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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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MENSAGEM DA PRESIDENTE

  O Congresso Brasileiro de Psiquiatria é um grande sucesso de público. 

Uma das sessões mais valorizadas é a dos pôsteres, que representa uma 

oportunidade de contato com os principais estudos e pesquisas de diversas 

áreas da Psiquiatria, realizados no Brasil.

 

Com destaque no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, os trabalhos são 

vistos por psiquiatras, professores e cientistas de várias localidades do mundo, 

os quais vêm prestigiar o maior Congresso de Psiquiatria da América Latina e 

também os pesquisadores brasileiros.

 

Como os estudos são muito valorizados pelos participantes do congresso, 

este Suplemento traz os respectivos resumos, o que facilita sua busca e 

leitura prévia, além do acompanhamento durante o congresso. Valorizemos a 

pesquisa brasileira!

 

Aproveite a leitura. Desejo que você tenha a melhor experiência!

 

Grande abraço,

 

Carmita Helena Najjar Abdo
Presidente da ABP (Triênio 2017-2019)
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MENSAGEM DO COORDENADOR 
DAS SESSÕES DE PÔSTERES

Mais uma vez a ABP recebeu um grande número de trabalhos, e estamos 

muito orgulhosos da qualidade da pesquisa feita em nosso país. As sessões 

de pôsteres incluem temas de Epidemiologia, Genética, Psicopatologia, 

Psicofarmacologia, Psiquiatria Clínica e Forense, entre outros. Certamente 
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A influência dos temperamentos afetivos na história clínica do transtorno bipolar

Rafael de Assis da Silva; Daniel C. Mograbi; Luiza Nogueira Amadeo; Cristina M. T. Santana; Elie Cheniaux

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

Introdução: Os temperamentos afetivos podem exercer um papel importante nas características psicopatológicas dos transtornos 
de humor, incluindo a evolução clínica de episódios afetivos, a polaridade, a sintomatologia, o curso, a suicidalidade e a resposta e/
ou adesão medicamentosa. Objetivo: Avaliar a associação entre o temperamento afetivo e as características clínicas em pacientes 
com transtorno bipolar (TB). Método: Foram avaliados 88 pacientes bipolares eutímicos com os seguintes instrumentos: Hamilton 
Depression Rating Scale (HDRS), Young Mania Rating Scale (YMRS), Clinical Global Impressions Scale for use in bipolar illness 
(CGI-BP) e a versão brasileira da Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris and San Diego (TEMPS-Rio de Janeiro). Foram 
registrados os seguintes dados e variáveis clínicas de cada paciente: gênero, idade, grau de instrução, idade de início da doença, 
número de episódios maníacos, número de episódios depressivos, polaridade do primeiro episódio afetivo e história de alguma 
tentativa de suicídio. Resultados: Altos escores de temperamento ciclotímico, irritável, depressivo e ansioso estavam associados 
a uma história de pelo menos uma tentativa de suicídio. Maiores escores de temperamento ansioso estavam associados à 
polaridade depressiva do primeiro episódio da doença e correlacionados a um maior número de episódios maníacos. Maiores 
escores de temperamento hipertímico apresentaram associação com a polaridade maníaca do primeiro episódio da doença. 
Maiores escores do temperamento depressivo estiveram correlacionados a maiores escores de HDRS total e, especificamente, 
de humor depressivo e sentimento de culpa. Conclusão: No TB, vários tipos de temperamentos afetivos estão relacionados a um 
histórico de tentativas de suicídio prévias. Os temperamentos afetivos parecem influenciar a polaridade do primeiro episódio e o 
número de episódios afetivos. O temperamento depressivo parece estar relacionado aos sintomas depressivos subsindrômicos 
mais intensos, especialmente humor depressivo e sentimento de culpa.

Clínica

P0225

Predição de funcionamento cognitivo em pacientes com transtorno bipolar: estudo piloto 
utilizando técnicas de machine learning

Giovani Noll; Laura Przybylski; Diego Librenza-Garcia; Jairo Vinícius Pinto; Márcia Kauer Santanna; Flávio Kapczinski; 
Ives Cavalcante Passos

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), RS, Brasil

Objetivo: Construir uma assinatura preditiva, com variáveis clínicas, para determinar o risco individual de desenvolvimento de 
prejuízo no funcionamento cognitivo em pacientes com transtorno bipolar tipo I usando técnicas de machine learning. Métodos: 
Foi realizado estudo transversal, que incluiu pacientes eutímicos com transtorno bipolar tipo I de acordo com a Entrevista Clínica 
Estruturada de Transtornos do Eixo I (SCID-I), do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª edição (DSM-IV), 
com 18 anos ou mais, acompanhados no Programa de Transtorno do Humor Bipolar do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 
Outros dados clínicos e demográficos foram avaliados com questionário padronizado. O prejuízo no funcionamento cognitivo 
foi definido com base no ponto de corte proposto para o escore do subdomínio cognitive functioning da escala Functioning 
Assessment Short Test (FAST). Foram usados os algoritmos support vector machine para a seleção de variáveis e random 
forest para a construção do modelo preditivo. O modelo foi validado usando leave-one-out cross validation e up-sampling 
para ajustar desequilíbrios entre os desfechos. Resultados: Foram incluídos 67 pacientes, sendo 19 mulheres e 48 homens. 
Das 40 variáveis inicialmente incluídas, 10 foram selecionadas para o modelo final. O algoritmo diferenciou os pacientes com 
prejuízo daqueles sem, com área sob a curva de 83,77%, sensibilidade de 83,33% e especificidade de 76,74%. As variáveis 
mais relevantes foram idade de início da doença, número de tentativas de suicídio prévias, atraso entre o primeiro episódio e o 
diagnóstico, uso de benzodiazepínicos durante a vida e uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) durante 
a vida. Conclusões: Os resultados evidenciam o potencial dessa ferramenta clínica para diferenciar os pacientes que terão 
prejuízo no funcionamento cognitivo com base na escala FAST. Ademais, indicam que a predição em nível individual pode ser 
realizada com dados clínicos facilmente obtidos em entrevista clínica, ressaltando a aplicabilidade das técnicas de machine 
learning para o desenvolvimento de intervenções personalizadas na psiquiatria.
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Clínica

P0310

Catatonia: abordagens e diagnósticos diferenciais

Gilson de Cavalcante Almeida; Maria da Graça Cantarelli; Renato Coelho Almeida; Odon Paes Barbosa Júnior;  
Claudia Rath de Oliveira Gargioni

Centro de Estudos Cyro Martins, RS, Brasil

Introdução: A catatonia é uma ocorrência comum em pacientes psiquiátricos, exigindo raciocínio clínico para as hipóteses 
diagnósticas e adequadas abordagens terapêuticas. Objetivo: Revisar a abordagem da catatonia e os diagnósticos diferenciais 
com base na literatura. Método: Revisão sistemática, com seleção de artigos científicos nas bases de dados PubMed, SciELO, 
LILACS e UpToDate de 2006 a 2016. Discussão: A catatonia é uma síndrome neuropsiquiátrica com sinais e sintomas motores. 
As classificações sugerem as formas agitada versus retardada/aguda versus crônica. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5), o cerne da síndrome é uma perturbação psicomotora acentuada, com atividade 
motora diminuída, participação diminuída durante entrevista ou exame físico, ou atividade motora excessiva/peculiar, variando da 
ausência acentuada de resposta à agitação acentuada. Pode haver estupor, catalepsia, flexibilidade cérea, mutismo, negativismo, 
postura imóvel, maneirismo, estereotipia, agitação, caretas, ecolalia e ecopraxia. Costuma ser diagnosticada na internação em até 
35% dos pacientes com esquizofrenia, mas a maioria dos casos envolve transtornos bipolares ou depressivos, com prevalência 
em pacientes psiquiátricos internados de 7 a 38%. Pode ocorrer em transtornos psicóticos (esquizofrenia); transtorno bipolar 
(principalmente mania); transtornos depressivos; transtornos do neurodesenvolvimento; condições clínicas (doença metabólica, 
infecção, distúrbio eletrolítico); condições neurológicas (epilepsia, acidente vascular cerebral, traumatismo cranioencefálico); 
intoxicação medicamentosa (atenção a neurolépticos/síndrome neuroléptica maligna) ou substâncias ilícitas. Benzodiazepínicos 
(BZD),	como	lorazepam,	e	eletroconvulsoterapia	(ECT)	são	o	tratamento	de	escolha,	mas	a	catatonia	crônica	não	tem	boa	resposta	
a	BZD,	e	ECT	é	considerado	após	sua	falha.	Há	tratamentos	experimentais	com	memantina,	carbamazepina,	topiramato,	zolpidem	e	
estimulação magnética transcraniana, com resultados promissores. Conclusão: A catatonia é comum em condições psiquiátricas, 
neurológicas e clínicas. Evidências a consideram uma síndrome nosológica específica. Reações adversas e condições clínicas, 
além dos transtornos mentais, devem ser avaliados para uma causa que a justifique.

