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Anamnese 01

1. INTRODUÇÃO

Uma anamnese bem-feita é a arma mais poderosa que um médico 
pode ter em mãos para diagnosticar, tratar e promover saúde. Com ela, 
o paciente deixa de ser um mero espectador no momento da consulta 
e se torna agente ativo, auxiliando para que a Medicina seja exercida da 
melhor maneira possível. Além disso, a anamnese não é somente para o 
médico que a coleta, mas para qualquer um que precise dela para conhe-
cer seu paciente. Ou seja, uma boa anamnese pode auxiliar qualquer pro-
fi ssional da área da saúde a conhecer a fundo aquele doente em questão.

Hoje em dia a medicina preventiva vem ganhando força. Nesse sen-
tido, realizar uma anamnese com paciência, tentando sempre absorver 
o máximo de informações úteis possíveis do paciente é extremamente 
importante, justamente porque os dados obtidos serão utilizados não 
somente para tratar o doente, mas orientá-lo nos seus hábitos de vida, 
promovendo saúde e prevenindo o surgimento de doenças futuras. 

2. IDENTIFICAÇÃO

A identifi cação é um perfi l sociodemográfi co do paciente, contendo:

1. Nome;
2. Idade;

Kelton de Oliveira Conceição
Gustavo Cândido Ferreira

Thálita Rezende Vilela
Deborah Suzane Silveira Xavier 
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3. Sexo (gênero);
4. Raça / etnia*;
5. Estado civil;
6. Profissão e / ou Ocupação;
7. Local de trabalho;
8. Religião;
9. Naturalidade;
10. Procedência**;
11. Residência.

* Raça / etnia: utilizar a cor da pele como referência, baseando-se na classificação do  IBGE 

(2015): branca, parda, preta, amarela e indígena.

** Procedência: refere-se à residência anterior do paciente. Por exemplo, se o paciente 

mora em Goiânia (GO), mas veio de Boa Vista (RR), deve-se registrar essa última localidade. 

3. QUEIXA PRINCIPAL E INÍCIO

É o sintoma que motivou a busca pelo atendimento. É importante sem-
pre anotar a queixa e dizer quando se iniciou. Além disso, é necessário 
repetir as expressões exatas utilizadas pelo paciente, evitando-se termos 
técnicos e expressões que rotulem um diagnóstico.

4. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL (HDA)

A história da doença atual, ou também conhecida como história da 
moléstia atual (HMA), é uma narrativa clara e cronológica do sintoma-guia, 
detalhando todos os acontecimentos até o momento que o paciente re-
solveu buscar atendimento. Os sintomas associados deverão ser igual-
mente ricos em detalhes. Além disso, é necessário constar intervenções 
médicas anteriores ou ainda em curso como diagnósticos, exames reali-
zados, tratamentos, internações, etc. Também é de extrema importância 
constar doenças concomitantes que possam influenciar diretamente no 
quadro clínico do paciente.
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Caracterização dos sintomas:

1. Cronologia - data e modo de início (gradual ou súbito);
2. Duração e frequência;
3. Localização e irradiação;
4. Qualidade ou caráter;
5. Intensidade;
6. Fatores precipitantes ou predisponentes;
7. Fatores aliviadores ou exacerbadores;
8. Manifestações associadas. 

5. INTERROGATÓRIO SINTOMATOLÓGICO

O interrogatório sintomatológico, parte da anamnese, também conhe-
cido como anamnese especial (AE) ou revisões de sistemas (RS). Ele recebe 
essas denominações porque é um complemento da queixa principal (QP) 
e da história da doença atual (HDA). Esse momento da entrevista é um dos 
mais importantes, pois é nesta etapa que o médico faz o levantamento de 
possíveis diagnósticos.

A revisão sistêmica, assim como o nome diz, é uma revisão dos siste-
mas do corpo humano, analisando-o para detectar sintomas não relata-
dos pelo paciente – isso pode acontecer, pois às vezes tem vergonha de 
relatar, esqueceu ou acha irrelevante – que podem ser relacionados com 
alguma enfermidade. Além disso, a AE auxilia a identificar o verdadeiro 
motivo da consulta, no qual muitas vezes fica explícito somente quando o 
paciente está se despedindo e faz uma pergunta, dando origem à famosa 
“pergunta da maçaneta”.

