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Instructions for Authors

Revista Brasileira de Psiquiatria is a quarterly publication
that aims to publish original manuscripts in all areas of
psychiatry, including public health, clinical epidemiology,
basic science, and mental health problems. The journal is
fully open access, and there are no publication fees.

All manuscripts should be submitted online via Scholar-
One Manuscripts (http://mc.manuscriptcentral.com/rbp). Regis-
tration (login and password) is required on first access,
prior to submission. For system support, please email us
at editorial@abpbrasil.org.br. Articles should be written in
English.

These instructions were written based on the Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals: Writing and Editing for Biomedical Publications,
edited by the International Committee of Medical Journal
Editors (ICMJE). The original document is available at
http://www.icmje.org/.

Revista Brasileira de Psiquiatria supports the clinical trial
registration policies of the World Health Organization (WHO)
and the ICMJE, recognizing the importance of such initia-
tives for the registration and disclosure of trial results to
the international community through open access. According
to this recommendation and to the BIREME/OPAS/OMS
guidelines for journals indexed in the LILACS and SciELO
databases, Revista Brasileira de Psiquiatria will only accept for
publication clinical trials that have been registered in Clinical
Trials Registries that meet the WHO and ICMJE requirements
(URLs available at http://www.icmje.org/faq_clinical.html; a
Brazilian registry is also available at http://www.ensaiosclinicos.
gov.br/). The clinical trial registration number should be informed
at the end of the abstract.

Peer review process

The selection of manuscripts for publication is based on their
originality, relevance of the topic, methodological quality, and
compliance with these instructions. All manuscripts consid-
ered for publication are peer-reviewed by anonymous external
referees. Whenever possible, an editorial decision (accep-
tance, revisions required, or rejection) will be made within
one month after submission.

Manuscript preparation

Revista Brasileira de Psiquiatria publishes original articles,
brief communications, review articles, update articles,
editorials, and letters to the Editor. Consult a current issue
of the Journal for style and format. The text should be
double-spaced with broad margins.

Original articles, review articles, update articles, and brief
communications all follow the format described below.

Title page: Full title, authors’ names, their departments and
institutions, including the city and country of origin. Please
also include a running title with a maximum of 50 characters
(letters and spaces). The full name, telephone number, fax

number, e-mail address and full postal address of the cor-
responding author should be stated.

Page 2: A structured abstract not exceeding 200 words with
the following sections: Objective, Methods, Results, and
Conclusion. Please indicate three to five keywords in strict
accordance with Medical Subject Headings.

Main text: The Introduction should be one to three pages
long (do not extensively review the literature), concluded by a
clear statement of the aims of the study. A thorough Methods
section should include study design, setting, participants,
main outcome measures, statistical analyses, trial registra-
tion, ethics committee approval, and informed consent pro-
cedures (avoid referring to design, method and material
described in previously published articles). Results should
be clear; repetition of data in the text and in tables/figures
is not allowed. Discussion: Do not include a conclusion
section; concluding remarks should be presented in the final
paragraph of the text.

Acknowledgements: Should include grants, sponsorships and
other types of support provided to the study. Some authors may
wish to thank collaborators who contributed significantly to the
manuscript but do not fulfill authorship criteria. It is the respon-
sibility of the author to obtain permission from the persons
mentioned.

Disclosure: Each author should disclose potential conflicts
of interest in general, not only related to the present study.
Examples include but are not limited to previous or current
jobs/positions, research grants, speaker’s honoraria, owner-
ship interest, and work as a consultant or advisory board for
organizations. Studies that in any way involve pharmaceu-
tical companies or other private or public enterprises should
clearly disclose the role of these organizations in the study.
Moreover, if the study in any way investigates pharmaceu-
tical compounds, the Disclosure should contain information
about by whom and which institutions the statistical analyses
were performed and an e-mail address where to obtain the
protocol.

Reference list: References should be kept to the pertinent
minimum and should be numbered consecutively in the
order in which they appear in the text, in accordance
with the Vancouver system. We recommend the use of a
tool such as Reference Manager or Endnote for reference
management and formatting. Identify references in text,
tables, and legends using superscript Arabic numerals.
References cited only in tables or figure legends should be
numbered in accordance with their first citation in the text.

Please observe the style of the examples below. To include
manuscripts accepted, but not published, inform the abbre-
viated title of the journal followed by (in press). Papers
published electronically, but not yet in print, should be
identified by their DOI number. Information from manuscripts
not yet accepted should be cited only in the text as personal
communication. Reference accuracy is the responsibility of
the authors. Journal titles should be abbreviated in accor-
dance with Index Medicus.
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Examples:

Standard journal article
List all authors when six or fewer. When there are seven or
more, list only the first six authors and add ‘‘et al.’’. Coelho FM,
Pinheiro RT, Silva RA, Quevedo LA, Souza LD, Castelli RD,
et al. Major depressive disorder during teenage pregnancy:
socio-demographic, obstetric and psychosocial correlates. Rev
Bras Psiquiatr. 2013;35:51-6.

Book
Gabbard GO. Gabbard’s treatment of psychiatric disorders.
4th ed. Arlington: American Psychiatric Publishing; 2007.

Book chapter
Kennedy SH, Rizvi SJ, Giacobbe P. The nature and treat-
ment of therapy-resistant depression. In: Cryan JF, Leonard
BE, editors. Depression: from psychopathology to pharma-
cotherapy. Basel: Karger; 2010. p. 243-53.

Theses and dissertations
Trigeiro A. Central nervous system corticotropin releasing factor
(CRF) systems contribute to increased anxiety-like behavior
during opioid withdrawal: an analysis of neuroanatomical sub-
strates [dissertation]. San Diego: University of California; 2011.

Tables and figures: All figures/tables should clarify/complement
rather than repeat the text; their number should be kept to a
minimum. All illustrations should be submitted on separate
pages, following the order in which they appear in the text
and numbered consecutively using Arabic numerals. All tables
and figures should include descriptive legends, and abbre-
viations should be defined. Any tables or figures extracted
from previously published works should be accompanied by
written permission for reproduction from the current copyright
holder at the time of submission.

Abbreviations and symbols: All terms or abbreviations should
be spelled out at first mention and also in table/figure legends.
All units should be metric. Avoid Roman numerals.

Supplementary material online

Revista Brasileira de Psiquiatria does not publish supple-
mentary or supporting material online.

Manuscript categories

Original articles: These should describe fully, but as
concisely as possible, the results of original research, con-
taining all the relevant information for those who wish to
reproduce the research or assess the results and conclu-
sions. Original manuscripts should not exceed 5,000 words,
excluding tables, figures, and references. No more than
six tables or figures, and a maximum of 40 references, will
be accepted. The text should be organized in the following
sections: Introduction, Methods, Results, and Discussion.
Clinical implications and limitations of the study should be
stated. Randomized clinical trials should be registered in
online clinical databases (the clinical trial registration number
should be informed at the end of the abstract).

Brief communications: Original but shorter manuscripts
addressing topics of interest in the field of psychiatry, with

preliminary results or results of immediate relevance. These
papers should be limited to 1,500 words, one table or figure, and
15 references.

Review articles: These articles are preferably solicited (by
the Editors) from experts in the field. They are systematic,
critical assessments of literature and data sources, aimed at
critically reviewing and evaluating existing knowledge on a
designated topic, in addition to commenting on studies by
other authors. The search strategy and selection process
(including inclusion/exclusion criteria) should be described in
detail. Review articles are limited to 6,000 words, excluding
tables, figures and references. The total number of tables
and figures may not exceed six.

Update articles: Update articles address current information
relevant to clinical practice and are less comprehensive than
review articles. Update articles should be no longer than
2,000 words and 30 references.

Editorials: Critical and in-depth commentary invited by
the Editors or written by a person with known expertise in
the topic. Editorials should not exceed 900 words and five
references. A title page should be included as described
above.

Letters to the Editor (maximum of four authors): Letters
can contain reports of unusual cases, comments on relevant
scientific topics, critiques of editorial policy, or opinions on the
contents of the journal. Letters should include a maximum of
500 words, one table, one figure, and five references.

Author Statement

Authors of accepted manuscripts should complete the Author
Statement below and send it to editorial@abpbrasil.org.br.
To avoid any delays in publication, a signed form should be
sent to the production office as soon as the manuscript is
accepted for publication (not required upon submission).
Production will not commence until the signed form is
received.

Author Statement

I, the undersigned author, certify that I and all other co-authors
of the manuscript no. __________________________,
entitled _________________________________________,
submitted for publication in Revista Brasileira de Psiquiatria,
have participated sufficiently in the intellectual content,
data analysis, and writing of the manuscript, and take public
responsibility for it. Also, I and each of the co-authors
have reviewed the final version of the manuscript, believe
it represents valid work, and approve it for publication. On
behalf of all coauthors, I certify that the manuscript has not
been previously published or accepted for publication, nor is it
currently under consideration for publication elsewhere, either
in whole or in part.

Finally, I hereby declare that I am aware that all the contents
of the journal, except where otherwise noted, are licensed
under a Creative Commons License (CC BY-NC 4.0),
meaning that materials may be copied/reproduced, distrib-
uted, transmitted, and adapted for noncommercial purposes
only, provided the original work is properly cited.
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  Este ano comemoramos o cinquentenário da Associação Brasileira de 

Psiquiatria (ABP), e conseguimos realizar um grande sonho dos psiquiatras 

brasileiros: a Revista Brasileira de Psiquiatria – RBP conquistou o mais alto fator 

de impacto da sua história e hoje é a primeira revista científica do país. Em todas 

as ciências brasileiras, a psiquiatria está em primeiro lugar no ranking da Journal 

Citation Reports (JCR), com a RBP.

Promover a ciência é uma das missões da ABP, e durante o Congresso Brasileiro 

de Psiquiatria (CBP) valorizamos estudos científicos e pesquisadores do Brasil e 

do mundo. São quatro dias de imersão em mais de 160 atividades científicas com 

cerca de 1.100 participantes nacionais e internacionais.
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Brasil e do mundo, e também receber a avaliação de cientistas. 
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apresentados no XXXIV CBP.

Aproveite este Suplemento e faça parte desse grande momento da psiquiatria 

brasileira!	

 
Antônio Geraldo da Silva
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Assistência

P0389

Associação entre disponibilidade e demanda de serviços de psiquiatria extra-hospitalar 
em uma unidade de referência de emergência psiquiátrica

Raphaela Santos Pellizzaro; Alexandre Paim Diaz; Marcelo Liborio Schwarzbold; Alexandre Balestieri Balan; Gabriela 
Danielski Niehues; Vinicius Brum Prá

Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq/SC), SC, Brasil

Objetivo: Avaliar se a disponibilidade de serviços de psiquiatria extra-hospitalar está associada com a demanda de atendimentos, 
admissões e reinternações em uma unidade de emergência (UE) psiquiátrica. Métodos: Estudo ecológico. Dados de janeiro a 
dezembro de 2014, coletados longitudinalmente pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Instituto de Psiquiatria 
de Santa Catarina (IPq/SC), em São José (SC), Brasil, a fim de avaliar a associação entre a disponibilidade de serviços extra-
hospitalares	de	psiquiatria	em	quatro	cidades	pertencentes	à	região	metropolitana	de	Florianópolis	e	suas	respectivas	demandas	
em uma UE psiquiátrica de referência. Resultados: Houve 416 admissões, 711 reinternações e 2.320 atendimentos na UE do IPq/
SC, provenientes das cidades de Biguaçu, Florianópolis, Palhoça e São José. Florianópolis, que tinha a maior taxa de psiquiatras 
por	100.000	habitantes,	além	de	um	sistema	de	matriciamento	em	saúde	mental	na	atenção	primária,	apresentou	as	menores	
taxas	de	reinternações	e	de	atendimentos	na	UE.	Em	um	modelo	de	regressão	linear	múltipla,	a	ausência	de	matriciamento	e	a	
menor	taxa	de	psiquiatras	por	100.000	habitantes	explicam	82%	da	variação	no	número	de	atendimentos	na	UE	do	IPq/SC	e	foram	
associadas a um aumento de cerca de 35 atendimentos na UE por 100.000 habitantes em 2014. A ausência de matriciamento 
também	foi	associada	a	um	maior	número	de	reinternações	(coeficiente	β = 4,35; IC95% 2,87-5,83; p = 0,000). Conclusão: Um 
trabalho	integrado	entre	a	atenção	primária	e	uma	equipe	especializada	em	saúde	mental	sugere	ser	uma	assistência	eficiente	
em	saúde	mental.

Assistência

P0667

Redução de leitos para pacientes com transtornos mentais e comportamentais

Mikhael Rodrigues Melo; George Martins Ney da Silva Júnior; Paulo Vitor Lopes; Lucas Silva Ribeiro; Gabriella Silveira 
Carvalho; Mateus Cordeiro Mármore Rodrigues; Lucas Carvalho Silva

UniEvangélica, GO, Brasil

Introdução: Em meio a tantas reformas no cenário político nacional, uma que passa quase despercebida pelos que estão na 
mesa de debates é a reforma do sistema de atendimento psiquiátrico brasileiro. Uma drástica redução de leitos vem ocorrendo 
desde	a	década	de	1990,	quando	estes	representavam	cerca	de	72.500,	para	menos	de	1/3	deste	número	hoje	–	sendo	esta	
oferta	constituída	majoritariamente	por	leitos	de	instituições	privadas	–,	reduzindo-se,	portanto,	consideravelmente,	o	número	de	
internações desses pacientes. Objetivo: Quantificar casos notificados de internações por transtornos mentais e comportamentais 
correlacionando	com	o	ano,	a	 região	e	o	número	de	 internações.	Método: Estudo quantitativo, com delineamento transversal 
de base populacional. Considerou-se o total de pacientes com transtornos mentais e comportamentais ocorridos no Brasil no 
período de 2012 a 2015, analisando as referidas variáveis numéricas dos casos notificados. Os dados foram de origem secundária, 
extraídos do Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS). Posteriormente, foi realizada estatística descritiva e organização 
e sintetização dos dados, que foram analisados por escala de proporção. Resultado: O total de casos ocorridos no Brasil dentro do 
corte	temporário	supracitado	foi	de	997.374.	A	Região	Sudeste	representou	um	maior	número	de	internações,	com	40,9%	do	total,	
seguida pelas regiões Sul (29,4%) e Nordeste (18,2%). O total de internações teve um déficit médio de 17,6% em todas as regiões, 
sendo esses valores mais expressivos nas regiões Centro-Oeste (22,2%), Sudeste (24,6%) e Nordeste (20,9%). Conclusões:  
O estudo evidenciou uma diminuição progressiva na internação de pacientes com transtornos mentais nas regiões brasileiras, 
mostrando que a redução de leitos destinados a pacientes com transtornos mentais vem se acentuando com o passar dos anos.
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P0589

SIGMA-VB: validade e confiabilidade da versão brasileira do guia de entrevista 
estruturada para a Escala de Avaliação de Depressão de Montgomery-Åsberg

Fernando dos Santos Fernandes; Ricardo Alberto Moreno; Adriana Munhoz Carneiro

Programa de Transtornos Afetivos Gruda, Instituto da Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo (IPq/HCFMUSP), SP, Brasil

Introdução: Em ensaios de farmacologia clínica com antidepressivos, são utilizadas escalas padronizadas de avaliação para 
selecionar pacientes previamente diagnosticados e avaliar mudanças de escores ao longo do tratamento testado. As escalas 
mais frequentemente usadas são a Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) e a Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale 
(MADRS), ambas com boa validade e confiabilidade, sendo a HDRS a mais utilizada e considerada padrão-ouro. Apesar da boa 
confiabilidade no escore total da HDRS e da MADRS, é possível melhorar a confiabilidade com um guia de entrevista estruturada 
ou semiestruturada. Isso se refere a uma boa concordância entre avaliadores na detecção de diferença no efeito entre drogas 
ativas e/ou placebo. Muller & Szegedi mostraram que, aumentando a confiabilidade de 0,5 para 0,8, o poder do teste para detectar 
uma diferença significativa entre dois tratamentos aumenta de 51 para 71%. Objetivo: Traduzir e validar para o português do Brasil 
a versão original da entrevista estruturada SIGMA (SIGMA-VB). Métodos: Foram avaliados pacientes atendidos dentro de um 
programa de tratamento para depressão unipolar (Integral Assessment in Unipolar Depression – AIUNI, identificador ClinicalTrials.
gov: NCT02268487), seguindo metodologia diagnóstica e padrão no tratamento. Os pacientes foram avaliados sequencialmente ao 
longo do tratamento; portanto, em diferentes graus de gravidade. Para a validação da SIGMA-VB, os pacientes foram avaliados em 
cinco visitas: no baseline e após 1, 2, 3, 4 e 8 semanas de tratamento, utilizando a HDRS de 17 itens e a MADRS com a SIGMA-VB, 
que era aplicada por dois avaliadores. Resultados: Nas cinco visitas, foram encontrados valores entre 0,91 e 0,98 na correlação 
de Spearman, entre os avaliadores, e valores de 0,66 a 0,88 na correlação da SIGMA com a HDRS. Conclusão: Os resultados 
mostraram que a entrevista SIGMA-VB apresentou boa validade e excelente confiabilidade.

P0511

Padrão de desempenho sexual de pacientes em uso de antidepressivos atendidos em 
ambulatório de psiquiatria

Marcela Cédro Simões; Márcia Cristina Maciel de Aguiar

Faculdade de Tecnologia e Ciências, BA, Brasil

Objetivos: A disfunção sexual é o efeito adverso mais comum de certos antidepressivos. Os sintomas variam em grau 
e apresentação. Este trabalho é parte de um estudo sobre disfunção sexual em pacientes em uso de antidepressivos, cujos 
objetivos foram determinar a frequência de disfunção sexual nestes pacientes e identificar o padrão de desempenho sexual nos 
mesmos. Métodos: A amostra de conveniência constou de 35 pacientes de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos, com 
depressão e em uso de antidepressivos, atendidos de janeiro a março de 2016 num ambulatório de psiquiatria de um hospital 
público	de	Salvador.	Aplicou-se	o	questionário	de	quociente	sexual	masculino	ou	feminino,	desenvolvido	no	Programa	de	Estudos	
em Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HCFMUSP),	além	de	um	questionário	referente	às	variáveis	demográficas	e	tratamento	psiquiátrico.	Resultados: A maioria dos 
participantes era do sexo feminino (80%; p < 0,004); a idade variou entre 21 e 59 anos, e a faixa etária mais expressiva foi entre 
40 e 49 anos (45,71%); 51,43% eram casados (p < 0,004). Sobre o tratamento, 71,42% usavam apenas um tipo de antidepressivo, 
e a classe mais frequente (57,14%) foi a dos inibidores seletivos da recaptura de serotonina (IRSS) (p < 0,005). Os demais 
utilizavam associações de classes, e a associação mais comum foi antidepressivo tricíclico (ADT) e IRSS (22,85%). O tempo de 
tratamento variou de 4 meses a 15 anos. A amostra foi distribuída conforme o padrão de desempenho em: nulo a ruim = 2,86%; 
ruim a desfavorável = 22,86%; desfavorável a regular = 34,29%; regular a bom = 31,43%; bom a excelente = 8,57%. Conclusão: 
Encontrou-se um padrão de desempenho sexual inferior ao regular em 60% da amostra. Esse dado aponta para a relevância 
dos sintomas da esfera sexual em pacientes em uso de antidepressivos e para a necessidade de maiores estudos, o que poderá 
contribuir para uma valorização das queixas sexuais desses pacientes, pelos psiquiatras, levando-os a investir em estratégias de 
um melhor cuidado nessa área.
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Comorbidade

P0647

Dependência química do álcool e comorbidades psiquiátricas: um estudo epidemiológico 
no bairro Benedito Bentes, Maceió (AL)

Flaviane Maria Pereira Belo; Maria Cicera dos Santos de Albuquerque; Mércia Zeviani Brêda; Natália Vieira da Silva 
Tavares; Jorgina Sales Jorge; Adnez Regina Tertuliano da Silva; Valfrido Leão de Melo Neto

Escola de Enfermagem e Farmácia, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), AL, Brasil

Objetivo: Analisar a associação entre presença de comorbidades psiquiátricas e dependência química do álcool na população 
do bairro Benedito Bentes da cidade de Maceió (AL). Método: Estudo transversal analítico, com amostra por conglomerados, 
em domiciliados de uma população de 94.120 habitantes. Foram entrevistadas 932 pessoas acima de 15 anos no período de 
janeiro a março de 2015. Aplicaram-se o Questionário Socioeconômico e o Mini International Neuropsychiatric Interview version 
5.0 (MINI 5.0), para o diagnóstico de dependência do álcool e comorbidades. A análise estatística, através do SPSS 17.0, incluiu 
análise descritiva, teste qui-quadrado de Pearson e teste t de Student, sendo significativo p < 0,05, com nível de confiança de 
95%.	Pesquisa	aprovada	pelo	Comitê	de	Ética	em	Pesquisa	da	Universidade	Federal	de	Alagoas	(número	607.613).	Resultados: 
Do total da amostra, 49 sujeitos (5,3%) apresentaram dependência de álcool. Entre estes, a média de idade foi de 33,6 (±13,3) 
anos versus 40,5 (±17,0) anos entre aqueles que não eram dependentes de álcool (t = 3,46; p < 0,01; IC95% 2,89-10,86). Os 
homens apresentaram quase três vezes mais chances de ter dependência de álcool do que o sexo feminino (p < 0,001; OR = 2,7; 
IC95% 1,52-4,86). Os indivíduos com presença de comorbidade psiquiátrica apresentaram cerca de 16 vezes mais chances de 
ter dependência de álcool quando comparados com indivíduos sem comorbidades (p < 0,001; OR = 16,42; IC95% 7,58-35,58). 
Aqueles identificados com duas ou mais comorbidades apresentaram 12 vezes mais chances de ter dependência de álcool em 
relação a quem não apresentava essa característica (p < 0,001; OR = 12,00; IC95% 6,56-22,26). Conclusões:  Na amostra 
pesquisada, houve associação entre menor média de idade, pertencer ao sexo masculino, apresentar comorbidades psiquiátricas 
(uma, duas ou mais) e ter dependência do álcool. Apoio: MS, Decit/SCTIE, CNPq, SESAU, FAPEAL.