Rev Bras Psiquiatr. 2017;39(Supl Esp)

Comorbidade

P0107

Índices de resistência à insulina e glicotoxicidade e não associação com transtorno 
bipolar ou depressão maior

Janaína Favaro Soares; Kamila Landucci Bonifácio; Décio Sabbatini Barbosa; Estefânia Gastaldello Moreira;  
Heber Odebrecht Vargas; Sandra Odebrecht Vargas Nunes; Michael Maes

Universidade Estadual de Londrina (UEL), PR, Brasil

Introdução: A resistência à insulina (RI) é um fator-chave no desenvolvimento de diabetes melito, síndrome metabólica (SM) 
e obesidade, podendo ainda ocorrer em transtornos do humor e transtorno do uso do tabaco (TUT). A fisiopatologia dessas 
desordens tem em comum alterações em vias imunoinflamatórias e de estresse oxidativo/nitrosativo. Objetivo: Examinar a RI e 
a função das células ß pancreáticas em 74 pacientes com transtorno depressivo maior (TDM) ou transtorno bipolar (TB), com e 
sem SM e TUT, comparando-os com 46 controles saudáveis. Métodos: Foram utilizados os índices de avaliação de homeostase 
(Homeostatic Model Assessment – HOMA) para avaliar a RI (HOMA-IR) e a função das células ß pancreáticas (HOMA-B), além de 
análises clínicas, laboratoriais e estatísticas. Resultados: Os transtornos de humor não estão associados a alterações tanto na RI 
quanto na glicotoxicidade (hiperglicemia associada a baixos valores de HOMAB), embora o número de episódios de humor esteja 
relacionado a um aumento da RI. Os achados demonstram que a variação nos índices HOMA foi explicada pelo índice de massa 
corporal, TUT e sexo, e não pelo diagnóstico de transtorno de humor. Conclusões: A RI e a glicotoxicidade não se associam com 
TDM, TB ou uso de estabilizadores do humor. Todavia, existe um impacto pequeno e significante da severidade dos transtornos de 
humor nos níveis de glicemia e do número de episódios de humor na glicotoxicidade. Uma das limitações deste estudo é que se 
trata de um estudo transversal e, portanto, não permite estabelecer causalidade.
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Comorbidade

P0350

Fatores de risco cardiovasculares, impulsividade sexual e comorbidades psiquiátricas

Lucas Naufal Macedo; Jeffrey T. Parsons; Ana Ventuneac; Maria Luiza S. Amaral; Isabelle V. V. Nisida;  
Julie C. Vieira; Marco de T. Scanavino

Departamento e Instituto de Psiquiatria, Hospital das Clínicas (HC), Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(FMUSP), SP, Brasil

Introdução: Indivíduos com dependência de substâncias e dependências comportamentais apresentam maior risco 
cardiovascular (RCV). Tais dados foram pouco investigados em indivíduos com impulso sexual excessivo (ISE). Estudos 
indicam que impulsivos sexuais que também preenchem critérios para o transtorno hipersexual apresentam mais problemas 
de saúde. Objetivos: Examinar a distribuição de fatores de RCV (FRCV) em três grupos: não impulsivos e não hipersexuais; 
apenas impulsivos sexuais; e hipersexuais; bem como o impacto da comorbidade psiquiátrica sobre o escore de RCV de 
Framingham. Métodos: Estudo conduzido com 150 indivíduos com ISE [Classificação Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde, 10ª edição (CID-10) F52.7] (impulsivos sexuais); e 132 sem ISE (não impulsivos e não hipersexuais). 
Entre os impulsivos, 74 preencheram critérios para transtorno hipersexual (hipersexuais). Todos foram submetidos a 
entrevista diagnóstica estruturada [Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI) e Entrevista Clínica Estruturada de 
Transtornos do Eixo I (SCID-I)], Escala de Compulsividade Sexual e Instrumento de Triagem do Transtorno Hipersexual. Os 
FRCV foram investigados por instrumentos padronizados e exames bioquímicos. A análise estatística foi realizada através do 
Stata 10. Resultados: Elevação de triglicérides e baixos níveis de lipoproteína de alta densidade apresentaram proporções 
acima das médias populacionais. Não encontramos diferença nas frequências dos FRCV entre os grupos, exceto quanto ao 
status sorológico HIV positivo, mais prevalente nos grupos de impulsivos sexuais e hipersexuais (p = 0,039). No modelo de 
regressão linear, ter ao menos um diagnóstico de transtorno relacionado ao uso de substâncias foi preditor de maior risco 
de Framingham (p = 0,003). A severidade do ISE (p = 0,07) e a presença de ao menos um transtorno do controle do impulso 
(p = 0,06) mostraram significância marginal negativa. Conclusão: Transtornos relacionados ao uso de substâncias aumentam 
o RCV em impulsivos sexuais. A gravidade do ISE parece ter efeitos protetores ao RCV, provavelmente pelo aspecto aeróbico 
da atividade sexual, explicando a ausência de diferenças na maioria dos FRCV entre os grupos.

Comorbidade

P0318

Análise do perfil do acadêmico de medicina e principais comorbidades psiquiátricas em 
uma universidade do sul do país

Luiz Gustavo Rachid Fernandes; Andrey Biff Sarris; Thais Carolina Klepa; Bruno Diniz Batista;  
Jônatas Pedro Ribeiro Batista; Ana Claudia Garabeli Cavalli Kluthcovsky; Fabiana Postigline Mansani

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), PR, Brasil

Introdução: Acadêmicos de medicina convivem diariamente com inúmeros fatores estressores, desde as enormes exigências do 
curso até uma autocobrança excessiva. Esses fatores estão diretamente ligados ao surgimento ou desencadeamento de transtornos 
psiquiátricos, como depressão, ansiedade e níveis patológicos de estresse. Objetivos: Quantificar os níveis de estresse, avaliar a 
presença de comorbidades psiquiátricas e correlacionar com dados socioeconômicos e busca por ajuda médica. Método: Trata-
se de um estudo descritivo transversal, no qual foram aplicados questionários a todos os acadêmicos do primeiro ao quarto ano 
do curso de medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foram aplicados quatro questionários, sendo o primeiro para 
avaliar as condições socioeconômicas e demográficas, o segundo para avaliação do estresse percebido [Perceived Stress Scale 
(PSS-14)],	o	terceiro	para	sintomas	depressivos	[Inventário	de	Depressão	de	Beck	(Beck	Depression	Inventory	–	BDI)]	e	o	quarto	
para	sintomas	ansiosos	[Inventário	de	Ansiedade	de	Beck	(Beck	Anxiety	Inventory	–	BAI)].	Foram	utilizados	o	teste	exato	de	Fisher	
unicaudado para as variáveis qualitativas e o teste one-way ANOVA com análise post-hoc	pelo	teste	de	Tukey-Kramer	para	as	
quantitativas. Resultados: Obtivemos uma amostra de 87 indivíduos, e os níveis de estresse apresentaram média de 27,5 [desvio 
padrão (DP) = 7,72] no PSS-14 (0-56). A prevalência de depressão foi de 35,6%, e de transtornos ansiosos, de 37,9%. O uso 
de drogas ilícitas no último mês foi relatado por 12 estudantes (13,7%). Apenas cinco indivíduos (5,7%) relataram que estavam 
em acompanhamento regular no psiquiatra, e sete alunos (8%) utilizavam antidepressivos. Conclusão: Altos níveis de estresse 
foram observados e também uma grande prevalência de sintomas depressivos (35,6%) e ansiosos (37,9%). Apenas 5,7% dos 
acadêmicos estavam em tratamento regular no psiquiatra, o que indica uma baixa procura de ajuda e uma enorme resistência aos 
tratamentos em saúde mental, especialmente ao uso de antidepressivos.

