

psiquiatra ou médico residente em psiquiatria caso você venha a apresentar sintomas de 

doença mental. 

Os resultados desta pesquisa poderão ajudar no melhor conhecimento da frequência de 

doenças mentais em portadores de HIV e no adequado tratamento desses pacientes, podendo 

melhorar o cuidado de sua saúde, além de ajudar também no tratamento de outras pessoas. 

A sua participação nesta pesquisa é voluntária e você não receberá nenhum 

pagamento. Você não tem obrigação alguma de participar deste estudo. Aliás, você poderá 

desistir de continuar participando da pesquisa a qualquer momento, sem que isto lhe traga 

qualquer prejuízo. A sua participação nesta pesquisa não representará riscos para você. 

Todas as informações obtidas serão anotadas de forma confidencial, sem a 

identificação de seu nome. O resultado desta pesquisa, se divulgado, irá garantir o total 

anonimato dos participantes e o caráter confidencial das informações. 

 

Endereço do Responsável pela pesquisa: 

Departamento de Saúde Comunitária 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará 
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Rua Prof. Costa Mendes, 1608, 5o andar, bairro Rodolfo Teófilo 

CEP: 60430-140 Fortaleza-CE 

Telefone para contato: (85) 3366-8044 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São José de 

Doenças Infecciosas, situado na Rua Nestor Barbosa, 340, Parquelândia, Fone 3452-7880. 

 

Eu, _____________________________________________________________________, 

abaixo assinado, tendo sido devidamente esclarecido sobre o Projeto de Pesquisa intitulado 

“TRANSTORNOS MENTAIS EM PACIENTES PORTADORES DE HIV: ESTUDO DE 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS”, declaro que tenho pleno conhecimento dos 

direitos e das condições que me foram assegurados e concordo em participar do referido 

projeto. Declaro ainda que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu 

conteúdo, como também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo 

minhas dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

 

Fortaleza, _______ de _________________________ de __________ 

 

 

Nome do (a) voluntário(a): _________________________________________________ 

 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

Nome do pesquisador: Roberto da Justa Pires Neto 

 

Assinatura: ___________________________________________________________ 

 

Nome do profissional que aplicou o TCLE 

 

Assinatura: __________________________________________________________ 
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ANEXO A – PARECER DO CEP 
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ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DA PREFEITURA 
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ANEXO C – MINI EXAME DO ESTADO MENTAL 
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ANEXO D – MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC INTERVIEW 

 

  

M.I.N.I. 

 
 
 

 

MINI INTERNATIONAL  NEUROPSYCHIATRIC 
 

INTERVIEW 
 
 
 

 

Brazilian Version 5.0.0 
 
 
 
 

 

USA: D. Sheehan, J. Janavs, R. Baker, K.Harnett-Sheehan, E. Knapp, M. Sheehan 
University of South Florida - Tampa 

 
FRANCE: Y. Lecrubier, E. Weiller, T. Hergueta, P. Amorim, L.I. Bonora, J.P. Lépine 

Hôpital Salpétrière - Paris 
 
 
 
 
 

 

Tradução para o português (Brasil) :  
 
 
 
 
 

© 1994, 1998, 2000, Sheehan DV & Lecrubier Y. 
 
 

Todos os direitos são reservados. Este documento nã o pode ser reproduzido, todo ou em parte, ou 

cedido de qualquer forma, incluindo fotocópias, nem armazenado em sistema informático, sem a 

autorização escrita prévia dos autores. Os pesquisadores e os clínicos que trabalham em instituições 

públicas (como universidades, hospitai s, organismos governamentais) podem solicitar* uma versão 

do M.I.N.I. (mediante cadastro), para utilização no contexto estrito de suas atividades clínicas e de 

investigação. 
 

UM TREINAMENTO PRÉVIO* É OBRIGATÓRIO, PARA QUALQUER UTILIZAÇÃO DO  M.I.N.I. 
 
 

* versões brasileiras do M.I.N.I. - cadastro, cópias e treinamentos : pat.amorim@terra.com.br 



 

M.I.N.I. 5.0.0 Versão Brasileira / DSM IV / Atual (Junho, 2002) 

 

 

2

MINI 5.0.0 / Versão Brasileira / DSM-IV / Atual 
 

Nome do(a) entrevistado(a):   Número do protocolo:  

Data de nascimento:   Hora de início da entrevista:  

Nome do(a) entrevistador(a):   Hora do fim da entrevista:  

Data da entrevista:   Duração total da entrevista: 
 

 

 
 
                                           PERÍODO             CRITÉRIOS 
 MÓDULOS   EXPLORADO      PREENCHIDOS   DSM-IV  ICD-10 
 
A EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR (EDM) Atual (2 semanas)  1 296.20-296.26  Único F32.x 
  Recorrente  1 296.30-296.36   Recorrente F33.x 
 

 EDM COM CARACTERÍSTICAS MELANCÓLICAS Atual (2 semanas)  1 296.20-296.26  Single F32.x 
 (opcional)     296.30-296.36    Recurrent F33.x 
    

B TRANSTORNO DISTÍMICO Atual (Últimos 2 anos)  1 300.4  F34.1 

  Passado  1 300.4  F34.1 
 

C RISCO DE SUICÍDIO Atual (Último mês)  1 nenhum  nenhum 
  Risco: 1 Baixo  1 Médio 1 Alto 
 

D EPISÓDIO MANÍACO Atual  1 296.00-296.06 F30.x-
F31.9 
  Passado  1  
 

 EPISÓDIO HIPOMANÍACO Atual  1 296.80-296.89 F31.8- 
F31.9/F34.0 

  Passado  1  
 

E TRANSTORNO DE PÂNICO Atual (Último mês)  1 300.01/300.21 F40.01-
F41.0 
  Vida inteira  1  
 

F AGORAFOBIA Atual  1 300.22  F40.00 
 

G FOBIA SOCIAL Atual (Último mês)  1 300.23  F40.1 
 

H TRANSTORNO OBSSESSIVO-COMPULSIVO (TOC) Atual (Último mês)  1 300.3  F42.8 
 

I TRANTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO Atual (Último mês)  1 309.81  F43.1 
 

J DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL (Últimos 12 meses)  1 303.9  F10.2x 
 ABUSO DE ÁLCOOL (Últimos 12 meses)  1 305.00  F10.1  
 

K DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA (Não álcool) (Últimos 12 meses)  1 304.00-.90/305.20-.90          F11.0-F19.1 

 ABUSO DE SUBSTÂNCIA (Não álcool) (Últimos 12 meses)  1 304.00-.90/305.20-.90          F11.0-F19.1 
 

L SÍNDROME PSICÓTICA Vida inteira  1  
  Atual  1  
 TRANSTORNO DO HUMOR COM  
 CARACTERÍSTICAS PSICÓTICAS Vida inteira  1 296.24                         F32.3/F33.3 
 

M ANOREXIA NERVOSA Atual  (Últimos 3 meses)  1 307.1  F50.0 
 

N BULIMIA NERVOSA Atual  (Últimos 3 meses)          1 307.51  F50.2 
 ANOREXIA NERVOSA, TIPO COMPULSÃO  

 PERIÓDICA PURGATIVO Atual  1 307. 1  F50.0 
 

O TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA Atual  (Últimos 6 meses)  1 300.02  F41.1 
 

P TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTI-SOCIAL Vida inteira  1 301.7  F60.2 
           (opcional) 

 
 



 

M.I.N.I. 5.0.0 Versão Brasileira / DSM IV / Atual (Junho, 2002) 

 

 

3

INSTRUÇÕES GERAIS 
 
 
O M.I.N.I. (DSM IV) é uma entrevista diagnóstica padronizada, de aplicação rápida (em torno de 15 minutos), que 
explora os principais Transtornos Psiquiátricos do Eixo I do DSM IV (American Psychiatric Association, 1994). O 
M.I.N.I. pode ser utilizado por clínicos, após uma formação breve. Os entrevistadores não clínicos necessitam de 
uma formação mais intensiva. 
 
