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RESUMO 

 

 MOSCOVICI, L. Avaliação de propriedades psicométricas e de resultados da 
aplicação da versão brasileira do 'Mini International Neuropsychiatric Interview - 
TRACKING' em usuários da Estratégia de Saúde da Família acompanhados com ou 
sem cuidado colaborativo em saúde mental. 2013. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.   
Objetivos: Estudar a confiabilidade e validade de uma versão brasileira dos módulos Episódio Depressivo Maior (EDM) e Transtorno de Ansiedade Generalizado (TAG) do Mini International Neuropsychiatric Interview – TRACKING (MINI-TRACKING); comparar a evolução de  pacientes com diagnóstico de EDM e TAG seguidos por equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) com acesso ao modelo de Cuidado Colaborativo (CC) em Saúde Mental versus um grupo de pacientes seguidos por equipes sem acesso ao CC.  Metodologia: O estudo envolveu quatro equipes de ESF vinculadas à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), sendo duas com acesso ao CC e duas sem CC. Um total de 147 pacientes foram entrevistados com o objetivo de rastrear transtornos mentais com a aplicação do WHO-5 e do COOP-WONCA Quadro Sentimentos.  Após a  confirmação diagnóstica de EDM e/ou TAG, com  a entrevista MINI, 42 pacientes foram selecionados e concordaram em participar da pesquisa. Estes pacientes  foram acompanhados por doze meses por um médico de família (MF), que aplicou periodicamente a cada oito a doze semanas os módulos EDM e/ou TAG do MINI-TRACKING. Para avaliação da fidedignidade e da validade concorrente, um psiquiatra (cego quanto ao diagnóstico do MF e quanto a qual equipe seguia o paciente) aplicou, com intervalo máximo de 72h do MF, os mesmos módulos do MINI-TRACKING, o PHQ-9 e/ou o GAD-7. Resultados: Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os pacientes das equipes com e sem CC no que se refere as características clínico-demográficas. Os itens individuais dos dois módulos do  MINI-TRACKING mostraram boa fidedignidade inter-avaliadores (Kappa entre 0,78 e 0,98), bem como seus escores totais (Coeficiente Intra-classe de 0,996 e 0,993 para EDM e TAG, respectivamente). Os módulos EDM e TAG mostraram também boa validade concorrente com as escalas PHQ-9 e GAD-7 (coeficiente de Pearson 0,994 e 0,976, respectivamente). Trinta pacientes (quinze de equipes com CC e 15 de equipes sem CC) completaram as cinco avaliações no decorrer de um ano de seguimento. A ANOVAmr destes pacientes mostrou diferenças significativas no fator tempo e na interação tempo x intervenção, com diminuição significativamente maior dos escores do MINI-TRACKING  nos pacientes seguidos pelas equipes com CC. Conclusão: Os módulos EDM e TAG do MINI-TRACKING são uma opção confiável para o seguimento de pacientes com estes diagnósticos. Este estudo também mostrou, de forma preliminar, que o CC em saúde mental é uma estratégia eficaz na redução de sintomas dos pacientes com EDM e TAG na Atenção Primária.  Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Cuidado Colaborativo; MINI-Tracking; Episódio Depressivo Maior; Transtorno de Ansiedade Generalizada.  
  



 

ABSTRACT 

 

 MOSCOVICI, L. Evaluation of psychometric properties and results from the 
application of the Brazilian version of the 'Mini International Neuropsychiatric 
Interview - TRACKING' in users of the Family Health Strategy accompanied with or 
without collaborative care in mental health. 2013. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013.   
Objectives: To study the reliability and validity of a Brazilian version of the Mini International Neuropsychiatric Interview - TRACKING (MINI-TRACKING) modules for Major Depressive Episode (MDE) and Generalized Anxiety Disorder (GAD); To compare the outcomes of patients diagnosed with MDE and GAD followed by teams of the Family Health Strategy (FHS) with access to the Mental Health Collaborative Care model (CC) versus a group of patients followed by teams without access to CC. Methodology: The study involved four FHS teams of the Faculty of Medicine of Ribeirão Preto (FMRP), two of them with access to CC and two without it. A total of 147 patients were tracked for mental disorders with the application of the WHO-5 and the COOP-WONCA Chart Feelings. After confirming the diagnosis of MDE and/or GAD using the MINI interview, 42 patients were selected and agreed to participate. These patients were followed for twelve months by a family physician (FP), who applied regularly every eight to twelve weeks the MDE and/or the GAD MINI-TRACKING modules. To assess the reliability and concurrent validity, a psychiatrist (blind to the diagnosis and to which team the patient was followed) also applied the same modules of the MINI-TRACKING, the PHQ-9 and/or the GAD-7, with a maximum interval of 72 hours of the FP. Results: There was no statistically significant difference between the patients with and without CC teams regarding demographic and clinical characteristics. The individual items of the two MINI-TRACKING modules showed good inter-rater reliability (kappa between 0.78 and 0.98), as well as their total scores (Intra-class coefficient of 0.996 and 0.993 for MDE and GAD, respectively). The MDE and GAD modules also showed good concurrent validity with PHQ-9 and GAD-7 scales (Pearson coefficient 0.994 and 0.976, respectively). Thirty patients (fifteen with  CC and 15 without CC) completed the five assessments during one year of follow up. The repeated-measures analysis of variance (rmANOVA) showed significant differences in the time factor and the interaction time x intervention, decrease significantly higher of the MINI-TRACKING scores in the patients followed by teams with CC. Conclusion: MINI-TRACKING MDE and GAD modules are a reliable option for following patients with these diagnoses. This study also showed, preliminarily, that CC in Mental Health is an effective strategy in reducing symptoms in Primary Care patients with MDE and GAD.  Keywords: Primary care; Collaborative Care; MINI-Tracking; Major Depressive Episode; Generalized Anxiety Disorder. 
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1 Introdução 