Durante o interrogatório não é necessário fazer perguntas detalhadas 
sobre possíveis sintomas de cada aparelho, destarte são suficientes as 
perguntas genéricas, no qual dão oportunidade ao paciente de acrescen-
tar eventuais informações que foram esquecidas. Nota-se a importância 
de perguntas genéricas para não influenciar na resposta do paciente. As 
perguntas genéricas podem ser: “e a respiração?”; “algum problema com a 
alimentação ou com os intestinos?”; “como está a visão?”; “como está seu 
emocional?”, e assim sucessivamente.
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Sistematização do Interrogatório Sintomático

Não é fácil realizar a anamnese especial, visto que existem inúmeros 
sistemas e manifestações sintomáticas. Deste modo, é fulcral destrinchar 
em situações mais amplas, sendo essas:

•  Sintomas gerais;
•  Segmento cefálico;
•  Segmento torácico;
•  Segmento abdominal;
•  Sistema geniturinário;
•  Sistema hemolinfopoiético;
•  Sistema endócrino;
•  Sistema locomotor;
•  Sistema nervoso;
•  Avaliação das condições psíquicas.

Além disso, vale salientar que dor é um sintoma presente e de grande 
incômodo, sendo sua investigação sempre necessária em relação ao tipo 
(pontada, queimação, aperto, facada, cólica); início; localização; intensida-
de (escala de 0 a 10, em que 0 é ausência de dor e 10 é a pior dor que 
possa existir); frequência; duração; irradiação; fatores desencadeantes, de 
melhora e de piora. 

Em relação a presença de secreções, deve-se detalhar o aspecto, bem 
como a coloração; viscosidade; intensidade e o período de maior frequência.

Sintomas gerais:

•  Alteração do apetite;
•  Alteração do peso;
•  Astenia;
•  Cãibras;
•  Calafrios;
•  Febre;
•  Sudorese;
•  Palidez.
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Segmento Cefálico 

 Crânio, face e pescoço
• Alteração do pescoço (Alteração do movimento, pulsações            

anormais);
• Alteração dos cabelos e pelos (Queda e modificações dos cabelos);
•  Cefaleia (Dor de cabeça).

 Olhos
• Alucinações visuais; 
• Amaurose (Cegueira total ou parcial);
• Dor ocular e cefaleia;
• Diplopia (Percepção de duas imagens de um único objeto);
• Escotomas (Alterações do campo visual);
• Estrabismo (Desvio de um dos olhos da direção correta);
• Fotofobia (Aversão à luz);
• Hemeralopia (Diminuição da capacidade visual quando a luz solar 

começa diminuir ou sob iluminação artificial fraca);
• Lacrimejamento;
• Nistagmo (Oscilações repetidas e involuntárias rítmicas de um olho 

ou ambos);
• Queimação ou ardência;
• Secreção;
• Sensação de corpo estranho;
• Sensação de olho seco;
• Xantopsia e Cloropsia (Objetos observados pelo doente parecem 

amarelados e esverdeados, respectivamente).
 
 Ouvido

• Hipoacusia (Surdez);
• Otalgia (Dor de ouvido);
• Otorréia (Secreção do ouvido);
• Otorragia (Sangramento no ouvido);
• Tinnitus (Zumbidos);
•  Vertigem (Tontura).
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 Nariz e cavidades paranasais
• Alterações da fonação;
• Alteração do olfato;
• Anosfrasia (Perda do olfato);
• Cacosmia (Sensação constante, ou frequente, de odor desagradá-

vel);
• Congestão nasal;
• Dor;
• Epistaxe (Sangramento ou hemorragia nasal);
• Espirros;
• Gotejamento pós-nasal (Descida de secreção pela parte posterior 

do nariz);
• Hiposfresia ou hiposmia (Diminuição do sentido do olfato);
• Obstrução nasal;
• Parosmia (Sensação distorcida do olfato);
• Prurido (Coceira);
• Rinorréia (Corrimento nasal).

 Cavidade bucal e anexos
• Alteração de apetite;
• Dor;
• Halitose (Mau hálito);
• Problemas Dentários (Gengivite, periodontite, bruxismo, odontal-

gia);
• Sialorréia (Secreção abundante de saliva);
• Ulcerações;
• Sangramentos.