• Entrevista: 
Com o objetivo de reduzir o mais possível a duração da entrevista deve-se preparar o(a) entrevistado(a) para este 
enquadramento clínico pouco habitual, informando que lhe serão feitas perguntas precisas sobre os seus problemas 
psicológicos e que se espera dele(a) respostas “sim” ou “não”. 
 
• Apresentação: 
O MINI está dividido em módulos identificados por letras, cada um correspondendo a uma categoria diagnóstica. 

• No início de cada um dos módulos diagnósticos (exceto o módulo “L” que explora os sintomas 
psicóticos),  uma ou várias questões/filtros que correspondem aos critérios principais do Transtorno são 
apresentadas num quadro com fundo acinzentado. 

• No final de cada módulo, um ou vários quadros diagnósticos permite(m) ao clínico indicar se os 
critérios de diagnóstico foram ou não preenchidos. 

 
• Convenções:  
As frases escritas em “ letras minúsculas”  devem ser lidas “palavra por palavra” para o(a) entrevistado(a) de modo 

a padronizar a exploração de cada um dos critérios diagnósticos. 
As frases escritas em “MAÍUSCULAS” não devem ser lidas para o(a) entrevistado(a). São instruções às quais o 

clínico deve-se referenciar de modo a integrar os algoritmos diagnósticos ao longo de toda a entrevista. 
As frases escritas em “negrito” indicam o período de tempo a explorar. O clínico deve lê-las tantas vezes quanto 

necessário, ao longo da exploração dos sintomas e só levar em conta aqueles presentes ao longo desse 
período. 

As frases escritas entre (parêntesis) são exemplos clínicos que descrevem o sintoma avaliado. Podem ser lidos de 
modo a clarificar a questão. 

Quando os termos são separados por uma barra ( / ) o clínico deve considerar apenas o termo que corresponde ao 
sintoma apresentado pelo(a) entrevistado(a)  e que foi explorado anteriormente.  
As respostas com uma seta sobreposta (�) indicam que um dos critérios necessários ao estabelecimento do 
diagnóstico explorado não é preenchido. O clínico deve ir diretamente para o fim do módulo, cotar “NÃO”  
no(s) quadro(s) diagnóstico(s) correspondente(s) e passar ao módulo seguinte. 

 
• Instruções de cotação : 
Todas as perguntas feitas devem ser cotadas. A cotação faz-se à direita de cada uma das questões, envolvendo com 
um círculo a resposta correspondente do(a) entrevistado(a), seja “SIM” ou “NÃO”. 
O clínico deve se assegurar que cada um dos termos formulados na questão foi, de fato, considerado pelo(a) 
entrevistado(a)  na sua resposta (em particular, os critérios de duração, de frequência e as alternativas “e / ou”). 
Não levar em conta os sintomas imputáveis a uma doença física, ou ao uso de medicamentos, droga ou álcool.  
 
 

Se tem questões ou sugestões, SE DESEJA SER TREINADO(A) NA UTILIZAÇÃO DO M.I.N.I. 
ou informado(a) das atualizações, pode contactar:       

      
Yves LECRUBIER, M.D. / Thierry HERGUETA, M.S. 
Inserm U302 
Hôpital de la Salpétrière  
47, boulevard de l’Hôpital  
F. 75651 PARIS  
FRANCE 
 

tel: +33 (0) 1 42 16 16 59  
fax: +33 (0) 1 45 85 28 00 
e-mail : hergueta@ext.jussieu.fr 

David V Sheehan, M.D., 
M.B.A. 
University of South Florida 
Institute for Research in  Psychiatry 
3515 East Fletcher  Avenue 
TAMPA, FL USA 33613-4788 
 
ph: +1 813 974 4544 
fax: +1 813 974 4575 
e-mail : 
dsheehan@com1.med.usf.edu 

Patrícia AMORIM, M.D., PhD 
Instituto HUMUS 
Rua 89 nº 225 Setor Sul 
74093-140 – Goiânia - Goiás 
BRASIL 
 

Tel: + 55 241 41 74 
fax: + 55 241 41 74 
e-mail: pat.amorim@terra.com.br 
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A. EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR 
 

(� SIGNIFICA: IR DIRETAMENTE  AO(S) QUADRO(S) DIAGNÓSTICO(S), ASSINALAR  NÃO EM CADA UM E PASSAR  AO MÓDULO  SEGUINTE) 
 

PARA ENTREVISTADOS COM APARÊNCIA PSICÓTICA ANTES DO INÍCIO DA ENTREVISTA, OU PARA AQUELES QUE SÃO SUSPEITOS DE APRESENTAR UMA 
ESQUIZOFRENIA, FAVOR ADOTAR A SEGUINTE ORDEM DE ADMINISTRAÇÃO DOS MÓDULOS: 

 
1) PARTE 1 DO MODULO  “M”  (TRANSTORNOS PSICÓTICOS M1-M18). 
2) MÓDULOS A-D (EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR A EPISÓDIO (HIPO)MANÍACO). 
3) PARTE 2 DO  MODULO ‘M’  (TRANSTORNOS PSICÓTICOS M19-M23). 
4) OUTROS MÓDULOS NA SUA SEQUÊNCIA USUAL. 

 
SE O MÓDULO “M” JÁ FOI EXPLORADO E SE  SINTOMAS PSICÓTICOS FORAM IDENTIFICADOS (M1 A M10B), EXAMINAR, PARA CADA RESPOSTA  
POSITIVA  ÀS QUESTÕES SEGUINTES, SE OS SINTOMAS DEPRESSIVOS DESCRITOS NÃO SÃO MELHOR EXPLICADOS PELA PRESENÇA DE UM 
TRANSTORNO PSICÓTICO E  COTAR EM FUNÇÃO. 

 
 
A1 a Alguma vez sentiu-se triste, desanimado(a), deprimido(a), a maior parte do dia, NÃO SIM  1 

quase todos os dias, durante pelo menos duas semanas ? 
 
  SE A1a = SIM : 
 

 b Nas duas últimas semanas, sentiu-se triste, desanimado(a), deprimido(a), a maior parte NÃO SIM  2 
  do dia, quase todos os dias,? 
 
A2 a Alguma vez  teve o sentimento de não ter mais gosto por nada, ou perdeu o  interesse  
  e o prazer pelas coisas que lhe agradam habitualmente, quase todo o tempo, durante  

pelo menos duas semanas ?            NÃO        SIM       3 
 
  SE A1a = SIM : 
 

 b Nas duas últimas semanas, teve o sentimento de não ter mais gosto por nada, ou perdeu  
  o  interesse e o prazer pelas coisas que lhe agradam habitualmente, quase todo o tempo ?                    NÃO         SIM  4 
 
    � 
  A1a OU A2a  SÃO COTADAS SIM ? NÃO SIM 
 
   
  SE O(A) ENTREVISTADO(A) ESTÁ DEPRIMIDO(A) ATUALMENTE  (A1b OU A2b = SIM ): EXPLORAR O EPISÓDIO ATUAL.   