Comorbidade

P0666

Transtorno de pânico atual e comorbidades psiquiátricas no bairro Benedito Bentes, 
Maceió (AL)

Maria Cicera dos Santos de Albuquerque; Valfrido Leão de Melo Neto; Mércia Zeviani Brêda; Alana de Araujo Leite; 
Yasmin Geisiely Almeida Pinto; Luís Filipe Dias Bezerra; Patricia Maria da Silva Rodrigues

Esenfar, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), AL, Brasil

Objetivo: Investigar a prevalência de transtorno de pânico (TP) e sua associação com a presença de comorbidades psiquiátricas 
na população do bairro Benedito Bentes da cidade de Maceió (AL), Brasil. Método: Estudo transversal analítico, com amostra por 
conglomerados, em domiciliados de uma população de 94.120 habitantes. Foram entrevistadas 932 pessoas acima de 15 anos no 
período de janeiro a março de 2015. Aplicaram-se o Questionário Socioeconômico e o Mini International Neuropsychiatric Interview 
version 5.0 (MINI 5.0) para o diagnóstico dos principais transtornos psiquiátricos, inclusive TP.  A análise estatística foi feita através 
do SPSS 17.0, incluindo análise descritiva, teste qui-quadrado de Pearson e teste t de Student. Foi considerado significativo o 
resultado com p < 0,05 e nível de confiança de 95%. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal	de	Alagoas	 (número	607.613).	Resultados: Do total da amostra, 36 (4,01%) foram identificados com TP atual. Entre 
estes, a média de idade foi de 38,47 (±14,91) anos, e de escolaridade, 6,61 (±4,20) anos de estudo; 75% eram do sexo feminino. 
Ter filhos se mostrou um fator protetor para ocorrência de TP (χ2 = 4,45; p < 0,035; OR = 0,47; IC95% 0,23-0,96). Dos 36 sujeitos 
com TP atual, 34 apresentaram alguma comorbidade psiquiátrica (média de 3,47±1,75) e, destes, 50% apresentaram quatro ou 
mais. Quem tinha pelo menos uma comorbidade apresentou 53 vezes mais chances de ter TP atual (p < 0,001; OR = 53,19; IC95% 
12,67-223,22) se comparado a quem não tinha comorbidade. Conclusões:  O TP atual foi mais comum entre mulheres e entre 
aqueles com baixa escolaridade; ter filhos se mostrou um fator de proteção. A presença de comorbidade psiquiátrica no TP atual 
foi uma regra, sendo que 50% dos sujeitos com TP apresentaram mais de três outros diagnósticos psiquiátricos. Apoio: MS, Decit/
SCTIE, CNPq, SESAU, FAPEAL.
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P0671

Comorbidades e transtorno depressivo maior atual no bairro Benedito Bentes, Maceió 
(AL)

Maria Cicera dos Santos de Albuquerque; Mércia Zeviani Brêda; Valfrido Leão de Melo Neto; José Leandro Ramos de 
Lima; Patricia Maria da Silva Rodrigues; Flaviane Maria Pereira Belo; Adnez Regina Tertuliano da Silva

Esenfar, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), AL, Brasil

Objetivo: Analisar a associação entre transtorno depressivo maior (TDM) atual e presença de comorbidades psiquiátricas 
na população do bairro Benedito Bentes da cidade de Maceió (AL). Método: Estudo transversal analítico, com amostra por 
conglomerados, em uma população de 94.120 habitantes. Foram entrevistadas 932 pessoas acima de 15 anos. Aplicaram-se 
o Questionário Socioeconômico e o Mini International Neuropsychiatric Interview version 5.0 (MINI 5.0) para o diagnóstico dos 
principais transtornos psiquiátricos, inclusive TDM atual. A análise estatística foi feita com o SPSS 17.0, incluiu análise descritiva, 
teste qui-quadrado de Pearson, considerando significativo p < 0,05, com nível de confiança de 95%. Pesquisa aprovada pelo 
Comitê	de	Ética	em	Pesquisa	da	Universidade	Federal	de	Alagoas	(número	607.613).	Resultados: Da amostra total, 276 (29,3%) 
apresentaram TDM atual. Entre estes, a média de idade foi de 39,0 (±15,7) anos, e de escolaridade, 6,6 (±4,10) anos de estudo; 
121	dos	276	apresentavam	família	do	tipo	nuclear;	228	se	diziam	usuários	do	SUS;	e	apenas	21	pertenciam	às	classes	sociais	
A ou B. O TDM atual foi mais frequente em pessoas do sexo feminino (χ2 = 15,60; p < 0,001; OR = 2,03; IC95% 1,42-2,90) e sem 
ocupação profissional (χ2 = 4,79; p = 0,029; OR = 1,40; IC95% 1,03-1,88). As pessoas com TDM atual apresentaram 40 vezes 
mais chances de ter uma comorbidade psiquiátrica (χ2 = 460,42; p < 0,001; OR = 41,73; IC95% 27,70-62,85). Entre aqueles com 
comorbidade psiquiátrica, os que apresentavam TDM atual demonstraram ter quase seis vezes mais chances de ter duas ou mais 
comorbidades (χ2 = 22,10; p < 0,001; OR = 5,69; IC95% 2,60-12,46) do que apenas uma. Os sujeitos com TDM atual tinham em 
média 2,03 (±1,84) comorbidades psiquiátricas. Conclusões:  TDM atual correlacionou-se com sexo feminino, baixa escolaridade, 
não possuir ocupação, além de maior chance de ter outro diagnóstico psiquiátrico associado. Apoio: MS, Decit/SCTIE, CNPq, 
SESAU, FAPEAL.

P0614

Dependência alcoólica em índios Xerente de Tocantínea (TO)

Iran Roger Alkimin de Oliveira Júnior; Paula Silva Aragão; Larissa Brito Pereira; Rarifela do Carmo Cutrim; Ray Almeida 
da Silva Rocha; Josefa Moreira do Nascimento-Rocha; Ana Paula Faria Moraes

Instituição Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto Nacional (ITPAC Porto), TO, Brasil

Objetivo: Investigar o grau de dependência dos usuários de álcool em uma tribo Xerente no estado do Tocantins. Método: Tratam-
se de resultados preliminares de atividades de extensão junto a aldeias indígenas da tribo Xerente de Tocantínea (TO), referentes 
às	etapas	iniciais	de	reconhecimento	dos	seus	hábitos	culturais.	As	atividades	foram	desenvolvidas	perante	a	concordância	do	
cacique da tribo e com o aceite e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por parte dos moradores. 
Aplicou-se	um	questionário	sobre	dados	gerais	associado	à	escala	de	Shot	Alcohol	Dependence	Data	(SADD),	elaborada	por	
Rainstrik & Davidson. Os valores foram lançados em planilha eletrônica a fim de serem analisados e interpretados. Resultados: 
A amostra total contou com 36 entrevistados, sendo que 52,78% pertenceram ao sexo masculino e 47,22% ao sexo feminino. 
A maioria vive em concubinato (44,44%) e possui entre 24 e 29 anos (25%). A idade mínima foi de 21 e a máxima de 71 anos. 
Entre os entrevistados, 55,56% ingeriam algum tipo de bebida alcoólica, sendo as mais utilizadas a cachaça e a cerveja. Através 
dos resultados da SADD, observou-se que, entre os usuários de bebida alcoólica, 50% possuem dependência moderada. A 
dependência grave e a leve apresentaram a mesma incidência: 25% cada uma. Conclusões:  A situação descrita demonstra a 
necessidade de intervenções específicas voltadas para o alcoolismo entre os indígenas. Essa problemática deve ser compreendida 
dentro do seu contexto sociocultural. Logo, nota-se a importância de projetos de extensão voltados para a discussão dessa 
temática entre os povos indígenas, uma vez que pode trazer transtornos mentais, sociais e culturais.
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Tendências na prescrição de clozapina em um hospital psiquiátrico: um estudo 
observacional de 5 anos

Gabriela Danielski Niehues; Alexandre Balestieri Balan; Vinicius Brum Prá; Raphaela Santos Pellizzaro; Manuela 
Danielski Niehues; Marcelo Liborio Schwarzbold; Alexandre Paim Diaz

Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq/SC), SC, Brasil

Objetivo: Avaliar se a prescrição de clozapina está significativamente aumentando ao longo dos anos em um hospital de psiquiatria 
terciário. Métodos: Foi realizado um estudo observacional durante o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Os dados 
foram coletados prospectivamente pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) e pela Divisão de Farmácia (DF) do 
Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq/SC). Os dados foram resumidos e analisados por investigadores cegos para coleta 
de	dados.	O	número	de	comprimidos	de	clozapina	de	100	mg	dispensados	pela	DF	para	as	unidades	de	internação	foi	o	desfecho	
do estudo e considerado uma medida de prescrição de clozapina. Foram considerados como possíveis fatores de confusão, 
durante	o	mesmo	período	estudado,	o	número	de	leitos	ocupados	nas	unidades	de	internação	e	o	número	de	pacientes	internados	
com	diagnóstico	F20-F29	da	Classificação	Internacional	de	Doenças	e	Problemas	Relacionados	à	Saúde,	10ª	edição	(CID-10).	
Resultados:	Após	um	modelo	de	regressão	linear	múltipla,	o	tempo	em	meses	foi	independentemente	associado	ao	aumento	do	
número	de	comprimidos	de	clozapina	dispensados	pela	DF:	coeficiente	β de 15,82 (IC95% 10,88-20,75). Conclusão: Apesar da 
tendência oposta em vários locais, foi encontrado um aumento na prescrição de clozapina no período de 5 anos contemplados pelo 
estudo	no	IPq/SC.	Estes	resultados	sugerem	um	aumento	no	número	de	pacientes	sob	terapia	de	clozapina.

Dependências

P0686

Tratamento de dependência de crack utilizando manejo de contingências: resultados 
preliminares dos desfechos de redução de consumo e promoção de abstinência

André de Queiroz Constantino Miguel; Denis Gomes Alves Pinto; Clarice Sandi Madruga; Rodolfo Yamauchi; Viviane 
Simões; Cláudio Jerônimo da Silva; Ronaldo Laranjeira

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas do Álcool e Drogas (INPAD), Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), SP, Brasil

Introdução: Existe pouca ou nenhuma evidência de eficácia a respeito das intervenções psicossociais para dependência de crack 
empregadas nos serviços ambulatórias brasileiros. O manejo de contingências (MC) é uma abordagem baseada na psicologia 
comportamental e está entre as mais eficazes para o tratamento da dependência química. No entanto, essa intervenção jamais foi 
aplicada no Brasil. Objetivo: O presente estudo buscou avaliar a eficácia de se incorporar o MC ao tratamento ambulatorial padrão 
(TP)	no	que	se	refere	à	redução	do	consumo	de	crack/cocaína	e	à	promoção	de	períodos	de	abstinência	continuada	de	crack/
cocaína para indivíduos com dependência de crack em busca de tratamento ambulatorial. Método: Ensaio clínico randomizado 
controlado, com 12 semanas de duração, composto por 44 indivíduos dependentes de crack (confirmado pelo Manual Diagnóstico 
e	 Estatístico	 de	Transtornos	 Mentais,	 4ª	 edição	 –	 DSM-IV).	 Após	 a	 randomização,	 23	 participantes	 foram	 alocados	 ao	 grupo	
experimental (TP+MC) e 21 ao grupo controle, onde receberam apenas o TP. Os participantes foram encorajados a deixar amostras 
de urina três vezes por semana. Participantes do grupo experimental recebiam vouchers com valores crescentes condicionados 
a testes negativos para crack/cocaína, podendo receber até R$ 942,00 caso permanecessem abstinentes por todo o tratamento. 
Resultados: Os participantes do grupo experimental emitiram significativamente mais exames negativos de urina em comparação 
ao grupo controle, com média de 15,7 e SD = 13,9 versus	média	de	3,9	e	SD	=	6,1	(p	<	0,001),	respectivamente.	Quanto	à	promoção	
de abstinência continuada, a proporção de pacientes do TP+MC que alcançaram 4 semanas ou mais foi de 43,5%; 8 semanas 
ou mais, 39,1%; todas as 12 semanas do tratamento, 30,4%; comparados com 9,5% (OR = 7,30; p < 0,05), 4,8% (OR = 12,85; 
p < 0,05) e 0% do grupo TP (OR = 19,54; p < 0,05), respectivamente. Conclusão: Pacientes submetidos ao TP+MC reduziram 
significativamente o consumo de crack/cocaína e alcançaram maiores períodos de abstinência para essas substâncias quando 
comparados aos participantes que receberam apenas o TP. Tais dados sugerem o uso dessa técnica no tratamento da dependência 
de crack no Brasil.
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Evolução das internações psiquiátricas no Brasil de 2008 a 2015

Gleicianne Garcia Gadelha; Matias Carvalho Aguiar Melo; Carolina Freitas Cardeal de Araújo; Vicente Bezerra Linhares 
Neto; Daniel Ponciano Araújo Lima; Cássia Dummar Pontes; Mariana Brasil Sá

Hospital	de	Saúde	Mental	Professor	Frota	Pinto,	CE,	Brasil

Objetivo: Analisar a evolução das internações por transtornos psiquiátricos no Brasil ao longo do período de 2008 a 2015. Métodos: 
O	estudo	utilizou	como	fonte	o	banco	de	dados	do	Ministério	da	Saúde,	com	posterior	tabulação	e	análise	dos	dados.	Resultados: 
Foi	constatada	progressiva	redução	do	número	de	internações	psiquiátricas.	Enquanto	registravam-se	304.522	internações	em	
2008,	esse	número	diminuiu	para	227.792	em	2015,	representando	uma	redução	de	cerca	de	25%.	Em	2008,	a	principal	causa	
de internamento eram os transtornos psicóticos primários (39,0%), seguidos pelos relacionados ao uso de substância (33,5%) e 
transtornos de humor (16,2%). Já em 2015, observou-se mudança nesse perfil. Os transtornos por uso de substância assumiram o 
primeiro lugar entre as causas de internações psiquiátricas (35,6%), seguidos pelos transtornos psicóticos primários (33,2%) e de 
humor	(19,9%).	Nenhum	diagnóstico	teve	a	quantidade	de	internações	aumentada;	e	a	demência	foi	a	categoria	cujo	número	de	
internações	mais	se	reduziu	em	números	relativos	(38,2%),	seguida	pelos	transtornos	psicóticos	primários	(36,2%).	A	proporção	
entre os gêneros (masculino:feminino) pouco se alterou, variando de 1,85:1 em 2008 para 1,72:1 em 2015. Conclusões:  Observou-
se	uma	grande	redução	dos	internamentos	psiquiátricos	no	Brasil	ao	longo	dos	últimos	anos.	Uma	possível	explicação	para	esse	
fenômeno	é	a	redução	dos	leitos	psiquiátricos	no	Brasil.	Questiona-se	se	um	menor	número	de	internações	refletiria	uma	melhor	
assistência	 pública	 ou	 se	 muitos	 pacientes	 continuam	 bastante	 sintomáticos	 em	 ambiente	 extra-hospitalar,	 representando	 um	
prejuízo	dos	cuidados	em	saúde.	Outro	achado	relevante	é	o	aumento	proporcional	das	internações	por	transtornos	relacionados	
ao uso de substâncias, passando a representar a principal causa de internação em 2015 e sinalizando a severidade do problema 
da	 dependência	 química.	 Resultados	 como	 esse	 podem	 contribuir	 para	 melhor	 estruturação	 das	 políticas	 públicas	 em	 saúde	
mental.

Epidemiologia

P0414

Atendimentos e hospitalizações psiquiátricas no Brasil

Rafael Tsujiguchi Quirino; Iara Valoto Silva; Bruna Elisa Arsego; Jônatas Galindo de Campos; Rodrigo Cesar Demattei 
Rodrigues; Gilmara Peixoto Rister; Aline Aparecida Buriola

Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), SP, Brasil

Objetivo: Investigar a quantidade de atendimentos e hospitalizações psiquiátricas realizados no Brasil e observar as mudanças 
que	têm	ocorrido	na	saúde	mental,	decorrentes	em	parte	da	reforma	psiquiátrica	brasileira.	Metodologia: É um estudo ecológico, 
realizado por meio de análise estatística descritiva de dados disponibilizados pelo DATASUS, referentes ao período de 2011 a 2015. 
Resultados:	Os	atendimentos	em	saúde	mental	no	Brasil	aumentaram	significativamente	nos	últimos	anos.	A	maior	quantidade	
foi realizada em 2014, mais de 5 milhões. Quando comparado a 2011, houve um acréscimo de 843,3%. Já quando se compara o 
ano de 2014 ao de 2015, observa-se uma discreta diminuição de 13,4%. Pode-se dizer que as regiões Sul, Sudeste e Nordeste 
são	as	principais	responsáveis	por	esse	crescimento,	sendo	a	Região	Nordeste	a	que	totaliza	maior	número	de	atendimentos,	
seguida pelas regiões Sudeste e Sul. Tais regiões possuem grande quantidade de centros de atenção psicossocial (CAPS): são 
mais de 900 nas regiões Nordeste e Sudeste e mais de 400 na Região Sul, enquanto regiões como Norte possuem menos de 200 
estabelecimentos.	Em	relação	às	hospitalizações	psiquiátricas,	os	números	são	menores	que	os	de	atendimentos	psiquiátricos:	
em 2014, houve pouco mais de 45 mil internações, além de ter ocorrido uma diminuição de 43,6% entre 2011 e 2015. A região de 
maior redução das internações foi a Nordeste, com 48%. Conclusões:  Enquanto a quantidade de atendimentos aumentou, a de 
hospitalizações	diminuiu.	Tal	evento	pode	estar	ocorrendo	devido	à	reforma	psiquiátrica	brasileira	que	acontece	desde	a	década	
de 1980, solidificando um modelo de atenção psiquiátrica baseada na comunidade e não centrada no hospital. Ao mesmo tempo 
que há uma redução de leitos em hospitais psiquiátricos, são criados serviços substitutivos, de base comunitária, para compor o 
fluxo	que	direciona	a	atenção	psicossocial.
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Panorama dos internamentos no Brasil de crianças e adolescentes com transtornos de 
humor de 2011 a 2015

Mariana Brasil Sá; Raquel Fernandes Garcia; Rafael Leônidas Cristino Abreu; Matias Carvalho Aguiar Melo; Lícia Marah 
Figueredo de Mesquita; Carolina Freitas Cardeal de Araújo; Vicente Bezerra Linhares Neto

Hospital	de	Saúde	Mental	Professor	Frota	Pinto,	CE,	Brasil

Objetivo: Avaliar as internações de crianças e adolescentes com transtornos de humor no Brasil, de 2011 a 2015. Métodos: 
Os	dados	foram	provenientes	da	página	virtual	DATASUS,	do	Ministério	da	Saúde,	e	posteriormente	selecionados,	organizados	
e analisados. Resultados: Foram identificados 10.722 internamentos em crianças e adolescentes por transtornos de humor no 
Brasil, cuja duração média foi estimada em 17,5 dias. As internações concentraram-se nas regiões Sul (43,9%) e Sudeste (28,3%), 
seguidas pelas regiões Centro-Oeste (15,7%), Nordeste (8,4%) e Norte (3,7%). Essa distribuição entre as regiões se manteve ao 
longo	de	todo	o	período	analisado.	Durante	os	5	anos,	houve	progressão	do	número	das	internações,	que	passaram	de	1.994	
internações em 2011 para 2.134 em 2015. Em paralelo, a duração das internações diminuiu em cerca de 3 dias: de 18,1 dias em 
2011 para 15,5 dias em 2015. Os internamentos predominaram discretamente no gênero feminino em uma proporção de 1,3:1. 
A faixa etária dos 15 aos 19 anos foi a mais prevalente, seguida pela de 10 a 14 anos, sendo responsáveis por 80,5% e 17,6% 
das internações, respectivamente. Conclusões: 	O	crescente	número	de	 internações	de	crianças	e	adolescentes	acometidas	
por	transtornos	de	humor	pode	refletir	a	maior	sensibilidade	a	essa	entidade	nosológica.	O	diagnóstico	e	as	intervenções	mais	
precoces dos transtornos de humor contribuem para evitar a cronificação da doença, bem como para melhorar seu prognóstico: 
controle	de	sintomas,	taxas	de	suicídio	e	resposta	à	medicação.	A	adolescência,	tanto	pelas	alterações	hormonais	quanto	pelos	
conflitos	pessoais	próprios,	costuma	ser	um	momento	crítico	para	emergência	de	quadros	psiquiátricos,	principalmente	depressão.	
A	implementação	de	um	serviço	estruturado	voltado	para	a	saúde	mental	da	criança	e	do	adolescente	torna-se	necessária,	para	
permitir identificação e tratamento precoces dos quadros de humor e, consequentemente, reduzir suas taxas de internação.

Epidemiologia

P0532

Relação entre diagnóstico psiquiátrico e crime: estudo com internos em uma enfermaria 
de custódia do Hospital Nina Rodrigues, São Luís (MA)

Ana Iza Guterres Mendes; Samia Jamile Damous Duailibe de Aguiar Carneiro Coelho; Gabriela Lopes Carvalho Marques; 
Caio Rodriguez Lima Neuenschwander Penha; Eduardo Ibiapina Coelho de Carvalho; Flávia Lopes Carvalho

Hospital Nina Rodrigues, MA, Brasil

Objetivo: Identificar a relação entre diagnóstico psiquiátrico e crimes cometidos pelos internos em uma enfermaria de custódia do 
Hospital Nina Rodrigues, em São Luís (MA). Métodos: Estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa, no qual foram analisados 
os prontuários psiquiátricos/criminais dos 74 internos cumprindo medida de segurança detentiva no Hospital Nina Rodrigues 
em março de 2016. Os dados foram coletados por meio de formulário próprio, idealizado e aplicado por médicos residentes de 
psiquiatria da instituição. Resultados: Foi encontrado predomínio de transtornos psicóticos (68,4%). O crime mais frequente 
foi contra a vida (72,3%). Entre os internos que cometeram homicídio (n = 45), 71,1% foram diagnosticados com transtornos 
psicóticos, 48,9% são usuários de drogas ilícitas, 88,6% já tinham problemas anteriores com a justiça, e 34,9% são reincidentes 
no crime que cometeram. Dos pacientes com transtorno psicótico (n = 52), 40,4% são usuários de drogas ilícitas, 86% tinham 
problemas anteriores com a justiça, e 44% são reincidentes. A relação entre o crime cometido e o diagnóstico do interno não se 
mostrou estatisticamente significante (p = 0,07182); a relação entre o crime cometido e o uso de drogas ilícitas também não se 
mostrou estatisticamente significante (p = 0,2671). Conclusão: Os resultados obtidos diferem de outros estudos realizados com 
populações semelhantes, que mostram forte associação entre sintomas psicóticos, comportamento violento e prática de crimes, 
com tendência de agravamento desse comportamento pelo abuso de substâncias psicoativas.
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Associação entre consumo de álcool e outras substâncias com ideação e tentativa de 
suicídio em uma amostra representativa da população brasileira (LENAD II)

Renata Rigacci Abdalla; Elisa Brietzke; Luciana Massaro; Patricia Bernardete de Abreu; Elizabeth Zamerul Ally; Ronaldo 
Ramos Laranjeira; Clarice Sandi Madruga

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), SP, Brasil

Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar as possíveis associações entre consumo de álcool e drogas e antecedente de 
ideação suicida (IS) e tentativas de suicídio (TS) em uma amostra populacional. O 2º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas 
(LENAD II) investigou o consumo de todas as drogas psicotrópicas em uma amostra probabilística representativa da população 
brasileira (taxa de resposta = 77%). Métodos: Históricos de IS e TS foram obtidos por autorrelato confidencial, bem como histórico 
de consumo de substâncias ilícitas. A análise dos dados foi realizada utilizando-se prevalências com peso para correção de 
amostras complexas, regressão de Poisson e modelagem de equações estruturais. Resultados: IS e história de TS foram relatadas 
por 9,9 e 5,4% da amostra, respectivamente. Esta prevalência foi de 20,8 e 12,4% entre os participantes com dependência de 
álcool	(Manual	Diagnóstico	e	Estatístico	de	Transtornos	Mentais,	5ª	edição	–	DSM-5),	de	31,5	e	16,5%	para	os	consumidores	de	
maconha e de 40,0 e 20,8% entre os usuários de cocaína, respectivamente. Após o ajuste para as características demográficas, 
religião, consumo de tabaco, história familiar de suicídio e indicação de depressão, a IS foi significativamente associada com o uso 
e dependência de álcool (PR  = 1,5; IC95% 1,1-1,9); uso de maconha (PR = 2,2; IC95% 1,4-3,5) e uso de cocaína (PR = 2,5; IC95% 
1,5-4,2). História de TS não foi associada com o consumo de maconha, mas com dependência de álcool (PR = 1,4; IC95% 1,0-2,0) 
e consumo de cocaína  (PR = 2,4; IC95% 1,1-5,3). Conclusão: O modelo de caminhos causais mostrou que o consumo de cocaína 
tem efeito direto em TS, e embora o consumo de álcool e a depressão também sejam preditores de TS, o caminho causal entre 
consumo de drogas ilícitas e TS independe destas variáveis . O conhecimento da alta relação entre o consumo de substâncias e o 
suicídio	deve	servir	de	alerta	para	profissionais	da	saúde	no	sentido	de	estabelecer	medidas	preventivas	adequadas.