Rev Bras Psiquiatr. 2017;39(Supl Esp)
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Comorbidade

P0365

Associação entre fator neurotrófico derivado do cérebro, trauma e ruminação em 
mulheres transexuais

Dhiordan Cardoso da Silva; André Borba; Anna Martha Fontanari; André Real; Daniel Mori; Alexandre Sadeeh;  
Maria Inês Rodrigues Lobato

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

Objetivo: Verificar a correlação dos níveis séricos de fator neurotrófico derivado do cérebro (brain-derived neurotrophic factor – 
BDNF) de mulheres transexuais adultas que apresentam um padrão de pensamento ruminativo com episódios de trauma durante a 
infância. Método: Trata-se de um estudo transversal, que avaliou 52 mulheres transexuais, recrutadas no Programa de Identidade 
de Gênero (PROTIG) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). As participantes responderam ao Questionário de Trauma Infantil (CTQ), para avaliar 
traumas, e ao Response Style Questionnaire (RSQ), para avaliar o pensamento ruminativo. Para as análises de BDNF, realizou-se 
um	método	padronizado	[Enzyme-Linked	Immunosorbent	Assay	(ELISA)]	interno.	Resultados: A idade das participantes variou 
de 20 a 57 anos [média = 32 anos; desvio padrão (DP) = 8,5]. Nas medidas da correlação pareada entre CTQ e RSQ, encontrou-
se uma associação significativa (p = 0,387). O mesmo ocorreu entre os escores de abuso emocional (p = 0,440), abuso físico 
(p = 0,266) e negligência emocional (p = 0,283). O coeficiente de correlação de postos de Spearman não mostrou associação entre 
os níveis séricos de BDNF, escores RSQ e escores CTQ, nem ao examinar cada subcategoria de trauma. Na regressão linear, 
verificou-se diferença nos escores CTQ e RSQ tendo níveis séricos de BDNF como variável dependente (p > 0,05). Conclusão: A 
população de mulheres transexuais estudadas apresenta maior prevalência de trauma, e isso está correlacionado com a presença 
do pensamento ruminativo durante a idade adulta. Supõe-se que uma quantidade significativa de trauma sofrido durante a infância 
e a adolescência, bem como a presença de pensamento ruminativo durante a idade adulta, podem ser atribuídas a um modelo 
teórico chamado estresse minoritário, tornando essa população mais propensa a desenvolver transtornos psiquiátricos.

XXXV Congresso Brasileiro de Psiquiatria

Rev Bras Psiquiatr. 2017;39(Supl Esp)

Comorbidade

P0494

Sinestesia e transtorno do espectro do autismo

Juliana Lopes; Jaciara Mueller Brandes; Maria Cecilia Tomasi; Henrique Sartori Klosterman; Luiz Arthur Rangel Cyrino

Universidade da Região de Joinville (Univille), SC, Brasil

Introdução: A sinestesia é uma condição neurológica em que um único estímulo elicia experiências adicionais a outro sentido 
sensorial – visual, auditivo, olfativo, gustativo ou tátil. Essa condição não está inserida no Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5); entretanto, suas bases neurológicas podem estar atreladas a algumas disfunções presen-
tes em outros transtornos, como o transtorno do espectro do autismo (TEA). Objetivo: Realizar uma revisão da literatura sobre a 
sinestesia e sua correlação com o TEA. Método: Efetuou-se um levantamento bibliográfico através de consultas às bases de dados 
PubMed, ScienceDirect, SciELO, Google Acadêmico e Research Gate, sendo incluídas publicações em português e inglês, entre 
os anos 1995 e 2015, relacionadas à sinestesia e ao TEA. Resultados: Na presente revisão, 37 artigos e quatro livros, nacionais 
e internacionais, foram incluídos. Estudos mostram que a prevalência da sinestesia é maior em indivíduos autistas. Enquanto a 
sinestesia é caracterizada por uma adição de estímulos, é visto que as alterações no processamento sensorial também estão 
presentes no TEA. O aspecto neurológico evidencia que há alterações das conexões neuronais em autistas e sinestésicos. Uma 
das hipóteses da sinestesia indica que há uma hiperconectividade neuronal entre diferentes regiões cerebrais, assim como no 
TEA há redução das conexões neurais de longo alcance e um aumento das conexões locais de curto alcance; ademais, ambos 
os fenômenos podem estar relacionados a uma falha ou alteração na poda sináptica. No âmbito genético, uma correlação se dá 
no	cromossomo	X.	Outra	evidência	se	encontra	em	um	recente	mapeamento	genético,	que	investigou	43	famílias	com	sinestesia,	
sendo encontrada uma relação entre a sinestesia e o TEA; especificamente, o cromossomo 2 está implicado tanto na sinestesia 
quanto no autismo. Conclusão: Através de diferentes estudos, conclui-se que a sinestesia e o TEA podem apresentar uma corre-
lação e que seus aspectos apresentam um desafio para futuras pesquisas.
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P0042

Gestação não desejada e transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas

Matheus de Barros Antunes; Liz Miriane Marcato; Naiayde Monte Almeida Neta; Alessandra Diehl

Instituto Bairral de Psiquiatria, SP, Brasil

Contexto: Gestação não desejada e uso de substâncias é um tema ainda subinvestigado na literatura, porém bastante prevalente 
na prática clínica e carente de intervenções efetivas. Objetivo: Buscar uma atualização e compilação de informações acerca 
da associação entre gestação não desejada e transtornos relacionados ao uso de substâncias. Métodos: Trata-se de uma 
revisão da literatura, através da busca em bases de dados PubMed e SciELO, utilizando os seguintes descritores: pregnancy, 
unwanted AND substance-related disorders; nos idiomas inglês, espanhol e português. Foram incluídos nove artigos nessa 
revisão até abril de 2017. Resultados: Em 86% das usuárias de heroína a gestação não foi planejada; destas, 27% não 
foram desejadas. Aquelas mulheres cujas gravidezes foram indesejadas mostraram-se significativamente mais propensas a 
relatar intoxicação alcoólica durante a gravidez, em comparação com as mulheres com gravidezes planejadas. Gravidez não 
planejada esteve associada com idade materna < 20 anos, ser parda, não ter parceiro fixo, não ter emprego remunerado, ter 
três ou mais filhos e dependência de álcool. As mulheres com três ou mais nascimentos tiveram 14 vezes mais probabilidade 
de	ter	uma	gravidez	indesejada.	Usuárias	de	drogas,	principalmente	de	cocaína	e	crack,	apresentam	menor	realização	de	
pré-natal e recém-nascidos com baixo peso ao nascer quando comparadas às que não usam substâncias. Conclusão: 
Dependentes de substâncias têm comportamentos de alto risco devido ao uso inconsistente de preservativo, que contribui 
para gravidez não planejada e aborto provocado, tornando-se um grupo vulnerável, que merece atenção nos programas de 
prevenção e esforços de promoção da saúde sexual, para reduzir o aborto provocado nessa população.
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Dependências

