
 
 

 

Sessões de Temas Livres 
 

Sessão de Temas Livres 01 

Ensino e Prática Clínica – EPC 

Coordenador: Alexandre Valença (RJ) 
 
Trabalhos e Apresentadores: 

 Violência e comportamento suicida  
caso clínico e revisão da literatura  
- Paula Januzzi Serra (MG)  

 Características sociodemográficas e 
epidemiológica de pacientes com disforia de 
gênero do AMTIGOS-NUFOR-IPQHCFMUSP  
- Daniel Augusto Mori Gagliotti (SP)  

 Estimulação eletrica por corrente continua 
ETCC para esquizofrenia catatônica  
um relato de caso  
- Danielle Rigueira Dias (SP)  

 CAPS itinerante uma ação extramuros em 
parceria com a atenção básica em saúde  
- João Maria Corrêa (PI)  

 Como melhorar a adesão na esquizofrenia a 
organização de um centro de excelência na 
promoção da adesão CEPA no Brasil  
- Cristiano Noto (SP)  

 Habilidades de comunicação  
- Maria Cecília Almeida (MG)  

 O papel do Eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal 
e do DHEA no transtorno do pânico  
- Morená Mourão Zugliani (RJ)  

 A música popular e o suicídio  
- Altino Bessa Marques Filho (SP) 

  

Sessão de Temas Livres 02 

Pesquisas Originais e Ensaios Clínicos e 
Revisões Sistemáticas – POECRS 

Coordenador: Alexandre Valença (RJ) 
 
Trabalhos e Apresentadores: 

 Comorbidades psiquiátricas associadas com 
transtornos de ansiedade em uma amostra de 
crianças e adolescentes  
- Estácio Amaro (PB)  

 Enriquecimento ambiental reduz déficits 
cognitivos causados por meningite em um 
modelo animal  
- Luciano Jornada (SC)  

 Alterações na qualidade de vida de gestantes 
com depressão gestacional  
- Mayra Brancaglion (MG)  

 A influência da psicopatologia parental sobre 
comportamentos suicidas na prole na região 
metropolitana de São Paulo  
- Geilson Lima Santana Júnior (SP)  

 Microestrutura da substância branca na 
doença bipolar um estudo com o TBSS  
- Gilberto Sousa Alves (MA)  

 O processamento neurovisual de contraste 
está prejudicado em pacientes com depressão 
maior  
- Estácio Amaro (PB)  

 Tipo de apego e uso de medicações no 
National Comorbidity Survey Replication NCS-R  
- Márcia Helena Alves Maciel (Canada)  

 Termos psicopatológicos em bandas e músicas 
de rock and roll  
- Thaísa Silva Gios (SP) 