  SE NÃO: EXPLORAR O EPISÓDIO PASSADO MAIS GRAVE.  

 
A3  Durante as 2 semanas em que sentiu-se deprimido(a)/ sem  interesse  
  pela maioria das coisas, quase todo o tempo:  
   Episódio Atual         Episódio Passado 
  
 a Seu apetite aumentou ou diminuiu, quase todos os dias ? O seu peso   NÃO    SIM  NÃO SIM 5 
  aumentou ou diminuiu sem que o tenha desejado ? (VARIAÇÃO DE + 5% AO  
 LONGO DE UM MÊS, ISTO É, + 3,5 KG, PARA UMA PESSOA DE 65 KG) 
  COTAR SIM , SE  RESPOSTA SIM NUM CASO OU NO OUTRO 

 
 b Teve problemas de sono quase todas as noites (dificuldade de pegar   NÃO       SIM  NÃO SIM 6 
   no sono, acordar no meio da noite ou muito cedo, dormir demais) ? 
 
 c Falou  ou movimentou-se mais lentamente que de costume ou pelo contrário,   NÃO    SIM  NÃO SIM 7 
  sentiu-se agitado(a) e incapaz de ficar sentado quieto(a), quase todos os dias? 
 
 d Sentiu-se a maior parte do tempo cansado(a), sem energia, quase todos os dias?   NÃO     SIM  NÃO SIM  8 
 
 e Sentiu-se  sem valor  ou culpado(a), quase todos os dias?   NÃO     SIM  NÃO SIM 9 
 
  SE A3e = SIM : PEDIR UM EXEMPLO. 
  O EXEMPLO CONSISTE NUMA  IDÉIA  DELIRANTE ?    1 NÃO     1 SIM  



M.I.N.I. Plus 5.0.0 (Julho, 2002) -- 6 

                                                                                                                              Episódio Atual         Episódio Passado 
 
 f Teve dificuldade de concentrar-se ou de tomar decisões, quase todos os dias?   NÃO    SIM  NÃO SIM 10 
 
        g    Teve, por várias vezes, pensamentos ruins como, por exemplo, pensar  
              que seria melhor estar morto(a) ou pensar em fazer mal a si mesmo(a) ?    NÃO    SIM           NÃO      SIM        11 
   
       � 
A4  HÁ 3 OU MAIS RESPOSTAS “SIM”  EM  A3 (OU 4 RESPOSTAS POSITIVAS,   NÃO    SIM  NÃO SIM 
  SE A1a OU A2a É COTADA NÃO  PARA O EPISÓDIO PASSADO 
  OU SE A1b OU A2b É COTADA NÃO  PARA O EPISÓDIO ATUAL)? 
 
  VERIFICAR SE OS SINTOMAS POSITIVOS ACONTECERAM DURANTE O MESMO PERÍODO DE DUAS SEMANAS. 
   
  SE A4 É COTADA NÃO PARA O EPISÓDIO ATUAL , REEXPLORAR A3a - A3g  PARA O EPISÓDIO PASSADO MAIS GRAVE. 
    
       � 
A5  Esses problemas de depressão lhe causaram sofrimento importante ou o(a) NÃO    SIM NÃO SIM  12 
  pertubaram  em casa, no trabalho / na escola ou nas suas relações sociais     

ou necessitou ser hospitalizado(a) por causa desses problemas? 
 
 SE A5  É COTADA NÃO PARA O EPISÓDIO ATUAL , REEXPLORAR A 4 E  A 5  PARA O EPISÓDIO PASSADO MAIS GRAVE. 
 
A6  Esses problemas de depressão foram inteiramente causados pela perda de  
  uma pessoa querida (luto)? A gravidade desses problemas, sua duração e 
  as dificuldades que eles provocaram foram iguais às que outros sofreriam 
  se estivessem na mesma situação ? 
               � 
  UM LUTO NÃO COMPLICADO FOI EXCLUÍDO ?                                                    NÃO          SIM NÃO SIM   13 
 
 SE A6  É COTADA NÃO PARA O EPISÓDIO ATUAL , REEXPLORAR A 4, A 5 E  A6 PARA O EPISÓDIO PASSADO MAIS GRAVE. 
 
A7 a Estava usando alguma droga ou medicamento logo antes desses problemas começarem ? 
   ❐ Não      ❐ Sim 
 
 b Teve alguma doença física logo antes desses problemas começarem? 
   ❐ Não      ❐ Sim 
 
  NO JULGAMENTO DO CLÍNICO: O USO DE DROGAS/ MEDICAMENTOS OU UMA  DOENÇA FÍSICA É PROVAVELMENTE  
  A CAUSA DIRETA DA DEPRESSÃO ? ( FAZER PERGUNTAS ABERTAS ADIOCINAIS SE NECESSÁRIO). 
 

  A7 (SUMÁRIO ): UMA  CAUSA ORGÂNICA FOI EXCLUÍDA?    NÃO   SIM   INCERTO     NÃO   SIM   INCERTO  14 
 
 SE A7 (SUMÁRIO)   É COTADA NÃO PARA O EPISÓDIO ATUAL , REEXPLORAR A 4, A 5 A6 E  A7  

PARA O EPISÓDIO PASSADO MAIS GRAVE. 
 
  
  
 A8     COTAR SIM  SE A7 (SUMÁRIO)  = SIM  OU INCERTO. 
 
            ESPECIFICAR SE O EPISÓDIO É ATUAL  OU PASSADO. 

       NÃO                    SIM 
 
   Episódio Depressivo Maior 

 

Atual ❏ 
Passado   ❏ 
 

 
  
  
 A9     COTAR SIM  SE A7b = SIM  E A7 (SUMÁRIO)  = NÃO. 
 
             ESPECIFICAR SE O EPISÓDIO É ATUAL  OU PASSADO. 
           
 

       NÃO                    SIM 
 

Episódio Depressivo Maior 
devido à condição médica geral 

 

Atual ❏ 
Passado ❏ 
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D. EPISÓDIO (HIPO) MANÍACO 
 

(�     SIGNIFICA: IR DIRETAMENTE  AO(S) QUADRO(S) DIAGNÓSTICO(S), ASSINALAR  NÃO EM CADA UM E PASSAR  AO MÓDULO  SEGUINTE) 
 

PARA ENTREVISTADOS COM APARÊNCIA PSICÓTICA ANTES DO INÍCIO DA ENTREVISTA, OU PARA AQUELES QUE SÃO SUSPEITOS DE APRESENTAR UMA 
ESQUIZOFRENIA, FAVOR ADOTAR A SEGUINTE ORDEM DE ADMINISTRAÇÃO DOS MÓDULOS: 

 
1) PARTE 1 DO MODULO  “M”  (TRANSTORNOS PSICÓTICOS M1-M18). 
2) MÓDULOS A-D (EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR A EPISÓDIO (HIPO)MANÍACO). 
3) PARTE 2 DO  MODULO  ‘M’  (TRANSTORNOS PSICÓTICOS M19-M23). 
4) OUTROS MÓDULOS NA SUA SEQUÊNCIA USUAL. 