 Centenas de milhões de pessoas são afetadas por Transtornos Mentais (TM) no mundo. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que a prevalência durante a vida de qualquer TM varia de aproximadamente 18 até 36%1,2. Em termos de gravidade, ainda de acordo com a OMS, encontra-se uma prevalência de cerca de 7% de casos graves1,2. No Brasil, um estudo publicado em 2012 com dados coletados entre 2005 e 2007 mostrou uma prevalência de 30% de TM na área metropolitana da cidade de São Paulo3. Outro estudo, publicado anteriormente em 1997, que pesquisou outras capitais brasileiras, além da cidade de São Paulo, já havia encontrado resultados semelhantes4.  Os prejuízos gerados pelos TM são significativos. Seja em países centrais ou em periféricos esses transtornos são responsáveis por uma parcela muito importante de anos perdidos por incapacidade (“disability-adjusted life years” – “DALYs”, em inglês), comparáveis àqueles perdidos por doenças cardiovasculares e câncer1,2. Por exemplo, nos Estados Unidos da América (EUA) a média de dias perdidos de trabalho por ano dos pacientes com TM graves e moderados foi de, respectivamente, 135.9 e 65.3 e um terço de todos os dias de trabalho perdidos foram decorrentes dos TM2. Em termos de custos (somando gastos com tratamento e diminuição da produtividade), os empregadores nos EUA, em um determinado ano, tiveram um custo de US$ 36 bilhões devido aos casos de Episódio Depressivo Maior (EDM)2 e de US$ 42 bilhões devido aos casos de Transtornos de Ansiedade5. É bom lembrar que esses valores são apenas relacionados aos custos proximais, não contabilizando os custos indiretos relacionados com a presença de TM, como aqueles causados por baixo rendimento e má formação educacional ou causados  por autocuidados menos efetivos com doenças não psiquiátricas2,5. Essas estatísticas podem até ser maiores, pois muitos problemas em saúde 
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mental não atingem o limiar diagnóstico conforme a CID-10 e/ou o DSM-IV, e, no entanto, causam prejuízos e sofrimentos significativos1,2. A maioria das pessoas que tem algum tipo de TM está em seguimento na Assistência Primária à Saúde (APS). Mesmo aqueles indivíduos que não estão em tratamento têm maior facilidade de acesso à APS do que aos serviços especializados em Saúde Mental (SM)1,2,6. No entanto, na APS, em média, os pacientes com TM são adequadamente detectados em apenas 50% dos casos e corretamente tratados também em aproximadamente 50% desses casos detectados6. Fica claro, dessa forma, que detectar e tratar adequadamente os pacientes portadores de TM na APS pode ter um impacto sócio-econômico significativo, tanto individualmente como coletivamente, sendo, atualmente, um dos desafios globais mais importantes para a saúde pública, conforme a própria OMS e grupos internacionais de especialistas1,2,6. Assim sendo, as equipes de APS têm necessidade de ferramentas, como questionários e entrevistas diagnósticas, para rastreamento, diagnóstico e avaliação de gravidade sintomatológica de transtornos mentais, que tenham validade e aplicabilidade adequadas para serem usadas na sua prática cotidiana. Alguns desses instrumentos - compostos por poucas perguntas e opções de respostas, simples e de fácil entendimento - necessitam de aplicadores com apenas grau educacional básico, podendo ser usados por todos os membros das equipes de APS em uma etapa inicial do processo de detecção e diagnóstico de transtornos mentais. Também existem instrumentos mais complexos – entrevistas semiestruturadas para diagnóstico de TM, compostas por roteiros de perguntas e conjuntos de regras para diagnosticar diversos transtornos mentais - cuja aplicação só deve ser feita por médicos e/ou enfermeiros de APS após treinamento específico mais demorado e que podem ser utilizados para diagnosticar (ou descartar) com maior certeza esses quadros7,8,9,10,11,12,13. 
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Os questionários mais simples, desenvolvidos especificamente para avaliação de transtornos mentais, são, por exemplo, o Self-Reported Questionnaire-20 (SRQ-20)14 e o 
General Health Questionnaire (GHQ)15 – usados para avaliar transtornos mentais comuns; o Generalized Anxiety Disorder - 7 (GAD-7)29,30,31 - utilizado para detectar e avaliar a gravidade de distúrbios ansiosos; e o Patient Health Questionnaire - 9 (PHQ-9)25,26,27,28 - um questionário que avalia os nove critérios diagnósticos de depressão do DSM-IV.  Outros questionários - desenvolvidos inicialmente para avaliação de qualidade de vida, funcionalidade ou bem-estar - também mostraram uma boa validade para rastrear transtornos mentais em APS, como o World Health Organization – Five Well-

Being Index (WHO-5)16,17,18,19 e o  Dartmouth COOP Functional Health Assessment 

Charts/WONCA (COOP/WONCA Charts)20,21,22. Três entrevistas diagnósticas semiestruturadas foram estudadas nas últimas duas décadas para uso por médicos e/ou enfermeiros de APS e mostraram potencial para ajudar no processo de manejo dos TM por esses profissionais: o Symptom-Drive 

Diagnostic System for Primary Care (SDSS-PC), o Primary Care Evaluation of Mental 

Disorders (PRIME-MD)9,10,13 e o Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). O MINI é um instrumento concebido originalmente nas línguas inglesa e francesa32 e já validado para a língua portuguesa também33. Ele é composto de dezesseis módulos, todos eles contemplando o eixo I do DSM-IV. Alguns trabalhos já comprovaram sua validade para o diagnóstico de TM em atenção básica,. Os autores do MINI desenvolveram uma extensão desse instrumento, utilizando praticamente as mesmas questões e substituindo as respostas sim ou não por uma escala Likert de cinco níveis de gravidade: o MINI-TRACKING34. Ele tem o propósito de monitorar, quantitativamente, a gravidade dos sintomas de cada TM. Dessa forma, profissionais de saúde envolvidos em APS podem ter um mesmo tipo de instrumento, 
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tanto para o diagnóstico dos TM como para o acompanhamento do seu tratamento e evolução. Como o MINI foi considerado compreensível e com boa aplicabilidade por médicos de APS32,33, podemos supor que o mesmo deve ocorrer com o Mini International 