P0051

Uso de substâncias psicoativas e comorbidades psiquiátricas na vida adulta em 
indivíduos vítimas de violência sexual na infância

Emi Carneiro Bragiato; Claudia Chaves Dalellucci; Thiago Marques Fidalgo; Dartiu Xavier da Silveira

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

Objetivos: Identificar especificidades na população em tratamento para dependência química, que foi vítima de abuso sexual 
na infância, para proporcionar acompanhamento adequado. Métodos: Realizou-se a análise de uma população constituída por 
pacientes que procuraram o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (PROAD) da Universidade Federal de São 
Paulo,	para	tratamento	do	uso	de	álcool,	maconha,	crack	e/ou	cocaína	no	período	de	2008	a	2016.	Foram	excluídos	os	que	não	
responderam aos questionários ou procuraram tratamento para outras substâncias. Os participantes foram divididos por gênero e 
separados em dois grupos: um que relatou ter sofrido abuso sexual na infância e outro que negou. Resultados: A amostra inicial 
era de 711 participantes; com as exclusões, chegou-se a uma amostra de 620. A idade média foi de 37 anos, sendo 86% homens 
e 14% mulheres. Destes, 13,5% dos homens e 36% das mulheres referiram ter sofrido violência sexual na infância. Sobre o uso de 
substâncias psicoativas, a maioria dos que faziam uso severo relatou ter sofrido abuso. Por exemplo, entre usuários de cocaína, 
33% dos homens e 16% das mulheres referiram ter sido vítimas de violência na infância, contra 19 e 13% dos que negaram tal fato, 
respectivamente. Os resultados encontrados para as outras substâncias apontam para a mesma direção. O grupo dos participantes 
que sofreram violência sexual também apresentou maior prevalência de comorbidades psiquiátricas: 79% dos homens e 84% das 
mulheres apresentaram sintomas graves a moderados no Self-Report Questionnaire (SRQ), por exemplo, contra 57 e 80% do outro 
grupo, respectivamente. Achados semelhantes foram evidenciados nas escalas de depressão e ansiedade. Conclusão: O estudo 
corrobora dados da literatura que relacionam histórico de abuso sexual e relação com desenvolvimento de dependência química e 
outros transtornos mentais. Entre os homens, esse dado parece estar mais fortemente correlacionado com o desenvolvimento de 
comorbidades, já que essa prevalência em tal gênero sofre uma variação mais sensível do que no grupo feminino.
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P0052

Interfaces entre uso de substâncias psicoativas, sintomas depressivos e ansiosos e 
comportamento sexual de risco entre gêneros

Claudia Chaves Dalellucci; Emi Carneiro Bragiato; Thiago Marques Fidalgo; Dartiu Xavier da Silveira

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

Objetivo: Identificar, numa população que realiza tratamento para dependência, se existem diferenças entre os gêneros em 
relação ao uso de substância, sintomas psiquiátricos e comportamento sexual de risco. Método: A amostra inicial era de 711 
pacientes, que procuraram tratamento no Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (PROAD), vinculado ao 
Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, no período de janeiro de 2010 a fevereiro de 2016. Foram 
excluídos	pacientes	que	procuraram	tratamento	para	uso	exclusivo	de	drogas	que	não	fossem	álcool,	cocaína,	maconha	e	crack	
e os que não responderam ao questionário de comportamento sexual ou não tiveram relação sexual nos 6 meses anteriores 
à entrevista, resultando em uma amostra final de 547 indivíduos, que tiveram seus dados de comportamento sexual, uso de 
substâncias e comorbidades psiquiátricas estratificados por gênero e analisados. Resultados: Entre os homens, 96% fizeram 
uso	de	álcool,	53%	de	maconha,	46%	de	cocaína	e	25%	de	crack.	Entre	as	mulheres,	98%	fizeram	uso	de	álcool,	55%	de	
cocaína,	50%	de	maconha	e	23%	de	crack.	Em	relação	aos	sintomas	psiquiátricos,	40%	dos	homens	e	15%	das	mulheres	
apresentaram sintomas leves ou nenhum sintoma no Self-Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20). Em contrapartida, 85% das 
mulheres e 60% dos homens apresentaram sintomas moderados/graves. Sobre o comportamento sexual, 48% dos homens 
e 63% das mulheres não utilizaram camisinha em nenhuma relação sexual. Somente 22% dos homens e 10% das mulheres 
utilizaram camisinha em todas as suas relações; 69% dos homens e 72% das mulheres tiveram relação sexual nos últimos 6 
meses sob efeito de álcool ou outras drogas. Conclusão: A droga mais utilizada em ambos os sexos no ano anterior à coleta 
dos dados é o álcool, seguido de maconha entre os homens e cocaína entre as mulheres. Relação sexual sob efeito de drogas 
pode prejudicar a tomada de decisão para prática sexual segura, e o uso de camisinha nessa população é bastante limitado. 
Sabendo-se da complexidade desses fatores, o tratamento da dependência, a atenção voltada para possíveis comorbidades e 
programas de educação sexual podem produzir impactos positivos nessa população.

Dependências

P0130

Transtorno da dependência da internet em estudantes universitários da área da saúde

Carla Caroline Vieira e Silva; Mércia Helena Salgado Leite de Souza; Bruno Campêlo de Andrade;  
Daniel Victor Lima Gonçalves; Laís Lucena Silveira; Lorenna Batista Braga de Sousa

Universidade Ceuma, MA, Brasil

Objetivos: Estimar a prevalência do transtorno da dependência da internet (TDI) em estudantes universitários da faculdade em 
foco de estudo; descrever o perfil sociodemográfico da amostra estudada; e proporcionar reprodutibilidade ao Internet Addiction 
Test (IAT). Métodos: Estudo prospectivo, descritivo, explorativo, de natureza quantitativa, desenvolvido com uma amostra de 200 
estudantes de graduação da Universidade Ceuma, dos cursos de medicina, psicologia, odontologia, nutrição, farmácia, fisioterapia 
e enfermagem. O IAT foi o instrumento mais utilizado para coleta de dados. Resultados: A amostra estudada tinha, em média, cer-
ca de 23 anos de idade (variando entre 16 e 49 anos), sendo 70% (n = 140) do sexo feminino e 30% (n = 60) do sexo masculino. Em 
relação à qualidade de vida, 59% dos entrevistados relataram estar satisfeitos com suas condições de vida, e 47% apresentaram 
sintomas associados à ansiedade ou à depressão. Em relação ao IAT, 12% da amostra tinha sinais de TDI, 65% de uso compulsivo 
da internet e 23% de uso problemático da internet. Conclusão: Foi encontrada uma correlação positiva entre ser mulher, morar 
sozinho(a) ou com amigos, ser solteiro(a), jovem (até 25 anos), cursar graduação na área da saúde e apresentar comportamento 
compulsivo ou dependente de internet. A prevalência do TDI encontrado foi de cerca de 12% entre os estudantes de graduação da 
Universidade Ceuma, número que está de acordo com a média mundial. O uso abusivo da internet, mesmo não atingindo níveis 
patológicos, está afetando a qualidade de vida dos estudantes.
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Estudo estatístico da relação entre a dependência de álcool e drogas e o suporte familiar 
em pacientes com esquizofrenia

Rafael de Holanda Cardoso; Clarissa de Fátima Santos Filla; Ricardo Sbalqueiro; Carolina Ilkiu Coelho Carmezim; 
Angela C. L. S. Kehrig