 
SE O MÓDULO “M” JÁ FOI EXPLORADO E SE  SINTOMAS PSICÓTICOS FORAM IDENTIFICADOS (M1 A M10B), EXAMINAR, PARA CADA RESPOSTA  
POSITIVA  ÀS QUESTÕES SEGUINTES, SE OS SINTOMAS DEPRESSIVOS DESCRITOS NÃO SÃO MELHOR EXPLICADOS PELA PRESENÇA DE UM 
TRANSTORNO PSICÓTICO E  COTAR EM FUNÇÃO. 

 

 
D1 a Alguma vez teve um período em que se sentia tão eufórico(a) ou cheio(a) de energia  NÃO SIM  1 
 ou cheio(a) de si que isso lhe causou problemas, ou em que as pessoas à sua volta  

pensaram que não estava no seu estado habitual ?  
  (NÃO CONSIDERAR PERÍODOS  QUE OCORREM APENAS SOB O EFEITO DE DROGAS OU ÁLCOOL). 
 

SE O(A) ENTREVISTADO(A) NÃO COMPREENDE O SIGNIFICADO  DE “EUFÓRICO(A)”  OU “CHEIO (A) DE ENERGIA”,  EXPLICAR DA SEGUINTE MANEIRA: 
Por eufórico ou cheio de energia, quero dizer estar excessivamente ativo(a), excitado(a), ter menos necessidade de dormir,  
ter pensamentos rápidos, estar cheio(a) de idéias ou extremamente motivado(a) ou criativo(a) ou produtivo ou  impulsivo(a). 

   
  SE D1a = SIM: 
 b Sente-se, atualmente, eufórico (a) ou cheio (a) de energia? NÃO SIM  2 
 
 

D2 a Alguma vez  teve um período em que, por vários dias, estava tão irritável que insultava NÃO SIM  3 
  as pessoas, gritava ou chegava até a brigar com pessoas que não eram de sua família?  
   Você ou outras pessoas achou/acharam que você estava mais irritável ou hiperreativo(a),  
   comparado(a) a outras pessoas, mesmo em situações em que isso lhe parecia  justificável ? 
  (NÃO CONSIDERAR  PERÍODOS  QUE OCORREM APENAS SOB O EFEITO DE DROGAS OU ÁLCOOL). 
   
  SE D2a = SIM: 
 b Sente-se, continuamente irritável atualmente? NÃO SIM  4 
        
      � 
  D1a  OU D2a  SÃO COTADAS “SIM” ?  NÃO SIM  
 

 
D3 SE  D1b OU  D2b =  “SIM” : EXPLORAR O EPISÓDIO ATUAL   
  SE  D1b E  D2b =  “NÃO” : EXPLORAR O EPISÓDIO MAIS GRAVE  
 

  Quando sentiu- se mais eufórico(a), cheio(a) de energia ou mais irritável :  
   Episódio Atual       Episódio Passado 
 
 a Tinha a sensação que podia fazer coisas que os outros seriam incapazes NÃO SIM NÃO SIM 5 
  de fazer ou que você era alguém especialmente importante? 
  SE SIM : PEDIR UM EXEMPLO. 
  O EXEMPLO CONSISTE NUMA  IDÉIA  DELIRANTE ?    ❏ NÃO     ❏ SIM 
 

 b Tinha menos necessidade de dormir do que costume (por ex., sentia-se  
  repousado(a) com apenas poucas horas de sono) ?  NÃO SIM NÃO SIM 6 
 

 c Falava sem parar ou tão rapidamente que as pessoas não conseguiam  
  compreendê-lo(a) ?  NÃO SIM NÃO SIM 7 
 

 d Os pensamentos corriam tão rapidamente na sua cabeça que não conseguia 
  acompanhá-los ? NÃO SIM  NÃO SIM 8  
 

 e Distraía-se com tanta facilidade que a menor interrupção o fazia perder o fio  
daquilo que estava fazendo ou pensando ?      NÃO SIM        NÃO      SIM       9
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                                                                                                                                Episódio Atual       Episódio Passado 
  
 f Estava tão ativo(a) e agitado(a) que as outras pessoas se preocupavam  
  por sua causa ? NÃO SIM NÃO SIM 10 
 
 g Desejava tanto fazer coisas que lhe pareciam agradáveis ou tentadoras que não  
  pensava nos riscos ou nos problemas que isso poderia causar (gastar demais,  
  dirigir de forma imprudente, ter uma atividade sexual pouco habitual para você) ? NÃO SIM NÃO SIM 11 
            

  D3 (SUMÁRIO):  HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS "SIM" EM D3    � 
  OU 4 SE D1a = “NÃO” (EPISÓDIO PASSADO) OU D1b = “NÃO” (EPISÓDIO ATUAL) ?            NÃO      SIM        NÃO      SIM  
 
  VERIFICAR SE OS SINTOMAS POSITIVOS ACONTECERAM DURANTE O MESMO PERÍODO. 
   
  SE D3 (SUMÁRIO)   É COTADA NÃO PARA O EPISÓDIO ATUAL , REEXPLORAR D 3 a - D3 g  
  PARA O EPISÓDIO PASSADO MAIS GRAVE. 
         
D4 a Estava usando alguma droga ou medicamento logo antes desses problemas começarem ? 
   ❐ Não      ❐ Sim 
 
 b Teve alguma doença física logo antes desses problemas começarem? 
   ❐ Não      ❐ Sim 
 
  NO JULGAMENTO DO CLÍNICO: O USO DE DROGAS/ MEDICAMENTOS OU UMA  DOENÇA FÍSICA É PROVAVELMENTE  
  A CAUSA DIRETA DA (HIPO)MANIA  ? ( FAZER PERGUNTAS ABERTAS ADIOCINAIS SE NECESSÁRIO).  
    

  D4 (SUMÁRIO):  UMA  CAUSA ORGÂNICA FOI EXCLUÍDA?     NÃO   SIM   INCERTO       NÃO  SIM   INCERTO 12 
 
  SE D4 (SUMÁRIO)   É COTADA NÃO  PARA O EPISÓDIO ATUAL ,  
  REEXPLORAR D 3 e D4 PARA O EPISÓDIO PASSADO MAIS GRAVE. 
 
D5  Esses problemas duraram pelo menos uma semana E o (a) pertubaram NÃO SIM NÃO SIM    13 
  em casa, no trabalho / na escola ou nas suas relações sociais OU     
  necessitou ser hospitalizado(a) por causa desses problemas? 
              COTAR SIM , SE SIM  NUM CASO OU NO OUTRO 
 
   
  
D6          COTAR SIM  PARA EPISÓDIO HIPOMANÍACO SE: 
               D3 (SUMÁRIO) = SIM  E D4 (SUMÁRIO) = SIM  OU INCERTO  
               E D5 = NÃO, E NENHUMA IDÉIA  DELIRANTE FOI DESCRITA EM D3a. 
   

 ESPECIFICAR SE O EPISÓDIO É ATUAL  OU PASSADO. 
 