Neuropsychiatric Interview – TRACKING (MINI-TRACKING). Tanto o MINI quanto o MINI-TRACKING são instrumentos padronizados e de fácil aplicação para clínicos não especializados com treinamento e suporte adequado dado por especialistas em SM. Eles permitem uma maior homogeneização entre diferentes aplicadores, dando assim um caráter mais objetivo nas avaliações, podendo facilitar tanto o acompanhamento clínico como estudos epidemiológicos32,33. Embora existam outras escalas para monitorar a evolução de transtornos mentais específicos, o MINI-TRACKING permite o acompanhamento de todos os transtornos mentais diagnosticados pelo MINI. De nosso conhecimento não existe, até o momento, uma publicação que relate a validade e fidedignidade do MINI-TRACKING.  A experiência internacional nas últimas décadas demonstrou que o desenvolvimento de instrumentos que ajudem as equipe de APS a diagnosticar TM e o fornecimento de informações sobre diretrizes de tratamento para essas equipes não são, por si só, suficientes para melhorar a qualidade do atendimento. São necessárias estratégias amplas e multifacetadas, implicando  uma maior proximidade cotidiana entre profissionais de APS e especializados em saúde mental, para atingir esse objetivo. Tais estratégias têm sido chamadas internacionalmente de “collaborative care”, “shared care” ou “integrated care in mental health”, sendo o primeiro o termo mais utilizado35,36,37. Podemos conceituar, então, “Cuidados Colaborativos em Saúde Mental” como um amplo constructo que permite a inclusão de diferentes programas. De uma maneira geral, constitui-se no acompanhamento clínico dos pacientes com TM realizado de forma 
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integrada por profissionais de APS e profissionais especializados em SM no contexto da APS. Essa integração é atingida através de uma maior aproximação dos profissionais especializados com o cotidiano das equipes de APS, através de atividades conjuntas realizadas no próprio serviço de APS (como discussão de casos/temas, atendimento conjunto de pacientes, definição consensual de planos individuais de tratamento e programas conjuntamente desenvolvidos de educação continuada). Essa maior comunicação, de mão dupla, pode ser facilitada com o uso de Tecnologias de Informação (TI), como contato telefônico, e-mail e prontuário eletrônico compartilhado, além dos contatos face a face. Essa abordagem também facilita a avaliação e acompanhamento dos pacientes dentro do seu contexto de vida, permitindo uma participação maior dos mesmos na definição de objetivos de tratamento e nas formas de atingir esses objetivos, estimulando sua participação no seu próprio cuidado35,36,37. Vários estudos procuraram verificar a eficácia do CC. Em um trabalho de revisão, com meta-análise, publicado em 2006, sobre a eficácia do CC num dos TM mais comuns em APS, a depressão, os autores encontraram 37 estudos randomizados e concluíram que o CC é mais efetivo do que os cuidados habituais na evolução da Depressão, tanto a curto como a longo prazo38. Outra revisão, publicada em 2010, também encontrou maior eficácia do CC que os cuidados habituais em depressão e em transtornos somatoformes39. Com o objetivo de avaliarmos o impacto do CC sobre outro TM muito comum em APS, qual seja, a ansiedade3, realizamos uma revisão bibliográfica da literatura, selecionando os estudos que medissem o impacto do CC através de instrumentos padronizados e que comparassem grupos com CC e grupos com cuidados habituais. Com as palavras chaves utilizadas (“collaborative care”, “primary care” e  “anxiety” ou “generalized anxiety disorder” ou “panic disorder” ou “phobia” ou “social phobia” ou “post 
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traumatic stress disorder” ou “obsessive compulsive disorder” ou “anxiety disorder NOS”) foram encontrados 106 artigos, e selecionados sete, que satisfaziam os critérios de inclusão, representando cinco populações distintas. As características desses estudos são apresentadas na tabela 1.   
Tabela 1: Características dos estudos que avaliam impacto dos cuidados colaborativos na evolução de pacientes com ansiedade atendidos em atenção primária 

Referência Transtorno Nº 
Sujeitos Tempo de 

Seguimento Nº 
Serviços Tipo de Cuidado  Colaborativo  

Bryan et al, 200940 Sintomas de Ansiedade 338 1 a 4 encontros 1 
MAPS seleciona os pacientes e encaminha para ESM; ESM avalia, faz recomendações ao MAPS e alguns atendimentos, se necessário. MAPS faz o seguimento. 

Vines et al, 200441 Sintomas de Ansiedade 474 24 meses 11 PSI (supervisionado por PSI Senior) faz acompanhamento psicológico e orienta pessoalmente o MAPS; MAPS faz o seguimento. 
Rollman et  al, 200542 TAG e Pânico 191 12 meses 4 

Pacientes identificados por escala padronizada. CM + Material Educativo + orientação ao MAPS + Sugestões e Feedback ao MAPS sobre evolução dos pacientes e medicação;  MAPS faz o seguimento após receber aula + Algoritmo de medicação. PQU orienta CM. 
Roy-Byrne et al, 200543 e Katon et al, 2006 44 

Pânico 232 12 meses 6 
ESM administra TCC e consulta PQU quando necessário + interage com MAPS por telefone ou via eletrônica; MAPS faz o seguimento após 1 hora de aula sobre diagnóstico e tratamento de transtornos de ansiedade.  Roy-Byrne et al, 201045 e Craske et al. 201146 

TAG/Pânico/PTSD/ A.Social 1004 18 meses 17 (multi- cêntrico) 
ESM administra TCC + Interage com MAPS via telefone ou pessoalmente + PQU orienta MAPS (via telefone ou email e pessoalmente nos casos graves); MAPS faz o seguimento.  ESM=Especialista em Saúde Mental; MAPS=Médico de Assistência Primária à Saúde; CM=Case Manager; TCC=Terapia Cognitivo-Comportamental; PQU=Psiquiatra; PSI=Psicólogo.  
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Pode-se observar a diversidade dos tipos de intervenção, caracterizadas como CC, encontrada nesses estudos. Em todos eles, os sintomas de ansiedade melhoraram mais significativamente nos pacientes submetidos aos CC do que nos que receberam o seguimento habitual.  Recentemente, Foy et al47, usando critérios bastante rigorosos de qualidade na seleção dos artigos, realizaram uma revisão que avaliou o impacto específico da colaboração e da comunicação mais intensiva e frequente entre médicos de APS e médicos especialistas (psiquiatras, endocrinologistas e oncologistas) na evolução dos pacientes com TM, diabetes melito tipo 2 e câncer. Um total de dezoito estudos sobre CC em TM na APS foi obtido, sendo onze randomizados e sete não randomizados. Os resultados da meta-análise dos dados agrupados mostraram uma diminuição de sintomas significantemente maior nos grupos submetidos ao CC do que nos controles, tanto para os estudos randomizados (tamanho do efeito = -0.41; intervalo de confiança 95%= -0,73 a -0,10) como para os não-randomizados (tamanho do efeito = -0.47; intervalo de confiança 95%=  -0,84  a -0,09). Essa revisão também evidenciou a diversidade dos papéis dos psiquiatras e dos outros profissionais especializados em saúde mental nos modelos de CC. A tabela 2 mostra os dezoito estudos avaliados nessa revisão, agrupados de acordo com as semelhanças nas intervenções de CC.   
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Tabela 2: Estudos avaliados na meta-análise de Foy et al.47 agrupados de acordo com características comuns nas intervenções de cuidados colaborativos 
Características comuns nas 

intervenções de cuidados colaborativos
Publicações Avaliação inicial conjunta: PQU e MAPS van der Feltz-Cornelis et al, 200648 Katon et al, 199249 Chelminski et al, 200550 Participação do PQU em reuniões regulares com a equipe de APS, incluindo MAPS Hedrick et al,200351Worrall et al,199952 Katon et al, 1995 53Comunicação por via eletrônica entre o PQU e MAPS Hedrick et al,200351.Kennedy and Yellowlees 200354 Discussões dos casos via telefone e/ou vídeo-conferência entre MAPS e PQU Dietrich et al,200455Katzelnick et al, 200056 Hilty et al, 200757 Younès et al,200858 Dietrich et al, 200359Supervisão do tratamento do MAPS pelo PQU Datto et al, 200360Datto et al, 200361Revisão periódica dos casos entre MAPS e PQU  Katzelnick et al,200056 Carr et al, 199762MAPS trata paciente e PQU faz uma consulta, recomendações e sumário por escrito; PQU discute o caso imediatamente após a consulta 