Epidemiologia

P0652

Prevalência de doenças infectocontagiosas entre usuários de crack tratados no CRATOD, 
na região da Cracolândia, e associações com ideação suicida

Ariadne Ribeiro Ferreira; Clarice Sandi Madruga; Viviane Briese; Claudio Jeronimo da Silva; Relba Fritoli; Marcelo 
Ribeiro de Araújo; Ronaldo Laranjeira; Ana Lucia Karasin

Centro de Referência em Álcool Tabaco e Outras Drogas, SP, Brasil

Objetivo: Estimar prevalências de HIV/doenças infectocontagiosas, sexo desprotegido e ideação suicida entre pacientes 
dependentes de crack em tratamento ambulatorial no Centro de Referência de Tratamento da Toxicodependência (CRATOD), 
situado na região da Cracolândia, em São Paulo. Também buscou-se investigar a associação entre ideação suicida e doenças 
infectocontagiosas, bem como o papel mediador de comportamentos sexuais de risco. Método: Uma amostra de 107 pacientes 
adultos com diagnóstico de dependência química e sem histórico de uso de drogas injetáveis foi entrevistada (totalidade dos 
pacientes em tratamento em abril de 2015). Foram realizados testes rápidos de imunocromatografia lateral para HIV, hepatite 
viral B e C e sífilis. Resultados: As prevalências de HIV, sífilis e hepatite C foram de 4,9, 18,8 e 21,8%, respectivamente. Mais 
da metade (61,4%) dos pacientes relatou sexo desprotegido, e um terço (32,7%) dos usuários de crack relatou ideação suicida, 
que foi associada com HIV (OR = 52,5; p = 0,01) e sífilis (OR = 4,6; p = 0,00), mas não com hepatite C. Sexo desprotegido não 
mediou significativamente essas associações (β = 0,0, p = 0,82 para HIV; β = 0,04, p = 0,16 para sífilis). Todos os modelos foram 
ajustados por sexo e idade. Conclusão: As prevalências elevadas de infecção por HIV, doenças infectocontagiosas e ideação 
suicida	evidenciam	a	alta	vulnerabilidade	de	saúde	e	social	dessa	população.	As	evidências	apresentadas	aqui	devem	incentivar	a	
ampla implementação do rastreamento de doenças infectocontagiosas, bem como de estratégias mais eficazes para aumentar a 
adesão ao tratamento nessa população de alto risco.
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Perfil epidemiológico da doença de Alzheimer e a nova realidade das demências

Mikhael Rodrigues Melo; Lucas Carvalho Silva; Lucas França Arataque; Isabela Araújo Oliveira; Múcio de Melo Canedo; 
Lucas Silva Ribeiro; George Martins Ney da Silva Júnior

UniEvangélica, GO, Brasil

Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é, entre os diagnósticos nosológicos, a forma mais corriqueira de demência. A 
fisiopatologia limita-se em grande parte aos achados neurológicos, como degeneração neuronal, deposição cortical de 
emaranhados neurofibrilares (ENF) e depósito de substância beta-amiloide. A DA, hoje, é responsável por cerca de 55% dos casos 
de demência. Objetivo: Quantificar casos notificados de DA e correlacionar com idade, sexo e etnia. Método: Estudo quantitativo 
com delineamento transversal de base populacional. Considerou-se o total de casos ocorridos no Brasil no período de 2010 a 
2015. Os dados utilizados foram de origem secundária, extraídos do DATASUS. Posteriormente, foi realizada estatística descritiva, 
utilizando-se técnica de recolha, organização e sintetização dos dados numéricos, que foram categorizados e analisados por 
escala de proporção ou frequência relativa. Resultados:	O	número	total	de	casos	relacionados	à	DA	no	Brasil	entre	2010	e	2015	
foi de 6.445, sendo 4.176 do sexo feminino e 2.269 do sexo masculino, havendo um crescimento médio anual total de 12,27% no 
número	de	casos.	Em	relação	à	idade,	aproximadamente	95%	dos	casos	estavam	na	faixa	etária	de	60	anos	de	idade	ou	mais.	
Em	relação	à	etnia,	51,7%	dos	casos	ocorreram	em	raça	branca,	15,8%	em	parda	e	3,41%	em	negra.	Conclusões:  O estudo 
demonstrou uma maior taxa de morbidade em mulheres, o que se explica pela maior sobrevida em relação ao sexo oposto. 
Houve também maior frequência de achados em pacientes com idades mais avançadas, decorrente do fato de a idade ser o fator 
isoladamente	mais	importante	em	sua	ocorrência,	mensurando	ainda	a	influência	do	envelhecimento	populacional	e	o	aumento	da	
expectativa de vida nesse contexto. Logo, a equipe multiprofissional deve se preparar para as demandas crescentes de casos de 
DA	e	fornecer	todo	apoio	psicossocial	às	pessoas	e	famílias	afetadas.
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Experiências dissociativas em contextos religiosos

Everton de Oliveira Maraldi; Maria Cristina de Barros 
   
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo (USP), SP, Brasil

Introdução: O estudo da dissociação em contextos religiosos pode contribuir para uma maior compreensão desses fenômenos em 
populações não clínicas. As pesquisas internacionais têm sustentado a correlação entre experiências dissociativas e determinadas 
crenças e experiências religiosas ou alegadamente paranormais. Estas estão também correlacionadas com outras variáveis ligadas 
à	dissociação,	como	queixas	somáticas	e	trauma	infantil.	Porém,	os	estudos	revisados	nem	sempre	incluem	grupos	de	comparação	
adequados (como respondentes ateus), e há pouca informação sobre diferenças entre afiliações religiosas. Objetivos: Estudar a 
relação entre a dissociação e o nível de crença religiosa/paranormal; investigar se determinados religiosos, como umbandistas, 
espíritas,	esotéricos,	católicos	carismáticos	e	evangélicos	pentecostais,	estariam	mais	propensos	à	dissociação	do	que	ateus,	
pessoas	sem	afiliação	definida	ou	outros	religiosos	mais	tradicionais;	avaliar	as	relações	entre	crença	e	variáveis	relacionadas	à	
dissociação, como trauma e sintomas somatoformes. Métodos: Um total de 1.450 respondentes (67,9% homens) com 18 anos ou 
mais [média = 29,32, desvio padrão = 11,27], de vários lugares do país, integraram uma pesquisa online. Resultados: Membros 
de	religiões	mediúnicas,	membros	de	círculos	esotéricos	e	indivíduos	sem	afiliação	definida	não	diferem	entre	si	em	termos	de	
dissociação cognitiva (absorção, despersonalização, amnésia), mas pontuam acima dos ateus e agnósticos e dos católicos e 
evangélicos.	As	religiões	mediúnicas	apresentaram	média	significativamente	maior	em	sintomas	conversivos	e	psicossomáticos.	
Não houve diferença entre os grupos para os relatos de trauma na infância. A dissociação se relacionou mais com relatos de 
experiências paranormais do que com a crença nesses fenômenos. Conclusões:  Certos religiosos parecem mais propensos 
a vivências dissociativas, mas a dissociação vivida nesses contextos pode ter origem distinta daquela ocasionada por vivências 
traumáticas.
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Violência e religiosidade: dados de uma amostra representativa brasileira

Juliane Piasseschi de Bernardin Gonçalves; Frederico Camelo Leão; Ronaldo Laranjeira; Homero Vallada

Universidade de São Paulo (USP), SP, Brasil

Introdução: Existem relatos de associação negativa entre religiosidade e comportamento violento. A maioria dos estudos, porém, 
é realizado em população jovem e estrangeira, sem relatos em amostras brasileiras. Objetivos: Estimar a associação entre 
religiosidade e violência em uma amostra representativa brasileira e investigar se o gênero e a idade a modificam. Métodos: 
Estudo transversal prospectivo, realizado em 2012, com 4.607 pessoas de uma amostra representativa brasileira. As variáveis 
dependentes foram: a) envolvimento em brigas; b) envolvimento com polícia; c) agressão ao cônjuge. A religiosidade foi avaliada 
como ter ou não religião e qual o grau de importância da mesma. Foi realizada regressão logística com e sem ajustes (idade, sexo, 
escolaridade, classe social), sendo estratificada em sexo e idade. Resultados: O envolvimento em briga teve associação negativa 
com afiliação (OR = 0,46; IC95% 0,27-0,79; p = 0,005) e importância religiosa (OR = 0,44; IC95% 0,25-0,76; p = 0,003); o mesmo 
se observou para agressão ao parceiro (OR = 0,42; IC95% 0,22-0,77; p = 0,006/OR = 0,60; IC95% 0,38-0,94; p = 0,027). Para 
envolvimento com polícia, só a afiliação se mostrou relevante (OR = 0,29; IC95% 0,15-0,57; p = 0,000). A associação foi modificada 
pelo sexo: afiliação expressiva no feminino (OR = 0,36; IC95% 0,15-0,83; p = 0,017) e importância no masculino (OR = 0,42; 
IC95% 0,21-0,80; p = 0,009). A faixa etária de 14-18 anos foi significativa para afiliação e importância (OR = 0,39; IC95% 0,17-
0,86; p = 0,021/OR = 0,45; IC95% 0,24-0,86; p = 0,016), enquanto a de 31-50 anos foi significativa só para importância (OR = 0,28; 
IC95% 0,15-0,55; p = 0,000). Conclusão: A religiosidade no Brasil é bastante saliente entre distintas classes sociais e idades. Ter 
uma religião e atribuir importância a esta se associa a menos envolvimento em brigas, com polícia e agressão doméstica, o que 
mostra o papel da religiosidade na população brasileira. A afiliação parece ter um papel mais importante em mulheres e jovens, 
enquanto a importância está mais associada aos homens e adultos. Necessita-se mais estudos para entender os mecanismos de 
ação dessas associações.

XXXIV Congresso Brasileiro de Psiquiatria
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P0405

Prevalência de transtornos factícios em um hospital geral universitário 

Caroline Galli Moreira; Lisieux Elaine de Borba Telles; Mariana Ribeiro de Almeida

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), RS, Brasil

Objetivo: Dados sobre taxas de incidência e prevalência para transtorno factício são difíceis de obter, variam muito e devem 
ser encarados de maneira crítica. A natureza velada do transtorno pode ocasionar omissão de diagnósticos e subestimativas de 
taxas, ou o mesmo caso pode ser contado duas vezes, aumentando as taxas aparentes. Este estudo tem como objetivo avaliar, 
no âmbito de um hospital geral universitário, a prevalência de transtornos factícios, incluindo transtorno factício imposto a outro, o 
perfil destes pacientes e encaminhamento dos casos. Método: Realizou-se estudo descritivo retrospectivo, onde foram avaliados 
todos os prontuários de pacientes internados no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), RS, no período de janeiro de 2000 a 
dezembro de 2015, que apresentaram a classificação F68.1 da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 
à	Saúde,	10ª	edição	(CID-10),	relativa	ao	diagnóstico	de	transtorno	factício.	Resultados: Foram identificados 25 prontuários que 
apresentavam CID F68.1, sendo que em apenas 24 casos foi confirmado o diagnóstico. Destes, quatro casos eram de transtorno 
factício imposto a outro, e as vítimas eram menores de idade. Dos casos em que foi considerado diagnóstico de transtorno factício, 
em 16 houve solicitação de consultoria de psiquiatria; os demais já estavam internados em unidade psiquiátrica. Em 2015, quando 
foi criado o serviço de consultoria em psiquiatria forense no HCPA, dois dos casos foram avaliados por essa equipe. Sobre o 
encaminhamento dos casos, houve um caso de alta a pedido (com posterior busca espontânea ao serviço e reinternação) e três 
transferências internas de equipe (especialidades clínicas para psiquiatria, após avaliação através de consultorias). Após, todos os 
casos receberam alta por decisão médica. Conclusão: Este estudo ajudará a conhecer a prevalência dos transtornos factícios em 
uma amostra brasileira em hospital geral. Trata-se de estudo inédito e que dará base para pesquisas futuras. Dada a morbidade e 
a mortalidade significativas dos transtornos factícios, mostra-se relevante a identificação desses dados para maior intervenção e 
prevenção.

Forense
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Traços de personalidade, função executiva e estilos parentais em meninos vítimas de 
abuso sexual

Camila Vaz Abeche; Antonio de Pádua Serafim

Universidade Metodista de São Paulo, SP, Brasil

Objetivo: Há	um	consenso	na	literatura	de	que	o	abuso	sexual	na	infância	traz	consequências	físicas	e	psicológicas	às	vítimas	que	
podem se estender até a vida adulta. O objetivo deste trabalho foi verificar a presença de traços de personalidade, estilos parentais 
desenvolvidos e o desempenho das funções executivas em meninos com histórico de abuso sexual. Método: Foram avaliados 32 
meninos com histórico de abuso sexual e 30 sem tal histórico. O grupo de abuso apresentou idade média de 11,7 anos, e seus 
genitores eram majoritariamente divorciados, diferentemente do grupo controle, no qual os genitores eram, na maior parte, casados. 
Método: Aplicação de Questionário Sociodemográfico, testes neuropsicológicos que avaliam as funções executivas – Wisconsin 
Card Sorting Test (WCST), Figuras Complexas de Rey e Escala de Inteligência Wechsler para Crianças (WISC III): Semelhanças, 
Arranjo de Figuras, Compreensão, Cubos, Dígitos e Vocabulário –, Questionário de Personalidade para Crianças e Adolescentes 
(EPQ-J) e Inventário de Estilos Parentais (IEP). Resultados: Não houve resultados significativos entre o abuso e as funções 
executivas,	 tanto	nos	subtestes	WISC-III	quanto	no	WCST.	No	 teste	Figuras	Complexas	de	Rey,	os	 resultados	com	 relação	à	
memória foram menores para o grupo de abuso em relação ao grupo controle. Com relação ao EPQ-J, os resultados demonstraram 
maiores índices de neuroticismo, os quais podem ser associados a sintomas de depressão, e apresentaram menores índices em 
extroversão, trazendo possíveis dificuldades nas relações sociais. Com relação aos estilos parentais, o grupo de abuso apresentou 
prejuízos na percepção sobre os genitores, especialmente com relação ao genitor, que é o maior abusador estatisticamente. 
Conclusão: Os dados mostraram uma correlação entre neuroticismo e vocabulário, estilos parentais e vocabulário, e neuroticismo 
e	estilos	parentais.	Observou-se	a	importância	de	maiores	estudos	com	o	público	masculino	vítima	de	violência,	visto	que	a	maior	
parte	dos	estudos	é	relacionada	ao	público	feminino.

Forense

P0545

Perfil de pacientes em medida de segurança que aguardam vagas em hospitais de 
custódia no estado de São Paulo

Ísis Marafanti; Maria Carolina Pedalino Pinheiro; Rodrigo Itocazo Rocha; Rafael Bernardon Ribeiro; Quirino Cordeiro

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Foram realizadas perícias de cessação de periculosidade nos indivíduos que estão nas unidades prisionais comuns 
aguardando vagas nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico por meio de um convênio criado entre a Secretaria de 
Administração	Penitenciária,	 a	Secretaria	de	Segurança	Pública	e	a	Secretaria	de	Saúde	do	estado	de	São	Paulo.	Objetivo: 
Analisar 199 dessas avaliações periciais. Métodos: Os dados foram analisados descritivamente e através de análise de 
associação do diagnóstico psiquiátrico com tipo de crime gerador da medida de segurança, repertório criminal e reincidência 
criminal. Resultados:	Perfil	da	amostra	(n	=	199):	idade	média	de	33,85	anos;	80,9%	eram	solteiros,	divorciados	ou	viúvos;	40,5%	
era o primeiro encarceramento; 26,6% apresentaram transtornos psicóticos; 61,8%, abuso ou dependência de substâncias. Perfil 
criminológico: 19,1% cumpriam medida por tráfico de drogas; 58,3% por roubo; 32,2% por agressão ou assassinato; 16,1% por 
crimes sexuais. Análise estatística: indivíduos com diagnóstico de dependência/abuso de drogas ilícitas cometeram 2,4 vezes mais 
crimes contra o patrimônio em relação aos indivíduos com psicose, porém 90% menos crimes contra a pessoa. Foi observada 
uma tendência (p = 0,05) de associação entre crimes sexuais e psicopatia, quando comparados aos indivíduos com psicose. 
O risco de reincidência criminal foi 9,9 vezes maior entre os indivíduos com dependência/abuso de drogas ilícitas e psicopatia 
em relação aos psicóticos. Os psicopatas, isoladamente, apresentaram reincidência criminal 8,0 vezes maior em relação aos 
psicóticos. Conclusão: O estudo evidenciou perfil exclusivo na amostra do sexo masculino, com idade média elevada, baixo grau 
de escolaridade, sendo que o tipo de crime mais cometido foi contra o patrimônio.

Suplemento Especial
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A violência e o uso de crack em mulheres encarceradas 

Maria Carolina Pedalino Pinheiro; Cristiane Lopes; Isis Marafanti; Lilian Ratto; Pedro Shiozawa; Alisson Paulino Trevizol; 
Quirino Cordeiro

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, SP, Brasil

Objetivo: Correlacionar dados relacionados ao uso de crack com situações de violência física e emocional vividas por mulheres 
encarceradas que estiveram no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo (CHSPSP). Método: As 46 mulheres que 
compuseram a amostra foram recrutadas enquanto estiveram durante o puerpério no CHSPSP. Foi aplicado o instrumento Addiction 
Severity Index (ASI-6), uma escala de gravidade de dependência que permite uma avaliação detalhada do uso de álcool e outras 
drogas. Resultados: Foram encontradas três correlações positivas estaticamente significantes entre os parâmetros de uso de 
crack e exposições a agressões sofridas pelas mulheres usuárias de crack internadas no CHSPSP. A correlação entre a idade em 
que foi vítima de um crime violento e a idade em que usou crack pela primeira vez foi de p = 0,007 e R2 = 0,53. A correlação entre 
a idade em que foi abusada sexualmente e a idade em que usou crack pela primeira vez foi de p = 0,04 e R2 = 0,34. Por sua vez, 
a correlação entre a idade em que foi exposta, enquanto observadora, a algum tipo de violência e a idade em que usou crack pela 
primeira vez apresentou um p = 0,0023, com R2 = 0,30. Conclusão: O presente estudo demonstrou uma correlação entre violência 
e idade de primeiro uso de crack em mulheres encarceradas. Tal achado é coerente com estudos da literatura que apontam que 
alguns fatores de riscos aumentaram a probabilidade de as mulheres encarceradas desenvolverem a dependência de drogas, 
como é a história de violência sexual e não sexual, aumentando significativamente a probabilidade de uma mulher desenvolver 
dependência química. Conclui-se, portanto, que há provavelmente um estreito laço entre a vivência de situações de violência e o 
uso de crack por mulheres encarceradas. Tais dados contribuem para ressaltar a importância do investimento na prevenção e em 
futuras intervenções no sistema prisional.

XXXIV Congresso Brasileiro de Psiquiatria

Rev Bras Psiquiatr. 2016;38(Supl Esp)

P0503

Perfil dos usuários do CAPS-AD Infantil de Aracaju (SE) e seus impactos sociais: 
abandono escolar e atos infracionais

Camila Pires de Sá; Antonio Juviniano Santana de Aragão; Renato Leal Varjão; Janicelma Santos Lins; Carine Emanuele 
Vieira de Melo; Michelly de Oliveira Costa

Universidade Tiradentes, SE, Brasil

Objetivo: Neste trabalho, procurou-se conhecer a faixa etária de maior vulnerabilidade, a primeira substância utilizada e os 
comportamentos de risco de pacientes cadastrados e acompanhados no Centro de Apoio Psicossocial - Álcool e outras Drogas 
(CAPS-AD) Infantil de Aracaju (SE). Método: Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, do tipo descritiva e documental. 
Os dados coletados foram obtidos através da ficha do primeiro atendimento do usuário e divididos em categorias como sexo, idade 
de início de uso, primeira substância utilizada e os impactos sociais: abandono escolar e atos infracionais. Resultados: Foram 
avaliados 81 prontuários de um total de 106 prontuários ativos. O sexo masculino prevaleceu, com 59 usuários, equivalentes a 
72,8%; já o sexo feminino resultou em 22 usuários, equivalentes a 27,2%. A faixa etária de início de uso de substância psicoativa 
(SPA) compreendida entre 13 e 15 anos totalizou 46 usuários, equivalentes a 56,7%. Através da coleta de dados, percebeu-se que 
a maconha foi a primeira SPA consumida por 65,4% dos pacientes do CAPS AD Infantil. Ressalta-se que, dos usuários analisados, 
74 abandonaram a escola em algum momento e 55 assumiram ter cometido algum delito para o custeio do vício. Conclusões:  
Constata-se a importância de projetos de atenção aos adolescentes, com enfoque na faixa etária de 13 a 15 anos, a fim de 
minimizar os prejuízos acadêmicos e sociais provocados pelo uso de SPA.

Infância e Adolescência
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Alta exposição à Internet, mídias sociais e aparelhos eletrônicos entre crianças e 
adolescentes no Brasil

Felipe de Macêdo Ferreira; Felipe Cillo; Felipe Baú; Pedro M. Pan; Giovanni A. Salum; Lucas Batz; Felipe Picon

Universidade de São Paulo (USP), SP, Brasil

Objetivo: Produtos tecnológicos fazem cada vez mais parte da rotina de crianças e adolescentes, e o impacto dessas mudanças 
de hábitos no desenvolvimento é pouco compreendido. Para investigar tais impactos, é necessário saber como e quanto crianças 
e adolescentes usam esses aparelhos e mídias. Método: Duzentos sujeitos de uma subamostra de uma coorte comunitária de 
crianças e adolescentes, com média de idade de 14,31 anos [desvio padrão (DP) = 1,69, 11-18], sendo 61% do sexo masculino, 
completaram	um	questionário	sobre	hábitos	de	uso	de	Internet,	celular,	jogos	e	televisão	nos	últimos	6	meses.	Resultados: Dos 
200	sujeitos,	apenas	um	não	usou	Internet	nos	6	meses	anteriores	à	entrevista.	O	aparelho	mais	usado	para	acessar	a	Internet	foi	
o celular (182), seguido pelo computador de mesa (142) e notebooks (113); 32% (64) dos sujeitos afirmaram usar Internet por mais 
de 5 horas ao dia, enquanto 17,5% não usam Internet diariamente. Os sujeitos começaram a usar Internet quando tinham em média 
10,13 anos (DP = 2,25). O WhatsApp foi citado pela maioria dos sujeitos como a mídia social preferida (106). O Facebook foi citado 
como a segunda mais usada (84), e o Instagram apareceu em terceiro lugar (32). A maioria dos sujeitos (167) usa mídias sociais 
diariamente; 35,5% usam mídias sociais por mais de 5 horas ao dia; 36% (73) jogam jogos eletrônicos semanalmente, e 38,5% 
jogam diariamente. Apenas 5,5% dos entrevistados jogam exclusivamente online, e 16,5% (33) jogam online preferencialmente. 
O grupo começou a jogar quando tinha em média 9,33 anos (DP = 2,5). A maior parte dos sujeitos assiste televisão diariamente; 
31,5% assistem televisão de 1 a 3 horas por dia; 15,5% (31) não assistem televisão diariamente; e 48% (98) usam o celular por 
mais de 3 horas ao dia. Conclusão: O alto uso de Internet, mídias sociais e celular reforça a necessidade de investigar o impacto 
dessa alta exposição no desenvolvimento.

Infância e Adolescência

P0534

O impacto da meditação mindfulness nos sintomas comportamentais e emocionais em 
adolescentes com transtorno do espectro do autismo

Angela Lacerda; Katherine Thom; Janine Marie Montgomery

University of Manitoba, Winnipeg, Canadá

Introdução: Adolescentes com transtorno do espectro do autismo (TEA) representam uma população de risco, com altas taxas 
de problemas comportamentais e socioemocionais secundários (por exemplo, solidão e ansiedade). As terapias baseadas em 
mindfulness surgiram como uma abordagem inovadora para melhorar os resultados comportamentais, sociais e emocionais em 
crianças e adultos, particularmente pacientes clínicos. A meditação mindfulness consiste em focar a atenção intencionalmente no 
momento presente, de forma curiosa e não julgadora, por meio de uma variedade de técnicas sobre o autoconhecimento do corpo 
e da respiração. Até então, a investigação de TEA permanece limitada. Objetivo: Avaliar o impacto da meditação nos sintomas 
comportamentais e emocionais em adolescentes com TEA. Método: Durante 9 semanas, 13 adolescentes com TEA e QI verbal > 
80 participaram de uma intervenção chamada “.B” (dot-be), desenvolvida pelo Mindfulness in Schools Project (MiSP). Trata-se de 
um programa desenvolvido para que os jovens aprendam os benefícios da atenção plena em ambiente escolar. Os dados pré e 
pós-treino foram coletados utilizando-se os formatos de entrevista parental (PRS) e autorreferida (SRP) do Sistema de Avaliação 
Comportamental para Crianças (Reynolds & Kamphaus, 2004). Resultados: Os pais (PRS) relataram mudanças comportamentais 
significativas nos adolescentes (p = 0,009; d = 0,871) e na ansiedade (p = 0,042; d = 0,629), mas não na depressão (p = 0,517; 
d = 0,190). Já as autoavaliações (SRP) mostraram valores estatísticos não significativos para ansiedade (p = 0,083; d = 0,526) e 
depressão (p = 0,111; d = 0,519). Conclusão: Mindfulness	mostrou-se	uma	abordagem	útil	para	reduzir	ansiedade	e	problemas	
comportamentais em adolescentes com TEA. Sugerimos pesquisas futuras com uma amostra maior e randomizada.