Associação San Julian, PR, Brasil

Objetivo: O presente estudo foi elaborado com a intenção de avaliar, nos pacientes portadores de esquizofrenia, em hospital 
especializado em saúde mental da rede do SUS, se há relação entre a dependência química e o suporte familiar. Metodologia: 
Foram incluídos na pesquisa pacientes com diagnóstico de esquizofrenia internados em hospital especializado em saúde mental 
do estado do Paraná no ano de 2017. Para o diagnóstico de esquizofrenia e de dependência química de álcool e drogas, foram 
utilizadas as seções B, C e E da Entrevista Clínica Estruturada de Transtornos do Eixo I (SCID-I) do Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais, 4ª edição (DSM-IV). O suporte familiar foi definido com a investigação da família através de 
três perguntas: 1) Há alguém responsável por acompanhar o paciente no tratamento médico? 2) Há controle da medicação do 
paciente por responsável? 3) Há controle pelo responsável das saídas e atividades do paciente? Para que houvesse suporte 
familiar, era necessário que as três perguntas tivessem respostas positivas; se alguma fosse negativa, o paciente era definido como 
sem suporte familiar. Para análise dos dados, foi utilizado o teste qui-quadrado e o coeficiente V de Cramér, através do programa 
SPSS versão 24. Resultado: Foram avaliados 31 pacientes no período pesquisado. O suporte familiar se mostrou fator protetor 
para a dependência química, com efeito intermediário, com um V de Cramér = 0,28 e p = 0,119. Conclusão: O suporte familiar 
se mostrou como importante fator protetor da dependência química de álcool e drogas em pacientes portadores de esquizofrenia, 
com um efeito intermediário na proteção dos pacientes. É importante que o suporte familiar em pacientes com esquizofrenia seja 
trabalhado e estimulado para proteção dos mesmos.

Dependências

P0481

Transtorno por uso de zolpidem: relato de caso e revisão

Maira Aguiar Werneck; Nathalia Abel Klein; Renata Demarque; Leonardo Peroni de Jesus; João Mauricio Castaldelli-Maia

Centro de Estudos em Saúde Mental do ABC, SP, Brasil

Relato de caso: Paciente de sexo feminino, 32 anos, com histórico psiquiátrico de depressão, insônia e ganho de peso após 
cirurgia bariátrica, em uso de zolpidem 450-600 mg/d (pelo menos 10 mg a cada 1-2 horas). Após falha terapêutica ambulatorial, 
a internação psiquiátrica foi necessária. Optou-se pela descontinuação do zolpidem e otimização medicamentosa. A paciente 
manteve-se abstinente por 5 meses e, após recaída, necessitou ser readmitida para internação. Introdução: O zolpidem é um 
hipnótico não benzodiazepínico, indicado no tratamento da insônia desde a década de 90. É considerado mais seguro, com baixo 
perfil de efeito adverso e menor potencial de abuso, tolerância e dependência que os benzodiazepínicos. Objetivos: Retratar 
paciente com uso abusivo do zolpidem, evoluindo com tolerância, dependência e abstinência relacionada ao uso. Revisar a 
literatura sobre o tema, ademais de determinar as correlações entre o caso apresentado e os dados da bibliografia. Método: 
Apresentação do relato de caso clínico e uma revisão da literatura através da base de dados PubMed, com as palavras-chave: 
zolpidem dependence OR zolpidem abstinence OR zolpidem withdrawal OR zolpidem related disorders OR zolpidem misuse 
OR zolpidem tolerance OR zolpidem abuse. Resultados: Foram relatados 100 casos de abuso e dependência dessa medicação 
desde 1993. Os dados indicam que o risco de dependência de zolpidem foi relacionado a altas doses e uso prolongado; as doses 
utilizadas variaram de 40 a 2.000 mg/d. A abstinência está relacionada a dose e tempo de uso, a convulsão é tônico-clônica 
generalizada e vinculada a superdosagens. Não existe evidências de uma terapêutica farmacológica específica. Observou-se 
um padrão de uso do fármaco, além de dois perfis nos dependentes. Conclusão: Há uma escassez de ensaios clínicos sobre o 
tema; contudo, através desta revisão sistemática, é possível estabelecer características sobre o transtorno por uso de zolpidem. 
Esses achados foram correlacionados ao caso clínico reportado.
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P0503

Relação entre a adição à internet e o impacto da cefaleia

Mateus Mourato Barros; Rubiane Maria Costa Pininga; Pedro Anderson Ferreira Quirino; Hugo Rafael de Souza e Silva

Universidade de Pernambuco (UPE), Laboratório de Prática, Pesquisa e Avaliação em Saúde Mental (LAPPASM), PE, Brasil

Introdução: A cefaleia é um dos problemas de saúde mais prevalentes na população mundial, estimando-se uma prevalência, 
ao longo da vida, superior a 90%. O uso excessivo de internet tem sido relacionado à cefaleia. A literatura científica é escassa 
em estudos que correlacionam esses dois fenômenos. Objetivo: Investigar a relação da adição à internet e o impacto da cefaleia 
em uma amostra de estudantes universitários. Método: Foram entrevistados 73 estudantes de graduação de medicina, sendo 37 
(51,4%) do sexo feminino, com média de idade de 21,08 anos [desvio padrão (DP) = 2,72]. Foram aplicados quatro instrumentos 
de coleta de dados: 1) questionário de caracterização sociodemográfica; 2) questionário baseado na Classificação Internacional 
das Cefaleias, 3ª edição, para diagnosticar cefaleias primárias; 3) a versão em português do Headache Impact Test (HIT-6); 4) a 
versão em português do Online Cognition Test (OCS-BR). Resultados: A prevalência de cefaleia no último ano foi de 76,71%. A 
análise do HIT-6 permitiu evidenciar que em 52,05% da amostra coletada a cefaleia causava algum impacto; dos que afirmaram 
sofrer impacto, 65,71% eram do sexo feminino e 39,47% eram do sexo masculino. A correlação entre a pontuação obtida no 
HIT-6 e na OCS-BR foi de rho = 0,18 e p = 0,83; uma correlação positiva, fraca e não estatisticamente significativa, que aponta, 
porém, para um maior impacto da cefaleia quanto maior o uso de internet. A média da pontuação no HIT-6 foi maior no sexo 
feminino (56,39 pontos) quando comparado ao masculino (51,83 pontos), e essa diferença foi estatisticamente significativa 
(t59 = -2,296; p = 0,02). Os alunos que consideraram ter dificuldade no aprendizado tiveram média da pontuação obtida no HIT-6 
de 55,67 pontos. Já nos que não a relataram, a média foi de 51,45 pontos. Essa diferença foi estatisticamente significativa 
(t59 = 2,02; p = 0,04). Conclusão: O estudo evidenciou uma alta prevalência de cefaleia com impacto negativo na qualidade de 
vida. Não evidenciamos relação entre adição à internet e impacto da cefaleia na qualidade de vida.

Dependências

P0509

Uso problemático de álcool: prevalência e repercussão no desempenho acadêmico de 
uma amostra de estudantes de medicina

Rubiane Maria Costa Pininga; Pedro Anderson Ferreira Quirino; Édisa Brenda Alcântara de Lima; Hugo Rafael de Souza 
e Silva; Mateus Mourato Barro

Universidade de Pernambuco (UPE), Laboratório de Prática, Pesquisa e Avaliação em Saúde Mental (LAPPASM), PE, Brasil