Katon et al, 200263 
MAPS trata o paciente e pode discutir o diagnóstico e tratamento com PQU Smit et al, 200564Ferguson et al,199265     MAPS=Médico de Assistência Primária à Saúde; PQU =Psiquiatra  Ainda que os estudos de meta-análise indiquem efeitos benéficos dos CC na evolução dos pacientes com TM, em razão da grande heterogeneidade e do caráter multifacetado das intervenções, torna-se necessário avaliar a eficácia de cada modalidade de CC que é proposta. No Brasil, nas duas últimas décadas, o Ministério da Saúde vem investindo e apoiando cada vez mais, em todo país, o modelo de Estratégia de Saúde da Família (ESF) como modelo prioritário de APS.  Esse é um modelo que abrange os mais importantes princípios internacionais da APS: a facilitação do acesso ao primeiro contato com o sistema de saúde, a continuidade/integralidade do atendimento e a coordenação da atenção aos pacientes. A ESF é baseada na atenção a uma população de, no máximo, quatro mil pessoas 
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em um determinado território. Cada equipe mínima de saúde da família tem um médico de família (MF), uma enfermeira, um técnico de enfermagem e seis agentes comunitários de saúde (ACS). Os ACS idealmente devem morar na área da equipe e manter o seguimento de cada uma das seis microáreas do território abrangido66. Estudos recentes têm apontado que a ESF promove maior equidade no cuidado de saúde, melhor acesso e satisfação com os serviços de saúde, menor internação de condições sensíveis a intervenções em cuidados primários e diminuição da mortalidade infantil67,68,69. O Ministério da Saúde, baseado em experiências nacionais e internacionais de CC, tem proposto essa estratégia ampla – renomeada como “apoio matricial em saúde mental” - como uma abordagem com o objetivo de melhorar também o acesso e a qualidade do atendimento em SM na APS.  Conhecemos apenas dois estudos, com metodologia qualitativa, que avaliaram a implementação do CC entre equipes de ESF e de SM no Brasil, ambos concluindo que ocorreu melhora na assistência aos pacientes com TM70,71. Até o momento, não temos conhecimento de estudos quantitativos brasileiros que avaliem a evolução dos pacientes com TM que são acompanhados por equipes de ESF com acesso ao CC.   Considerando o benefício individual e coletivo que um acompanhamento de qualidade dos TM na APS pode representar, observamos a necessidade de estudar tanto instrumentos para diagnóstico e avaliação de gravidade sintomatológica de TM, como modelos de CC (“apoio matricial”) no contexto brasileiro.  Assim, no presente estudo, pretendemos avaliar as características psicométricas dos módulos do MINI-TRACKING que quantificam a gravidade dos dois TM mais frequentes em APS, depressão e ansiedade3, e utilizar esses módulos para comparar a evolução de pacientes com esses dois diagnósticos acompanhados por equipes de APS com e sem apoio matricial em SM. 
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2 Objetivos 

 

1. Estudar a confiabilidade e validade de uma versão em língua portuguesa do Brasil, dos módulos EDM e TAG do MINI-TRACKING. 
2. Realizar um estudo preliminar do impacto produzido pelo modelo de Cuidado Colaborativo (CC) em Saúde Mental realizado nas equipes de ESF vinculadas à FMRP, comparando a evolução de um grupo de pacientes, com EDM e/ou TAG, seguidos em duas equipes com acesso ao CC versus um grupo de pacientes seguidos em duas equipes sem acesso ao CC. 
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3 Material e Métodos 

 

Contexto Geral do Estudo:  O estudo foi realizado em quatro equipes de ESF vinculadas ao Centro de Saúde Escola (CSE) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Duas dessas equipes tem acesso ao CC em SM e as outras duas não.   
Equipes de ESF com acesso ao Cuidado Colaborativo (Apoio Matricial): As duas equipes da ESF incluídas no estudo que contam com CC recebem semanalmente a visita de um Psiquiatra e/ou de uma Enfermeira com especialização em SM (pelo menos um desses dois profissionais sempre está presente em cada uma dessas visitas). Além dos profissionais de SM, participam desses encontros os profissionais da equipe de ESF envolvidos nos assuntos a serem abordados. Sempre ocorre a participação de um MF e/ou de uma enfermeira da ESF e, conforme o caso, o técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde da microárea do paciente em questão.  Esses encontros têm duração de 1 hora e 30 minutos e neles ocorrem discussões de casos ou temas de SM que as equipes da ESF sentem dificuldade de manejar (os quais são definidos anteriormente durante as reuniões semanais internas dessas equipes), reflexões do grupo sobre SM na APS e atendimentos conjuntos de pacientes selecionados que fazem seguimento psiquiátrico nessas unidades de ESF.  Os pacientes também podem ser acompanhados pelo psiquiatra e/ou pela enfermeira de SM nas próprias sedes das equipes da ESF em atendimentos individuais, por um número limitado de atendimentos (no máximo oito), se assim for definido consensualmente nos encontros semanais. Os MF têm acesso ao Psiquiatra e à 
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Enfermeira de SM, via telefone celular desses especialistas, para eventuais consultorias rápidas em outros momentos além dos encontros, se julgarem necessário.  Pacientes que necessitam de atendimento na atenção secundária ambulatorial (conforme decisão consensual nos encontros semanais entre profissionais de APS e de SM) são seguidos por esse mesmo psiquiatra, por essa mesma enfermeira psiquiátrica e por uma psicóloga, em um ambulatório especializado de SM que também faz parte do CSE.  Os profissionais matriciadores - quando assim planejado nos encontros semanais - também entram em contato com membros das equipes de outros serviços especializados de SM do município – Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Hospital-Dia, serviço de emergência psiquiátrica em hospital geral, enfermarias de psiquiatria em hospital geral ou hospital psiquiátrico, serviços ambulatoriais psiquiátricos do hospital universitário -  para facilitar o acesso dos pacientes aos mesmos. Apenas atendimentos de urgência/emergência psiquiátrica são encaminhados pelas equipes de ESF, através da Central Municipal de Regulação de Urgências/Emergências, para os serviços de urgências/emergências gerais ou especializados em psiquiatria,  sem discussão com os profissionais especializados em SM (caso esses não sejam contatados por telefone).  Adicionalmente, os MF (tanto os dois médicos tutores como os residentes de segundo ano) realizaram, durante um ano, em período anterior ao estudo, quarenta seminários teóricos sobre SM na APS (com duas horas de duração cada), os quais incluíram: 1) os fundamentos do atendimento à saúde centrado no paciente; 2) os fundamentos psicoterapêuticos da relação médico-paciente; 3) princípios de entrevista motivacional; 4) como integrar o atendimento dos TM dentro da abordagem centrada no paciente; 5) discussão sobre rastreamento, diagnóstico e tratamento dos diferentes transtornos mentais na APS; 6) treinamento, inclusive através de dramatizações de 
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atendimentos, no MINI. Os residentes de primeiro ano realizaram esses seminários durante o período do estudo. Finalmente, todos os MF (tutores e residentes) também realizaram estágio prático no serviço de emergência psiquiátrica do hospital geral universitário em período anterior ou durante o período do estudo, num total de 300 horas.  
Equipes de ESF sem acesso ao Cuidado Colaborativo (Apoio Matricial): Essas equipes não têm acesso a nenhum tipo de cuidado colaborativo. Também não recebem alunos de graduação ou residentes de MF para estágio. Os MF das duas equipes são ex-residentes de MF do Hospital das Clínicas da FMRP-USP e realizaram, durante sua residência, as atividades teóricas e práticas de formação em saúde mental descritas acima.  
Instrumentos:  

a) Well-Being Index 5  (WHO-5): Escala com cinco itens e quatro alternativas de resposta de 0 a 3, que demonstrou ter boa capacidade de detectar ansiedade e depressão, com validação para o nosso meio16,17,18,19.  
b) Darthmouth Cooperative Information Project Functional Health 

