
 
 

Trabalhos Aprovados na Primeira Etapa da Avaliação: 

1º Concurso ABP de Teses 

 Associações entre reações contratransferenciais desencadeadas por agressores sexuais, mecanismos 
de defesa e trauma vicário em psiquiatras e psicólogos forenses 
Autor: Alcina Juliana Soares Barros – Consultório Particular (Porto Alegre, RS) 

 O impacto da religiosidade na infância e adolescência sobre o padrão de consumo em adultos 
dependentes de crack 
Autor: Alexandre de Resende Pinto – UFJF (Juiz de Fora, MG) 

 Ansiedade de performance musical, reconhecimento de expressões faciais e ocitocina 
Autor: Alini Danieli Viana Sabino – FMRP-USP (Ribeirão Preto, SP)  

 Desvelando controvérsias: “problemas de ajustamento” e “saúde mental” nos arquivos brasileiro de 
psicotécnica (1949 – 1968) 
Autor: Ana Maria Del Grossi F. Mota – UCDB (Campo Grande, MS) 

 O curso desenvolvimental do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: persistência, 
remissão e emergência de sintomas da infância até a idade adulta 
Autor: Arthur Caye – HCPA-UFRGS (Porto Alegre, RS) 

 Capacitação da rede de atenção primária à saúde de Paulínea para identificação de abordagem do 
uso de drogas por adolescentes 
Autor: Bruna Antunes de Aguiar Ximenes Pereira – Prefeitura Municipal de Paulínea (Campinas, SP) 

 Transtornos mentais e comportamento violento: estudo de fatores associados ao risco de violência 
em portadores de transtornos mentais 
Autor: Gustavo Carvalho de Oliveira – SES do Distrito Federal (Brasília, DF) 

 Espiritualidade e qualidade de vida em pacientes com comportamento suicidários e parasuicidários 
Autor: Juliana Leal Freitas Maia – Universidade Tiradentes (Aracaju, SE) 

 Neuromodulação em esquizofrenia: estimulação elétrica cerebral e neurofeedback 
hemoencefalográfico 
Autor: July Silveira Gomes – UNIFESP (Osasco, SP) 

 Analise do Cambridge Cognitive Examination (CAMCOG) em idosos com 80 anos ou mais com e sem 
doença de Alzheimer 
Autor: Lucas Gabriel Maltoni Romano – CAPs III Jundiaí (Jundiaí, SP) 

 Percepção e conhecimento de médicos residentes em pediatria no Rio de Janeiro sobre 
comportamento suicida na infância e na adolescência 
Autor: Orli Carvalho da Silva Filho – Instituto Fernandes Figueira – Fiocruz (Niterói, RJ) 

 Estudos de marcadores gliais e da enzima indoleamina 2,3 dioxigenase em ratos submetidos à 
privação materna 
Autor: Ritele Hernandez da Silva – UFSC (Araranguá, SC) 

 Fatores de riscos em familiares e portadores de esquizofrenia e transtorno bipolar 
Autor: Rosany Guterrez Nunes – UFMS (Campo Grande, MS) 