 

      
   NÃO                                SIM 
        

EPISÓDIO HIPOMANÍACO 
  

 Atual    ❏ 
 Passsado    ❏ 
 

  

  
D7         COTAR SIM  PARA EPISÓDIO MANÍACO SE: 
               D3 (SUMÁRIO) = SIM  E D4 (SUMÁRIO) = SIM  OU INCERTO  
               E D5 = SIM  OU UMA  IDÉIA  DELIRANTE FOI DESCRITA EM D3a. 
   

 ESPECIFICAR SE O EPISÓDIO É ATUAL  OU PASSADO. 
  
               

 
     NÃO                          SIM 

 
EPISÓDIO MANÍACO 

  
 Atual    ❏ 
 Passsado    ❏ 
 

 

  
D8       COTAR SIM  SE:  
              D3 (SUMÁRIO) E D4b  E D5  = SIM  E D4 (SUMÁRIO) = NÃO 
 

 ESPECIFICAR SE O EPISÓDIO É ATUAL  OU PASSADO. 

 
     NÃO                         SIM 

 
Episódio (Hipo) Maníaco devido 

a condição médica geral 
 Atual    ❏ 
 Passsado    ❏ 
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E. TRANSTORNO DE PÂNICO  
 

�  SIGNIFICA : IR DIRETAMENTE   PARA E5, ASSINALAR   NÃO  E P ASSAR  AO MÓDULO  SEGUINTE 
 

 

E1    a 
 
 
 
        b 

 

Alguma vez teve episódios repetidos durante os quais se sentiu subitamente muito 
ansioso(a), muito desconfortável ou assustado(a), mesmo em situações em que a 
maioria das pessoas não se sentiria assim ?  
 
SE SIM: Estes episódios de ansiedade atingiam sua intensidade máxima em menos de 
10 minutos? 

  
 

  � 

NÃO    SIM 
 
   � 
NÃO   SIM 

 
 
 

     1 
 
 
     2 

 
E2 

 
Alguns desses episódios de ansiedade, mesmo há muito tempo, foram imprevisíveis ou 
ocorreram sem que nada os provocasse/ sem motivo ? 
 

  
   � 
NÃO    SIM 

 
 

3 

E3 Após um ou vários desses episódios, já houve um período de pelo menos um mês 
durante o qual teve medo de ter outros episódios ou estava preocupado(a) com as suas 
possíveis consequências ? 

  
 
NÃO    SIM 

 
 

4 
 
E4 

 
Durante o episódio em que se sentiu pior : 

   

a Teve palpitações ou o seu coração bateu muito rápido ?  NÃO    SIM 5 

b Transpirou ou ficou com as mãos úmidas ?  NÃO    SIM 6 

c Teve tremores ou contrações musculares ?  NÃO    SIM 7 

d Teve dificuldade para respirar ou sentiu-se abafado(a) ?  NÃO    SIM 8 

e Teve a impressão de sufocar ou de ter um nó na garganta ?  NÃO    SIM 9 

f Sentiu dor ou aperto ou desconforto no peito ?  NÃO    SIM 10 

g Teve náuseas, problemas de estômago ou diarréia repentina ?  NÃO    SIM 11 

h Sentiu-se tonto(a), com vertigens ou ao ponto de desmaiar ?  NÃO    SIM     12 

i Teve a impressão que as coisas à sua volta eram estranhas ou irreais ou sentiu-se  
como que desligado (a) do todo ou de uma parte do seu corpo ? 

  
NÃO    SIM 

 
   13 

j Teve medo de enlouquecer ou de perder o controle ?   NÃO    SIM 14 

k Teve medo de morrer ?  NÃO    SIM 15 

l Teve dormências ou formigamentos no corpo ?  NÃO    SIM 16 

m Teve ondas de frio ou de calor ? 

 

 NÃO    SIM 17 

E5 E3 = SIM  E HÁ PELO MENOS 4 RESPOSTAS "SIM" EM E4 ?  NÃO         SIM 
  

 
 

  Transtorno de Pânico 
         Vida inteira 

 

    E6 SE E5 = “NÃO”, HÁ PELO MENOS UMA RESPOSTA "SIM " EM E4 ?  NÃO          SIM  
  

SE E6 = “SIM”, PASSAR A F1. 
 

     Ataques Pobres em 
Sintomas Vida inteira 

 

E7 Durante o último mês, teve pelo menos 2 desses episódios de ansiedade, seguidos de 
um medo constante de ter outro episódio ? 

  
NÃO          SIM 18

  
 

Transtorno de Pânico 
Atual 
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F. AGORAFOBIA 
 
 
F1 

 
Sente-se particularmente ansioso(a) ou desconfortável em lugares ou em situações das 
quais é difícil ou embaraçoso escapar ou, ainda, em que é difícil ter ajuda como estar 
numa multidão, esperando numa fila, longe de casa ou sozinho (a) em casa, atravessando 
uma ponte, dentro de um ônibus, de um carro ou de um avião? 
 

  
 
 
 
NÃO      SIM 

 
 
 
 
19 

  
SE F1 = “NÃO” , COTAR “NÃO”  EM F2. 
 

   

F2 Tem  tanto medo dessas situações que na prática, evita-as, sente um intenso mal-estar 
quando as enfrenta ou procura estar acompanhado(a) ao ter que enfrentá-las ? 

  
NÃO      SIM 

 
20 

       Agorafobia 
          Atual 

 

    
    
  

F2 (Agorafobia Atual) É COTADA “NÃO” 
e 
E7 (Transtorno de Pânico Atual) É COTADA “SIM” ?  

 
NÃO                       SIM 

 
TRANSTORNO DE 

PÂNICO sem Agorafobia 
 ATUAL  

 

   
  

F2 (Agorafobia Atual) É COTADA “SIM” 
e 
E7 (Transtorno de Pânico Atual) É COTADA “SIM” ? 

 
NÃO                       SIM 

 
TRANSTORNO DE 

PÂNICO com Agorafobia  
ATUAL  

 

   
  

F2 (Agorafobia Atual) É COTADA “SIM” 
e 
E5 (Transtorno de Pânico Vida Inteira) É COTADA “NÃO” ?  

 
NÃO                        SIM 

 
AGORAFOBIA  
sem história de  

Transtorno de Pânico  
ATUAL 
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J. DEPENDÊNCIA / ABUSO DE ÁLCOOL 
 
� SIGNIFICA : IR DIRETAMENTE  AO(S) QUADRO(S) DIAGNÓSTICO(S), ASSINALAR   NÃO  EM CADA UM E PASSAR  AO MÓDULO  SEGUINTE 

 
 
J1 

 
Nos últimos 12 meses, em três ou mais ocasiões você bebeu pelo menos cinco latas 
de cerveja ou uma garrafa de vinho ou três doses de uma bebida alcoólica forte 
(pinga, caipirinha, conhaque, vodka, whisky...), num período de três horas ? 

 
      � 
    NÃO      SIM 
 

 
 
 

1 
 

J2 
 

Nos últimos 12 meses: 
 

  

a Constatou que precisava de quantidades cada vez maiores de álcool para obter o 
mesmo efeito ? 
 

 
    NÃO      SIM 

 
2 

b Quando bebia menos, as suas mãos tremiam, transpirava ou sentia-se agitado (a) ? 
Alguma vez bebeu uma dose para evitar esses problemas ou evitar uma ressaca? 

COTAR  “SIM” , SE RESPOSTA  “SIM”  NUM CASO OU NO OUTRO 
 

 
 
    NÃO      SIM 

 
 

    3 

c Quando começava a beber, com frequência bebia mais do que pretendia ? 
 