Assessment Charts/WONCA (Quadros COOP/WONCA) Quadros desenvolvidos sob os auspícios da World Organization of National Colleges, Academies, Academic Associations of General Practitioners, Family Physicians (WONCA) com o objetivo de avaliar a 
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saúde física, emocional e o bem estar social. Contêm seis quadros, cada um com uma questão referente às duas últimas semanas e cinco figuras que ilustram alternativas de resposta. Um dos quadros refere-se a Sentimentos e esse quadro mostrou validade adequada para detectar TM em nosso meio e foi utilizado nesse estudo20,21,22.   
c) Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI):  Entrevista com dezessete módulos que exploram transtornos específicos do eixo I do DSM-IV, um módulo para Síndrome Psicótica e um para risco de suicídio. Apresentou bons índices de validade em estudos multicêntricos e no Brasil18,32,33. 

 

d) Structured Clinical Interview for DSM-IV, Clinical Version (SCID) Entrevista diagnóstica semiestruturada para Transtornos Mentais do Eixo I do “Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais/Quarta Edição” (“Diagnostic and Estatistical Manual of Mental Disorders/fourth edition” - “DSM-IV”), da Associação Psiquiátrica Americana (American Psychiatric Association – APA). Sua utilização deve ser feita por profissionais especializados em saúde mental/psiquiatria, com experiência e formação específica em clínica psiquiátrica. Esta entrevista foi validada para o nosso meio23,24. 
 

e) MINI-TRACKING: Traduzido e adaptado para o português como parte desse estudo. Este instrumento é muito semelhante ao MINI, variando apenas nas respostas, 



Material e Métodos  |  23 

 

que ao invés de “sim” e “não” apresentam cinco graduações de gravidade. Como o MINI já foi traduzido e validado para o português, foi realizada apenas a tradução das graduações por dois psiquiatras e um médico de família, bilíngues, de forma independente. As três traduções foram comparadas e através de um consenso entre os três pesquisadores, estabeleceu-se a versão final das graduações de gravidade: “nada”, “um pouco”, “moderadamente”, “muito” e “extremamente”.  Estas opções recebem graduação de 0 (nada) a 4 (extremamente). Dessa forma, ele permite quantificar cada módulo do MINI-TRACKING com um escore estandardizado que é igual a soma dos escores de cada item,  que  constitui o módulo, dividido pelo número de itens34. 
 

f) Patient Health Questionnaire (PHQ-9) O PHQ-9 é composto de nove itens extraídos do módulo de depressão do Patient Health Questionnaire. Diferente de outras escalas que avaliam depressão, este questionário avalia os nove critérios para depressão do DSM-IV e a gravidade pode ser estimada pelo somatório dos escores de cada questão, que varia de 0 (ausente) até quase todo dia (3). Será utilizada a versão em português do PHQ-9, que foi traduzida e adaptada para o Brasil pela Pfizer, sendo nomeada de Questionário Sobre a Saúde do Paciente - 925,26,27,28.  
g) Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) O GAD-7 foi originalmente desenvolvido em serviços de cuidados primários para detectar e avaliar a gravidade de distúrbios de ansiedade. 
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É composto de sete itens com graduação entre ausente (0) e quase todo dia (3). Vários estudos comprovaram a fidedignidade e validade do instrumento, tanto em cuidados primários como na população em geral. O GAD-7 foi traduzido para a língua portuguesa para esse estudo24,29,30,31. 
 

Seleção dos sujeitos: Durante doze semanas, um MF visitou quatro equipes de ESF, em dias e horários aleatório. Duas equipes contavam com CC e duas não contavam com essa estratégia. Os pacientes que aguardavam suas consultas, no período dessas visitas, foram convidados a participar do estudo. Os que concordaram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (147 pacientes), foram submetidos à aplicação de dois instrumentos de rastreamento para transtornos mentais (WHO-5 e o item Sentimentos dos Quadros COOP/WONCA). Na maioria das vezes, a aplicação dos instrumentos de rastreio foi realizada na própria sala de espera da unidade de saúde. Os que tiveram rastreio positivo (85 pacientes), isto é, pontuação no Instrumento WHO-5 menor ou igual a onze pontos e/ou pontuação no Quadro Sentimentos COOP-WONCA maior ou igual a três pontos, foram submetidos à entrevista de confirmação diagnóstica através do MINI. Com essa entrevista, 48 pacientes tiveram o diagnóstico de algum TM confirmado. Esses diagnósticos foram reconfirmados, por um psiquiatra, cego quanto ao diagnóstico do MF, através da aplicação do MINI e também da SCID. Cinco pacientes, não concordaram em participar do estudo, restando um total de 43 pacientes. Com exceção de um paciente que teve o diagnóstico de Dependência de Substância, todos os outros tiveram diagnóstico de EDM e/ou TAG.  



Material e Métodos  |  25 

 

Sujeitos: Participaram do estudo 42 pacientes com diagnóstico EDM e/ou TAG recrutados de acordo com o procedimento descrito acima. Metade desses pacientes era atendida em equipe de ESF com CC e a outra metade em equipe de ESF sem CC. Todos os pacientes assinaram Termo de Consentimento Livre e esclarecido e o protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (Protocolo nº 432/CEP-CSE-FMRP-USP).  
Coleta dos dados:  Os pacientes selecionados foram acompanhados por aproximadamente doze meses pelo MF, que aplicou os módulos EDM e/ou TAG do MINI-TRACKING com intervalos regulares de oito a doze semanas. Estes mesmos pacientes foram também avaliados, por telefone, pelo psiquiatra que aplicou, com um intervalo máximo de 72 horas, os mesmos módulos do MINI-TRACKING, para avaliação da confiabilidade interavaliadores,  juntamente com o PHQ-9 e o GAD-7 para avaliação da validade concorrente. O psiquiatra estava cego com relação à equipe em que o paciente era seguido e suas avaliações foram utilizadas para comparar as equipes com e sem CC. 