 Faringe
• Disfagia (Dificuldade para engolir);
• Dispneia;
• Halitose;
• Odinofagia (Dor ao engolir alimentos ou líquidos);
• Pigarro (Irritação da mucosa da garganta ou à falta de fluidez do 

muco);
• Roncos;
• Tosse (Seca ou produtiva, coloração da expectoração e horários fre-

quentes).
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 Laringe
• Alterações da voz (Disfonia, afonia, rouquidão; voz lenta ou monó-

tona; voz fanhosa ou anasalada);
• Dor;
• Disfagia (Dificuldade para engolir);
• Dispneia;
• Tosse (Seca ou produtiva, coloração da expectoração e horários fre-

quentes).

 Tireoide e paratireoides
• Dor;
• Outras alterações (Aparecimento de abaulamento/nodulação; au-

mento do volume; bócio).

 Vasos e linfonodos
• Adenomegalias (Linfonodos aumentados);
• Dor.

Segmento Torácico

 Parece torácica
• Alteração da forma do tórax (Normal, tonel, cifótico, escavado, ca-

rinado);
• Dispneia;
• Dor.

 Mamas
• Dor;
• Nódulo;
• Secreção Mamilar (Coloração e viscosidade; quando ocorre).

 Traqueia, brônquios, pulmões e pleuras
• Cornagem;
• Dispneia;
• Dor;
• Expectoração (Expulsão, por meio da tosse);
• Hemoptise (Expectoração de sangue) ;
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• Sibilos (Chieira);
• Tosse (Seca ou produtiva, coloração da expectoração e horários fre-

quentes);
•  Vômica (Expulsão, por meio da tosse, de secreções supuradas).

 Diafragma e mediastino
• Dor retroesternal (Dor atrás do esterno);
• Dispneia;
• Sintomas de compressão;
• Soluço.

 Coração e grandes vasos
• Alterações do sono;
• Astenia (Diminuição da força muscular);
• Cianose (Cor azulada ou acinzentada da pele, das unhas, dos lábios 

ou ao redor dos olhos);
• Chieira;
• Dispneia;
• Dor;
• Edema;
• Hemoptise (Tosse com sangue);
• Palpitações (Sensação muitas vezes incômoda de que o coração 

está acelerado);
• Síncope (Desmaio);
• Tosse e expectoração;

 Esôfago
• Disfagia (Dificuldade para engolir alimentos ou líquidos);
• Dor;
• Eructação (Excesso de gases no estômago ou na parte superior do 

intestino liberados pela boca);
• Hematêmese (Vômito com sangue);
• Odinofagia (Dor ao engolir alimentos ou líquidos);
• Pirose (Queimação ou desconforto nas regiões superior ou média 

do peito);
• Regurgitação;
• Sialorréia ou ptialismo (Secreção abundante de saliva);
• Soluço.
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Segmento Abdominal

 Parede abdominal
• Alteração de forma e volume (Plano; globoso; flácido);
• Dor;
• Herniações e abaulamentos.

 Estomago
• Borborigmo (Ruído gorgolejante);
• Dispepsia (Desconforto na área superior do abdômen);
• Dor;
• Náuseas e Vômitos;
• Pirose (Sensação de dor epigástrica semelhante a uma queimadura).

 Intestino delgado
• Diarreia;
• Dispepsia (Indigestão);
• Dor;
• Esteatorreia (Fezes gordurosas e fétidas que geralmente flutuam);
•  Hemorragia Digestiva.

 Colón, reto e ânus.
• Diarreia;
• Dispersão abdominal;
• Dor;
• Náuseas e vômitos;
• Obstipação intestinal (Evacuações pouco frequentes e fezes peque-

nas e duras);
• Prurido (Sensação incômoda na pele ou mucosas que leva a coçar);
• Sangramento anal.

 Fígado e vias biliares
• Dor
• Hepatomegalia (Aumento do fígado);
• Icterícia (Uma coloração amarela na pele ou nos olhos);
• Parageusia (Mau paladar na boca).
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Pâncreas
• Diarreia e esteatorréia (Fezes gordurosas e fétidas que geralmente 

flutuam);
• Dor;
• Icterícia (Uma coloração amarela na pele ou nos olhos);
• Náuseas e vômitos.

Sistema Geniturinário

 Rins e vias urinárias
• Algúria (Dor ao urinar);
• Alteração da cor da urina;
• Alteração do cheiro da urina (Atípico; sui generis; cetônico)
• Alterações do volume e do ritmo urinário (Oligúria; polaciúria; po-

liuria);
• Disúria (Dificuldade para urinar);
• Dor;
• Edema (Inchaço);
• Febre.

