INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA, NO HOSPITAL
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, JANEIRO DE 2004 A JANEIRO DE 2006
STUDY EPIDEMIOLOGIC OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA, IN THE “HOSPITAL DE
CLINICAS GASPAR VIANNA”, JANUARY 2004 TO JANUARY 2006
Patrícia Alexandre SAMPAIO, Vivianne Costa da SILVA e Wanderson Aparecido DELMONDES

Objetivo: identificar o perfil epidemiológico de pacientes esquizofrênicos atendidos pelo setor de psiquiatria
do Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HCGV) em Belém-Pará.
Método: estudo transversal de prevalência no arquivo médico do HCGV. Pesquisados 305 prontuários de
pacientes esquizofrênico, divididos nas seguintes variáveis: sexo, faixa etária, variando de 15 a mais de 50 anos
e os tipos de esquizofrenia (CID 10: F20.0 (paranóide), F20.1(hebefrênica), F20.2 (catatônica), F20.3
(indiferenciada), F20.4 (depressão pós-esquizofrênica), F20.5 (residual), F20.6 (simples), F20.8 (outra
esquizofrenia) e F20.9 (não especificada).
Resultados: 191 pacientes eram do sexo masculino (62,63%) e 114 do sexo feminino (37,37%). A faixa etária
mais atingida do sexo masculino é a de 20 a 24 anos (23,5%) e a menos atingida é de 45 a 49 anos (13,15%);
a faixa etária mais atingida no sexo feminino é a de 40 a 44 anos (18,4%) e a menos é de 50 anos ou mais
(5,75%). O tipo mais comum da enfermidade diagnosticada, foi a esquizofrenia não especificada F20.9:52,7%
e as menos comuns foram a F20.6 e a F20.8, ambas com (0,32%), sendo que, na faixa etária de 15 a 19 anos
do sexo masculino F20.1 e F20.9, tiveram a mesma incidência (28,5%) e a de 30 a 34 anos F20.0, foi a mais
incidente (37%); enquanto que, F20.9 teve maior incidência em todas as faixas etárias do sexo feminino.
Conclusão: do total de 305 pacientes, 191 eram do sexo masculino e 114 do sexo feminino, sendo que a faixa
etária mais atingida do sexo masculino está entre 20 a 24 anos (23,5%) e a menos atingida está entre 45 a 49
anos (13,15%); a faixa etária mais atingida no sexo feminino é a de 40 a 44 anos (18,4%) e a menos atingida é
a de 50 anos ou mais (5,75%). O tipo mais comum da enfermidade diagnosticada no HCGV, foi a esquizofrenia
não especificada (F20.9): 52,7% e a menos comum foi a F20.6 e a F20.8, ambas representando (0,32%).
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Trabalho realizado no Hospital de Clínicas Gaspar Vianna
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