 

Análise dos dados:  A análise estatística foi realizada utilizando o Statistical Package for Social 

Sciences. Os dados demográficos e clínicos foram analisados pelos testes: t de Student (t) ou pelos testes não paramétricos de Fisher e Qui-quadrado (χ2). As concordâncias entre as avaliações do MF e do psiquiatra dos itens individuais do módulo EDM  e do módulo TAG do MINI-TRACKING foram analisadas através dos valores de Kappa e dos escores totais dos módulos pelo Coeficiente de Correlação Intraclasse. A validade concorrente 
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dos módulos EDM e TAG do MINI-TRACKING, aplicados pelo psiquiatra foi analisada comparando-se suas concordâncias com os valores do PHQ-9 e GAD-7, respectivamente. A medida de correlação foi o coeficiente de correlação paramétrica de Pearson.   Para comparar a evolução dos pacientes atendidos nas equipes com CC e sem CC foi realizada a Análise de Variância de medidas repetidas (ANOVAmr) dos escores totais dos módulos EDM  ou TAG para os fatores tempo, intervenção e interação tempo x intervenção. 
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4 Resultados  As características demográficas e clínicas dos pacientes que participaram do estudo são apresentadas na Tabela 3.  
Tabela 3: Características demográficas e clínicas dos pacientes que participaram do estudo 

Característica Equipe com CC Equipe sem CC Diferença 
Estatística 

Total Sexo (masc./fem.) 2/19 1/20 Teste Exato de Fisher p = 1,000 3/39 
Idade média-anos (dp) 44,05 (±12,7) 43,19 (±12,3)  t = -0,22 p = 0,83 43,62   Diagnóstico:     EDM     TAG        

 14(a) 8  
 12(b) 13  

  χ2 = 1,16 p = 0,282 
 

  26  21  CC = Cuidado Colaborativo; EDM = Episódio Depressivo Maior; TAG = Transtorno de Ansiedade Generalizada. (a) um sujeito teve os dois diagnósticos; (b) quatro sujeitos tiveram os dois diagnósticos  No decorrer de um ano de acompanhamento, trinta pacientes tiveram cinco avaliações completas, três pacientes tiveram quatro avaliações, um paciente teve três avaliações, quatro pacientes tiveram duas avaliações e quatro tiveram apenas uma avaliação. As razões para não completarem o seguimento foram: mudança de endereço (seis pacientes) ou retirada do consentimento para participar  do estudo  (três pacientes).  
 

Validação dos módulos EDM e TAG do MINI-TRACKING: 

 

Fidedignidade Para a fidedignidade interavaliadores do EDM foram comparados 111 pares de avaliações e para o TAG foram comparados oitenta pares de avaliações. Os valores de 
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Kappa para os módulos EDM e TAG são apresentados nas tabelas 4 e 5, respectivamente, observando-se que, para todos os itens, os valores são indicativos de excelente concordância entre os dois observadores. Os Coeficientes de Correlação Intraclasse dos valores totais dos módulos EDM e TAG foram de 0,996 e 0,993, respectivamente.  
Tabela 4: Valores de Kappa para os itens do módulo Episódio Depressivo Maior do M.I.N.I.-TRACKING 

ITENS DO MÓDULO EDM Kappa p 1.-  Se sentiu deprimido (a), triste ou para baixo? 0,943 <0,001 2.- Se sentiu menos interessado (a) pelas coisas ou menos capaz de ter prazer nas coisas nas quais antes tinha prazer? 0,940 <0,001 3.-  Mudou  seu apetite ou peso? 0,840 <0,001 4.-  Teve problemas de sono (dificuldade para começar a dormir, acordar no meio da noite, acordar cedo demais ou dormir excessivamente)? 0,835 <0,001 5.-   Falou ou se movimentou mais devagar que o normal ou se sentiu inquieto? 0,778 <0,001 6.-  Se sentiu cansado (a) ou sem energia? 0,940 <0,001 7.-  Se sentiu sem valor ou culpado (a)? 0,941 <0,001 8.-  Teve dificuldade em se concentrar ou tomar decisões? 0,977 <0,001 9.-  Pensou em machucar a si mesmo, se suicidar, ou desejou estar   morto? 1,000 <0,001  
Tabela 5: Valores de Kappa para os itens do módulo Transtorno de Ansiedade Generalizada do M.I.N.I.-TRACKING 

ITENS DO MÓDULO TAG Kappa p 1.-  Se preocupou em excesso e esteve ansioso com várias coisas? 0,903 <0,001 2.-  Teve de dificuldade em controlar as preocupações ou quanto que elas interferem com a sua capacidade de manter o foco ? 0,936 <0,001 3.-  Se sentiu agitado, à flor da pele? 0,872 <0,001 4.-  Se sentiu cansado,  fraco ou exausto facilmente? 0,903 <0,001 5.-  Teve de dificuldade em se concentrar ou deu branco? 0,871 <0,001 6.-  Sentiu irritabilidade? 0,905 <0,001 7.-  Sentiu tensão muscular? 0,904 <0,001 8.-  Teve de dificuldade para dormir (dificuldade a pegar no sono, acordar no meio da noite, acordar muito cedo ou dormir em excesso?) 0,920 <0,001  
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Validade concorrente Os valores dos coeficientes de correlação de Pearson entre os escores do módulo EDM e o PHQ-9 e entre o módulo TAG e o GAD–7 foram 0,994 e 0,976, respectivamente. Os resultados mostram a existência de validade concorrente para esses dois módulos do MINI-TRACKING. 
 

Avaliação do Cuidado Colaborativo Trinta pacientes completaram as cinco avaliações, quinze seguidos pelas equipes com CC e quinze pelas equipes sem CC. Um paciente de cada grupo teve diagnóstico de EDM + TAG. A ANOVAmr dos escores totais dos módulos EDM  ou TAG mostrou diferenças significantes no fator tempo (F4,120 = 16,60; p<0.001) e na interação tempo x intervenção, nos contrastes entre a primeira e a quarta medida (F 1,30  = 4,55; p=0,041) e entre a primeira e a quinta medida (F 1,30  = 5,33; p=0,028). Os resultados médios dos deltas das medidas com a medida inicial é mostrado na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Resultados médios dos deltas em relação à medida inicial dos escores do MINI-Traking. 



Discussão  |  30 

 