Introdução: O consumo problemático de álcool é prevalente na população mundial, sendo os estudantes universitários um grupo 
de maior vulnerabilidade para esse tipo de uso, que pode acarretar problemas em diversos domínios, merecendo destaque o 
desempenho acadêmico. Objetivo: Estimar a prevalência do uso problemático de álcool e o impacto no desempenho acadêmico 
de estudantes de graduação em medicina de uma instituição pública de Serra Talhada (PE). Método: Foram entrevistados 73 
estudantes, com média de idade de 21,08 anos [desvio padrão (DP) = 2,72]. Foram aplicados dois instrumentos de coletas 
de dados: questionário de caracterização sociodemográfica e a versão em português do Alcohol Use Disorders Identification 
Test (AUDIT). Indivíduos que obtiveram oito pontos ou mais foram classificados com uso problemático de álcool. Resultados: 
Estimou-se uma prevalência de uso problemático de álcool de 21,90%, sendo mais prevalente no sexo masculino (26,31%) 
que no feminino (17,14%). A correlação entre a pontuação obtida no AUDIT e o coeficiente de rendimento foi de rho = -0,04 e 
p = 0,10, uma correlação negativa, fraca e não significante. No entanto, aponta que quanto maior a pontuação obtida no AUDIT, 
menor o coeficiente de rendimento. A diferença entre as médias obtidas no AUDIT em função do sexo não foram estatisticamente 
significativas (p = 0,09). A média da pontuação obtida no AUDIT em função da dificuldade de aprendizado do aluno não foi 
estatisticamente significativa (p = 0,20). Conclusão: Não foi evidenciada repercussão negativa no desempenho acadêmico do 
estudante. Entretanto, a correlação entre AUDIT e coeficiente de rendimento sugere que haja uma possível relação entre as duas 
variáveis, que poderiam ser melhor evidenciadas com ampliação da amostra.
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Consumo de álcool, tabaco e outras substâncias psicoativas entre estudantes de 
medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina

Paola Bonavides; Viviane Feldens; Betine Iser; Fernando Hehn

Universidade do Sul de Santa Catarina, SC, Brasil

Introdução: O consumo de álcool, tabaco e outras substâncias é considerado um problema de saúde pública, visto que está 
associado a fatores que aumentam o risco de comportamentos danosos à saúde. Estudos têm demonstrado que o ingresso 
universitário é um período crítico, de vulnerabilidade para o início e a manutenção do uso de álcool e outras drogas. Nesse 
contexto, há destaque para acadêmicos de medicina que, apesar de informados sobre os danos que o abuso de substâncias 
pode trazer, têm se mostrado vulneráveis a comportamentos de risco. Objetivos: Traçar o perfil do uso de álcool, tabaco e 
outras substâncias psicoativas entre estudantes do curso de medicina da Universidade do Sul de Santa Catarina. Métodos: 
Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, que envolveu a amostra de 310 alunos matriculados entre 
janeiro	e	julho	de	2016,	do	primeiro	ao	oitavo	semestre.	Foram	utilizados	dois	questionários	autoaplicáveis:	o	Alcohol,	Smoking	
and Substance Involvement Screening Test (ASSIST), da OMS, e um questionário sociodemográfico. Resultados: A maioria 
dos estudantes era solteira (97,4%), do sexo feminino (58,7%), estava na faixa etária entre 20-29 anos (76,8%), era da cor 
caucasoide/branca (91%) e morava sozinha (53,9%). Encontrou-se maior prevalência de álcool (94,8%), tabaco (45,2%) e 
maconha (35,8%) para a frequência de uso na vida, sendo também pesquisado o uso mensal e semanal. Em relação ao risco 
para desenvolver dependência, observou-se que, respectivamente, 14,8, 14,5 e 9,4% utilizavam álcool, tabaco e maconha com 
esse padrão. Verificou-se também predominância do consumo de álcool, tabaco e maconha em estudantes do sexo masculino 
e que a religião atuou como um fator de proteção contra o consumo de tabaco e maconha. Conclusão: Identificou-se que as 
substâncias mais consumidas na vida foram as lícitas e que o uso se concentra mais intensamente nos estudantes universitários 
do sexo masculino que declararam não possuir religião.

Dependências

P0551

Impacto da adição à internet no desempenho acadêmico de estudantes de medicina

Mateus Mourato Barros; Rubiane Maria Costa Pininga; Pedro Anderson Ferreira Quirino; Kamille Fabres Neves;  
Hugo Rafael de Souza e Silva

Universidade de Pernambuco (UPE), Laboratório de Prática, Pesquisa e Avaliação em Saúde Mental (LAPPASM), PE, Brasil

Introdução: O Brasil ocupa a quinta posição mundial em número de usuários de internet e a primeira em tempo de conexão, 
sendo, portanto, terreno fértil para possíveis casos de adição à internet (AI). Mesmo com essas perspectivas, não há relatos na 
literatura científica sobre tal adição e suas repercussões na população brasileira. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi estimar 
a sua prevalência e consequências no desempenho acadêmico de estudantes de medicina de uma instituição pública de Serra 
Talhada (PE). Métodos: Foram entrevistados 73 estudantes, sendo 37 mulheres (51,4%). A média de idade foi de 21,08 anos 
[desvio padrão (DP) = 2,72], 100% com acesso à internet. Foram utilizados dois instrumentos: questionário de caracterização 
sociodemográfica e de hábitos de uso da internet e a versão em português da Online Cognition Scale (OCS-BR), cujo ponto 
de corte para estabelecer indivíduos adictos para o sexo feminino é obter pontuação maior ou igual a 78 pontos, e para o 
masculino, pontuação maior ou igual a 92 pontos. Resultados: Observou-se prevalência de AI de 71,23% na amostra estudada, 
sendo 74,28% para o sexo feminino e 68,42% para o masculino. A média da pontuação na OCS-BR foi de 116,24 pontos 
(DP = 30,59), e a mediana, de 115. Não houve diferença estatística (p maior ou igual a 0,05) na média da pontuação da OCS-BR 
em função do sexo. A correlação entre a pontuação na OCS-BR e o coeficiente de rendimento (CR) do aluno foi de rho = -0,17 
e p = 0,17, ou seja, uma fraca correlação negativa, sugerindo que, à medida que a pontuação na OCS-BR aumenta, diminui a 
pontuação obtida no CR. No entanto, limitações no tamanho da amostra restringem possíveis inferências. Não houve diferença 
estatisticamente significativa na média da OCS-BR quando comparou-se o grupo de indivíduos que relataram dificuldade no 
aprendizado em função do uso excessivo da internet (p = 0,06). Conclusão: O estudo evidenciou uma alta prevalência da AI 
na amostra estudada, porém não evidenciamos repercussões negativas. Apesar disso, deve-se considerar que, ampliando a 
amostra, é possível evidenciar melhor o impacto da AI no rendimento acadêmico do aluno.
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Uso de drogas em uma amostra de estudantes de medicina

David Mercante; Farah Serhan; Carolina Lummy; Dartiu Xavier da Silveira; Thiago Marques Fidalgo

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

Introdução: O consumo de substâncias psicoativas (SPA), como álcool, tabaco e drogas ilícitas, é um problema de saúde pública. 
Estudos revelam que o consumo de SPA entre estudantes de medicina tem alta prevalência e que essa população tem maior 
vulnerabilidade a comportamentos de risco. Objetivo: Fazer um levantamento do uso de SPA entre estudantes de um curso de 
medicina e identificar fatores relacionados. Método: Foram convidados a participar os alunos do primeiro ao sexto ano do curso 
de medicina de uma universidade pública da cidade de São Paulo. Os alunos que concordaram em participar preencheram 
um questionário com dados sociodemográficos e um inventário sobre seu padrão de uso de substâncias. Resultados: Um 
total de 279 alunos participaram da pesquisa. Destes, 108 indivíduos (38,7% do total) pertenciam ao ciclo básico (primeiro e 
segundo anos), 107 ao ciclo profissionalizante (terceiro e quarto anos, 38,3%) e 64 ao internato (quinto e sexto anos, 33,0%). 
Foram identificadas diferenças significativas (p < 0,05) em relação ao uso, no ano anterior à pesquisa, de tabaco, maconha, 
anfetamina e solvente. Quanto ao uso no mês anterior à pesquisa, houve diferença significativa no uso de tabaco, álcool, 
alucinógenos e anfetaminas. Além disso, foi identificada diferença significativa para satisfação com a escolha profissional, 
desempenho acadêmico e já ter considerado abandonar o curso. Também se identificou diferença quanto à participação no 
centro acadêmico, atitude mais prevalente entre os alunos do ciclo básico. Conclusão: Concluiu-se que, ao longo do curso de 
medicina dessa universidade, ocorreu aumento nas taxas de uso de SPA.
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Relação entre autopercepção do padrão de uso de maconha e uma medida objetiva de 
severidade de uso (Cannabis Use Disorder Identification Test - Revised)