    NÃO      SIM     4 

d Tentou, mas não conseguiu diminuir seu consumo de álcool ou parar de beber ? 
 

    NÃO      SIM 5 

e Nos dias em que bebia, passava muito tempo procurando bebida, bebendo ou se 
recuperando dos efeitos do álcool ? 
 

 
    NÃO      SIM 

 
6 

f Reduziu suas atividades (lazer, trabalho, cotidianas)  ou passou menos tempo com 
os amigos ou a família por causa da bebida ? 
 

 
    NÃO      SIM 

 
7 

 g Continuou a beber mesmo sabendo que isso lhe causava problemas de saúde ou 
problemas psicológicos? 

 
    NÃO      SIM 
 

 
8 

  
HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS "SIM" EM J2 ? 
 

                                     � 

         NÃO                SIM 
 

DEPENDÊNCIA DE  
ÁLCOOL 
ATUAL 

 

J3 Durante os últimos 12 meses: 
 

 

a Ficou embriagado ou de “ressaca” várias vezes, quando tinha coisas para fazer no 
trabalho (/ na escola) ou em casa ? Isso lhe causou problemas? 

COTAR "SIM"  SOMENTE SE A EMBRIAGUEZ / RESSACA CAUSOU PROBLEMAS 
 

 
    NÃO      SIM 

 
9 

b Por várias vezes esteve sob o efeito do álcool em situações em que isso era 
fisicamente arriscado como dirigir, utilizar uma máquina ou um instrumento 
perigoso... ? 
 

 
    NÃO      SIM 

 
  10 

c Por várias vezes teve problemas legais como uma interpelação ou uma condenação 
ou uma detenção porque tinha bebido? 
 

 
    NÃO      SIM 

 
11 

d Continuou a beber mesmo sabendo que a bebida lhe causava problemas com seus 
familiares ou com outras pessoas ? 
 

 
    NÃO      SIM 

 
12 

  
HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS "SIM" EM J3 ? 
 

 

         NÃO                SIM 
 

ABUSO DE  ÁLCOOL 
ATUAL 
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K. DEPENDÊNCIA / ABUSO DE SUBSTÂNCIAS (NÃO ALCOÓLIC AS)  
 
� SIGNIFICA : IR DIRETAMENTE  AO(S) QUADRO(S) DIAGNÓSTICO(S), ASSINALAR   NÃO  EM CADA UM E PASSAR  AO MÓDULO  SEGUINTE 

 
 

K1 
 
Agora, vou lhe mostrar / ler (MOSTRAR A LISTA DAS SUBSTÂNCIAS / LER A LISTA ABAIXO ) 
uma lista de drogas e de medicamentos e gostaria que me dissesse se, durante os últimos 
12 meses, usou várias vezes uma destas substâncias para se sentir melhor, para mudar o 
seu estado de humor ou para ficar “ de cabeça feita / chapado(a)”?  
 

  
 
 
   � 
NÃO      SIM 

 

  
ENVOLVER COM UM CÍRCULO CADA SUBTÂNCIA CONSUMIDA 
 
ESTIMULANTES : anfetaminas, “bolinha”, “rebite”, ritalina, pílulas anorexígenas ou tira-fome. 
COCAÍNA: “coca”, pó, “neve”, “branquinha”,  pasta de coca, merla, crack, pedra 
OPIÁCEOS: heroína, morfina, pó de ópio (Tintura de ópio, Elixir Paregórico, Elixir de Dover), codeína  
(Belacodid, Belpar, Pambenyl), meperidina (Dolantina, Demerol), propoxifeno (Algafan, Doloxene  
A), fentanil (Inoval) 
ALUCINOGÉNEOS: L.S.D., “ácido”, mescalina, PCP, êxtase (MDMA), cogumelos, “vegetal” (Ayhuaska, daime,  
hoasca), Artane. 
SOLVENTES VOLÁTEIS: “cola”, éter, “lança perfume”, “cheirinho”, “loló” 
CANABINÓIDES: cannabis, “erva”, maconha, “baseado”, hasish, THC, bangh, ganja, diamba, marijuana, 
marihuana 
SEDATIVOS: Valium, Diazepam, Dienpax, Somalium, Frisium, Psicosedin, Lexotan, Lorax,  
Halcion, Frontal, Rohypnol, Urbanil, Sonebon, barbitúricos 
DIVERSOS: Anabolisantes, esteróides, remédio para dormir ou para cortar o apetite sem prescrição médica. 
 
Toma outras substâncias? 
 
ESPECIFICAR  A(S) SUBSTÂNCIA (S) MAIS CONSUMIDA (S): ____________________________________________ 

  

___________  _____________________________________________________________________________ 
 

 ESPECIFICAR A(S) SUBSTÂNCIA (S) A SER(EM) EXPLORADA(S) SEGUNDO OS CRITÉRIOS  ABAIXO INDICADOS: 
  

• SE HÁ CONSUMO DE VÁRIAS SUBSTÂNCIAS (AO MESMO TEMPO OU SEQUENCIALMENTE): 
                             CADA SUBSTÂNCIA (OU CLASSE DE  SUBSTÂNCIAS) SEPARADAMENTE                 � 
                             SOMENTE A SUBSTÂNCIA (OU CLASSE DE  SUBSTÂNCIAS) MAIS CONSUMIDA      � 

 
• SE HÁ CONSUMO DE  UMA SÓ SUBSTÂNCIA (OU CLASSE DE  SUBSTÂNCIAS): 

                             SOMENTE UMA SUBSTÂNCIA (OU CLASSE DE  SUBSTÂNCIAS)                             � 

 

 
K2 

 
Considerando o seu consumo de [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE SUBSTÂNCIAS 

SELECCIONADA ], durante os últimos 12 meses: 
 

 

a Constatou que precisava de quantidades cada vez maiores de [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE 

DE SUBSTÂNCIAS SELECCIONADA] para obter o  mesmo efeito ? 
 

  
  NÃO      SIM 

 
1 

b Quando  usava menos ou parava de consumir [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE 

SUBSTÂNCIAS SELECCIONADA], tinha problemas como dores, tremores, febre, fraqueza, 
diarréia, náuseas, suores, aceleração do coração, dificuldade de dormir ou sentir-se 
agitado(a), ansioso (a), irritável ou deprimido (a) )? 
Ou  você tomava qualquer outra coisa para evitar esses problemas ou para se sentir 
melhor ? 

COTAR  “SIM” , SE RESPOSTA  “SIM”  NUM CASO OU NO OUTRO 
 

  
 
 
 
 
  NÃO      SIM 

 
 
 
 
 

2 
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c Quando começava a usar [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE SUBSTÂNCIAS SELECCIONADA], 

freqüentemente consumia mais do que pretendia ? 
    

  NÃO      SIM 
 

3 

d  Tentou, sem conseguir, diminuir ou parar de usar [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE 

SUBSTÂNCIAS SELECCIONADA]? 
 

    
  NÃO      SIM 

 
4 

e Nos dias em que usava [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE SUBSTÂNCIAS SELECCIONADA], 
passava mais de 2 horas tentando conseguir a(s) droga(s), se drogando,  ou se 
recuperando dos efeitos do(a) [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE SUBSTÂNCIAS 

SELECCIONADA],  ou ainda pensando nessas drogas ? 
 