5 Discussão  A seleção dos sujeitos desse estudo, com a aplicação dos instrumentos de rastreio para TM e confirmação diagnóstica com as entrevistas MINI e SCID IV, confirmaram observações anteriores que os episódios depressivos e os transtornos de ansiedade são os TM mais prevalentes em APS3. Entre os principais achados desse estudo estão os elevados valores, tanto no módulo EDM quanto no módulo TAG, da confiabilidade interavaliadores (todos os valores de kappa, para os itens individuais, foram maiores do que 0,77 – vide tabelas 4 e 5) e da validade concorrente (valores do coeficiente de correlação de Pearson maiores que 0,95). Para a avaliação da validade concorrente, os resultados do módulo EDM foram comparados com os do PHQ-9 e os do módulo TAG comparados com o GAD-7. Esses dois instrumentos citados anteriormente já tiveram sua validade como medida de intensidade de depressão e ansiedade demonstradas em amostras com grande número de pacientes25,31. O PHQ-9 tem sua versão em português (idioma dos sujeitos desse estudo) validada anteriormente28. Os valores de correlação encontrados no presente estudo entre o módulo EDM e o PHQ-9 foram, por exemplo, maiores do que os encontrados entre o PHQ-9 e Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), subescala depressão (0.68 e 0.81 – valores de início e fim do seguimento, respectivamente)72. O MINI-TRACKING mostrou-se um instrumento de fácil manuseio e o tempo médio de aplicação de cada módulo do MINI-TRACKING foi de cinco minutos.   Essas constatações sugerem que o MINI-TRACKING é um instrumento útil no acompanhamento de pacientes com os TM mais prevalentes na atenção primária em nosso meio. Uma observação desse estudo, que necessita melhor avaliação, foi a de que 
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alguns pacientes tiveram dificuldade em diferenciar as respostas “muito” e “extremamente”, o que poderia estar relacionado à baixa escolaridade dos sujeitos dessa amostra. É possível que esses dois níveis necessitem ser revisados para aplicação em populações de baixa renda e escolaridade.   Outro achado desse estudo que, embora preliminar, pode ter importância na avaliação de políticas públicas em saúde mental no nosso meio, foi a constatação de uma melhor evolução da gravidade de sintomas de EDM e TAG nos pacientes seguidos em unidades com CC em relação àqueles seguidos em unidades sem CC. É importante ressaltar que as quatro unidades de saúde onde os dados foram coletados tem a mesma estrutura básica de organização e funcionamento, excetuando-se o cuidado colaborativo, e estão localizadas no mesmo distrito de saúde do município de Ribeirão Preto. Os 2 grupos de pacientes também não diferiram significativamente nas características demográficas e clínicas. Os dados considerados para essa avaliação foram obtidos de forma cega, quanto ao tipo de seguimento que os pacientes faziam, por um psiquiatra, via telefone. Esses dados mostraram-se com alta confiabilidade quando comparados com a aplicação presencial do MF. Outros instrumentos utilizados em SM já mostraram propriedade semelhante no seguimento dos pacientes por telefone42,44,45. Embora não tenham sido avaliados os processos de atendimento de cada paciente individualmente (por exemplo, número, tipo e tempo de duração de atendimentos pela equipe de APS), esses dados são bastante sugestivos de que a diferença encontrada pode ser atribuída à presença ou não do CC em SM.  Esses dados confirmam outros estudos e revisões bibliográficas da literatura que encontraram resultados semelhantes, conforme descrito na introdução do presente 
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trabalho34,35,36,37,38,44,46,47 . Entretanto, essa foi  a primeira avaliação quantitativa sobre CC no Brasil, até onde sabemos. Dois estudos, com metodologia qualitativa, avaliaram o CC entre  equipes de ESF e de SM no Brasil, concluindo que essa estratégia resultou em uma melhor assistência aos pacientes com TM69,70 . O presente estudo demonstra, de forma quantitativa, que pelo menos com relação aos dois diagnósticos mais prevalentes em APS, a evolução desses transtornos, no decorrer de um ano, foi melhor nos pacientes acompanhados por ESF que possuíam apoio matricial. É importante ressaltar que este é um estudo preliminar, com algumas limitações: número pequeno de pacientes; o CC estudado foi representado por um modelo específico, realizado pela FMRP-USP; e, finalmente, a não avaliação dos processos específicos de atendimento de cada paciente. 
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6 Conclusão  O presente estudo mostrou que os módulos EDM e TAG do MINI-TRACKING podem ser aplicados de forma rápida e fácil, possuindo boa fidedignidade e validade concorrente, constituindo-se em uma boa opção para seguimento de pacientes com esses diagnósticos na APS. Uma avaliação das características psicométricas dos demais módulos do MINI-TRACKING é necessária, porém, demanda um estudo com número elevado de pacientes em razão da baixa prevalência de alguns diagnósticos de TM na APS.  Esse trabalho também estudou e confirmou, de forma preliminar, que o CC em saúde mental na atenção básica é eficaz como estratégia no seguimento e tratamento dos pacientes com EDM e/ou TAG. Mais estudos na área são necessários para apontarmos de forma precisa qual o tipo de CC mais eficaz, a partir de quanto tempo de intervenção o CC começa a mostrar resultados satisfatórios e se podemos estender os resultados para outros TM.  
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ANEXO B 

VERSÃO EM PORTUGUÊS (BRASIL) DO WHO-5 
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ANEXO C 

 
 
 
         

Escala de Transtorno de Ansiedade Generalizada (GAD-7) 

 Nas últimas 2 semanas, com que frequência        Nenhuma       Vários dias       Mais da metade       Quase todo    você tem sido incomodado pelos                                                                                          dos dias                       dia seguintes problemas?   Nervoso, ansioso, no limite                                                         Não ser capaz de parar ou controlar  as preocupações  Preocupação excessiva sobre diversas coisas  Dificuldade de relaxar  Tão agitado que não consegue sentar quieto  Facilmente irritado ou incomodado  Medo que algo terrível possa acontecer    
Pontuação Total  =  Adicionar colunas                    
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ANEXO D 

  
Q U E S T I O N Á R I O  S O B R E  A  S A Ú D E  D O / A  P A C I E N T E - 9   72883 
(Portuguese for Brazil version of the PHQ-9)

Durante as últimas 2 semanas, com que freqüência você foi 
incomodado/a por qualquer um dos problemas abaixo? 

Nenhu-ma 
vez Vários 

dias Mais da 
metade 
dos dias Quase 

todos  
os dias 1. Pouco interesse ou pouco prazer em fazer as coisas 0 1 2 3 2. Se sentir “para baixo”, deprimido/a ou sem perspectiva 0 1 2 3 3. Dificuldade para pegar no sono ou permanecer dormindo, ou dormir mais do que de costume 0 1 2 3 4. Se sentir cansado/a ou com pouca energia 0 1 2 3 5. Falta de apetite ou comendo demais 0 1 2 3 6. Se sentir mal consigo mesmo/a — ou achar que você é um fracasso ou que decepcionou sua família ou você mesmo/a 0 1 2 3 7. Dificuldade para se concentrar nas coisas, como ler o jornal ou ver televisão 0 1 2 3 8. Lentidão para se movimentar ou falar, a ponto das outras pessoas perceberem? Ou o oposto – estar tão agitado/a ou irrequieto/a que você fica andando de um lado para o outro muito mais do que de costume 0 1 2 3 

9. Pensar em se ferir de alguma maneira ou que seria melhor estar morto/a 0 1 2 3 
     0      + ______  +  ______  +  ______ 

= Pontuação Total :  ______      
Se você assinalou qualquer um dos problemas, indique o grau de dificuldade que os mesmos lhe 
causaram para realizar seu trabalho, tomar conta das coisas em casa ou para se relacionar com as 
pessoas? 