Suplemento Especial
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Clinical Global Impressions-Improvement scores over time in an international, 
randomized, double-blind, placebo- and active-controlled clinical trial of guanfacine 
extended release in children and adolescents with ADHD

Daniel Barczak; Amaia Hervás; Mats Johnson; Fiona Mcnicholas; Judy Van Stralen; Bryan Dirks; Michael Huss

Shire Farmacêutica Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil

Objective: Guanfacine extended release (GXR) is a non-stimulant treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in 
children (aged 6-12 years) and adolescents (aged 13-17 years). Here we report Clinical Global Impressions-Improvement (CGI-I) 
scores obtained with GXR treatment, a key secondary outcome in the phase 3 GXR trial SPD503-316. Methods: Children and 
adolescents with ADHD were randomized 1:1:1 to receive dose-optimized GXR, atomoxetine (ATX) (reference treatment), or 
placebo. On completion of a 4-week (children) or 7-week (adolescents) dose-optimization phase, patients entered a 6-week dose-
maintenance period (visits 10-15). The maximum GXR dose was 4 mg/day for children and 4-7 mg/day (body weight dependent) 
for adolescents. CGI-I scores (based on last observation carried forward) obtained throughout the dose-maintenance period are 
reported. Improvement in CGI-I was defined as a score of 1 (very much improved) or 2 (much improved). Results: Of 338 randomized 
patients, 337 were included in the full analysis; of these, 272 completed the study to visit 15. Throughout the dose-maintenance 
period, the proportion of patients with an improved CGI-I score was significantly greater with GXR than placebo at every visit 
(p < 0.05). At visit 15, the proportion of patients with an improved CGI-I score was 67.9% in the GXR group compared with 44.1% 
in the placebo group (p < 0.001); in the ATX group, the proportion was 56.3% (p = 0.024 vs. placebo). Treatment-emergent adverse 
events were reported by 77.2% of patients on GXR, 67.9% on ATX, and 65.8% on placebo; most were of mild to moderate severity. 
Conclusions: Compared with placebo, significantly higher proportions of children and adolescents with ADHD receiving GXR had 
an improved CGI-I score throughout the dose-maintenance period of this phase 3 clinical trial, confirming clinically meaningful 
response with GXR treatment. Support: Shire Development LLC.
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P0713

Perfil epidemiológico e grau de nomofobia em estudantes do curso de Medicina de uma 
universidade privada

Bruno Campêlo de Andrade; Diessika Helena Costa Halvantzis; Caroline Peixoto Mendonça Silva; João Victor Ramos 
Diniz; Thaís Cristina Lemos Corrêa; Rosana Lopes Pires; Hiago Rafael Alves Amorim Silva

Universidade Ceuma, MA, Brasil

Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico dos universitários do curso de Medicina de uma universidade privada, classificados com 
nomofobia segundo a escala Nomophobia Questionnaire (NMP-Q), desenvolvida e validada pela Iowa State University. Métodos: 
Trabalho descritivo e transversal, realizado na Universidade Ceuma, de São Luís (MA), durante o mês de março de 2016. Com 
uma amostra de 198 estudantes, foram utilizados dois questionários: um demográfico e o NMP-Q, para investigar dados dos 
alunos	(sexo,	faixa	etária,	estado	civil,	renda),	bem	como	a	influência	do smartphone na qualidade de vida (dívidas, impacto sobre 
o sono, rendimento acadêmico, quantidade de aparelhos, acidentes). Resultados: Prevalência do sexo feminino (66,6%); maior 
expressão da faixa etária entre 19 e 25 anos (69,1%), solteiros (86,8%) e renda mensal entre 5 e 10 mil reais (23,7%). Um total 
de 6,6% dos alunos avaliados afirma já ter contraído uma dívida para adquirir um smartphone, e 11,6% afirmam possuir mais de 
um aparelho. Mais de 70% dos estudantes consideram que o smartphone tem impacto positivo em seus rendimentos acadêmicos; 
em contrapartida, 61,6% admitem que seu uso encurta o tempo de sono. Mais de 13% já sofreram algum tipo de acidente pelo 
uso do smartphone, e mais de 68% preferem enviar mensagem de texto; 36,8% dos participantes calculam mais de 60 acessos 
por dia, e 12,2% afirmam que o smartphone é sua principal ferramenta de estudo. A nomofobia moderada foi a mais prevalente 
(46,4%), seguida de severa (22,7%), leve (30,3%) e inexistente (0,5%). Conclusão: Apesar dos riscos e malefícios provocados 
pelo uso excessivo do smartphone, nossos achados revelam que esta tecnologia tem impactado positivamente o desempenho 
acadêmico dos alunos dessa universidade. Dois terços dos alunos são bastante apegados aos seus smartphones, apresentam 
nível elevado de ansiedade quando desconectados e precisam de intervenção psicoeducativa ou clínica quanto ao uso consciente 
de smartphones.
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Eletroconvulsoterapia em pacientes com doença de Huntington: uma revisão sistemática 

Antonio Leandro Carvalho de Almeida Nascimento; Juliana Toledo Buarque; Marco Antonio Alves Brasil

Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), RJ, Brasil

Introdução:	A	doença	de	Huntington	(DH)	é	uma	doença	neurodegenerativa	que	leva	a	distúrbios	dos	movimentos	e	pode	causar	
uma série de sintomas psiquiátricos (apatia, depressão, heteroagressividade, desinibição, sintomas psicóticos e declínio cognitivo), 
que podem preceder o aparecimento dos sintomas motores em até 10 anos. Alguns pacientes com DH apresentam sintomas 
psiquiátricos refratários aos tratamentos farmacológicos, porém, há poucos relatos do uso da eletroconvulsoterapia (ECT) no 
tratamento de pacientes com DH. Objetivo: Avaliar a literatura disponível sobre o uso de ECT em pacientes com DH através de 
uma revisão sistemática. Método: Foi realizada uma busca com os termos Huntington’s disease, Huntington’s chorea ou Huntington 
combinados com electroconvulsive ou ECT nos bancos de dados PubMed, ISI Web of Knowledge e SciELO. Foram incluídos 
artigos que descrevessem o uso da ECT em pacientes com DH. Resultados: Foram encontrados 11 artigos que preenchiam os 
critérios de busca, entre eles oito relatos de caso e três séries de casos (com dois, seis e sete casos). Os artigos descreviam o 
uso de ECT para tratar diversos sintomas psiquiátricos em pacientes com DH, como catatonia, sintomas depressivos, psicóticos 
e maníacos; um dos autores indicou a ECT para tratamento das alterações de movimento em um paciente com DH. Entre os 
pacientes, um não apresentou remissão total ou parcial dos sintomas; um paciente portador de depressão com sintomas psicóticos 
apresentou remissão dos sintomas depressivos, mas não dos sintomas psicóticos; e os outros 23 apresentaram remissão total 
ou	 parcial	 dos	 sintomas	 psiquiátricos.	 O	 paciente	 para	 quem	 foi	 prescrita	 ECT	 para	 tratamento	 dos	 distúrbios	 do	 movimento	
na DH também obteve melhora dos sintomas. Conclusões:  A ECT pode ser um tratamento seguro e eficaz para o tratamento 
de manifestações psiquiátricas em pacientes com DH. Mais estudos são necessários para estabelecer a tolerabilidade desse 
tratamento em pacientes com DH.
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P0412

Disfunção erétil e orientação sexual de homens com HIV/AIDS

Gustavo Thomé Remorini; Isabelle Vera Vichr Nisida; Sirlene Caramello dos Reis; Maria Luiza Santana do Amaral; Ivo 
José Jordão Guterman; Aluisio Augusto Cotrim Segurado; Marco de Tubino Scanavino

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (USP), Centro Universitário São Camilo, SP, Brasil

Objetivo: Investigar a prevalência de disfunção erétil (DE) de acordo com a orientação sexual de homens que buscam tratamento 
para o HIV/AIDS no Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (SEAP-HC-FMUSP). Métodos: Foram incluídos 122 brasileiros, com 18 anos ou mais, alfabetizados, 
com nível cognitivo satisfatório para responder inventários autorresponsivos, sem histórico de disfunções sexuais prévio ao 
diagnóstico do HIV, não portadores de transtorno de identidade sexual nem de transtorno dismórfico corporal, e que negavam 
se engajar em relações sexuais em troca de remuneração. Os participantes responderam ao Inventários de Ansiedade e de 
Depressão	de	Beck.	Foi	estimada	a	adesão	à	terapia	antirretroviral	(TARV)	nos	últimos	7	dias	e	dosagem	de	linfócitos	CD4	dos	
últimos	6	meses.	O	cálculo	de	escore	do	domínio	de	DE	foi	calculado	pelo	International	Index	of	Erectile	Function	Questionnaire	
(IIEF) para homens que fazem sexo com homens (HSH) e para heterossexuais (HT), sendo o ponto de corte para risco de DE em 
HT ≤ 24 e HSH ≤ 28. Resultado:	A	prevalência	de	DE	nos	HSH	foi	de	46	(59%)	e	nos	HT	foi	de	17	(44,7%)	(p	=	0,149).	Quanto	à	
orientação sexual, 82 (67,22%) eram HSH e 40 (32,79%) eram HT. Os homens apresentaram uma média de idade de 54,7 anos 
[desvio padrão (DP) = 8,82], e a renda mediana foi de R$ 3.000,00 (IC95% R$ 1.000,00-15.000,00). A adesão média em 7 dias 
foi de 94,57 (DP = 19,24). O escore médio do CD4 foi de 638,80 (DP = 293,33). Indivíduos HSH apresentaram escores médios 
maiores de anos de educação [média (M) = 13,54; DP = 0,46; versus M = 9,38; DP = 0,7 (t119 = 5,02; p < 0,001)] e relataram mais 
serem solteiros (72,87 versus 16,40%; χ2

(1) = 30,56; p < 0,001). Não houve diferenças estatisticamente significantes quanto a 
risco	para	DE,	idade,	renda,	raça,	adesão	aos	antirretrovirais	e	CD4	nos	últimos	6	meses	entre	os	grupos	HSH	e	HT.	Conclusão: 
Foi observada elevada prevalência de DE entre os homens que buscam tratamento para HIV/AIDS do SEAP, independente da 
orientação sexual. Os indivíduos HSH referem mais anos de educação formal e não terem parceiros fixos.
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P0365

Correlação do Inventário de Depressão de Beck e da Escala de Estresse Percebido com 
os sintomas da fibromialgia

Luiz Gustavo Rachid Fernandes; Andrey Biff Sarris; Alan Cristian Cordeiro Siqueira; Allan Catarino Kiska Torrani; 
Cynthia Ajus Cybulski; Carolyn Maria de Geus Wenceslau; Marcelo Derbli Schafranski

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG), PR, Brasil

Objetivo: A fibromialgia é uma doença caracterizada por dor crônica difusa, diminuição do limiar de dor e sintomas associados, 
como	distúrbios	do	sono,	fadiga,	rigidez	matinal	e	alterações	do	humor	que	podem	ser	desencadeadas	por	estresse	psicológico,	
causas genéticas, entre outros fatores. A fibromialgia afeta a qualidade de vida dos pacientes, com grandes repercussões na vida 
familiar, profissional e social. Neste estudo, propomos principalmente correlacionar o Inventário de Depressão de Beck (BDI) e a 
Escala de Estresse Percebido – 14 com a qualidade de vida pelo Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR) e os níveis de 
dor pela Escala Visual Analógica (EVA). Métodos: Trata-se de um estudo descritivo transversal, no qual pacientes em seguimento 
no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais (HURCG) que apresentam fibromialgia relataram o seu estado atual através 
dos três questionários supracitados. Os pacientes responderam os questionários durante as suas consultas de rotina e após o 
adequado preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Resultados: Foram coletados os dados de 36 pacientes, 
sendo 34 do sexo feminino e dois do sexo masculino. Quando os níveis de estresse percebido e a dor se correlacionam, mostram 
um coeficiente positivo moderado (0,43; p = 0,009; IC95% 0,11-0,66). Os níveis de estresse percebido, quando correlacionados 
ao	FIQR,	mostram	um	coeficiente	positivo	moderado	(0,47;	p	=	0,003;	IC95%	0,16-0,69).	Já	a	BDI,	quando	correlacionada	à	dor,	
mostra um coeficiente de correlação positivo moderado (0,41; p = 0,01; IC95% 0,09-0,65). Quando se correlaciona a BDI com o 
FIQR, temos um coeficiente positivo forte (0,60; p = 0,0001; IC95% 0,32-0,77). Correlacionada com estresse percebido, a BDI 
mostra um coeficiente positivo muito forte (0,77; p < 0,0001; IC95% 0,59-0,88). Conclusão: Os resultados apontam uma correlação 
forte entre os valores de estresse percebido e BDI com sintomas da fibromialgia analisados pelo FIQR e pela EVA.

Neurociências

P0227

Ação do lítio e do valproato sobre a via de sinalização de GSK-3 beta para reverter o 
comportamento do tipo maníaco em um modelo animal de mania induzido por ouabaína

Gustavo Colombo Dal Pont; Wilson Rodrigues Resende; Fernanda Frederico Gava; Luciano Kurtz Jornada; João Luciano 
de Quevedo; Samira da Silva Valvassori

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC), SC, Brasil

Objetivo: Investigar os efeitos dos estabilizadores de humor, especificamente o lítio (Li) e o valproato (VPA), na via de sinalização 
PI3K/Akt/GSK-3 em cérebro de ratos submetidos ao modelo animal de mania induzido por ouabaína (OUA). Além disso, foram 
avaliados os efeitos de AR-A0144818, um inibidor de GSK-3 beta, em comportamento do tipo maníaco induzido por OUA. Método: 
No	primeiro	protocolo	experimental,	ratos	Wistar	receberam	uma	única	injeção	de	OUA	ou	líquido	cefalorraquidiano	artificial	(aCSF).	
A partir do dia da injeção intracerebroventricular (ICV), os ratos foram tratados por 6 dias através de injeções intraperitoneais com 
salina, Li ou VPA duas vezes ao dia. No segundo protocolo experimental, ratos receberam OUA, aCSF, OUA+AR-A0144818 ou 
aCSF+AR-A0144818. No sétimo dia após a injeção de OUA, a atividade locomotora foi mensurada usando-se o Teste do Campo 
Aberto. Em adição, foram analisados os níveis de p-MAPK, p-PI3K, p-Akt, p-GSK-3 beta em cérebro de ratos através de Western 
blotting. Resultados: Li e VPA reverteram a hiperatividade induzida por OUA. A OUA diminuiu os níveis de p-PI3K, p-Akt e p-GSK-3 
beta. Li e VPA melhoraram as disfunções celulares induzidas por OUA; contudo, os efeitos dos estabilizadores de humor dependem 
da região cerebral e da proteína analisada. Além disso, AR-A0144818 reverteu o comportamento do tipo maníaco induzido por 
OUA. Conclusões:  Esses achados sugerem que efeitos do tipo maníaco da ouabaína estão associados com a ativação da GSK-3 
beta e que Li e VPA exercem efeitos protetores contra a inibição induzida por OUA na via de sinalização de GSK-3 beta.
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Criação e validação de um set de estímulos com expressões faciais de emoções básicas 
em bebês

Alini Daniéli Viana Sabino; Mariana Fortunata Donadon; Flávia de Lima Osório

Neurociências e Ciências do Comportamento, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), Universidade de São Paulo 
(USP), SP, Brasil

Objetivos: Descrever o procedimento para obtenção de um set de estímulos de expressões faciais de bebês (7-12 meses), bem 
como apresentar evidências de sua validade, por meio do cálculo da taxa de acerto. Métodos: Para obter-se os estímulos, três 
psicólogas propuseram um protocolo de atividades a serem realizadas com os bebês para eliciar as emoções: a) medo: pessoa 
estranha	à	criança	entra	na	sala	com	adornos	como	máscara/peruca;	b)	raiva:	retira-se	da	criança	o	estímulo	com	o	qual	estiver	
interagindo; c) alegria: brincadeiras com estímulos da preferência da criança; d) tristeza: criança é deixada na sala sozinha por 
alguns minutos; e) surpresa: emite-se um ruído sonoro por meio de uma buzina. Nas sessões experimentais individuais, realizava-
se, em conjunto com a mãe, a estimulação da criança, e uma câmera filmava o rosto da criança. As imagens foram capturadas, 
editadas e inseridas no programa computacional SuperLab. Para validação do set de estímulos, selecionaram-se 95 sujeitos da 
população	geral,	de	diferentes	faixas	etárias,	escolaridade,	número	de	filhos	e	etnias,	para	responder	à	tarefa	computacional.	Com	
base nas respostas, calcularam-se as porcentagens de acerto. Resultados: A sessão de criação dos estímulos teve duração 
média de 30 minutos, e 12 bebês de diferentes etnias (oriental, caucasiana e negra), faixas etárias (6-12 meses) e sexo (50% de 
cada) foram submetidos ao experimento, obtendo-se um total de 72 estímulos. As emoções mais fáceis de serem reconhecidas 
foram a alegria (84,4%) e a tristeza (66,7%), e a mais difícil, o medo (35,3%). No conjunto total de emoções, 70% dos bebês 
apresentaram critério para inclusão no banco de dados de estímulos. Conclusão: Os estímulos apresentaram acurácia dentro 
dos	padrões	esperados	e	serão	testados	futuramente	quanto	à	confiabilidade	teste/reteste.	Este	set de estímulos poderá ser de 
utilidade em estudos que envolvam a cognição social ou diferentes aspectos da comunicação não verbal, sobretudo em bebês.

Neurociências

P0266

Inteligência e reconhecimento de expressão facial de emoção: impacto na acurácia e 
tempo de resposta

Juliana Marques de Paula Cassis; Mariana Fortunata Donadon; Katia Cruvinel Arrais; Flávia de Lima Osório

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), Universidade de São Paulo (USP), SP, Brasil

Objetivo: Apesar da universalidade das emoções, o reconhecimento de expressões faciais de emoções (REFE) pode sofrer 
influência	de	diferentes	fatores,	entre	eles	a	inteligência.	O	objetivo	deste	estudo	foi	avaliar	a	influência	do	potencial	 intelectual	
no	REFE,	no	que	tange	às	variáveis	acurácia	e	tempo	de	resposta.	Método: Um total de 308 sujeitos de ambos os sexos (57% 
feminino), da população geral, com idade de 18 a 80 anos [média = 44,38; desvio padrão (DP) = 16,4], compôs a amostra. 
Utilizou-se o Teste Não Verbal de Inteligência Geral (BETA-III, Subteste Raciocínio Matricial) e uma tarefa dinâmica preto/branco 
de REFE representando as seis emoções básicas, os quais foram aplicados individualmente. Resultados: A maior parte dos 
sujeitos (57,1%) apresentou um potencial intelectual classificado como mediano; 69 sujeitos (22,4%) foram avaliados como 
possuindo	inteligência	inferior	à	média,	e	63	sujeitos	(20,4%),	como	superior.	Quanto	à	acurácia/taxa	de	acerto,	os	sujeitos	com	
nível	intelectual	classificado	como	inferior	apresentaram	menor	número	de	acerto	das	emoções	(média	=	3,41;	DP	=	1,11)	e	maior	
tempo de resposta (média = 95,39; DP = 32,70) se comparados aos com nível intelectual médio e superior. Da mesma forma, 
o	número	de	acerto	dos	sujeitos	com	classificação	intelectual	média	foi	menor	(média	=	3,84;	DP	=	0,53)	do	que	o	grupo	com	
inteligência superior (média = 3,94; DP = 0,50), e o tempo de resposta, maior (média = 81,64; DP = 35,11; versus média = 62,32; 
DP = 22,86). Conclusão: Os dados confirmam a hipótese de que a diminuição do nível intelectual prejudica o REFE, fato que deve 
ser considerado metodologicamente na condução de estudos clínicos. Essa associação entre habilidade cognitiva e REFE foi, 
neste estudo, explorada pela primeira vez, de forma refinada, em sujeitos saudáveis com diferentes níveis intelectuais. Os achados 
poderão trazer contribuições ao entendimento das causas associadas a tais prejuízos, fortalecendo a hipótese de globalidade, ou 
seja, de associação direta entre os construtos.
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A associação entre traumas na infância, funcionamento cognitivo e morfologia cerebral 
em pacientes com transtorno bipolar tipo I

Danielle Soares Bio; Márcio Gehardt Soeiro-de-Souza; Ricardo Alberto Moreno

Instituto de Psiquiatria, Hospital das Clinicas, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo (IPq/HCFMUSP), SP, Brasil

Introdução: Os pacientes com transtorno bipolar tipo I (TBI) apresentam altas taxas de abuso na infância (30 a 50%) e déficits 
neuropsicológicos marcantes (atenção, velocidade de processamento, aprendizagem verbal, memória e funções executivas. Os 
déficits cognitivos e a exposição a traumas na infância têm sido associados com pior evolução clínica, pior prognóstico, prejuízo no 
ajustamento psicossocial e prejuízo no funcionamento global. Ainda, na população geral, as experiências traumáticas na infância 
parecem afetar a neuroplasticidade e o neurodesenvolvimento. Objetivo: Investigar se o perfil cognitivo e a morfologia cerebral de 
portadores de TBI eutímicos se diferenciam de acordo com a exposição ou não a abusos e/ou negligências na infância. Método: 
Participaram do estudo 80 pacientes com TBI eutímicos (média de idade 33,61±9,94 anos; YMRS em média 2,82±2,23; HAM-D em 
média 3,75±2,18) e 106 voluntários sadios do ponto de vista físico e mental (média de idade 24,65±4,94 anos), segundo o Manual 
Diagnóstico	e	Estatístico	de	Transtornos	Mentais,	 4ª	edição	 (DSM-IV),	 atendidos	no	ambulatório	do	Programa	de	Transtornos	
Afetivos (GRUDA) do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (HCFMUSP). Resultados: A comparação entre os grupos de portadores de TBI eutímicos, com e sem a presença de 
história de traumas na infância, e o grupo controle, sem história de traumas, apontou para diferença estatisticamente significativa 
em duas medidas de memória operacional (p = 0,016 e 0,0007), controle inibitório (p = 0,0001), raciocínio matricial (p = 0,0285), 
fluência	verbal	(p	=	0,040)	e	reconhecimento	de	emoções	faciais/tristeza	(p	=	0,006).	A	morfologia	cerebral	(volume	do	hipocampo,	
amígdala e corpo caloso) não diferenciou estatisticamente os grupos. Conclusão: O perfil cognitivo de portadores de TBI 
eutímicos se diferencia de acordo com a exposição a abusos e/ou negligências na infância; no entanto, a morfologia cerebral não 
se diferencia.