Paulo Rogério Morais; Dimitri Daldegan Bueno; Lucas Maia; Thiago Masques Fidalgo; Dartiu Xavier da Silveira

Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes (PROAD), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), SP, Brasil 

Objetivo: O estudo buscou verificar as associações entre a autopercepção que usuários de maconha têm do seu padrão de uso 
e uma medida objetiva de severidade do uso. Método: Uma amostra composta de 9.141 indivíduos respondeu a uma pesquisa 
online, na qual se autoclassificavam em relação ao uso ou não de maconha: não usuário, usuário ocasional, usuário habitual 
ou usuário disfuncional. Além de responder a um questionário sociodemográfico e outros instrumentos, os participantes que 
se declararam usuários de maconha também responderam ao Cannabis Use Disorder Identification Test - Revised (CUDIT-R), 
que categoriza o uso de cannabis em faixas de severidade baseadas no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, 5ª edição (DSM-5): sem diagnóstico, transtorno leve ou transtorno moderado ou grave. Resultados: Com relação à 
autoclassificação, 13,4% daqueles que se declararam usuários ocasionais, 45% entre os que se classificaram como usuários 
habituais e 89,7% dos que se classificaram como usuários disfuncionais obtiveram pontuação compatível com o diagnóstico 
de transtorno moderado ou grave por uso de cannabis. Também foi observado que a pontuação obtida no CUDIT-R indicou que 
65,4% dos que se declararam usuários ocasionais, 23,6% dos que se classificaram como usuários habituais e 2,4% dos que 
diziam ser usuários disfuncionais não preenchiam critérios para o diagnóstico de transtorno por uso de cannabis. Conclusões: 
Os resultados apresentados indicam que a autopercepção que o indivíduo tem acerca do seu padrão de uso de maconha não 
corresponde, necessariamente, a uma medida objetiva de severidade de uso de cannabis, sendo que indivíduos que classificam 
seu uso de maconha como disfuncional ou ocasional tendem a avaliar a severidade do seu padrão de uso com mais acurácia 
do que aqueles que se declaram usuários habituais. Esses achados podem contribuir para subsidiar decisões no campo da 
prevenção ou redução de danos ou tratamento dos transtornos por uso de cannabis.
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Psicopatia corporativa, observações preliminares: aspectos diagnósticos

Belarmino Alves de Azevedo; Talvane Marins de Moraes

Universidade Iguaçu (UNIG), RJ, Brasil

Introdução: Psicopatas corporativos (de “colarinho branco”) possuem significativa prevalência nos cargos superiores empresariais 
em relação à população geral. Distinguem-se pela perspicácia e insólita ambição por liderança e poder, em qualquer instituição, e 
não raro envolvem-se em corrupções. Objetivo: Identificar, preliminarmente, algumas características diagnósticas relativas ao estilo 
corporativo psicopático, essencial ao diagnóstico de psicopatia corporativa. Método: Utilizou-se a pesquisa qualitativa exploratório-
descritiva. Alguns elementos da observação sistemática, obtidos por um observador participante, foram incorporados, após a 
observação assistemática inicial. Dos 12 casos identificados, dois deles, de instituições diferentes, foram os sujeitos deste estudo, 
por cerca de 2 anos. Para o diagnóstico de personalidade psicopática, considerou-se a violação dos direitos dos outros, uma das 
características essenciais do diagnóstico de personalidade antissocial do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 
5ª edição (DSM-5) (2013), e dois dos quatro fatores de Hare (2003), fatores 1 e 2 (estilos inter-relacional e afetivo-emocional), 
com algumas modificações que introduzimos. Resultados: O estilo corporativo psicopático, nesses dois casos, foi constituído 
por: 1) talento ou virtude pró-social diferenciada; 2) camaleonismo; 3) parasitismo; 4) elevada discrepância entre o exercício de 
atribuições superiores e o seu nível inferior de formação profissional; 5) messias/“salvador da pátria”; 6) alpinismo hierárquico 
socioinstitucional; 7) ambição/controle do poder corporativo/liderança. Conclusões: O diagnóstico de psicopatia corporativa 
pode resultar das associações entre o estilo corporativo psicopático e uma das seguintes opções diagnósticas: 1) diagnóstico de 
transtorno de personalidade antissocial da DSM-5 ou da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 
Saúde, 10ª edição (CID-10); 2) diagnóstico de psicopatia, segundo as escalas de Hare (Hare, 1991 e 2003); ou 3) diagnóstico de 
personalidade psicopática, acima considerado.
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Análise de Rasch da versão em português (Brasil) do Internet Addiction Test

Pedro Anderson Ferreira Quirino; Caroline Ângela Hirschheiter; Mateus Mourato Barros; Rubiane Maria Costa Pininga; 
Hugo Rafael de Souza e Silva

Universidade de Pernambuco (UPE), Laboratório de Prática, Pesquisa e Avaliação em Saúde Mental (LAPPASM), PE, Brasil

Introdução: A adição à internet (AI) é um fenômeno clínico que possui mais de 48 instrumentos psicométricos para rastreá-lo. 
O mais utilizado é o Internet Addiction Test (IAT), que foi traduzido para mais de 18 idiomas, com suas qualidades psicométricas 
verificadas em mais de 31 estudos. Apenas dois outros estudos verificaram a validade de construto da IAT por meio da Análise de 
Rasch. Objetivo: Verificar as qualidades psicométricas da IAT por meio da Análise de Rasch. Método: Foram entrevistados 359 
estudantes de graduação da área da saúde da Universidade de Pernambuco (UPE), com média de idade de 19,49 anos [desvio 
padrão (DP) = 2,30]. A amostra foi composta por 75,5% de mulheres. Foram utilizados dois instrumentos de coleta de dados, a 
versão em português (Brasil) da IAT e um questionário de caracterização sociodemográfica. As qualidades psicométricas estudadas 
foram consistência interna, índice de separação, mapa item-pessoa, ajustamento dos itens ao modelo de Rasch (infit e outfit) e 
poder discriminativo dos itens. Resultados: O IAT apresentou coeficiente de consistência interna de 0,99 e índice de separação de 
2,45. O infit and outfit mean-square (MNSQ para infit foi superior a 1,30 nos itens 09, 10, 18, 19 e 20 e nos itens 04, 07 e 09 quando 
observado o outfit. A correlação ponto bisserial de todos os itens foi maior ou igual a 0,30, e a análise do mapa item-pessoa revelou 
que os itens medem adequadamente pessoas com níveis de dificuldade iguais ou superiores à média. Conclusão: Para sustentar 
a evidência da unidimensionalidade, é necessário que, no máximo, 5% dos itens não se ajustem ao modelo. Além disso, para haver 
validade de construto analisado, os itens devem medir todos os seus níveis de dificuldade. Portanto, a versão em português (Brasil) 
da IAT possui frágeis evidências de validade de construto na amostra estudada.
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Perfil epidemiológico de depressão e ansiedade em uma cidade do sul de Minas Gerais

Ana Carolina Dalarmelina Almança; Paulo José Oliveira Cortez

Faculdade Medicina de Itajubá, MG, Brasil

Objetivo: Verificar a prevalência de pacientes com transtornos mentais atendidos em hospitais e centros de saúde de Itajubá 
(MG). Método: Realizou-se um estudo observacional, descritivo, transversal e retrospectivo, analisando prontuários médi-
cos por meio da estatística descritiva. O nível de confiança foi de 95% e um poder de 80%, com amostra de 1.298 pessoas. 
Utilizou-se o programa BioEstat 5.0 para teste estatístico qui-quadrado, com análise bivariada dos dados. Resultados: A 
prevalência de transtornos mentais foi de 27,6% para depressão e 46,6% para ansiedade. Verificou-se proeminência de de-
pressão entre mulheres de 40 a 49 anos e acima dos 60 anos e evidência marcante de ansiedade em mulheres entre 40 e 49 
anos e 20 e 29 anos, com uma relação quase 1,5 vezes maior no desenvolvimento de ansiedade em detrimento da depressão. 
Conclusões: Os dados corroboram a natureza multifatorial de problemas de saúde mental, buscando ajudar no planejamento 
de ações relacionadas à melhora da qualidade de vida dos pacientes, identificando os fatores associados aos quadros de 
transtornos mentais e conscientizando a equipe de saúde e a população sobre a importância do tema.
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Perfil epidemiológico de uma clínica de internação para tratamento psiquiátrico e das 
dependências químicas e comportamentais na zona sul do Rio de Janeiro