Nenhuma 
dificuldade  Alguma  

dificuldade 
 

Muita  
dificuldade 

 

Extrema  
dificuldade 
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ANEXO E 

MINI-TRACKING (módulos EDM e TAG)  
EPISÓDIO DEPRESSIVO MAIOR 

 
Durante a última semana, quanto que você:                                                                                                                                            Nada       um pouco       moderado         muito   extremamente 1. Se sentiu deprimido (a), triste ou para baixo? 0  1  2  3  4  2. Se sentiu menos interessado (a) pelas coisas ou menos capaz de 0  1  2  3  4         ter prazer nas coisas nas quais antes tinha prazer?  3. Mudou  seu apetite ou peso? 0  1  2  3  4  4. Teve problemas de sono (dificuldade para começar a dormir,  0  1  2  3  4  acordar no meio da noite, acordar cedo demais ou          dormir excessivamente)?    5. Falou ou se movimentou mais devagar que o normal ou se sentiu 0  1  2  3  4         inquieto?  6. Se sentiu cansado (a) ou sem energia? 0  1  2  3  4  7. Se sentiu sem valor ou culpado (a)? 0  1  2  3  4  8. Teve dificuldade em se concentrar ou tomar decisões? 0  1  2  3  4  9. Pensou em machucar a si mesmo(a), se suicidar, ou  0  1  2  3  4  desejou estar morto(a)?   

TOTAL 
  

Total dividido por 9 = COTAÇÃO  PADRÃO       
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TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA 
 
Na última semana, quanto que você:      Nada          um pouco   moderado   muito      extremamente 1. Se preocupou em excesso e esteve ansioso com várias coisas   0  1  2  3  4         diferentes no dia-a-dia?  2. Teve de dificuldade em controlar as preocupações ou quanto 0  1  2  3  4  que elas interferiram com a sua capacidade de manter o foco ?  3. Se sentiu agitado, tenso, com os nervos a flor da pele? 0  1  2  3  4  4. Se sentiu cansado,  fraco ou exausto facilmente? 0  1  2  3  4  5. Teve de dificuldade em se concentrar ou teve esquecimentos  0  1  2  3  4         (brancos)?  6. Se sentiu irritado? 0  1  2  3  4   7. Se sentiu com os músculos tensos? 0  1  2  3  4  8. Teve de dificuldade para dormir (dificuldade para pegar no sono, 0  1  2  3  4  acordar no meio da noite, acordar muito cedo ou dormir em   excesso?)   

TOTAL 
  

Total dividido por 8 = COTAÇÃO  PADRÃO         
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ANEXO F 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  INFORMADO (PRIMEIRO) DE PESSOAS CADASTRADAS NA ESTRATÉGIA DE 

SAÚDE DA FAMÍLIA 

 Prezado(a) senhor(a),   Estou convidando o(a) Sr(a) para participar de um estudo sobre como perguntar para as pessoas se elas estão com dificuldades emocionais. O objetivo desse estudo é identificar se o(a) Sr.(a) passa por dificuldades emocionais. Caso seja identificado alguma dificuldade emocional o(a) Sr.(a) será orientado(a) e convidado(a) para um segundo estudo de acompanhamento. Para isso, pedimos que o(a) Sr(a) responda a algumas perguntas feitas por pesquisadores. 
        Se não quiser participar, ou quiser interromper sua participação em qualquer momento, o(a) Sr(a) tem toda 

liberdade de fazê-lo e isso não causará qualquer problema no atendimento que o(a) Sr(a) possa ter no Núcleo de 

Saúde da Família.  

            As respostas que o(a) Sr(a) der não trarão nenhum problema ou risco para o(a) Sr(a) e não serão 

fornecidas a ninguém, apenas a você, caso queira vê-las. O seu nome nunca aparecerá nos resultados desse 

estudo. Caso, após as perguntas, percebamos que o(a) Sr(a) pode se beneficiar de alguma ajuda médica para 

lidar com alguma dificuldade emocional, o(a) senhor(a) será orientado sobre como e onde procurar ajuda, se 

o(a) Sr(a) quiser.              Se o(a) Sr(a) concordar em participar, por favor assine abaixo:         
Eu,_____________________________________________________________, 

após receber informações sobre o estudo “Avaliação de propriedades psicométricas e de resultados da 

aplicação da versão brasileira do ‘Mini International Neuropsychiatric Interview – Tracking’ em usuários da 

Estratégia de Saúde da Família”, aceito responder às perguntas que me serão feitas por um médico 

pesquisador. Autorizo que as informações obtidas a partir das minhas respostas possam ser usadas em aulas, 

revistas, jornais ou outros meios de divulgação, desde que a minha identidade não seja revelada a ninguém. 

Ribeirão Preto, _________/_________/_________. 

_______________________________________________ 

Assinatura 

Pesquisadores: Dr. Leonardo Moscovici – Celular 97966669 

                        Dr. João Mazzoncini de Azevedo Marques – Celular 97920874 
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TERMO DE CONSENTIMENTO  INFORMADO (SEGUNDO) DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA  Prezado(a) senhor(a),  Estou convidando o(a) Sr(a) para participar de um estudo sobre os resultados do atendimento que o (a) Sr.(a) recebe neste Núcleo de Saúde da Família, em relação à sua dificuldade emocional. O objetivo desse estudo é identificar uma maneira melhor de acompanhamento de pessoas com dificuldades semelhantes às que o (a) Sr. (a) apresentam.  Para isso, o(a) Sr(a), além do atendimento normal que recebe nesse Núcleo, será acompanhado, também, durante um ano, por dois outros médicos, que a cada 8 a 10 semanas irão entrevistá-lo(a), fazendo algumas perguntas sobre como está seu estado emocional.  Se não quiser participar, ou quiser interromper sua participação em qualquer momento, o(a) Sr(a) 

tem toda liberdade de fazê-lo e isso não causará qualquer problema no atendimento que o(a) Sr(a) possa ter 

no Núcleo de Saúde da Família.   As respostas que o(a) Sr(a) der não trarão nenhum problema ou risco para o(a) Sr(a) e não serão fornecidas a ninguém, apenas a você, caso queira vê-las. O seu nome nunca aparecerá nos resultados desse estudo. Caso, após as perguntas, percebamos que o(a) Sr(a) pode se beneficiar de alguma ajuda médica para lidar com alguma dificuldade emocional, o(a) senhor(a) será orientado sobre como e onde procurar ajuda, se o(a) Sr(a) quiser.             Se o(a) Sr(a) concordar em participar, por favor assine abaixo: 
Eu,_____________________________________________________________, 

após receber informações sobre o estudo “Avaliação de propriedades psicométricas e de resultados da 

aplicação da versão brasileira do ‘Mini International Neuropsychiatric Interview – Tracking’ em usuários da 

Estratégia de Saúde da Família”, aceito responder às perguntas que me serão feitas por dois  médicos 

pesquisadores a cada 8 a 10 semanas durante um ano. Autorizo que as informações obtidas a partir das 

minhas respostas possam ser usadas em aulas, revistas, jornais ou outros meios de divulgação, desde que a 

minha identidade não seja revelada a ninguém. 
Ribeirão Preto, _________/_________/_________. 

_______________________________________________ 

Assinatura 

Pesquisadores: Dr. Leonardo Moscovici – Celular 97966669 

                        Dr. João Mazzoncini de Azevedo Marques – Celular 97920874   