 Órgãos genitais masculinos
•  Corrimento uretral;
•  Disfunções sexuais;
•  Dor;
•  Hemospermia (Presença de sangue na ejaculação);
•  Lesões penianas;
•  Nódulos nos testículos;
•  Priapismo (Ereção prolongada do pênis).

 Órgãos genitais femininos
• Alterações endócrinas (Libido aumentado ou diminuído);
• Ciclo menstrual;
• Corrimento;
• Disfunções sexuais;
• Distúrbios menstruais (Menorragia, metrorragia, menometrorragia);
• Hemorragias;
• Menopausa e climatério;
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• Prurido (Sensação incômoda na pele ou mucosas que leva a coçar);
• Tensão pré-menstrual.

Sistema Hemolinfopoiético

• Adenomegalias (Linfonodos aumentados);
• Astenia (Perda ou diminuição da força física);
• Dor;
• Esplenomegalia (aumento do baço) ;
• Febre;
• Hemorragias;
• Hepatomegalia (aumento do fígado);
• Icterícia (Uma coloração amarela na pele ou nos olhos);
• Manifestações cutâneas;
• Sintomas osteoarticulares;
• Sintomas cardiorrespiratório;
• Sintomas gastrointestinais;
• Sintomas geniturinários;
• Sintomas neurológicos.

Sistema Endócrino

 Hipotálamo e hipófise
•  Alterações do desenvolvimento físico;
•  Alterações do desenvolvimento sexual;
•  Outras alterações (Líquido corporal, hormônios corticais).

 Tireóide
• Alterações locais;
• Manifestações de hiperfunção;
• Manifestações de hipofunção.

 Paratireoides
• Manifestações de hiperfunção;
• Manifestações de hipofunção.
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 Suprarrenais
• Aumento de produção de catecolaminas;
• Aumento de produção de esteroides sexuais;
• Aumento de produção de mineralocorticoides;
• Manifestações por diminuição de glicocorticoides;
• Manifestações por hiperprodução de glicocorticoides.

Sistema Locomotor

 Coluna vertebral e extremidades
• Dor;
• Rigidez pós-repouso.
  
 Ossos

• Deformidades ósseas;
• Dor.
 
 Articulações

• Crepitação articular (Ruídos articulares);
• Dor;
• Manifestações sistemáticas;
• Rigidez pós-repouso;
• Sinais inflamatórios ou flogístico.

 Bursas e Tendões
• Dor;
• Limitações de Movimento.

 Músculos
• Atrofia muscular;
• Dificuldade para andar ou para subir escada;
• Dor;
• Espasmo e fraqueza muscular.

 Artérias
• Dor;
• Alterações da cor da pele e temperatura da pele;
• Alterações tróficas;
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• Edema.

 Veias
• Dor;
• Edema;
• Alterações tróficas.
 
 Linfáticos

• Dor;
• Edema.

 Microcirculação
• Alterações da coloração e da temperatura da pele;
• Alterações da sensibilidade.

Sistema Nervoso

• Amnésia (Perda parcial ou total da memória);
• Automatismo;
• Ausências de consciência;
• Convulsões;
• Distúrbios auditivos;
• Distúrbios da consciência;
• Distúrbios das funções cerebrais superiores;
• Distúrbios esfincterianos;
• Distúrbios da marcha (Atáxica; escavante; parkinsoniana; anserina);
• Distúrbios da motricidade voluntária e da sensibilidade;
• Distúrbios do sono;
• Distúrbios visuais;
• Dor de cabeça e na face;
• Tortura e vertigem.

Avaliação das condições psíquicas

• Afetividade (Humor; depressão do humor, labilidade emocional);
• Atenção;
• Consciência;
• Hipersonia;
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• Inapetência (ausência de apetite);
• Insônia;
• Inteligência;
• Memória;
• Orientação;
• Pensamento;
• Psicomotricidade;
• Sensopercepção;
• Vontade/avolia.

6. ANTECEDENTES PESSOAIS E FAMILIARES
 
A investigação dos antecedentes precisa ser produzida de forma gra-

dativa, pois nesse momento da história clínica obtemos uma visão geral 
do paciente analisando-o desde seu nascimento, infância, adolescência 
até a fase adulta. 