Neurociências

P0445

Ausência de evidências de micro e macrocefalia em depressão maior: resultados de uma 
amostra de 2.000 indivíduos submetidos a autópsia

Nicole Rezende da Costa; Paula Villela Nunes; Beny Lafer; Grupo de Estudos do Envelhecimento do Cérebro da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

Faculdade de Medicina de Jundiaí, SP, Brasil

Introdução: A depressão maior (DM) é um transtorno psiquiátrico de alta prevalência e associa-se com taxas elevadas de morbidade 
e	mortalidade.	A	psicoterapia	e	a	 farmacoterapia	podem	trazer	melhora	sintomática,	mas	a	morbidade	associada	à	depressão	
ainda precisa ser melhor esclarecida, pois a etiologia da DM é complexa e multifatorial. Objetivo: Avaliar, em uma amostra de 
indivíduos com 50 anos ou mais, provenientes da comunidade, se a DM está associada a alterações de neurodesenvolvimento, mais 
especificamente micro ou macrocefalia. Método: Foi realizado estudo transversal, junto ao Serviço de Verificação de Óbitos de São 
Paulo, em indivíduos com idade > 50 anos, que foram submetidos a avaliação clínica e autópsia encefálica, após consentimento 
informado. A avaliação de DM foi obtida pela Entrevista Clínica Estruturada para Transtornos do Eixo I do DSM-IV (SCID) (Spitzer 
et al., 1995), de acordo com informações fornecidas por um informante do falecido. O perímetro cefálico (PC) foi avaliado através 
da medida da máxima circunferência craniana, passando pela glabella e opstocranium. Foram consideradas micro ou macrocefalia 
as medidas além de dois desvios padrão da média para cada grupo de pacientes: 50-59 anos, 60-69 anos, 70-79 anos, 80-89 anos 
e 90 anos ou mais. A comparação de macro e microcefalia entre os grupos com e sem DM foi feita através do teste qui-quadrado. 
Resultados: Um total de 2.000 indivíduos participou do estudo. O PC foi: 50-59 anos (n = 435), 56,1±3,0 cm; 60-69 anos (n = 499), 
55,6±3,5 cm; 70-79 anos (n = 520), 55,3±2,7 cm; 80-89 anos (n = 429), 54,5±2,6 cm; 90 anos ou mais (n = 117), 53,9±2,4 cm. 
Não foi encontrada diferença nos PC dos 319 pacientes com DM = 55,2±2,6 cm e dos 1.681 sem DM = 55,3±3,1 cm (p = 0,11) da 
amostra. Não foi encontrada maior prevalência de microcefalia (1,3%; p = 0,714) ou macrocefalia (2,2%; p = 0,06) naqueles com 
DM. Conclusão: No grupo com 50 anos ou mais, não foi encontrada evidência de micro ou macrocefalia em indivíduos com DM, 
o	que	poderia	refletir	uma	alteração	durante	fases	precoces	do	desenvolvimento.
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Correlação entre percepção de prejuízo funcional dos pais e comportamento compulsivo 
em crianças e adolescentes

Felipe de Macêdo Ferreira; Ary Gadelha Araripe Nero; Eduardo Magalhães; Pedro M. Pan; Giovanni A. Salum; Felipe Baú; 
Felipe Picon

Universidade de São Paulo (USP), SP, Brasil

Objetivo: Ao	longo	das	últimas	décadas,	jogos	eletrônicos	se	tornaram	um	hábito	comum	entre	crianças	e	adolescentes.	Discernir	
uso normal de uso compulsivo de jogos não é uma tarefa simples. Nosso objetivo foi checar se a percepção de prejuízo funcional 
pelos pais prevê o comportamento compulsivo dos filhos. Método: Os sujeitos participantes desta análise são parte de uma 
subamostra de uma coorte comunitária de crianças e adolescentes; 200 sujeitos, dos quais 122 (61%) são do sexo masculino, 
com média de idade de 14,31 anos [desvio padrão (DP) = 1,69, 11-18], responderam um questionário sobre tempo e hábitos 
de uso de jogos eletrônicos e uma escala de sete perguntas, a Game Addiction Scale (GAS), construída com base nos critérios 
propostos por Lemmens et al. O escore varia de 7 a 32. O critério de dependência em jogos proposto é ter quatro ou mais itens da 
escala com pontuação maior que três. Os responsáveis foram perguntados sobre a frequência com que os filhos jogam e se jogar 
trazia	prejuízos	funcionais,	sendo	as	possíveis	respostas	“nunca”,	“às	vezes”	ou	“sempre”.	Resultados: Há um claro padrão dose-
resposta nos resultados; 64% dos pais disseram que jogos nunca afetam seus filhos funcionalmente, e seus filhos tiveram escore 
médio	de	10,98	(DP	=	5,08)	na	GAS;	20,5%	responderam	“às	vezes”,	e	seus	filhos	tiveram	escore	médio	de	14,85	(DP	=	6,73);	
15,5% responderam “sempre”, e seus filhos tiveram escore médio de 17,39 (DP = 5,15). As diferenças de escore entre esses 
grupos foi considerada significativa pelo Teste de Kruskal-Wallis (H = 38,641; 2 df; p = 4,006e-9). Sujeitos do sexo masculino e 
sujeitos mais velhos tiveram escore na GAS significativamente maior. Além disso, considerando as crianças cujos pais afirmaram 
que jogos sempre os afeta funcionalmente, 42% preenchem o critério de uso compulsivo de jogos. Conclusão: A relação entre 
percepção de prejuízo funcional e escore de seus filhos na GAS é um indicativo de que a percepção dos pais é uma boa predição 
de comportamento compulsivo dos filhos.

Neurociências

P0475

Predileção in silico entre o fator neurotrófico derivado do cérebro e proteínas envolvidas 
no crescimento, diferenciação, plasticidade e sobrevivência de neurônios

Hiago Rafael Alves Amorim Silva; Antonia Gabriela Albuquerque Rezende; Ilka Luanna Barros Silva; Lidiane Moreira 
Lima Rebouças; Clyncia Moreira Lopes; Ana Maria Coelho de Macedo Maia; Angela Falcai

Universidade Ceuma, MA, Brasil

Objetivo: Predizer possíveis interações existentes entre o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e proteínas envolvidas 
no crescimento, diferenciação, plasticidade e sobrevivência de neurônios, por meio de uma ferramenta computacional. Método: 
A sequência proteica do gene BDNF originária de Homo sapiens foi obtida no GenBank do National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) sob o código de acesso CAA62632.1. O Search Tool for the Retrieval of Interacting Genes/Proteins (STRING 
10.0) possibilita predizer uma rede de interações entre BDNF e proteínas envolvidas no processo de crescimento, diferenciação, 
neuroplasticidade e sobrevivência de neurônios, usando como parâmetros escore de alta confidência (0,700) e não mais que 
20 prováveis interações. Resultados: A análise da rede de interações de BDNF corrobora os trabalhos científicos atuais, 
estabelecendo sua importância em papéis centrais na homeostase do sistema nervoso. Sua associação com NTF-3, NTF-4 e os 
receptores NTRK-1, NTRK-2 e NTRK-3 sugerem que defeitos na sinalização podem contribuir para desordens neuropsiquiátricas. 
Outros achados: envolvimento de FGF-2, GRIA1 e GRIN2B na regulação e distribuição de receptores de glutamato, envolvidos na 
neuroplasticidade;	papel	indutor	na	atividade	de	C-Fos	em	regiões	ligadas	à	memória;	papel	de	NOS3	na	liberação	de	neurotrofinas	
no	combate	ao	estresse	oxidativo;	desbalanço	presente	em	distúrbios	tais	como	as	doenças	de	Alzheimer,	Parkinson	e	Huntington;	
interação com a proteína p53, no processo de morte neuronal. Além disso, participa na atividade de MAPK8, importante nos 
processos de formação de memória e aprendizado. Conclusão: A predileção in silico de BDNF com as proteínas envolvidas no 
crescimento, diferenciação, plasticidade e sobrevivência dos neurônios demonstra o papel dessa ferramenta como preditora de 
inter-relações	proteicas,	servindo	de	suporte	às	pesquisas	atuais	e	futuras,	na	medida	em	que	evidencia	correlações	ainda	não	
elucidadas em experimentos celulares e moleculares.

Suplemento Especial

Rev Bras Psiquiatr. 2016;38(Supl Esp)



SE22

Neuroimagem

P0159

Evidências preliminares das modificações corticais associadas ao uso de crack

Silvia Bassani Schuch-Goi; Raffael Massuda; Mariane Bagatin Bermudez; Felix Paim Kessler; Lisia Von Diemen; Clarissa 
Severino Gama; Flavio Pechansky

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), RS, Brasil

Introdução: Os indivíduos que apresentam comportamentos aditivos mostram prejuízos de função executiva, controle inibitório, 
motivação	e	 tomada	de	decisão.	Estes	estão	 relacionados	às	alterações	de	áreas	cerebrais	 como:	 córtex	dorsolateral	 frontal,	
cingulado anterior, córtex frontal inferior, córtex orbitofrontal e áreas do córtex motor. Porém, esses circuitos são pouco investigados 
em usuários de crack. Objetivo: Comparar as diferenças corticais entre pacientes usuários de crack e controles saudáveis. 
Métodos: Foram selecionados 27 indivíduos: nove pacientes dependentes de crack com alta hospitalar recente da Unidade de 
Adição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; e 18 controles, que foram pareados por gênero, idade, escolaridade e lateralidade. 
Todos os pacientes apresentaram teste de urina negativo e pelo menos 15 dias de desintoxicação. Foram excluídas comorbidades 
sistêmicas,	neurológicas,	inflamatórias	e	cardiovasculares.	Os	indivíduos	foram	submetidos	ao	exame	de	RNM	no	equipamento	
Philips Achieva 1.5T. Os volumes das estruturas neurológicas foram determinados pelo programa Freesurfer v5.1. Resultados: 
Controles apresentaram maior volume em comparação aos pacientes nas regiões frontal médio-caudal esquerda (t = 2,762; df = 25; 
p = 0,011), fusiforme esquerda (t  = 2,142; df = 25; p = 0,042), temporal inferior esquerda (t  = 2,730; df = 25; p = 0,011), fusiforme 
direita (t  = 2,711; df = 25; p = 0,012), precuneus direita (t  = 3,508; df = 25; p = 0,002), frontal médio-rostral direita (t  = 2,333; df = 25; 
p = 0,028) e ínsula direita (t  = 2,166; df = 25; p = 0,04). Não houve diferença significativa entre os grupos em relação ao volume 
intracraniano (p = 0,859). Conclusão: Este estudo sugere que existem alterações volumétricas em áreas corticais entre pacientes 
usuários de crack em comparação aos controles, associando os resultados obtidos com as anormalidades cerebrais encontradas. 
Mais pesquisas sobre as características neuroanatômicas dessa dependência se fazem necessárias.
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Redução volumétrica do núcleo accumbens em usuários de crack

Silvia Bassani Schuch-Goi; Pedro Domingues Goi; Letícia Schwanck Fara; Felix Paim Kessler; Lisia Von Diemen; 
Clarissa Severino Gama; Flavio Pechansky

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), RS, Brasil

Objetivo: O objetivo do estudo foi comparar as diferenças neuroanatômicas entre os pacientes usuários de crack e controles 
saudáveis. Métodos: Foram selecionados nove pacientes usuários de crack que receberam alta hospitalar recente da Unidade 
de Adição do Hospital de Clínicas de Porto Alegre; e dezoito controles, pareados de acordo com gênero, idade, escolaridade e 
lateralidade. Os indivíduos foram submetidos ao exame utilizando-se o aparelho de ressonância Philips Achieva 1.5T. Todos os 
pacientes tiveram teste de urina negativo e pelo menos 15 dias de desintoxicação. Foram excluídas comorbidades sistêmicas, 
neurológicas,	inflamatórias	e	cardiovasculares.	Os	volumes	das	estruturas	subcorticais	foram	determinados	através	do	programa	
Freesurfer v5.1. Resultados:	Controles	apresentaram	maior	volume	no	núcleo	accumbens	esquerdo	(t = 3,199; df = 25; p = 0,004) 
em	comparação	aos	pacientes	usuários	de	crack.	O	volume	do	núcleo	accumbens	direito	também	foi	maior	nos	controles,	com	
pequena diferença significativa (t = 1,879; df = 25; p = 0,070). Os grupos não diferiram em relação ao volume intracraniano 
(p = 0,859). Conclusão: Esses resultados preliminares e inovadores sobre a dependência de crack sugerem que existe uma 
redução	 volumétrica	 do	 núcleo	 accumbens,	 região	 responsável	 pela	 motivação,	 prazer,	 recompensa	 e	 aprendizado,	 e	 podem	
desempenhar um papel importante na psicopatologia da dependência dessa substância. Esses resultados podem contribuir para 
a compreensão de déficits cognitivos e comportamentais dessa população.
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Neuroimagem
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Achados de ressonância magnética por imagem baseada em tarefas em indivíduos com 
transtorno do jogo pela Internet: revisão sistemática

Felipe Marchiori Bau; Lucas Batz; Felipe de Macedo; João Sato; Rodrigo Bressan; Ary Gadelha; Felipe Picon

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), RS, Brasil

Objetivo: Avaliar detalhadamente as evidências existentes acerca das bases orgânicas do transtorno do jogo pela Internet (Internet 
gaming disorder – IGD) através da realização de uma revisão sistemática dos achados de neuroimagem de estudos que utilizaram 
ressonância magnética por imagem (RMI) funcional baseada em tarefas em indivíduos com IGD. Métodos: Pesquisamos no 
PubMed de 1990 até 2015, utilizando os seguintes termos: video game; Internet addiction; Internet gaming disorder; video game 
addiction. A partir disso, selecionamos apenas estudos que aplicaram RMI funcional baseada em tarefas em participantes com 
IGD. Incluímos também estudos que utilizaram a nomenclatura antiga (Internet addiction disorder) apenas quando era explicitado 
que os participantes passavam a maior parte de seu tempo online jogando. Resultados: Nossa busca resultou em 4.167 
resultados para video game; 1.491 para Internet addiction; 107 para Internet gaming disorder; e 342 para video game addiction. 
Acabamos com 15 estudos que suprem os critérios de seleção. Todos eram caso-controle. Cinco estudos apontaram alteração 
significativa da inibição de resposta e quatro estudos mostraram alteração do monitoramento de erros, com diferentes padrões 
de ativação pré-frontal, em relação a controles saudáveis (CS). Diversas áreas do córtex pré-frontal foram abordadas através de 
diferentes tarefas neuropsicológicas, e houve aumento de funcionalidade em algumas, assim como diminuição de atividade em 
outras, em comparação aos CS. Conclusões:  É necessário que os procedimentos e critérios de pesquisa sejam padronizados, 
principalmente	quanto	à	seleção	amostral	e	ao	desenho	das	tarefas,	para	que	resultados	mais	comparáveis	estejam	disponíveis	
no futuro. Outro desafio é aumentar a capacidade de generalização das conclusões por meio de critérios de elegibilidade mais 
inclusivos. A realização de estudos de coorte, por sua vez, é uma necessidade inadiável para melhor avaliação da relação causal 
entre IGD e anormalidades de neuroimagem.

Neuroimagem

P0483

A tractografia determinística como técnica de estudo indivíduo a indivíduo: alterações de 
substância branca em pacientes com transtorno afetivo bipolar e esquizofrenia

Luiza de Amorim de Carvalho; Paulo Oliveira Barros Junior; Christian Knöchel; Viola Oertel-Knöchel; Pedro Cantal; Yago 
Martins; Gilberto Sousa Alves

Universidade Federal do Ceará (UFC), CE, Brasil

Introdução: O transtorno afetivo bipolar (TAB) está relacionado a mudanças nos circuitos frontais e límbicos e a perda de 
integridade	 da	 substância	 branca	 (SB).	 Alterações	 similares	 têm	 sido	 relatadas	 em	 pacientes	 com	 esquizofrenia	 (EQZ).	 A	
tractografia é considerada um método promissor de neuroimagem para investigar as características neurobiológicas associadas 
ao	TAB	e	à	EQZ.	Objetivo: Investigar as mudanças microestruturais da SB através da tractografia determinística, indivíduo a 
indivíduo. Métodos: Uma	 amostra	 de	 88	 sujeitos	 (controles	 =	 32;	 com	TAB	 =	 30;	 com	 EQZ	 =	 26)	 foi	 investigada,	 usando-se	
TrackVis 0.5.2 e Diffusion Toolkit 0.6.2 (http://www.trackvis.org/). A fração de anisotropia (FA), o comprimento médio e o volume 
médio das fibras foram obtidos do fórnix direito e do fórnix esquerdo (nível de significância p < 0,05). Resultados: Em ambos 
os grupos, foram correlacionadas alterações dos parâmetros usados para avaliar a integridade da SB. Com relação ao fórnix 
esquerdo, houve diferenças ao compararmos a FA de pacientes bipolares e controles (p = 0,04), o que ocorreu também na análise 
do fórnix direito, com diferenças entre bipolares e controles (p = 0,04), bem como esquizofrênicos e controles (p < 0,001). Quando 
avaliado	o	volume,	demonstrou-se	que	o	grupo	com	EQZ	possui	alterações	significativas	quando	comparados	com	controles	e	
bipolares (ambas p < 0,001). Alterações do comprimento da fibra também foram demonstradas quando comparados controles e 
pacientes de ambos os grupos. Conclusão:	Os	achados	evidenciam	a	perda	de	integridade	da	SB	no	fórnix	no	TAB	e	na	EQZ,	com	
consequentes alterações no volume, comprimento e FA. Tais alterações podem, no futuro, quando esclarecidas sua especificidade 
e sua sensibilidade, ser usadas para fins diagnósticos, por exemplo. Mais estudos são necessários para avaliar e determinar as 
possibilidades de uso clínico de tais técnicas no contexto da psiquiatria.
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Neuroimagem
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Delineamento virtual dos cíngulos direito e esquerdo no transtorno afetivo bipolar e na 
esquizofrenia: um estudo comparativo com a tractografia determinística

Luiza de Amorim de Carvalho; Paulo Oliveira Barros Júnior; Caio Jucá Lucena; Pedro Cantal Moreira; Christian Knöchel; 
Viola Oertel-Knöchel; Gilberto Sousa Alves

Universidade Federal do Ceará (UFC), CE, Brasil

Introdução: A neuroimagem estrutural é considerada um dos biomarcadores expoentes no estudo da neurobiologia dos 
transtornos mentais. A tractografia determinística é um dos métodos de análise dos dados do diffusion tensor imaging (DTI), 
indivíduo a indivíduo. Trabalhos recentes vêm demonstrando a importância do cíngulo como substrato neuroanatômico e funcional 
do	transtorno	afetivo	bipolar	(TAB),	assim	como	outros	estudos	sugerem	alterações	relacionadas	à	esquizofrenia	(EQZ).	Objetivo: 
Investigar as mudanças microestruturais do cíngulo direito (CD) e do cíngulo esquerdo (CE) em ambos os transtornos mentais. 
Métodos: Uma	amostra	de	88	sujeitos	(controles	=	32;	com	TAB	=	30;	com	EQZ	=	26)	foi	investigada,	usando-se	TrackVis	0.5.2	
e Diffusion Toolkit 0.6.2 (http://www.trackvis.org/). A fração de anisotropia (FA), o comprimento e o volume médios das fibras e o 
número	de	tractos	(NdeTra)	foram	obtidos	do	CD	e	do	CE	(nível	de	significância	p	<	0,05).	A	delimitação	incluiu	feixes	de	fibras	em	
3D do CD e do CE em toda a sua extensão. Resultados: Não houve diferenças estatisticamente significantes entre idade, gênero 
e anos de estudos nos três grupos amostrais. Foi evidenciado significante efeito de grupo com relação ao volume em ambas as 
lateralidades. O NdeTra mostrou-se significativamente alterado quando comparados pacientes com TAB e controles. Conclusão: 
Estudos prévios com o DTI demonstram alterações precoces significativas no CD e no CE em pacientes com TAB, bem como 
alterações	em	pacientes	com	EQZ,	o	que	foi	corroborado	pelos	resultados	do	presente	estudo.	Tais	alterações	podem,	no	futuro	
ser usadas para fins diagnósticos, por exemplo. Mais estudos são necessários para avaliar e determinar as possibilidades de uso 
clínico de tais técnicas no contexto da psiquiatria, com sólido esclarecimento de sua especificidade e sensibilidade.

Neuroimagem

P0518

Corpo caloso na esquizofrenia: uma análise por tractografia determinística

Paulo Oliveira Barros Júnior; Luiza de Amorim de Carvalho; Christian Oertel-Knöchel; Yago Mota Gondim; Caio Cesar 
Jucá Lucena; Viola Oertel-Knöchel; Giberto Sousa Alves

Universidade Federal do Ceará (UFC), CE, Brasil

Introdução: A ressonância magnética por tensor de difusão (DTI) é considerada um método promissor que permite a investigação in 
vivo da substância branca cerebral, através da integridade da sua microestrutura. Evidências crescentes sugerem que desconexões 
neuronais	nas	fibras	associativas	estão	relacionadas	à	neurobiologia	da	esquizofrenia.	Objetivo: Analisar os parâmetros de difusão 
através da tractografia determinística no corpo caloso (CC) em indivíduos com diagnóstico de esquizofrenia em comparação a 
controles saudáveis. Método: Uma	amostra	de	54	sujeitos	divididos	em	dois	grupos	(28	controles	e	26	pacientes)	foi	submetida	à	
tractografia por DTI, abordando os seguintes parâmetros da substância branca: anisotropia fracionada média, comprimento médio, 
volume	e	número	de	tractos	do	CC.	Os	dados	foram	obtidos	com	TrackVis	0.5.2	e	Diffusion	Toolkit	0.6.2,	ambos	disponíveis	para 
download em www.trackvis.org. O intervalo de confiança adotado foi de 95% (p = 0,05), e as médias de todas as variáveis foram 
comparadas pelo teste t independente. Foi utilizado o pacote estatístico SPSS versão 20.0.0. Resultados: A anisotropia fracionada 
média do CC foi menor no grupo de esquizofrênicos (p = 0,02), enquanto todas as outras variáveis não obtiveram diferenças 
estatisticamente significativas entre grupos. Conclusão: Uma redução na anisotropia fracionada média do CC pode ser observada 
no grupo de esquizofrênicos comparativamente a controles. Por outro lado, os dois grupos não demonstraram alterações nas demais 
variáveis	deste	estudo.	Os	resultados	confirmam	achados	prévios	relacionados	à	desconexão	neuronal	e	perda	de	integridade	do	
CC na esquizofrenia e sugerem evidências adicionais para a compreensão da neurobiologia dessa entidade patológica. Estudos 
multimodais combinando técnicas funcionais e estruturais são necessários para estabelecer a especificidade desses achados.
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Evidência de facilitação cortical motora aumentada e inibição cortical motora diminuída 
em deprimidos do subtipo atípico

Beatriz Pelegrini Veronezi; Adriano Henrique de Matos Moffa; André Russoswsky Brunoni

Centro Interdisciplinar de Neuromodulação Aplicada, Hospital Universitário, Universidade de São Paulo (USP), SP, Brasil

Objetivo: O transtorno depressivo maior (TDM) é uma condição clinicamente heterogênea. No entanto, o papel dos 
neurotransmissores glutamato e ácido gama-aminobutírico (GABA), relacionados com a fisiopatologia do TDM, ainda não foi 
explorado em diferentes subtipos de TDM. Nosso objetivo foi investigar o funcionamento das atividades mediadas por receptores 
de glutamato e GABA por meio de medidas neurofisiológicas do córtex motor, utilizando estimulação magnética transcraniana 
(EMT) nos subtipos melancólico e atípico de TDM. Método: Avaliamos 81 sujeitos sem uso atual de antidepressivos, incluindo 21 
controles saudáveis, 20 pacientes do subtipo atípico, 20 do subtipo melancólico e 20 com TDM indiferenciado. Foram utilizados 
protocolos de pulso simples e pareado de EMT para avaliar a facilitação intracortical (FIC), o período cortical silente (PS) e a 
inibição	intracortical	de	intervalo	curto	(IICIC),	que	estão	relacionados	à	atividade	mediada	por	receptores	de	glutamato,	receptor	
GABAB e GABAA, respectivamente. Resultados: Pacientes com TDM demonstraram significativa diminuição da média dos valores 
de PS em comparação aos controles saudáveis (p < 0,01). Pacientes com depressão atípica apresentaram padrões distintos de 
diminuição de inibição cortical e facilitação cortical aumentada, isto é, uma média aumentada dos índices de FIC e IICIC em 
relação aos outros subtipos (p < 0,01 para todas as comparações). Conclusão: Subtipos diferentes de TDM podem demonstrar 
diferentes	padrões	neurofisiológicos	em	relação	à	atividade	gabaérgica	e	glutamatérgica.	A	EMT	pode	ser	uma	 ferramenta	de	
investigação	útil	para	diferenciar	os	subtipos	de	TDM.
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Depressão e gestação de alto risco: estudo exploratório em mulheres com perdas 
gestacionais

Ariel Cesar de Carvalho; Michele Eugênio da Silva; Bárbara Magueta Matos; Cassio Machado de Campos Bottino; 
Anelise Riedel Abrahão; Frederico Molina Cohrs; Sara Mota Borges Bottino

Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), SP, Brasil 

Objetivo: Avaliar a presença de depressão, violência doméstica e uso de substâncias em gestantes com história de perdas 
gestacionais de repetição. Métodos: Estudo epidemiológico transversal, no qual foram avaliadas todas as pacientes do ambulatório 
de abortamento de repetição, gestantes e não gestantes, no período da pesquisa. Foram utilizados os instrumentos: Edinburgh 
Postnatal Scale; Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST); Abuse Assessment Screen; além de um 
questionário com dados sociodemográficos e clínicos. As frequências das variáveis categóricas foram comparadas através do teste 
qui-quadrado de Pearson ou teste exato de Fischer, e variáveis contínuas, através do teste t de Student. As possíveis associações 
foram investigadas com a regressão logística. As variáveis que apresentaram tendência de associação com depressão na análise 
bivariada,	 tais	 como	 número	 de	 abortos	 e	 violência	 durante	 a	 vida,	 entraram	 no	 modelo	 de	 regressão	 logística.	 Resultados: 
Foram entrevistadas 46 pacientes, sendo encontrada uma prevalência de depressão de 41%. Um terço das gestantes foi vítima de 
violência emocional ou física pelo seu parceiro ou por alguém próximo a elas. O abuso ou dependência de tabaco estava presente 
em 13% das gestantes, segundo o ASSIST. Na análise bivariada, observou-se uma associação significativa entre histórico de 
doença psiquiátrica e depressão em mulheres com abortamento de repetição. Observamos também uma tendência de associação 
entre	 depressão,	 número	 de	 abortos	 e	 histórico	 de	 violência	 durante	 a	 vida.	 Na	 análise	 multivariada,	 o	 histórico	 de	 violência	
durante a vida aumentou em três vezes o risco de depressão nessa amostra; entretanto, essa associação não foi estatisticamente 
significativa. Conclusão: A depressão é uma doença frequente entre as gestantes com abortamento de repetição, e os fatores 
associados	a	saúde	mental	devem	ser	rastreados	sistematicamente	no	pré-natal	dessas	gestantes.
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Níveis séricos de citocinas em usuários de cocaína

Jacqueline Flores de Oliveira; Carolina David Wiener; Fernanda Pedrotti Moreira; Karen Jansen; Ricardo Azevedo da 
Silva; Luciano Dias de Mattos Silva; Jean Pierre Oses

Universidade Católica de Pelotas (UCPel), RS, Brasil

Introdução:	O	abuso	de	 cocaína	é	um	 importante	problema	de	 saúde	pública,	 com	uma	alta	 prevalência	em	adultos	 jovens.	
Além disso, seu uso abusivo é capaz de ativar o sistema imune inato, alterando a homeostase entre as citocinas pró e anti-
inflamatórias.	Objetivo: Investigar	os	níveis	séricos	das	citocinas	pró-inflamatória	 (IL-6)	e	anti-inflamatória	 (IL-10)	em	usuários	
de cocaína provenientes de um estudo de base populacional. Métodos: Trata-se de um estudo de caso-controle aninhado a 
um estudo transversal de base populacional, envolvendo 36 indivíduos de 18 a 35 anos, residentes na cidade de Pelotas (RS). 
Foram selecionados dois grupos: 12 indivíduos que relataram uso de cocaína e 24 indivíduos controles saudáveis (indivíduos 
que não relataram o uso substâncias lícitas ou ilícitas e não foram diagnosticados com transtornos de humor). Os dados foram 
coletados através de um questionário autoaplicável, com questões sociodemográficas e usos de substâncias psicoativas. Para o 
diagnóstico do transtorno de humor, foi utilizado o Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Após a entrevista, foram 
coletados 10 ml de sangue. Os níveis séricos de IL-6 e IL-10 foram mensurados através da técnica de ensaio de imunoabsorção 
enzimática (enzyme-linked immunosorbent assay – ELISA), usando-se kits comerciais. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética 
em	pesquisa	da	Universidade	Católica	de	Pelotas	(UCPel),	sob	o	número	de	protocolo	15/2010.	Resultados: Houve um aumento 
estatisticamente significativo nos níveis séricos de IL-6 (p = 0,037) e uma diminuição nos níveis séricos de IL-10 (p = 0,007) nos 
usuários de cocaína em relação ao grupo controle. No grupo que relatou o uso de cocaína, houve um aumento estatisticamente 
significativo na razão de IL-6/IL-10 (p = 0,013) quando comparado ao grupo controle. Conclusão: Nossos resultados sugerem que 
usuários de cocaína apresentam uma ativação do sistema imunológico. Dessa forma, as citocinas periféricas podem servir como 
possíveis biomarcadores, contribuindo para o desenvolvimento de diagnósticos e tratamentos eficazes.
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Pesquisa

P0403

Níveis séricos de leptina em usuários de maconha de acordo com gênero: estudo de 
base populacional

Jacqueline Flores de Oliveira; Carolina David Wiener; Fernanda Pedrotti Moreira; Karen Jansen; Ricardo Azevedo da 
Silva; Luciano Dias de Mattos Souza; Jean Pierre Oses

Universidade Católica de Pelotas (UCPel), RS, Brasil

Introdução: A cannabis é a droga ilícita mais usada no mundo, apresentando estimativa de 3,8% de usuários em todo o mundo. 
Os efeitos de canabinoides sobre o consumo alimentar e composição corporal são complexos, diferem entre os gêneros e 
envolvem interações hormonais, incluindo a leptina. No entanto, existem poucos estudos na literatura avaliando os efeitos do uso 
da maconha sobre os hormônios do apetite, como a leptina, em amostras de base populacional. Objetivo: Investigar os níveis 
séricos de leptina em usuários de maconha de uma amostra de base populacional, estratificado por gênero. Método: Trata-se de 
um estudo transversal, aninhado a um estudo de base populacional, envolvendo 911 indivíduos jovens de 18 a 35 anos, residentes 
na cidade de Pelotas (RS). Os dados foram coletados através de um questionário autoaplicável com questões sociodemográficas 
e usos de substâncias psicoativas. Para o diagnóstico do transtorno de humor foi utilizado o Mini International Neuropsychiatric 
Interview (MINI). Após a entrevista, foram coletados 10 ml de sangue. Os níveis séricos de leptina foram mensurados através da 
técnica de ensaio de imunoabsorção enzimática (enzyme-linked immunosorbent assay – ELISA), usando-se kits comerciais. O 
estudo	foi	aprovado	pelo	comitê	de	ética	em	pesquisa	da	Universidade	Católica	de	Pelotas	(UCPel),	sob	o	número	de	protocolo	
15/2010. Resultados: Os indivíduos usuários de maconha tiveram uma diminuição significativa nos níveis séricos de leptina em 
comparação com os não usuários (p = 0,008). Porém, quando estratificado por sexo, houve uma diminuição estatisticamente 
significativa apenas entre os homens (p = 0,039). Conclusão: Nossos resultados sugerem que o uso de maconha interfere na 
regulação do apetite, porém pode ser diferente entre os gêneros. Estudos futuros são necessários para investigar o efeito da 
cannabis no sistema endocanabinoide e nos hormônios do apetite entre os gêneros.
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Pesquisa

P0440

Avaliação de biomarcadores de estresse oxidativo malondialdeído e capacidade 
antioxidante total equivalente ao Trolox e sua relação com sintomas positivos e negativos 
na esquizofrenia refratária

Fábio Aparecido Borghi; Angélica Marta Lopes; Isabela da Silva Facincani; Rafael Fernandes Ferreira; Eduardo Alves de 
Almeida; Dorotéia Rossi Silva Souza; Gerardo Maria de Araújo Filho

CAPS Adulto Bom Jardim, SP, Brasil

Objetivo: Avaliar níveis séricos de biomarcadores de estresse oxidativo malondialdeído (MDA) e capacidade antioxidante total 
equivalente ao Trolox (TEAC) em pacientes com esquizofrenia, refratários e não refratários ao tratamento antipsicótico e sua 
relação com sintomas positivos e negativos da doença. Métodos: Foram selecionados 89 indivíduos, divididos em três grupos: 
G1, 36 indivíduos controle; G2, 26 pacientes com esquizofrenia não refratária; G3, 27 pacientes com esquizofrenia refratária. Os 
pacientes	com	esquizofrenia	 (Manual	Diagnóstico	e	Estatístico	de	Transtornos	Mentais,	4ª	edição	–	DSM-IV)	 foram	atendidos	
no Ambulatório de Psicoses do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP). Os critérios 
de Kane et al. e os algoritmos do International Psychopharmacology Algorithm Project (IPAP) foram usados para determinar a 
refratariedade da esquizofrenia. A avaliação clínica foi feita por meio da Escala das Síndromes Positiva e Negativa (PANSS). 
Foi coletado sangue periférico dos participantes para dosagens dos biomarcadores MDA e TEAC, que foram analisados por 
cromatografia líquida de alta resolução e espectrofotometria, respectivamente. Resultados: Observou-se elevação dos níveis 
plasmáticos de MDA nos grupos G2 e G3 (153,69 e 150,77 ng/ml, respectivamente) em relação ao grupo controle (119,22 ng/ml) 
(p < 0,0001). Os níveis plasmáticos de TEAC permaneceram semelhantes entre todos os grupos (G1 = 2,61 nmol/ml, G2 = 2,62 
nmol/ml, G3 = 2,60 nmol/ml) (p = 0,9135). Em relação aos níveis de MDA e TEAC, não houve diferença entre G2 e G3 (p = 0,1573 e 
p = 0,2700, respectivamente). Os escores obtidos por meio da escala PANSS também não evidenciaram diferenças entre G2 e G3 
(p > 0,05). Conclusão: O MDA e a TEAC não diferenciam pacientes com esquizofrenia refratários e não refratários ao tratamento 
antipsicótico, assim como os níveis psicopatológicos avaliados pela PANSS. Entretanto, MDA em níveis elevados pode estar 
associado	à	esquizofrenia,	independente	da	resposta	medicamentosa.

Pesquisa

P0521

Variáveis associadas a múltiplas hospitalizações psiquiátricas em pacientes com 
esquizofrenia

Luciana Amorim; Fabiani Bogorni Lenz; Rafael Dias de Oliveira Alcântara; Rodrigo Pirard Basso; Sofia Senna; Alexandre 
Paim Diaz; Geder Grohs; Vagner Kuklik

Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq/SC), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Ciência sem Fronteiras

Objetivo: Pacientes com esquizofrenia frequentemente necessitam de hospitalização para manejar episódios psicóticos. Conforme 
dados	 de	 literatura,	 o	 número	 de	 hospitalizações	 tem	 associação	 com	 a	 gravidade	 da	 doença,	 além	 de	 fatores	 ambientais	 e	
sociofamiliares.	O	objetivo	do	trabalho	é	investigar	a	associação	entre	variáveis	sociodemográficas	e	clínicas	e	o	histórico	de	múltiplas	
hospitalizações psiquiátricas em pacientes com esquizofrenia. Método: Foram coletados dados clínicos e sociodemográficos de 87 
pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, de acordo com o Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI), em ambulatório 
especializado	em	transtornos	psicóticos.	Pacientes	com	até	uma	hospitalização	foram	comparados	com	pacientes	com	múltiplas	
hospitalizações, através de análise univariada considerando idade, sexo, grau de instrução, renda familiar, tempo de doença, 
duração de psicose não tratada, refratariedade a tratamento, uso prévio de substâncias psicoativas, comorbidade psiquiátrica e 
história familiar de doença psiquiátrica. A seguir, foi realizada uma análise multivariada para definição das variáveis independentes 
associadas	a	múltiplas	hospitalizações.	Resultados:	Um	total	de	55,2%	dos	pacientes	tinha	histórico	de	múltiplas	hospitalizações	
psiquiátricas. Na análise univariada, esse grupo apresentou associação com idade, tempo de doença e refratariedade a tratamento 
(p < 0,01). Houve tendência de associação para sexo (p = 0,09), duração de psicose não tratada (p = 0,16) e uso substâncias 
psicoativas	prévio	à	doença	(p	=	0,16).	Na	análise	multivariada,	 incluindo	essas	variáveis	no	modelo,	apenas	 idade	(p	=	0,02;	
OR = 1,09) e refratariedade (p = 0,04; OR = 3,45) permaneceram independentemente associadas ao desfecho (R2 = 0,31). 
Conclusão: Os dados sugerem que a persistência de sintomas representada pela refratariedade a tratamento é determinante 
para	múltiplas	hospitalizações	psiquiátricas,	e	outras	variáveis	possivelmente	associadas	serão	mais	bem	documentadas	com	
acompanhamento longitudinal desse grupo de pacientes.
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Pesquisa

P0529

Avaliação do potencial ansiogênico de uma simulação de realidade virtual

Renan Machado Martins; Caroline dos Santos Gonzaga; Mariana Costa Cabo; Antonio Egidio Nardi; Rafael Christophe 
da Rocha Freire

Instituto de Psiquiatria (IPUB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), RJ, Brasil

Objetivo: Há	evidências	preliminares	de	que	simulações	computadorizadas	(SC)	de	ambientes	virtuais	relacionadas	à	agorafobia	
podem desencadear ansiedade e ataques de pânico em pacientes com transtorno de pânico e agorafobia (TPA). Nosso objetivo foi 
comparar os níveis de ansiedade e sintomas de pânico em pacientes com TPA e controles saudáveis, quando expostos a uma SC. 
Método: Dezesseis pacientes com diagnóstico de TPA atual pelo Mini International Neuropsychiatric Interview version 5.0 (MINI 
5.0) e 16 controles saudáveis pareados foram expostos a uma SC que consistia em uma animação computadorizada tridimensional 
de 3 minutos, em primeira pessoa, de uma viagem de ônibus curta. Pacientes e controles preencheram a Subjective Units of 
Distress Scale (SUDS) para medir o nível de ansiedade referente a três momentos: antes, durante e depois da SC. Logo após 
a exposição, foi aplicado o Diagnostic Symptom Questionnaire (DSQ) para avaliação de sintomas de pânico durante a mesma. 
Resultados: Os níveis de ansiedade dos pacientes foram maiores que os dos controles na avaliação antes da SC. A exposição 
provocou aumento nos níveis de ansiedade medidos pela SUDS no grupo TPA, mas não no grupo controle. Ocorreram ataques 
de	pânico,	segundo	critérios	do	Manual	Diagnóstico	e	Estatístico	de	Transtornos	Mentais,	4ª	edição	(DSM-IV),	em	15	pacientes	
(93,8%) e em apenas um controle (6,2%). Conclusões:  A SC induziu ansiedade e ataques de pânico em pacientes com TPA, 
demonstrando a sua utilidade como instrumento de pesquisa para esse transtorno.

Pesquisa

P0581

Avaliação do perfil de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e/ou outras psicoses 
que tentaram suicídio

Alencar de Souza Ferreira Alencar; Oscar Filipe Souza de Araújo; Renata Mezzari; Luciana Amorim; Vagner Kuklik; 
Geder Evandro Motta Grohs; Marcelo Liborio Schwarzbold

Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (IPq/SC), SC, Brasil

Objetivo: Segundo dados da literatura, o índice de suicídio é mais alto em pessoas com esquizofrenia do que na população geral. 
Aproximadamente 10% das pessoas que sofrem desses transtornos cometem suicídio. O objetivo deste estudo é identificar fatores 
de risco para o suicídio em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e/ou outras psicoses. Método: A amostra foi formada pela 
revisão de prontuário de 92 pacientes atendidos no ambulatório de esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina em 
2015 e 2016. Também foram avaliados a partir de entrevista diagnóstica padronizada (Mini International Neuropsychiatric Interview 
– MINI), de onde foram coletados os dados de relevância para este estudo. Resultados: Dos 92 pacientes avaliados, 56,5% são 
homens e 43,5% são mulheres, sendo que, do total, 28 pessoas já tentaram suicídio (30%) e, destes, 61% são do sexo masculino. 
Além	disso,	quando	comparado	com	o	número	total	de	pacientes,	18,5%	dos	homens	e	12%	das	mulheres	já	tentaram	suicídio.	
Também foi avaliado que, entre os que tentaram suicídio (n = 28), 86% já necessitaram de internação hospitalar para tratamento de 
quadro psicótico. Além disso, entre os pacientes que tentaram suicídio, 22% apresentaram diagnóstico de depressão maior. Quanto 
ao uso de substâncias psicoativas (SPA), foi identificado que, entre os que tentaram suicídio, 50% fazem ou já fizeram uso de SPA. 
Entre os pacientes com mais de 10 anos de doença (44,5%), 63% tentaram suicídio; e quando olhamos somente para aqueles que 
tentaram suicídio, 92,8% tem mais de 10 anos de doença. Outro dado relevante é que, entre os pacientes que tentaram suicídio, 
39% tiveram três ou mais tentativas. Conclusão: Este estudo sugere alta prevalência de tentativas de suicídio entre pessoas com 
diagnósticos de esquizofrenia e/ou outras psicoses, conforme já demonstrado em outras publicações científicas. Vários fatores de 
risco puderam ser observados.

XXXIV Congresso Brasileiro de Psiquiatria

Rev Bras Psiquiatr. 2016;38(Supl Esp)



SE29

Pesquisa

P0584

Uso prévio de substâncias psicoativas em pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e 
sua relação com idade de início da doença e número de hospitalizações

Vagner Kuklik; Renata Mezzari; Philipe Almeida Spolti; Leonardo Cruz Alexandre; Rafael Dias de Oliveira Alcantara; 
Marcelo Liborio Schwarzbold; Eduardo Pimentel

Objetivo: A relação entre esquizofrenia e o abuso de substâncias psicoativas (SPA) é complexa e multifatorial, bem como a 
avaliação da gravidade da doença naqueles com história de abuso de substâncias. Este trabalho objetiva avaliar a relação da 
idade	de	início	da	esquizofrenia	e	do	número	de	hospitalizações	com	o	uso	prévio	de	SPA	em	pacientes	de	um	ambulatório	de	
esquizofrenia e outras psicoses de uma capital brasileira e discutir os resultados com base na literatura atual. Método: Foi feita 
revisão de prontuário de pacientes atendidos no Ambulatório de Esquizofrenia e Outras Psicoses do Instituto de Psiquiatria de Santa 
Catarina em 2015 e 2016. Dos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, obtido a partir de entrevista diagnóstica padronizada 
(Mini International Neuropsychiatric Interview – MINI), foram coletados os dados de relevância para este estudo e analisados 
estatisticamente pelo teste qui-quadrado através do programa SPSS. Resultados: De um total de 92 pacientes atendidos no 
ambulatório,	87	possuem	diagnóstico	de	esquizofrenia.	Destes,	31	fizeram	uso	de	SPA	previamente	à	doença,	sendo	que	64,5%	
manifestaram a doença até os 22 anos de idade, e mais de 90%, até os 25 anos. Dos pacientes que não tiveram contato prévio com 
SPA, 76,3% manifestaram a doença até os 25 anos. Não se observou significância estatística entre a idade de início da doença e 
o	uso	prévio	de	SPA	(p	=	0,40).	Em	relação	ao	número	de	hospitalizações,	9,67%	dos	pacientes	com	uso	prévio	não	necessitaram	
de internamento, enquanto que 17,8% dos pacientes sem uso de SPA não foram hospitalizados (p = 0,226). Conclusões:  Apesar 
da maior prevalência de internação entre aqueles com história de uso de SPA, essa diferença não foi estatisticamente significativa 
em nossa amostra quando comparada ao grupo sem história de uso de SPA, possivelmente devido ao tamanho amostral.

Pesquisa

P0722

Trauma e derrelição: vivências emocionais de filhos de mulheres com transtorno bipolar 
atendidas no Hospital das Clínicas da UNICAMP

Lia Keuchguerian Silveira Campos; Egberto Ribeiro Turato

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), SP, Brasil

Objetivo: Filhos de mulheres com transtorno afetivo bipolar (TAB) apresentam maior risco de desenvolver transtornos psicológicos 
e psiquiátricos, sejam de natureza reativa e/ou constitucional, além de experimentarem relevantes desdobramentos no campo 
psicossocial. Nosso objetivo foi compreender as vivências emocionais relatadas por filhas e filhos adultos de mulheres que foram 
diagnosticadas com TAB quando estes ainda eram crianças. Método: Desenho qualitativo, conduzido por meio da técnica da 
Entrevista	 Semiestruturada	 de	 Questões	 Abertas	 em	 Profundidade	 e	 tratadas	 por	 Análise	 Qualitativa	 de	 Conteúdo,	 de	 uma	
amostra de construção intencional, com população de filhas e filhos de pacientes atendidas nos ambulatórios psiquiátricos de 
adultos do Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Resultados: As falas dos informantes 
trazem	significados	de	desamparo	atribuídos	à	experiência	emocional	em	determinado	momento	de	suas	vidas	na	relação	com	
a mãe psiquicamente adoecida. Os relatos sugerem tentativa de elaboração rudimentar, que falha, fazendo com que aquele 
momento	 traumático	retorne	repetidamente	à	memória	e	gere	angústias	atuais.	Filhas	e	filhos	parecem	ter	 feito	uso	 impulsivo	
e	precoce	de	recursos	mentais,	em	tentativa	solitária	de	solução	de	compromisso	frente	a	momentos	de	sobressalto,	à	medida	
que a manifestação das crises do TAB é condição estigmatizante da vida mental das mães. Haveria abandono de si para priorizar 
cuidados das mães, com decorrentes prejuízos escolares, laborais, amorosos e sociais. Haveria derrelição, enquanto ato de 
desamparar-se, com componente voluntariamente defensivo e consequente limitação de prazer com a própria vida. Conclusão: 
A equipe envolvida, a partir da maior compreensão das vivências emocionais de filhas e filhos das mulheres com TAB, pode 
auxiliá-los oferecendo grupos de apoio, orientações psicoeducacionais para manejo com essas mães, além de identificação da 
necessidade de acompanhamento individualizado.
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Pesquisa

P0740

Interferência do uso crônico de álcool no efeito benéfico do treinamento físico em 
hepatócitos de ratos

Marina Silva de Lucca; Eveline Torres Pereira; Clayton Israel Nogueira; Thamires Righi; Lucas Mota Ribeiro; Antônio 
José Natali; Luciana Moreira Lima

Universidade Federal de Viçosa (UFV), MG, Brasil

Objetivo: A	atividade	física	pode	ter	influência	positiva	direta	na	doença	hepática	alcóolica,	além	da	simples	modificação	dos	níveis	
de gordura no fígado, e parece que a intensidade da atividade física é importante para prevenir a progressão da doença. O objetivo 
deste estudo foi investigar os efeitos do treinamento físico na morfologia e na morfometria hepática após o uso crônico de álcool em 
ratos Wistar. Métodos: Um total de 24 ratos da linhagem Wistar foi distribuído aleatoriamente em quatro grupos experimentais, em 
gaiolas com ambiente controlado, divididos de acordo com os tratamentos recebidos. No tratamento inicial, administrou-se álcool 
aos grupos álcool sedentário (AS) e álcool exercitado (AE), e ao final da quarta semana, iniciou-se o programa de treinamento físico 
em esteira com os grupos AE e controle exercitado (CE). Após a eutanásia, a análise histológica foi realizada em microscópio de 
luz Olympus® BX 41. Também foram obtidas imagens em fotomicroscópio Olympus® C31, que foram analisadas morfometricamente 
utilizando-se o programa Image-Pro Plus®.	Os	seguintes	parâmetros	foram	analisados	para	o	núcleo	e	o	citoplasma	dos	hepatócitos:	
área, perímetro, diâmetros máximo e mínimo e fator forma. Resultados: Houve degeneração hepática gordurosa microvesicular, 
predominantemente pericentrolobular, intensidade leve a moderada, principalmente nos animais que receberam a dieta com álcool. 
O	grupo	CE	teve	área	do	núcleo	significativamente	maior	do	que	a	área	dos	núcleos	dos	grupos	AE	e	AS.	No	entanto,	o	fator	forma	
foi significativamente menor no grupo CE ao comparar-se com o grupo AE. O grupo AE teve diâmetro máximo do citoplasma menor 
que o diâmetro máximo do grupo controle sedentário (CS). Conclusões:  O treinamento físico aeróbico por duas semanas não foi 
suficiente para suprimir alterações histopatológicas causadas pelo uso crônico de álcool em ratos Wistar. O uso crônico do álcool 
pode	ter	minimizado	o	efeito	benéfico	do	treinamento	físico	na	área	do	núcleo	dos	hepatócitos	dos	animais	estudados.
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Psicofarmacologia

P0098

Existe um lugar para o canabidiol na psiquiatria?

