
 
 

 

 

AVALIAÇÃO DO PACIENTE 

Terapeuta  Tomé 

 

O plano indicado para o tratamento da Dependência Química é o 

Modelo Minnesota, que consiste em uma visão Bio-Psico-Social do 

indivíduo.  

Quero abordar neste momento, a importância da avaliação do 

paciente. O tratamento para pacientes com abuso de substâncias 

psicoativas pode ter diferentes abordagens que irão determinar a 

indicação correta do tipo de tratamento, levando em consideração a 

história de cada indivíduo, como também levando em conta que um 

mesmo paciente pode ter diferentes fases de evolução de sua 

doença. 

A importância de uma boa Anamnese. O que é Anamnese? 

 

Anamnese é uma entrevista realizada pelo profissional de saúde 

ao seu paciente, que tem a intenção de ser um ponto inicial no 

diagnóstico de uma doença. Em outras palavras, é uma entrevista 

que busca relembrar todos os fatos que se relacionam com a 

doença e à pessoa doente. 

Uma anamnese, como qualquer outro tipo de entrevista, possui 

formas ou técnicas corretas a serem aplicadas. Ao seguir as 

técnicas pode-se aproveitar ao máximo o tempo disponível para o 

atendimento, o que produz um diagnóstico seguro e um tratamento 

correto. Sabe-se hoje que a anamnese, quando bem conduzida, é 

responsável por 85% do diagnóstico na clínica médica, liberando 

10% para o exame clínico (físico) e apenas 5% para os exames 

laboratoriais complementares. 

 



 
 

 

Após a anamnese é realizado o exame físico, onde se procuram os 

sinais e sintomas da doença.  

Costuma-se usar o termo HD (Hipótese Diagnóstica) na primeira 

anamnese colhida. Por vários motivos: 

1 – Nem sempre a primeira entrevista é feita adequadamente; 

2 – Depende da situação de como é feita a entrevista inicial; 

3 – Quem colheu a história inicialmente; 

4 – O estado físico e mental do paciente naquele momento; 

5 – Ao longo do tratamento, o diagnóstico pode ser alterado, 

confirmado e ser  estabelecido mais de um diagnóstico 

(comorbidade). 

Finalmente, somente ao médico é dado a competência de conferir e 

estabelecer o diagnóstico.  

 

Elementos da Anamnese 

1 – Identificação: A identificação é o início do relacionamento com 

o paciente. Adquire-se o nome, idade, sexo, etnia, estado civil, 

profissão atual, profissão anterior, local de trabalho, naturalidade, 

nacionalidade, residência atual, telefones, contatos. 

2 – Queixa principal (QP): Em poucas palavras, o profissional 

registra a queixa principal, o motivo que levou o paciente a procurar 

ajuda. 

3 – História da doença atual (HDA): No histórico da doença atual 

é registrado tudo que se relaciona quanto à doença atual: 

sintomatologia, época do início, história da evolução da doença, 

entre outros. Em caso de dor, deve-se caracterizá-la por completo. 

4 – História médica pregressa (HMP): Adquire-se informações 

sobre toda a história médica do paciente, mesmo das condições 

que não estejam relacionadas com a doença atual. 



 
 

 

5 – Histórico familiar (HF): Nesse histórico é perguntado ao 

paciente sobre a sua família e suas condições de trabalho e vida. 

Procura-se alguma relação de hereditariedade das doenças. 

6 – História pessoal e social: Procura-se a informação sobre a 

ocupação do paciente como: onde trabalha, onde reside, se é 

tabagista, alcoolista ou faz uso de outras drogas e medicamentos. 

Se viajou recentemente, se possui animais de estimação, suas 

atividades recreativas e registrar outros dados que venham a  surgir 

que serão valiosos para o médico levantar hipóteses de diagnóstico. 

 