A partir da investigação podemos identificar patologias que tiveram 
início na infância e passaram despercebidas, ou uma predisposição gené-
tica, além de toda história médica do paciente.

Os antecedentes pessoais (AP) nos indivíduos de baixa idade costu-
mam ser produzidos com maior facilidade, pois a maioria dos pais produ-
zem um diário do bebê. Isso mostra a sua importância, sendo esse cader-
no não apenas como uma lembrança, mas uma ferramenta fundamental 
da saúde do indivíduo.

Os antecedentes são divididos em:

• Antecedentes pessoais fisiológicos (APF)
• Antecedentes pessoais patológicos (APP)
• Antecedentes familiares (AF) 

Antecedentes pessoais fisiológicos (APF)
 
O APF é relacionado às fases naturais de qualquer individuo, destarte é 

importante informar o tempo/idade dos eventuais acontecimentos.
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GESTAÇÃO E NASCIMENTO: Como foi o desenvolvimento da gravi-
dez, o pré-natal, se a progenitora durante a gravidez fez uso de algum 
medicamento ou irradiação, se teve alguma virose contraída, as condi-
ções do parto (normal, cesária, fórceps, humanizado, leboyer), o estado 
da criança ao nascer e a ordem de nascimento (primogênito, segundo 
filho).

 
DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR: Quando começou a enga-

tinhar e a andar, primeira dentição, primeira fala e frase, quando apre-
sentou controle dos esfíncteres, o seu desenvolvimento físico (percentil) 
e aproveitamento escolar.

DESENVOLVIMENTO SEXUAL: Aqui existe uma diferença ao analisar 
um paciente do sexo feminino ou masculino, mas o objetivo é analisar 
quando começou a puberdade, em especifico a menarca (primeiro flu-
xo menstrual), a telarca (início do desenvolvimento das mamas), pubarca 
(aparecimento de pelos pubianos), sexarca (primeira relação sexual), ca-
racterística do ciclo menstrual, data da última menstruação, orientação 
sexual (Homem sexo mulher – HSM; Mulher sexo Homem – MSH; HSH. 
MSM; HSHM), se está no climatério (lembrar-se de perguntar a data da 
ultima mamografia), menopausa e andropausa.

 
Antecedentes pessoais patológicos (APP)

 
Os antecedentes pessoais patológicos APP refere-se à história médica 

do paciente. Vale salientar que as perguntas no qual receberam a respos-
ta negativa ainda devem estar presentes no APP, podendo ser discorridas 
dessa maneira: “paciente nega”. Além disso, é aconselhável o paciente es-
tar com seu cartão de vacina.

Nesse contexto, deve-se avaliar as:
 
DOENÇAS SOFRIDAS: na infância (sarampo, varicela, coqueluche, 

caxumba, catapora, rubéola), na vida adulta (pneumonia, hepatite, ma-
lária, tuberculose), IST (infecção sexualmente transmissíveis), e crônica 
(diabetes, hipertensão, asma, doença autoimunes), histórico psiquiátrico 
(ansiedade, depressão).
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 ALERGIA: a alimentos (leite, ovo, trigo, frutos do mar), a medicamen-
tos (penicilina, carbamazepina, insulina de origem animal). afecções de 
fundo alérgico (mosquitos, vespas, abelhas) e outras.

 
  HISTÓRIA OBSTÉTRICA: é importante saber - relacionada ao sexo fe-

minino – o número de gestações, partos, abortos (GPA), as condições do 
parto e o desenvolvimento da gravidez.

 
  HOSPITALIZAÇÃO E CIRURGIAS: é necessário saber o tempo hospita-

lizado, o motivo, o tipo de intervenção cirúrgica, e o diagnóstico.
 
TRANSFUSÃO SANGUÍNEA: o tipo sanguíneo, o número de transfu-

sões e o motivo.

TRAUMATISMO: indagar sobre o acidente e consequências e sua cor-
relação com o padecimento atual.

 
IMUNIZAÇÃO: Anotar as vacinas e o tempo.
 
MEDICAMENTOS EM USO: anotar o nome do medicamento em uso, o 

motivo e a patologia,  observando se existe a automedicação do paciente.

Antecedentes familiares(AF)

Na anamnese, ao se indagar sobre a história familiar do paciente, de-
ve-se entender que o principal motivo da incorporação desse tópico é a 
associação com patologias hereditárias. Porém, é dever do profissional 
investigar as patologias que acometem os familiares do paciente, para en-
tender seu meio e suas pré-disposições, tendo em vista a possibilidade 
também de afecções contagiosas.