Julia Machado Khoury; Marco Antônio Valente Roque; Maila de Castro Lourenço das Neves; Frederico Duarte Garcia

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), MG, Brasil

Objetivo: Revisar a literatura sobre as principais evidências atuais do uso terapêutico do canabidiol (CBD) nos transtornos 
psiquiátricos. Método: A revisão da literatura foi realizada no banco de dados PubMed. Foram selecionados 318 estudos com 
humanos,	publicados	em	inglês,	nos	últimos	30	anos.	Os	termos	utilizados	foram:	canabidiol,	ansiedade,	psicoses,	esquizofrenia	e	
depressão. Resultado: O CBD é considerado classe C1 para o tratamento de esquizofrenia e psicoses. A droga apresentou efeito 
antipsicótico discreto em 10 estudos (dois ensaios clínicos randomizados, quatro estudos crossover, três estudos de coorte e uma 
série de casos) e ausência desse efeito em sete estudos. O CBD é considerado classe D para o tratamento de transtornos de 
ansiedade. Em um ensaio clínico randomizado, o CBD reduziu a ansiedade em pacientes com transtorno de ansiedade social. Em 
outro estudo utilizando a mesma metodologia, o CBD não foi capaz de reduzir o medo condicionado nos indivíduos. Em um estudo 
crossover, o CBD reduziu a ansiedade dos pacientes com transtorno de ansiedade generalizada (TAG). Nos outros dois estudos 
crossover, em indivíduos saudáveis, o CBD reduziu a ansiedade causada por tetraidrocanabinol (THC) e reduziu a ativação 
de áreas cerebrais relacionadas com o medo. O CBD parece ter efeito ansiolítico, que é mais pronunciado em pacientes com 
transtorno de ansiedade. É considerado classe F para o tratamento da depressão. Não foram encontrados estudos cujo desfecho 
primário estivesse relacionado a um possível efeito antidepressivo em humanos. Conclusão: Existem poucos estudos na literatura 
atual sobre o uso terapêutico do CBD em humanos. A partir da análise desses estudos, o CBD foi considerado classe C1 para o 
tratamento de psicoses e esquizofrenia, D para transtornos ansiosos, F para transtorno bipolar e B para síndrome de abstinência 
de maconha. Portanto, mais estudos são necessários para evidenciar um possível efeito terapêutico do CBD para transtornos 
psiquiátricos na prática clínica.
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Psicofarmacologia

P0148

Efeitos metabólicos em uso de antipsicóticos em adolescentes

Débora Guerra e Silva; Aline Silva de Aguiar; Aline Pereira Santos; Vilma Aparecida da Silva Fonseca

Universidade Federal Fluminense (UFF), RJ, Brasil

Objetivo: O uso de antipsicóticos (AP), especialmente atípicos (AA), em crianças e adolescentes pode levar a riscos 
cardiometabólicos. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos metabólicos em adolescentes conforme o tempo de uso de AP, em 
especial AA. Métodos: Trata-se de amostra de conveniência e estudo transversal com 49 adolescentes de ambos os sexos, com 
idade	entre	10	e	19	anos,	em	tratamento	psiquiátrico	no	Centro	de	Atenção	Psicossocial	infantil	(CAPSi)	Zé	Garoto,	São	Gonçalo	
(RJ). Foram incluídos no estudo adolescentes com déficit intelectual, autismo, transtorno de conduta e psicose. Portadores de 
doença endócrino-metabólica foram excluídos. Realizou-se avaliação antropométrica de peso, estatura e perímetro da cintura 
(PC), e calculou-se o índice de massa corporal (IMC) considerando-se a classificação de escore z e percentil 75 como ponto de 
corte para PC. Para análise da composição corporal, foi selecionada uma subamostra de pacientes em uso de risperidona (RP) 
e analisou-se o percentual de gordura corporal (PGC) através de balança de bioimpedância e somatório de dobras cutâneas. 
Resultados: Participaram do estudo 41 meninos e oito meninas, com idade média de 14,4±2,7 anos. Destes, oito não usavam 
medicação AP (SA), 32 a usavam há mais de 1 ano e nove a usavam há menos de 1 ano. Houve diferença significativa quanto ao 
IMC em relação ao tempo de uso de medicação [Teste de Kruskal-Wallis (mediana): SA = 18,55 kg/m2; < 1 ano = 22,93 kg/m2; > 1 
ano = 24,56 kg/m2; p = 0,003], sendo significativamente maior o IMC entre os que usaram AP em comparação aos que não usaram 
e maior no primeiro ano de uso. Também houve mais obesos entre os usuários de AP por mais de 1 ano. Pacientes em uso de RP 
apresentaram maior média de IMC, independente do tempo. O PGC foi maior entre os que usavam RP em comparação aos sem 
uso, sendo maiores os valores no primeiro ano de uso. Conclusão: Há associação temporal entre uso de AP, aumento de IMC 
e obesidade. A RP parece estar associada com o aumento de IMC e relação temporal entre o uso de RP e aumento de gordura 
corporal.

Psicofarmacologia

P0289

Uso de metformina para redução das complicações metabólicas e ganho de peso em 
pacientes adultos portadores de esquizofrenia: revisão sistemática

Tatiana Brancalião Silveira; Priscila Zempulski; Maira Aguiar Werneck; Natalia Mansur Haddad de Oliveira Santos

Faculdade de Medicina do ABC, SP, Brasil

Objetivo: A síndrome metabólica e o ganho de peso têm sido reconhecidos como fatores de risco para morbidade e mortalidade 
cardiovascular na população em geral e em pacientes com doenças mentais graves, como esquizofrenia. Utilizar medicações 
adjuvantes para neutralizar essas adversidades pode ser uma opção plausível. Esta revisão sistemática examinou a eficácia 
da metformina (MET) para prevenir ou tratar o ganho de peso e as complicações metabólicas em pacientes com esquizofrenia. 
Método: Foram realizadas pesquisas na base eletrônica de dados PubMed, em língua inglesa, espanhola e portuguesa, com 
as seguintes palavras-chave: schizophrenia OR psychotic disorder AND metformin OR Glucophage AND weight gain OR weight 
loss OR body mass index OR metabolic syndrome OR metabolic disease OR blood glucose OR blood pressure OR cholesterol 
OR triglycerides AND antipsychotic. Quatro ensaios clínicos randomizados controlados, abrangendo 324 indivíduos, publicados 
em inglês, que compararam o uso da MET com placebo em pacientes esquizofrênicos em uso de antipsicóticos, foram inclusos 
nesta revisão sistemática. Resultados: A MET foi significativamente superior ao placebo, tanto nos desfechos primários (peso 
corporal, índice de massa corpórea, glicemia de jejum) quanto nos desfechos secundários (insulinemia de jejum, índice de 
resistência	à	insulina,	circunferência	abdominal,	relação	cintura-quadril).	Conclusão: Esta revisão sistemática sugere que o uso 
da MET adjuvante é uma opção eficaz, segura e razoável para o ganho de peso induzido por antipsicóticos e para redução das 
complicações metabólicas, apesar do seu impacto modesto nessas situações. Por esse motivo, a escolha desse fármaco deveria 
ser considerada após uma intervenção psicossocial que se provou ineficaz.
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Aripiprazol: interações durante troca gradativa

Arlindo Félix da Costa Neto; Jucianny Sales Silva; Elton Souza de Lima; Suyane Karla Bastos Leite; Bruno Roberto 
Duarte da Silva; Roberto dos Santos Mendes

Faculdade de Medicina Nova Esperança, JB, Brasil

O termo antipsicótico designa o que se conhecia por neuroléptico, antiesquizofrênico ou tranquilizante maior, sendo classificado 
como típico (primeira geração) ou atípico (segunda geração), de acordo com o perfil do receptor, incidência de efeitos colaterais 
extrapiramidais, eficácia em pacientes resistentes ao tratamento e eficácia contra sintomas negativos. Não raramente, nos 
deparamos	com	pacientes	que	apresentam	intolerância	à	medicação	ou	resposta	insatisfatória	com	a	mesma.	A	substituição	deve	
ser realizada de maneira gradual, levando-se em consideração o mecanismo de ação dos fármacos a serem permutados, já que, 
dependendo dos receptores-alvo a serem atingidos, há a possibilidade de interferência farmacológica entre as mesmas. A droga 
de grande relevância para esse assunto é o aripiprazol, disponível no atual mercado brasileiro em comprimidos, nas formulações 
de	10,	15,	20	e	30	mg,	com	tomada	única	diária,	devido	à	sua	meia-vida	de	75	horas.	Farmacocineticamente,	exibe	metabolismo	
pelo citocromo P450 hepático, pelas vias CYP2D6 e CYP3D4, comuns a vários outros antipsicóticos, não evidenciando interações 
clinicamente	 significantes	 com	 agentes	 da	 mesma	 classe	 nesse	 nível.	 Quanto	 à	 farmacodinâmica,	 tem-se	 que,	 no	 Brasil,	 o	
aripiprazol	é	o	único	antipsicótico	agonista	parcial	do	receptor	D2,	em	contraponto	aos	outros	agentes	dessa	classe,	que	têm	por	
propriedade o antagonismo do mesmo. Por conseguinte, ao invés do bloqueio das vias dopaminérgicas, haverá regulação para 
baixo de tais vias nos estados psicóticos. Outras características ligadas ao mecanismo de ação dessa molécula são evidenciadas 
pelo agonismo parcial do receptor 5HT1A e antagonismo de 5HT2A. Face ao exposto, podemos observar que, ao associar-se 
o aripiprazol a outros antipsicóticos, tem-se um menor bloqueio das vias dopaminérgicas, fazendo com que sua introdução na 
terapêutica do paciente resulte em diminuição da eficácia da maioria dos antipsicóticos, gerando descompensação do quadro 
clínico.

Psicofarmacologia

P0700

Modelo experimental de esquizofrenia induzido por cetamina: uma revisão

Keicy Parente de Siqueira; Andrezza Parente de Siqueira; Gesanne Parente de Siqueira; Glauce Socorro de Barros Viana; 
Maria Tayanne Parente Barbosa; Roseli Oselka Saccardo Sarni; Giovany Michely Pinto da Cruz

Faculdade de Medicina de Jundiaí, SP, Brasil

Introdução: A esquizofrenia é uma doença crônica irreversível, que acomete cerca de 1% da população mundial, gerando 
gastos no erário no que concerne ao seu tratamento. Vale também ressaltar que retira do mercado de trabalho pessoas em idade 
economicamente ativa. A prerrogativa de suas causas ainda é desconhecida. Apesar disso, existem diversas teorias que tentam 
explicar as alterações que ocorrem no indivíduo após o surto psicótico; as de cunho genético, biológico, ambiental e psicossocial são 
as mais recorrentes. Objetivos: O presente estudo analisa os modelos experimentais de indução de esquizofrenia em roedores, na 
tentativa de melhor compreender a etiologia dessa enfermidade, para que, assim, busquem-se medidas de prevenção e tratamento 
com enfoque não apenas nos sintomas, sejam eles positivos, negativos ou cognitivos, mas também no fator desencadeante. 
Metodologia: O modelo analisado se baseia na teoria glutamatérgica, isto é, na capacidade dos receptores de N-metil-D-aspartato 
(NMDA) de induzir os sintomas de esquizofrenia. A literatura atual documenta que alterações no receptor de NMDA estão associadas 
à	expressão	genética	e	via	metabólica	da	esquizofrenia.	Resultados: A comprovação de como os ratos foram afetados advém de 
comparação com grupos controle, através de testes comportamentais bioquímicos de neurotransmissores e estudos histológicos 
do córtex pré-frontal, hipocampo e corpo estriado. Conclusão:	O	modelo	de	cetamina	é	útil	para	estudar	os	sintomas	positivos,	
negativos, cognitivos, disfunção dopaminérgica e gabaérgica, idade de início, comprometimento funcional e oscilações corticais 
anormais observadas na esquizofrenia aguda.
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An overview of the lisdexamfetamine dimesylate clinical program for adults with binge 
eating disorder

Daniel Sindelar Barczak; Susan L. McElroy; James I. Hudson; Judith Kando; Tom Tang; Barry K. Herman

Shire Farmacêutica Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil

Objective: To describe the lisdexamfetamine dimesylate (LDX) clinical program for adults with binge eating disorder (BED). 
Methods: Short-term efficacy, tolerability, and safety of LDX in adults with protocol-defined moderate to severe BED were examined 
in	three	placebo-controlled,	double-blind	studies	(one	forced-dose	study;	two	flexible-dose	studies),	during	which	participants	were	
treated with LDX (30, 50, or 70 mg) or placebo for 11 or 12 weeks (primary efficacy endpoint: change in binge eating days/week 
[log transformed in the forced-dose study]). Maintenance of LDX efficacy (50 or 70 mg) was examined in a randomized withdrawal 
study that included 12 weeks of optimized open-label LDX followed by a 26-week double-blind randomized withdrawal phase 
(primary efficacy endpoint: time to protocol-defined relapse to binge eating in LDX responders following randomization to placebo 
or continued LDX treatment). Long-term safety and tolerability of LDX (50 or 70 mg) were assessed in a 12-month open-label 
extension study. Safety and tolerability endpoints across all studies included treatment-emergent adverse events and vital sign 
changes. Results: All short-term efficacy studies met the prespecified primary efficacy endpoint, with LDX reducing the number 
of binge eating days/week at the end of the study to a significantly greater extent than placebo (all p ≤ 0.008); only the difference 
for 30 mg LDX vs. placebo in the forced-dose study did not differ statistically (p = 0.883). In the maintenance of efficacy study, LDX 
demonstrated superiority over placebo (p < 0.001) for time to relapse. At the end of the study, 3.7 and 32.1% of LDX and placebo 
participants, respectively, met relapse criteria. Conclusions: Dose-optimized LDX significantly reduced binge eating days/week 
when compared to placebo in adults with BED in short-term clinical trials and was associated with a significantly lower risk of 
relapse over 6 months. LDX safety and tolerability were consistent.
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P0299

Ansiedade, depressão e qualidade de vida em idosos socialmente ativos

Érica Toledo Piza Peluso; Luana Cristina Santos Vaz; Fátima Cristina Alves Branco-Barreiro

Universidade Anhanguera de São Paulo, SP, Brasil

Introdução: Com o aumento da expectativa de vida, os idosos estão cada vez mais buscando atividades que favoreçam sua 
inserção	 social	 e	 a	 melhora	 da	 saúde	 e	 da	 qualidade	 de	 vida.	 Há	 pouca	 informação	 na	 literatura	 sobre	 a	 saúde	 mental	 e	 a	
qualidade de vida de idosos socialmente ativos. Objetivos: Avaliar a prevalência de ansiedade e depressão e a qualidade de vida 
relacionada	à	saúde	em	idosos	socialmente	ativos.	Verificar	a	associação	de	ansiedade	e	depressão	com	a	qualidade	de	vida.	
Método: Realizou-se um estudo quantitativo, de corte transversal, com idosos (≥ 60 anos) frequentadores de duas instituições 
de ensino superior para a Terceira Idade na cidade de São Paulo. Os instrumentos utilizados foram: a versão reduzida da Escala 
de Depressão Geriátrica (GDS-15), a versão brasileira do Inventário de Ansiedade Geriátrica (GAI-BR), a versão brasileira do 
Medical Outcomes Study 36-Short Form Health Survey (SF-36) e um questionário para dados sociodemográficos e clínicos. A 
correlação de Spearman foi utilizada na análise estatística. Resultados: A amostra foi composta por 73 idosas, com idade média 
de 71,5 anos [desvio padrão (DP) = 8,1]. Ansiedade clinicamente significante foi identificada em 27 idosas (37,0%), sendo que 
12 (16,4%) apresentaram indicativo de transtorno de ansiedade generalizada. Depressão foi encontrada em 23 idosas (31,5%), 
sendo que quatro (5,5%) apresentaram depressão grave. Os escores do SF-36 variaram de 62,5 a 80,8, não indicando haver 
prejuízo	significativo	em	nenhum	dos	oito	domínios	da	qualidade	de	vida	relacionada	à	saúde.	No	entanto,	ansiedade	e	depressão	
apresentaram correlação negativa e estatisticamente significante com todos os domínios do SF-36. Conclusão: Idosas socialmente 
ativas	apresentam	boa	qualidade	de	vida	relacionada	à	saúde;	entretanto,	apresentam	com	frequência	ansiedade	e	depressão,	
que	estão	relacionadas	à	pior	qualidade	de	vida.
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Associação entre queixas de sono e alterações da marcha em idosos da América Latina

Leonardo Jun Otuyama; Ronaldo Delmonte Piovezan; Danusa de Almeida Machado; Davi Tunde Camara Opaleye; Tatiani 
Piedade de Campos; Sergio Tufik; Cleusa Pinheiro Ferri

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), SP, Brasil

Objetivo: Este estudo teve como objetivo estimar a associação entre queixas de sono e alterações da marcha em idosos da 
América Latina. Métodos: Análise secundária do estudo de coorte realizado pelo Grupo de Pesquisa em Demência 10/66, que 
utilizou	a	mesma	metodologia	em	cinco	países	da	América	Latina	 (Cuba,	República	Dominicana,	Peru,	Venezuela	e	México).	
Indivíduos com mais de 65 anos, de uma área geográfica em cada país, foram entrevistados. Alterações da marcha foram 
avaliadas pelo teste de velocidade de marcha, e queixas de sono, por autorrelato do participante. Um modelo de regressão linear 
foi	aplicado	para	cada	país,	controlando	para	idade,	sexo,	comorbidades,	escolaridade,	número	de	bens,	uso	prévio	de	álcool	e	
uso de medicamentos psicoativos. Metanálise dos resultados de cada país foi realizada para resumir as estimativas. Resultados: 
Ao todo, 10.856 participantes foram entrevistados, sendo 63,9% mulheres. A média (desvio padrão) da idade foi de 74,4 (7,1) 
anos; a média do tempo (em segundos) para completar o teste de velocidade de marcha foi de 16,4 (18,4); e 31,7% relataram ter 
problemas de sono. A análise por países demonstrou uma associação significativa entre queixas de sono e velocidade de marcha 
reduzida para o Peru (RR = 3,26; IC95% 1,09-9,70), mas não para os outros países. A metanálise resultou numa associação 
significativa (RR = 1,80; IC95% 1,10-2,95), sem evidência de heterogeneidade (I2 = 1,2%; p = 0,40). Conclusões:  Foi encontrada 
uma associação significativa entre a presença de queixas de sono e maior tempo no teste de velocidade de marcha, independente 
do uso de medicamentos psicoativos. Considerando as limitações de análises transversais, esse achado sugere que a redução 
das queixas de sono poderia melhorar a velocidade da marcha, com consequente redução do risco de queda e mortalidade em 
idosos de países da América Latina.

Psicogeriatria

P0497

Prevalência de sintomas neuropsiquiátricos em indivíduos com 50 anos ou mais em uma 
coorte de 1.148 indivíduos sem demência

Monise Caroline Schwarzer; Roberta Diehl Rodriguez; Renata Elaine Paraizo Leite; Claudia Kimie Suemoto; Carlos 
Augusto Pasqualucci; Wilson Jacob-Filho; Beny Lafer; Paula Villela Nunes

Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), SP, Brasil

Objetivo: Avaliar, em indivíduos com 50 anos ou mais, a prevalência de sintomas neuropsiquiátricos e sua correlação com quadros 
de depressão e outras variáveis clínicas e sociodemográficas. Com isso, pretende-se uma melhor compreensão dos sintomas 
neuropsiquiátricos no idoso, o que poderá permitir avanços no diagnóstico, prevenção e terapêutica. Método: Foram coletadas 
informações de indivíduos com 50 anos ou mais que faleceram e foram encaminhados para o Serviço de Verificação de Óbitos da 
Capital da Universidade de São Paulo (SVOC-USP) nos anos 2004 a 2014 e sem demência [Escore Clínico de Demência (CDR) 
< 1,0]. A entrevista foi realizada com membro da família capaz de passar informações confiáveis enquanto aguardava a autópsia 
no SVOC-USP. Foi aplicado Inventário Neuropsiquiátrico (NPI); quanto maior a pontuação, maior a intensidade e diversidade dos 
sintomas. Foram também aplicados a Entrevista Clínica Estruturada de Transtornos do Eixo I (SCID-I) do Manual Diagnóstico e 
Estatístico	de	Transtornos	Mentais,	4ª	edição	(DSM-IV),	para	diagnóstico	de	depressão	maior	e	questionário	com	dados	clínicos	e	
sociodemográficos, tais como idade, escolaridade, alcoolismo, tabagismo, diabetes e hipertensão. Resultados: Foram coletadas 
informações de 1.148 indivíduos. A idade média foi de 71,3±11,6 anos, e o NPI médio foi de 9,1±12,7 pontos; 51,6% dos indivíduos 
eram homens. Foi encontrada uma pontuação maior no NPI em indivíduos com histórico de depressão maior (p < 0,001), alcoolismo 
(p = 0,011) e tabagismo (p = 0,005). O NPI não se correlacionou com a idade. Também não foi encontrada diferença no NPI entre 
gêneros e naqueles com histórico de hipertensão e diabetes. Conclusões:  Sintomas neuropsiquiátricos medidos através do NPI 
não apresentam uma distribuição uniforme na população estudada. Nos indivíduos sem demência, sintomas neuropsiquiátricos 
parecem relacionados a fatores associados a doenças psiquiátricas, e não a fatores cardiovasculares.
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P0561

Ativação imune neonatal com lipopolissacarídeo na indução de déficits de pré-pulso e 
alterações neurotróficas no cérebro de camundongos: efeito do gênero e do estágio de 
vida

Adriano José Maia Chaves Filho; Charllyany Sabino Custódio; Bruna Stefânia Ferreira Mello; Thaisa Marjore Menezes 
Viana; Danielle Macedo

Universidade Federal do Ceará (UFC), CE, Brasil

Objetivo: Investigar	o	efeito	da	ativação	imune	neonatal	com	lipopolissacarídeo	(LPS)	no	teste	do	reflexo	de	sobressalto	e	nos	níveis	
hipocampais e hipotalâmicos de fator neurotrófico derivado do cérebro (BNDF) em camundongos machos e fêmeas no período 
pré-puberal e vida adulta. Métodos: No	5º	e	7º	dia	pós-natal	(PN),	período	neonatal,	camundongos	Swiss	foram	submetidos	à	
administração de LPS (50 ug/kg, intraperitoneal) ou salina. No 35º PN (período pré-puberal) e no 70º PN (vida adulta), foi realizada 
a	análise	comportamental	(teste	do	reflexo	de	sobressalto).	Os	animais	foram	sacrificados,	e	as	áreas	cerebrais	(hipocampo	e	
hipotálamo), dissecadas. Os níveis de BDNF foram avaliados por ensaio imunoenzimático. Os dados foram analisados por ANOVA, 
seguida de Teste de Tukey. Resultados:	No	teste	do	reflexo	de	sobressalto,	no	35º	PN,	foi	identificada	uma	redução	significativa	
do percentual de inibição pré-pulso (IPP), na intensidade de 80 dB, nas fêmeas tratadas com LPS em relação aos controles salina. 
Ainda nas fêmeas, no 70º PN, foi evidenciada uma redução do percentual de IPP, em todas as intensidades analisadas, nos 
animais tratados com LPS em relação aos controles. Não foram identificadas alterações significativas nos machos. Em relação 
aos níveis de BDNF, um aumento significativo foi observado no hipocampo dos animais fêmeas e machos tratados com LPS 
em ambas as idades analisadas (35º e 70º PN) em relação aos controles. Em adição, no hipotálamo, um aumento dos níveis de 
BDNF foi identificado nas fêmeas tratadas com LPS no 35º PN e nos machos em ambas as idades estudadas em relação aos 
controles. Conclusões:  A ativação imune neonatal com LPS é capaz de causar importantes alterações comportamentais na 
adolescência e na vida adulta, acompanhadas por alterações nos níveis de fatores tróficos no cérebro. Além disso, o gênero parece 
ser	um	importante	fator	influenciador	desse	efeito,	uma	vez	que	apenas	as	fêmeas	mostraram-se	vulneráveis	às	alterações	de	IPP	
induzidas pelo LPS.