  
 
  NÃO      SIM 

 
 

5 

f Reduziu as suas atividades (lazer, trabalho, cotidianas)  ou passou menos tempo com os 
amigos ou a família por causa da(s) droga(s) ? 
 

  
  NÃO      SIM 

 
6 

g Continuou a usar [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE SUBSTÂNCIAS SELECCIONADA] mesmo 
sabendo que esta(s) lhe causava(m) problemas de saúde ou problemas psicológicos? 

  
   
 NÃO      SIM 
 
 

 
 

7 

  
HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS  "SIM" EM K2 ? 
 
ESPECIFICAR A(S) SUBSTÂNCIA(S):  
______________________________________________________ 
 

                                     � 
NÃO                          SIM 

 
DEPENDÊNCIA DE 

SUBSTÂNCIA(S) 
ATUAL 

 

 
K3 

 
Durante os  últimos 12 meses: 
 

   

a Por várias vezes ficou intoxicado ou “ de cabeça feita / chapado(a)” com [SUBSTÂNCIA 

OU A CLASSE DE SUBSTÂNCIAS SELECCIONADA], quando tinha coisas para fazer no 
trabalho (/ na escola) ou em casa ? Isso lhe causou problemas?  

COTAR "SIM" SOMENTE SE A INTOXICAÇÃO CAUSOU PROBLEMAS 
 

  
 
NÃO      SIM 

 
 

8 

b Por várias vezes esteve sob o efeito de [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE SUBSTÂNCIAS 

SELECCIONADA] em situações em que isso era fisicamente arriscado como dirigir, 
utilizar uma máquina ou  um instrumento perigoso, etc.? 
 

  
 
NÃO      SIM 

 
 

9 

c Por várias vezes teve problemas legais como uma interpelação ou uma condenação ou 
uma detenção porque tinha usado [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE SUBSTÂNCIAS 

SELECCIONADA]? 
 

  
NÃO      SIM 

 
10 

d Continuou a usar [SUBSTÂNCIA OU A CLASSE DE SUBSTÂNCIAS SELECCIONADA] mesmo 
sabendo que esta(s) droga(s) lhe causava(m) problemas com os seus familiares ou com 
outras pessoas ? 
 

  
 
NÃO      SIM 
 
 

 
 

11 

    
HÁ PELO MENOS 1 "SIM" EM K3 ? 
 
ESPECIFICAR A(S) SUBSTÂNCIA(S) :  
_______________________________________________________ 
 

 
NÃO                        SIM 

 
ABUSO DE SUBSTÂNCIA(S) 

ATUAL 
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L. SÍNDROME  PSICÓTICA  
 

PARA TODAS AS QUESTÕES  DESTE  MÓDULO, PEDIR UM EXEMPLO EM CASO DE RESPOSTA POSITIVA. 
SÓ COTAR SIM SE OS EXEMPLOS MOSTRAM CLARAMENTE UMA DISTORÇÃO DO PENSAMENTO E / OU DA PERCEPÇÃO OU 

SE SÃO CULTURALMENTE INAPROPRIADOS OU DISTOANTES. 
AVALIAR SE OS SINTOMAS DESCRITOS APRESENTAM OU NÃO CARACTERÍSTICAS “ BIZARRAS"  E COTAR A ALTERNATIVA 
APROPRIADA.. 
 

DELÍRIOS BIZARROS : SÃO AQUELES CUJO CONTEÚDO É MANIFESTAMENTE ABSURDO, IMPLAUSÍVEL, 
INCOMPREENSÍVEL  E QUE NÃO PODE ESTAR BASEADO EM EXPERIÊNCIAS HABITUAIS DA VIDA. 
 

ALUCINAÇÕES BIZARRAS: VOZES QUE COMENTAM OS PENSAMENTOS OU OS ATOS DO(A) ENTREVISTADO(A) OU 

DUAS OU MAIS VOZES QUE CONVERSAM ENTRE SI.  
 

  

Agora vou fazer-lhe algumas perguntas sobre experiências pouco comuns ou 
estranhas que algumas pessoas podem ter. 

  
 
 

 
L1a 

 
Alguma vez acreditou que alguém o(a) espionava ou estava conspirando contra 
você ou tentando lhe fazer mal ? 

 
 

NÃO 

 
 

SIM 

BIZARRO  
 

SIM 

 
 
1 
 

 b SE SIM : Atualmente acredita nisso ? 

 

NÃO SIM SIM 
�L6a 

2 

L2a Alguma vez acreditou que alguém podia ler ou ouvir os seus pensamentos ou que  
você podia ler ou ouvir os pensamentos de outra (s)  pessoa (s) ?  

 
NÃO 

  
SIM 

 
3 
 

 b SE SIM : Atualmente acredita nisso ? 

 

NÃO  SIM 
�L6a 

4 

L3a 
  

Alguma vez acreditou que alguém ou alguma força exterior colocava, dentro da 
sua cabeça, pensamentos estranhos que não eram os seus ou o(a) fazia agir de uma 
maneira diferente do seu jeito habitual ? Alguma vez acreditou que estava 
possuído(a) ? 

 
 

NÃO 

 
 

SIM 

 
 
SIM 

 
 

 
 
5 

 b SE SIM : Atualmente acredita nisso ? 

 

NÃO SIM SIM 
  �L6a 

6 
 

L4a Alguma vez acreditou que estava recebendo mensagens especiais através da 
televisão, do rádio ou do jornal ou teve a impressão de que alguém que não 
conhecia pessoalmente estava particularmente interessado em você? 

 
 

NÃO 

 
 

SIM 

 
 

SIM 
 

 
 
7 

 b SE SIM : Atualmente acredita nisso ? 

 

NÃO SIM SIM 
�L6a 

8 

L5a Alguma vez  teve idéias que os seus familiares ou amigos achavam estranhas ou 
fora da realidade e que eles não compartilhavam com você ? 
COTAR “SIM”  APENAS SE O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA CLARAMENTE IDÉIAS 

DELIRANTES HIPOCONDRÍACAS OU DE POSSESSÃO, DE CULPA , DE RUÍNA, DE 

GRANDEZA  OU OUTRAS NÃO EXPLORADAS PELAS QUESTÕES DE  L1 A L4  
 

 
 NÃO 

 
SIM 

 
SIM 

 
 

 
9 

 b SE SIM : Atualmente eles acham suas idéias estranhas ? NÃO SIM SIM 
 

10 

L6a 
 
 
 
 

Alguma vez ouviu coisas que outras pessoas não podiam ouvir, como, por 
exemplo, vozes?  
COTAR  “SIM”    “B IZARRO”  UNICAMENTE SE O(A) ENTREVISTADO(A) RESPONDE  SIM  

À QUESTÃO: Estas vozes comentavam os seus pensamentos ou atos ou ouvia duas 
ou mais vozes falando entre elas? 

 
NÃO 

 

 
SIM 
 

 
 
 
 

SIM 

 
11 

 b SE SIM : Ouviu essas coisas/ vozes no último mês? NÃO SIM SIM 
�L8a 

12 
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L7a Alguma vez  viu alguma coisa ou alguém que outras pessoas presentes não podiam 
ver, isto é, teve  visões quando estava completamente acordado? 

COTAR  “SIM”   SE AS VISÕES SÃO CULTURALMENTE  INAPROPRIADAS OU 

DESTOANTES. 
 