A abordagem conta com indagação sobre o estado de saúde dos pais e 
irmãos do paciente, com idade, presença de patologias, tendo elevada re-
levância toda e qualquer patologia informada. A partir daí deve-se incluir 
informações também do cônjuge e filhos (caso o paciente entrevistado 
possua), avós, tios e primos, tanto maternos quanto paternos. Qualquer 
outra patologia importante na família deverá ser incluída. Caso o familiar 
envolvido já tenha falecido, informar causa e idade do óbito.
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São exemplos de patologias importantes presentes nos antecedentes 
familiares: infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico 
(AVE), doença meningocócica (DM), hipertensão arterial sistêmica (HAS), 
tuberculose, neoplasias, alergias, angina, dislipidemia, colelitíase, varizes e 
úlceras pépticas, dentre outras.

Caso o paciente possua alguma patologia hereditária mais complexa, 
é necessário realizar uma abordagem minuciosa, podendo utilizar-se de 
metodologia com aplicação genética mais avançada.

7. HÁBITOS DE VIDA

A abordagem desse tópico compreende o estilo de vida do paciente. 
Leva-se em conta a alimentação do entrevistado, podendo quantificar as 
refeições diárias e questionar sobre a qualidade dos hábitos alimentares, 
indagando sobre a ingesta de carboidratos, proteínas, fibras, frutas e ver-
duras, a quantidade ingerida de água diária, compreendendo o seu esta-
do nutricional.

Nesse momento inclui-se também o questionamento sobre a realiza-
ção de atividades físicas, qual modalidade, com que frequência, e qual o 
tempo total de atividade praticada por dia. Podemos classificar o paciente 
como sedentário, ou praticante de atividade física leve, moderado ou in-
tensa. É relevante investigar também a rotina de sono, se sofre alterações 
do sono ou não. 

A ocupação do entrevistado é importante para compreender o que 
ocorre no seu dia-a-dia, tendo importância as informações de exposição 
à substâncias, seja de forma física ou inalatória, temperaturas elevadas ou 
baixas, grande esforço físico, movimentação repetitiva. É necessário inves-
tigar a ocupação atual, a anterior, a quantidade de tempo e fatores agra-
vantes.

O consumo de tabaco e álcool também são incluídos nesse tópico, sen-
do de grande relevância para associação com patologias e também análi-
se do perfil do entrevistado. É necessário pesquisar qual o tipo de tabaco é 
utilizado, quantidade diária, tempo de exposição, caso não seja tabagista, 
indagar se convive com fumantes, e o tempo de exposição. Neste momen-
to é fundamental questionar também a utilização residencial de forno ou 
fogão a lenha, seja na infância e/ou fase adulta.  No âmbito do etilismo,  
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deve-se questionar sobre qual o tipo de bebida é consumida, com que 
frequência, e por quanto tempo ocorre a exposição do organismo à prá-
tica etilista. A abordagem estende-se à utilização de anabolizantes, anfe-
taminas e drogas ilícitas, com o mesmo questionamento do tabaco e do 
etilismo.

8. CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS E CULTURAIS

Nesse momento busca-se entender o meio social do paciente e as 
condições em que vive, sendo informações fundamentais para o plane-
jamento terapêutico do entrevistado, tendo noções também do estado 
financeiro. É necessário questionar sobre o modo em que ele vive, se resi-
de em zona rural ou urbana, se em local próprio, alugado ou cedido, quan-
tos moradores dividem o local, se o imóvel é de alvenaria, quantidade de 
cômodos da residência, se desfruta de serviços de saneamento básico e 
esgoto, se faz uso de água tratada, potável. Ademais também se investiga 
sobre o contato com animais domésticos, se possuem na residência ou 
não, quantidade, com a finalidade de verificar alguma associação de pato-
logias transmissíveis provenientes destes. 

Ainda, é relevante incluir o grau de escolaridade e a filiação religiosa 
do paciente, compreendendo suas crenças. Indaga-se sobre o relaciona-
mento familiar, e o convívio com pessoas próximas, como os pais, os filhos, 
para buscar informações pertinentes, que possam relatar algum tipo de 
abuso, ou explicar algum fator desencadeante da história da doença atual.
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