Social e Comunitária

P0593

Propriedades psicométricas da versão brasileira do inventário de cinco grandes fatores 
em estudantes de Medicina

Maurício Petroli; Rafael F. Garcia; Mariana C. Cabo; Antonio E. Nardi; Rafael Christophe R. Freire

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), RJ, Brasil

Objetivo: Este trabalho visa determinar as propriedades psicométricas e estabelecer a validade e aplicabilidade de uma versão 
brasileira do Big Five Inventory (BFI). Método: O modelo dos cinco fatores procura entender melhor as variações da personalidade, 
subdividindo-as	em	cinco	fatores:	neuroticismo,	extroversão,	conscienciosidade,	amabilidade	e	abertura	à	experiência.	O	inventário	
dos	cinco	grandes	fatores	(BFI),	que	é	uma	escala	de	44	itens,	traduzida	para	múltiplos	idiomas	para	a	medida	dessas	dimensões,	
foi adaptado da versão em português de Portugal e aplicado em 243 estudantes de Medicina. Para cada estudante, também 
foram registradas características sociodemográficas, doenças neurológicas e psiquiátricas (autorrelato), uso de medicações, 
álcool, tabaco e substâncias ilícitas. Resultado: As dimensões apresentaram validade interna média compatível com as versões 
internacionais (α = 0,75) e se correlacionaram adequadamente com a escala nacional (r = 0,64). Pontuações maiores nas escalas 
de extroversão (p = 0,01) e menores na escala de amabilidade (p = 0,01) foram associadas ao uso de álcool, enquanto valores 
maiores	na	escala	de	abertura	à	experiência	(p	=	0,04)	e	menores	na	escala	de	conscienciosidade	(p	=	0,04)	foram	associados	
ao uso de cannabis. Conclusões:  A versão brasileira do BFI apresenta propriedades psicométricas compatíveis com as versões 
internacionais e é capaz de identificar características relacionadas ao uso de substâncias em uma população de estudantes de 
Medicina, indicando boa validade preditiva.
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P0533

Severidade do risco de suicídio e fatores associados em pacientes atendidos por 
consultoria psiquiátrica de urgência em um hospital geral 

Aline Parisotto; Luis Souza Motta; Vanessa Schaker; Sayra Catalina Coral Castro; Vinicius Faccin Bampi; Betina 
Lejderman; Lucas Spanemberg

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), RS, Brasil

Objetivos: Identificar fatores sociodemográficos e clínicos associados com a severidade do risco de suicídio em pacientes 
atendidos pela equipe de consultoria psiquiátrica de urgência (ECPU) na emergência clínica de um hospital terciário. Métodos: 
Estudo transversal descritivo das variáveis sociodemográficas de 153 pacientes atendidos pela ECPU no período de janeiro a 
abril de 2016, na emergência clínica de um hospital geral de Porto Alegre/RS. Para a avaliação do risco de suicídio, foi aplicada 
a seção “C” da versão brasileira do Mini International Neuropsychiatric Interview version 6.0.0 (MINI 6.0.0). As informações foram 
armazenadas em um banco de dados e posteriormente analisadas com o auxílio do programa SPSS v.22. Resultados: Foram 
avaliados 153 registros, dos quais 38,4% dos pacientes buscaram atendimento por ideação ou tentativa de suicídio. O risco de 
suicídio foi identificado em 59,7% dos pacientes, sendo que 75,2% apresentaram risco grave. Nessa amostra, 50,6% pensaram 
que seria melhor estar morto durante o mês que precedeu a avaliação; 44,2% quiseram fazer mal a si mesmo; 51,3% pensaram 
em suicídio; 42,9% pensaram numa maneira de se suicidar; e 30,1% tentaram suicídio. Ainda, 28,8% tentaram suicídio ao longo da 
vida e 10,9% tinham histórico familiar de suicídio consumado. Dos pacientes com risco grave de suicídio, 64,3% eram mulheres, 
42,4% eram católicos e 41,8% eram casados; a média de idade foi de 37,10±15,8 anos e de anos de estudo foi de 11,23±3,8. 
Conclusão: Grande parte dos atendimentos psiquiátricos na emergência foram por ideação ou tentativa de suicídio. Mais da 
metade dos pacientes avaliados apresentaram algum risco de suicídio, sendo a maioria classificada como risco grave. A prevalência 
da severidade do risco foi maior no gênero feminino, em católicos e casados; entretanto, não se evidenciou associação entre a 
severidade do risco e as características sociodemográficas estudadas.
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Suicídio

P0084

Correlação entre nível de insight e comportamento ou ideação suicida na depressão 
bipolar 

Rafael de Assis da Silva; Daniel C. Mograbi; Jaqueline Bifano; Cristina Maria Teixeira Santana; Elie Cheniaux

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), RJ, Brasil

Introdução: O suicídio é um desfecho relativamente comum no curso do transtorno bipolar. Em pacientes esquizofrênicos, estudos 
mostraram uma correlação positiva entre ideação ou tentativas de suicídio e um maior nível de insight. Todavia, ainda são poucos 
os estudos que avaliaram a relação entre insight e suicídio nos transtornos do humor. Objetivo: Avaliar a relação entre insight 
e ideação ou comportamento suicida na depressão bipolar. Método: Um grupo de 165 pacientes bipolares foi acompanhado ao 
longo de 1 ano. Em cada consulta, o estado afetivo de cada paciente era avaliado através dos critérios do Manual Diagnóstico 
e	Estatístico	de	Transtornos	Mentais,	4ª	edição,	 texto	revisado	(DSM-IV-TR).	Nas	vezes	em	que	foi	diagnosticado	um	episódio	
depressivo maior, a ideação e o comportamento suicidas foram avaliados prospectivamente por meio do registro do item 3 da 
Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). O insight foi avaliado por meio da Insight Scale for Affective Disorders. Resultados: 
Em 60 pacientes que apresentaram um episódio de depressão bipolar, um histórico de tentativas de suicídio estava associado a 
um pior insight. Essa diferença se fez presente mesmo quando se controla um suposto efeito da depressão sobre o insight. Não 
encontramos, contudo, uma correlação entre ideação suicida atual e o nível de insight. Conclusão: Os nossos resultados indicam 
que, na depressão bipolar, uma história de tentativas de suicídio pode estar correlacionada a um maior comprometimento do 
insight e que não há relação entre ideação suicida atual e insight.



SE37

Suicídio

P0660

Investigação dos casos de suicídio em Alagoas no período de 2013 a 2015

Plúvia Cristalina de Góis e Melo; Flaviane Maria Pereira Belo; Willenay Tavares Costa; Adnez Regina Tertuliano da Silva; 
Aida Felisbela Leite Lessa Araújo; Verônica Medeiros Alves; Valfrido Leão de Melo Neto

Universidade	Estadual	de	Ciências	da	Saúde	de	Alagoas	(Uncisal),	AL,	Brasil

Objetivos: Investigar a frequência dos suicídios registrados em Alagoas entre 2013 e 2015. Método: Trata-se de um estudo 
transversal, descritivo, observacional, que foi realizado através da análise dos dados oficiais obtidos das fichas cadavéricas 
pertencentes	às	unidades	de	referência	para	os	casos	de	suicídio	dos	Instituto	Médico	Legal	de	Alagoas,	disponibilizados	pela	
Secretaria de Estado da Defesa Social de Alagoas, nos anos de 2013 a 2015. Os resultados foram analisados utilizando-se o 
pacote estatístico SPSS 17.0, com o qual foi feita uma análise descritiva. Resultados: No triênio estudado, foram registrados 
513 suicídios no estado de Alagoas, o que corresponde a uma taxa de suicídio de 5,12/100.000 habitantes por ano investigado. 
As	duas	cidades	com	maiores	números	foram	Maceió	(141	casos)	e	Arapiraca	(44	casos).	Já	as	taxas	mais	elevadas	por	ano	por	
100.000 habitantes foram: Major Isidoro (19,4), Mar Vermelho (18,2) e Barra de São Miguel (17,6). Do total de suicídios, 379 foram 
de homens (73,9%). A faixa etária dos 30 aos 49 anos de idade foi a predominante (42,1%), seguida da faixa dos 15 aos 29 anos 
(30,6%).	Agricultores	corresponderam	à	ocupação	mais	comum	entre	os	suicidas	(12,3%	dos	casos).	Os	métodos	mais	utilizados	
foram: enforcamento (258 casos, 50,3%), intoxicação exógena (146 casos, 28,5%) e disparo de arma de fogo (51 casos, 9,9%). Os 
dias	da	semana	com	maior	número	de	mortes	foram:	domingo	(85	casos,	16,6%)	e	quarta-feira	(83	casos,	16,2%).	Quanto	à	faixa	
de horário, o período da tarde foi o mais comum: 161 casos (31,4%) ocorreram entre meio-dia e 17h59min. A estação do ano com 
maior	número	de	casos	foi	o	outono	(138	casos,	26,9%).	Conclusões:  A taxa de suicídio em Alagoas é mais baixa que a média 
nacional, porém os municípios com maiores taxas apresentam resultados quase quatro vezes maiores que a média estadual. A 
maioria dos casos ocorre entre os homens, principalmente adultos, e por enforcamento.

Suicídio

P0625

Suicídio em idosos no Brasil entre 1999 e 2013

Inis Stella Lacerda Borges de Sá; Hianna Honorato Moreira de Oliveira; Rebeca Bezerra Brasileiro; Mariana Rabelo de 
Brito; Matias Carvalho Aguiar Melo

Hospital	de	Saúde	Mental	Professor	Frota	Pinto,	CE,	Brasil

Objetivo: Os objetivos deste trabalho são descrever e analisar o perfil epidemiológico dos casos de suicídio cometidos por pessoas 
idosas (com 60 anos ou mais) ocorridos no Brasil no período de 1999 a 2013. Método: O banco de dados foi fornecido pelo 
DATASUS. Os dados foram analisados utilizando-se o programa Excel. As variáveis analisadas foram gênero, estado civil, método 
de suicídio utilizado e ano. Resultados: Foram registrados 19.052 casos de suicídios cometidos por pessoas idosas (60 anos 
ou mais) no período entre 1999 e 2013, sendo 81,5% dos casos ocorridos no sexo masculino. Em relação ao estado civil, 57% 
eram	casados,	21%	eram	viúvos,	15%	eram	solteiros	e	7%	eram	divorciados.	Ao	longo	dos	anos,	foi	observado	um	crescimento	
significativo	do	número	dos	casos	de	suicídio.	Esse	aumento	foi	de	cerca	de	83%	do	ano	de	1999	ao	ano	de	2013.	O	aumento	
foi	ainda	mais	importante	no	grupo	de	idosos	com	80	anos	ou	mais,	chegando	a	100%	de	crescimento	no	número	de	casos	de	
suicídio no período estudado. Os métodos de suicídio usados com mais frequência foram enforcamento (35% dos casos), arma 
de fogo (8%) e envenenamento (7%). Houve diferença na predominância dos métodos utilizados segundo o gênero. No sexo 
masculino, os métodos mais frequentes foram enforcamento (35%), arma de fogo (9%) e envenenamento (6%), enquanto que, 
no sexo feminino, seguiu a seguinte ordem: enforcamento (35%), envenenamento (12%) e arma de fogo (3%). Conclusão: Este 
estudo pode observar o aumento dos casos de suicídio em idosos no Brasil, a predominância de casos masculinos e a prevalência 
dos métodos usados (enforcamento, arma de fogo e envenenamento, respectivamente). A população idosa é a que mais cresce 
no	Brasil,	o	que	justifica	um	olhar	atento	para	os	problemas	de	saúde	que	a	afetam,	como	o	suicídio.	Com	esses	dados,	espera-se	
contribuir para tornar o tema mais relevante em nossa sociedade.
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Suicídio

P0685

Influência da crise financeira na saúde mental: conhecimento de suicídio por questões 
financeiras na cidade de Gurupi (TO)

Marina Pagani Almeida; Breno Soares Borges Oliveira; Cybelle de Meneses Costa Moura; Esdras Pereira dos Santos; 
João Batista de Baima Junior; Isabel Cristina Borges Esmerio; Matheus Teles Farias de Araujo

Centro Universitário de Gurupi (UnirG), TO, Brasil

Introdução:	 O	 suicídio	 vem	 se	 apresentando	 cada	 vez	 mais	 como	 um	 grave	 problema	 de	 saúde	 pública,	 uma	 vez	 que	 se	
encontra entre as 10 principais causas de morte na população mundial, estando presente em todas as faixas etárias. Vem ainda 
ocupando posições alarmantes entre faixas etárias de 15 a 34 anos e acima de 65 anos, onde ocupa o terceiro e o segundo lugar, 
respectivamente,	como	causa	de	morte.	Os	principais	fatores	de	risco	atribuídos	à	conduta	suicida	pela	literatura	são:	problemas	
familiares ou sociais, abuso de substâncias psicoativas, enfermidades, entre outros. Dentro dos problemas familiares ou sociais, 
encontra-se o estresse experimentado principalmente pelos homens, visto que o desemprego ou empobrecimento abala seu 
status de provedor familiar. Objetivo: Observar e analisar a frequência de suicídios relacionados a problemas financeiros na cidade 
de Gurupi (TO). Método: Aplicação de um questionário sobre a situação financeira dos entrevistados. Estudo transversal a partir 
de dados coletados com a aplicação deste questionário, que foi aplicado a estudantes universitários e população adulta em geral, 
sendo excluídos das amostras aqueles que não preencheram alguma variável obrigatória. Resultado: Dos 664 questionários 
analisados, 17% dos entrevistados responderam conhecer alguém que cometeu suicídio por questões financeiras. Conclusão: O 
resultado encontrado está em concordância com o estudo feito por Hesketh & Castro (1978), onde 22% dos homens e 10% das 
mulheres cometeram suicídio por problemas financeiros, sendo a média entre os dois sexos de 16%. Dessa forma, observa-se a 
grande incidência dessa causa de suicídio e salienta-se a necessidade de uma melhor prevenção quanto a essa ocorrência, com 
ações educativas (palestras em empresas e escolas) e preventivas em conjunto.
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P0138

A exclusão na inclusão de crianças com transtorno do espectro do autismo em escola 
regular

Márcia Cristina Maciel de Aguiar; Milena Pereira Pondé

Escola	Bahiana	de	Medicina	e	Saúde	Pública,	BA,	Brasil

Objetivo: Compreender as representações sociais (RS) de mães e pais de autistas sobre o transtorno do espectro do autismo 
(TEA) e conhecer as suas práticas para lidar com os seus filhos. Método: Estudo qualitativo de narrativa de histórias orais, 
eliciadas a partir de entrevistas semiestruturadas, observação participante da comunicação diagnóstica e coleta de depoimentos 
da Internet. Das 31 entrevistas com mães e pais, recortamos, para este trabalho, a categoria da exclusão na inclusão em escola 
regular. Resultados: Identificamos as subcategorias: sofrimento para a criança com TEA [“ele não queria ir pra escola, e ter que 
forçar ele era a pior parte”, “o pessoal deixava ele se arrastando no chão, aí eu acabei tirando”, “os meninos chamam ele de bobo”, 
“ele vai feliz pra tudo, pra escola não suporta, gruda no muro e não quer entrar” (sic)]; sofrimento para mães e pais [“eu chegava em 
casa, telefonavam pra eu ir buscar, era um desgaste”, “esse negócio dessa exclusão, inclusão obrigatória, nenhuma mãe gosta”, 
“é horrível, esse preconceito acaba matando a gente” (sic)]; sofrimento para profissionais da educação [“a diretora disse que pra 
ela não sofrer, nem eu, era pra eu levar ele só de vez em quando”, “a professora disse, mãe eu estou tentando ler, mas eu não 
estudei pra isso” (sic)]; profissionais da escola excluem [“numa escola, a mulher disse que eles eram possuídos por espíritos, eram 
demônios”, “a professora não se esforça, bota o lugar dele excluído, pra ele fazer o lanche só, isso não é inclusão, é exclusão”, “a 
diretora disse: essa inclusão você não vai achar em lugar nenhum” (sic)]. Conclusão: A inclusão de crianças com TEA, em escolas 
regulares, pode vir a ser mais um instrumento de exclusão e sofrimento para os envolvidos. O processo de inclusão escolar das 
crianças com TEA não se resume a um procedimento normativo, envolve a forma como essas crianças são recebidas e tratadas 
na escola, o que, por sua vez, pode gerar experiências negativas na prática da tentativa de escolarização.
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Violência

P0509

Fatores associados à violência entre parceiros íntimos na população brasileira: dados do 
II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas

Elizabeth Zamerul Ally; Luciana Teixeira dos Santos Massaro; Renata Rigacci Abdalla; Patrícia Bernardete de Abreu; 
Ronaldo Laranjeira; Raul Caetano; Clarice Sandi Madruga

Instituto	Nacional	de	Ciência	e	Tecnologia	para	Políticas	Públicas	do	Álcool	e	Outras	Drogas	(INPAD),	Universidade	Federal	de	
São Paulo (Unifesp), SP, Brasil

Objetivo: A	violência	entre	parceiros	 íntimos	 (VPI)	 é	um	grave	problema	de	 saúde	pública	no	Brasil.	A	 identificação	de	 seus	
principais preditores e desfechos permite a elaboração de estratégias de prevenção mais eficazes. O presente estudo buscou 
verificar se fatores como uso de substâncias psicoativas, depressão, ideação e tentativa de suicídio, contaminação de doenças 
sexualmente	transmissíveis	(DST)	e	 falta	de	suporte	social	estão	associados	à	exposição	à	VPI	como	vítima	(V),	agressor	(A)	
ou	mútua	(M).	Método: Este estudo transversal é uma análise parcial do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD 
II), utilizando uma amostra domiciliar probabilística de 2.120 participantes casados ou coabitando no Brasil. Resultados: Todos 
os fatores de risco investigados foram altamente associados tanto com vítimas quanto com agressores, exceto para o uso de 
sedativos e contaminação de DST entre homens (V, A e M) e o consumo de substâncias ilícitas entre mulheres vítimas. Destacam-
se associações com altas razões de chance e forte significância da dependência do álcool para V, A e M em ambos os sexos 
(homens V: OR = 7,3, IC95% 4,3-12,23; A: OR = 8,0, IC95% 4,7-13,6; M: OR = 8,4, IC95% 4,5-15,8; mulheres V: OR = 4,2, IC95% 
2,4-7,4; A: OR = 3,4, IC95% 2,1-5,4; M: OR = 4,4, IC95% 2,3-8,2); tentativa de suicídio entre homens V (OR = 3,8; IC95% 1,9-7,8); 
DST entre mulheres V (OR = 4,3; IC95% 1,8-10,8) e indicação de depressão (OR = 3,3; IC95% 2,2-4,9) e uso de substâncias 
ilícitas (OR = 3,2; IC95% 1,8-5,7) para ambos os sexos entre os que referiram violência M. A falta de suporte social foi associada 
a V de ambos os sexos (OR = 1,7; IC95% 1,2-2,3) e a homens A e M (OR = 1,9; IC95% 1,0-3,5). Conclusão: A identificação dos 
fatores	associados	à	VPI	serve	para	promover	a	formulação	de	políticas	de	saúde	pública	mais	focadas	e	efetivas.	A	combinação	
desses	dados	com	as	prevalências	nacionais	de	VPI,	previamente	divulgadas,	devem	servir	para	incentivar	profissionais	da	saúde	
a	investigar	a	VPI	na	sua	atuação	profissional,	para	atingir	melhores	resultados	em	prevenção	e	promoção	da	saúde.
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Violência

P0157

Traumas emocionais precoces: prevalência, associações e especificidades em relação 
aos transtornos de ansiedade e transtornos relacionados ao trauma/estressores

Flávia de Lima Osório; Vanessa Fernandes Fioresi

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP), SP, Brasil

Objetivo: Avaliar comparativamente a prevalência de traumas emocionais precoces (TEP) em indivíduos com diferentes 
transtornos de ansiedade e ligados ao trauma/estressores e verificar as associações com o nível de sintomatologia apresentada. 
Método: Foram avaliados 84 sujeitos previamente diagnosticados com estresse pós-traumático (TEPT), ansiedade generalizada 
(TAG) e ansiedade social (TAS) por meio do Inventário de Auto-Avaliação de Traumas Precoces, versão reduzida (ETISR-SF), 
do	Questionário	sobre	a	Saúde	do	Paciente-9	 (PHQ-9),	do	Teste	Rápido	de	 Identificação	do	Uso	Abusivo	de	Álcool	 (FAST)	e	
do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI). Os dados foram analisados utilizando-se estatística não paramétrica. Resultados: 
A média de eventos traumáticos vividos pelos sujeitos foi de 7,54 [desvio padrão (DP) = 4,8], sendo observada uma tendência 
do grupo TAG a apresentar maior prevalência de TEP em relação aos demais grupos (p = 0,06). Pelo menos cerca de 70% dos 
sujeitos experimentaram traumas do tipo físico e emocional. A média de prevalência de traumas sexuais foi de 32%. O grupo 
TEPT apresentou maior prevalência de traumas gerais em comparação ao grupo TAS (p = 0,03) enquanto que o grupo TAG 
tendeu a apresentar maior prevalência de traumas sexuais (57%; p = 0,08) em relação aos demais grupos. Observou-se também 
uma correlação direta e moderada entre a prevalência de situações traumáticas e o nível de sintomas de ansiedade e depressão 
(r = 0,40). Não foram evidenciadas correlações com indicadores associados ao abuso de álcool (p > 0,34). Conclusões:  A vivência 
de TEP nos sujeitos com transtornos de ansiedade e trauma/estressores é elevada e com especificidades em função do tipo de 
transtorno,	que	devem	ser	consideradas.	Tais	evidências	têm	implicações	para	o	campo	das	políticas	de	saúde	pública,	 já	que	
podem constituir fatores de risco para o surgimento dos transtornos e para aumentar a gravidade do quadro clínico.
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Violência

P0549

Violência e uso de crack em mulheres encarceradas

Maria Carolina Pedalino Pinheiro; Cristiane Lopes; Isis Marafanti; Lilian Ratto; Pedro Shiozawa; Alisson Paulino Trevizol; 
Quirino Cordeiro

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, SP, Brasil

Objetivo: Correlacionar dados relacionados ao uso de crack com situações vividas de violência física e emocional por mulheres 
encarceradas que estiveram no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo (CHSPSP). Método: As 46 mulheres 
que compuseram a amostra foram recrutadas durante puerpério no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo. Foi 
aplicado o instrumento Addiction Severity Index 6 (ASI-6), uma escala de gravidade de dependência que permite uma avaliação 
detalhada do uso de álcool e outras drogas. Resultados: Foram encontradas três correlações positivas estaticamente significantes 
entre os parâmetros de uso de crack e exposições a agressões sofridas pelas mulheres usuárias de crack internadas no CHSPSP. 
A correlação entre a idade em que foi vítima de um crime violento e a idade em que usou crack pela primeira vez foi de p = 0,007 
e R2 = 0,53. A correlação entre a idade em que foi abusada sexualmente e a idade em que usou crack pela primeira vez foi de 
p = 0,04 e R2 = 0,34. Por sua vez, a correlação entre a idade em que foi exposta, enquanto observadora, a algum tipo de violência e 
a idade em que usou crack pela primeira vez apresentou um p = 0,0023, com R2 = 0,30. Conclusão: O presente estudo demonstrou 
uma correlação entre violência e idade de primeiro uso de crack em mulheres encarceradas. Tal achado é coerente com estudos 
da literatura que apontam que alguns fatores de riscos aumentaram a probabilidade de as mulheres encarceradas desenvolverem 
a dependência de drogas, como a história de violência sexual e não sexual aumentando significativamente a probabilidade de 
uma mulher desenvolver dependência química. Conclui-se, portanto, que há provavelmente um estreito laço entre a vivência de 
situações de violência e o uso de crack por mulheres encarceradas. Tais dados contribuem para a importância do investimento na 
prevenção e em futuras intervenções no sistema prisional.
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