 
NÃO 

 
SIM 

 
13 

 
 

14 
 b SE SIM : Teve essas visões no último mês? NÃO SIM 

 

L8b 
OBSERVAÇÕES DO CLÍNICO: 

ATUALMENTE O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA UM DISCURSO CLARAMENTE 

INCOERENTE OU DESORGANIZADO OU APRESENTA UMA PERDA EVIDENTE  DAS 

ASSOCIAÇÕES ? 
 

 
 

 
NÃO 

 
 

 
SIM 
 

 
 

 
15 

L9b ATUALMENTE O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA UM COMPORTAMENTO 

CLARAMENTE DESORGANIZADO OU CATATÔNICO? 

 
NÃO 

 
SIM 

 

 
16 

 

L10b OS SINTOMAS NEGATIVOS TIPICAMENTE ESQUIZOFRÊNICOS (EMBOTAMENTO 

AFETIVO, POBREZA DO DISCURSO, FALTA DE ENERGIA OU DE INTERESSE PARA  

INICIAR OU TERMINAR AS ATIVIDADES) SÃO PROEMINENTES DURANTE A 

ENTREVISTA? 

 
 
 

NÃO 

 
 
 

SIM 
 
 

 
 
 

17 
 

L11 
 

DE  L1  A  L10 HÁ PELO MENOS : 

UMA   QUESTÃO « b » COTADA “SIM”   BIZARRO  
OU 

DUAS  QUESTÕES « b »  COTADAS “SIM”  (NÃO BIZARRO) ? 

NÃO                                SIM 

SÍNDROME  PSICÓTICA 
ATUAL 

     

L12 
 

DE L1  A  L7 HÁ PELO MENOS: 

UMA   QUESTÃO « a » COTADA “SIM”   BIZARRO  
OU 

DUAS QUESTÕES « a » COTADAS “SIM”   (NÃO BIZARRO) ? 
(VERIFICAR  SE  OS  SINTOMAS OCORRERAM  AO  MESMO  TEMPO) 

OU 
L11 É COTADA “SIM”   ? 

NÃO                                SIM 
 

SÍNDROME  PSICÓTICA 
VIDA INTEIRA 

 
L13a 

 
SE L12 É  COTADA “SIM”   E SE HÁ PELO MENOS  UM    “SIM”   DE L1 A L7: 

 

  

 O(A) ENTREVISTADO(A)  APRESENTA  

UM EPISÓDIO  DEPRESSIVO MAIOR ATUAL (A4 = SIM) OU PASSADO (A5b = SIM) 
 OU 

UM EPISÓDIO  MANÍACO ATUAL OU PASSADO (D4 = SIM) ? 
 

 
 

 
 
� 

NÃO 

 
 
 

SIM 
 

 b SE  L13a  É  COTADA  “SIM”:  
Você me disse, há pouco, que teve um (vários) período(s) em que se sentiu 
deprimido (a) / eufórico(a) / continuamente irritável. 

Ao longo da sua vida, as idéias ou experiências das quais acabamos de falar, como 
(CITAR OS SINTOMAS COTADOS "SIM" DE L1 À L7) ocorreram somente durante esse(s) 
período(s) em que se sentia deprimido (a) /eufórico (a) / continuamente  irritável ? 

 

  
 
 
 

  � 
 NÃO     SIM 
 

 
 
 
 
 

18 

    c SE  L13a  É  COTADA  “SIM”:  

ATUALMENTE O(A) ENTREVISTADO(A) APRESENTA UM EPISÓDIO 
DEPRESSIVO MAIOR (A4) OU UM EPISÓDIO  MANÍACO (D4) 
ASSOCIADO A UMA SÍNDROME PSICÓTICA (L11) ? 

NÃO                            SIM 

TRANSTORNO DO HUMOR  
com características psicóticas 

ATUAL 
    

    d L13b  OU L13c  SÃO  COTADAS  “SIM”?  NÃO                            SIM 

TRANSTORNO DO HUMOR  
com características psicóticas 

VIDA INTEIRA 
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O. TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA  
 
� SIGNIFICA : IR DIRETAMENTE  AO(S) QUADRO(S) DIAGNÓSTICO(S), ASSINALAR   NÃO  EM CADA UM E PASSAR  AO MÓDULO  SEGUINTE 

 
 
O1   a 

 
Durante os últimos 6 meses, sentiu-se excessivamente preocupado (a), inquieto (a), 
ansioso (a) com relação a vários problemas da vida cotidiana ( trabalho / escola, 
casa, familiares / amigos), ou teve a impressão ou lhe disseram que se preocupava 
demais com tudo ? 

 
 

 
 
� 

NÃO 

 
 
 

SIM 

 
 
 

1 

 
       b 

 
Teve essas preocupações quase todos os dias? 

 � 
NÃO 

 
SIM 

 

 
2 

 
        

A ANSIEDADE DESCRITA É RESTRITA EXCLUSIVAMENTE A, OU MELHOR EXPLICADA POR 

QUALQUER OUTRO  TRANSTORNO JÁ  EXPLORADO ATÉ AQUI ?  [POR EX, MEDO DE TER 

UM ATAQUE DE PÂNICO (TRANSTORNO DE  PÂNICO), DE SER HUMILHADO EM PÚBLICO 

(FOBIA SOCIAL), DE  SER CONTAMINADO (TOC), DE GANHAR  PESO (ANOREXIA 

NERVOSA), ETC].. 

  
 
 

NÃO 

 
 
� 

SIM 
 

 
 
 

3 

 
O2 

 
Tem dificuldade em controlar essas preocupações (/ essa ansiedade) ou ela (s) o(a) 
impede(m) de se concentrar no que tem que fazer? 
 
DE  O3  A  O3f  COTAR “NÃO”  SE OS SINTOMAS OCORREM EXCLUSIVAMENTE NO 

CONTEXTO DE  QUALQUER OUTRO  TRANSTORNO JÁ  EXPLORADO ANTERIORMENTE 

  
� 

NÃO 

 
 

SIM 

 
 

4 

 
O3 

 
Nos últimos seis meses, quando se sentia excessivamente preocupado(a), 
inquieto(a), ansioso(a), quase todo o tempo: 

  
   
 

 
 

 
 
 

 

a 

 

Sentia –se agitado(a), tenso(a), com os nervos à flor da pele? 

 
 

 
NÃO 

 
SIM 

 
4 

 
b 

 
Tinha os músculos tensos? 

  
NÃO 

 
SIM 

 
5 

 
c 

 
Sentia-se cansado (a), fraco(a) ou facilmente exausto(a)? 

  
NÃO  

 
SIM 

 
6 

 
d 

 
Tinha dificuldade de se concentrar ou  tinha esquecimentos / “brancos” ? 

  
NÃO 

 
SIM 

 
7 

 
e 

 
Sentia-se particularmente irritável ? 

  
NÃO 

 
SIM 

 
8 

 
f 

 
Tinha problemas de sono (dificuldade de pegar no sono, acordar no meio da noite ou 
muito cedo, dormir demais)? 

  
NÃO 

 
SIM 

 
9 
 

 
 

  
HÁ PELO MENOS 3 RESPOSTAS “SIM ” EM O3 ? 

 
NÃO                             SIM 

 
TRANSTORNO DE 

ANSIEDADE 
GENERALIZADA ATUAL  
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