Verena Barroso Bastos; Thais Oliveira Simões

Espaço Clif, RJ, Brasil

Objetivo: Descrever o perfil clínico-epidemiológico de pacientes atendidos em uma unidade de internação psiquiátrica na 
zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Método: Foram analisados os dados de todos os pacientes já internados na clínica de 
internação psiquiátrica Espaço Clif, Rio de Janeiro, Brasil. Os dados foram coletados através do banco de dados eletrônico 
TOTVS Hospitalar, processados através do software SPSS versão 15.0 e analisados através da estatística descritiva simples. 
Foram analisados dados referentes ao número de pacientes internados, qual programa terapêutico seguiram (psiquiatria ou 
dependências), gênero, idade, média de dias de internação e reinternações. Resultados: Dos 2.134 prontuários avaliados, 
57,7% pertenciam a pacientes do sexo masculino. A idade média dos pacientes internados foi de 38,75 anos; 45,1% dos 
pacientes tinham idade entre 21 e 40 anos. Um total de 29,5% seguiu a programação terapêutica das dependências químicas e 
comportamentais, e 70,5% seguiram a programação da psiquiatria. Em relação ao histórico psiquiátrico, 25,5% dos pacientes 
internados já haviam sido internados previamente na instituição, enquanto 74,5% foram primeiras internações. Quanto ao 
tempo de internação, a máxima foi de 1.607 dias, caracterizando uma moradia assistida, enquanto a mínima foi de 1 dia; a 
média foi de 32,2 dias de internação. Conclusões: A clínica de internação Espaço Clif realiza diversos tipos de atendimento, 
desde consulta psiquiátrica de emergência (24 horas) até internações psiquiátricas. Há uma grande diferença no motivo 
de busca pela internação na clínica, no que se refere ao programa terapêutico a ser seguido na internação: dependências 
químicas e comportamentais ou psiquiatria. Podemos ver as diferenças na procura de ano a ano, desde a abertura da clínica 
em 2012, inclusive padrões de busca no fim/começo do ano e antes/durante/depois do carnaval.
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O uso de álcool como fator de risco para mortalidade no estudo de Carga Global de 
Doença no Brasil, 2015

Cecília Silva Costa Bonadiman; Cássio José de Souza Pereira, Ana Paula Souto Melo

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), MG, Brasil

Objetivo: Descrever as principais causas de morte relacionadas ao uso de álcool no Brasil, por sexo e unidades da federação (UF), 
em 2015. Método: Estudo descritivo, com dados do estudo Global Burden of Disease - Brasil 2015 (GBD Brasil 2015), que gerou 
estimativas corrigidas de mortalidade para o Brasil, com base nos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do 
Ministério da Saúde. As taxas foram padronizadas por idade. Resultados: Em 2015, o uso de álcool foi responsável por 82.420 
mortes no Brasil (39,95/100.000 habitantes). Destas, 72.621 ocorreram em homens (9,39% do total; 74,65/100.000 homens) e 
9.799 em mulheres (1,68% do total; 9,26/100.000 mulheres). O uso de álcool foi um dos fatores de risco que mais contribuiu para 
a mortalidade no país, sendo sexto colocado entre os homens e 18º entre as mulheres. Além disso, o uso de álcool foi responsável 
pelo maior número de mortes (por 100.000 habitantes) para: cirrose (17,46 homens; 3,79 mulheres), acidentes de transporte 
(14,42 homens; 2,17 mulheres), neoplasias (10,22 homens; 2,05 mulheres), suicídio e violência interpessoal (10,14 homens; 0,81 
mulheres), transtornos mentais e decorrentes do uso de substâncias (8,15 homens; 0,92 mulheres) e doenças cardiovasculares 
(5,78 homens; 1,1 mulheres). A Região Nordeste apresentou as maiores taxas de mortalidade (por 100.000 habitantes) devido 
ao uso de álcool em homens: Sergipe (100,3), Ceará (98,58), Alagoas (94,61), Pernambuco (93,47) e Paraíba (92,47). Entre as 
mulheres, as maiores taxas de mortalidade foram da Região Norte e da Região Nordeste: Acre (12,52), Amapá (12,21), Tocantins 
(12,08), Maranhão (11,91) e Alagoas (11,52). Conclusões: Por se tratar de um dos principais fatores de risco preveníveis de 
mortalidade, esses dados reforçam a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas preventivas para o consumo nocivo de 
álcool, bem como o fortalecimento de estratégias de tratamento, principalmente para os homens da Região Nordeste do país.
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Prevalência de sintomas associados a depressão e ansiedade em estudantes de 
medicina segundo a Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão

Laís Lucena Silveira; Renata Cristina Araújo de Abreu; Carla Caroline Vieira e Silva; Daniel Victor Lima Gonçalves; 
Iracema Gomes Lucena Silveira

Universidade Ceuma, MA, Brasil

Objetivos: Estimar a prevalência de sintomas depressivos e ansiosos entre os estudantes de medicina da Universidade Ceuma segundo a Hospital Anxiety 
and Depression Scale (HADS). Descrever o perfil sociodemográfico da amostra estudada. Verificar os principais fatores associados à gravidade e ao risco 
de apresentar depressão e ansiedade.  Compreender como a presença de sintomas relacionados a depressão e ansiedade afeta a qualidade de vida dos 
estudantes de medicina. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, com delineamento transversal, de cunho descritivo, exploratório e analítico, de natureza 
quantitativa, desenvolvido para estimar a prevalência dos sintomas associados a depressão e ansiedade em estudantes de graduação do curso de medicina da 
Universidade Ceuma. O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário, dividido em duas partes, sendo que a primeira é referente à identificação 
e caracterização dos participantes, levantando questões importantes, como dados sociodemográficos, questões referentes ao período anterior da graduação e 
relacionadas ao estado psicoemocional atual. A segunda parte é composta por questões fechadas, que contêm a escala padrão para diagnóstico dos agravos, 
utilizando	a	HADS,	que	possui	uma	escala	tipo	Likert	para	avaliação.	O	desenvolvimento	do	estudo	ocorreu	em	conforme	com	as	normas	da	resolução	nº	466/12	
do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, e o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Ceuma, 
em São Luís (MA). Foi aprovado pelo CEP sob o parecer nº CAAE 51690515.9.0000.5084; todos os participantes foram informados sobre o objetivo do estudo, 
tiveram a livre opção de participar ou não do mesmo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido em duas vias. Vale comentar que não houve 
recusa em participar do estudo. Resultados: Encontrou-se uma prevalência de prováveis casos de depressão leve de 23%, sendo ainda 31% da amostra 
caracterizada como possíveis casos de depressão leve, traduzindo um total de 54% de indivíduos com sintomas depressivos. As variáveis que apresentaram 
maior significância na subescala de depressão do HADS (HADS-D), através da análise de variância ANOVA, ou seja, que obtiveram p < 0,05, foram: gênero, 
período, realizar acompanhamento psicológico ou psiquiátrico e considerar-se em desequilíbrio em relação à própria saúde mental. O sexo feminino apresentou 
maiores níveis de depressão. Os alunos que cursam o internato médico foram os que apresentaram menores níveis de sintomas depressivos. Em relação à 
ansiedade, encontrou-se a prevalência de sintomas ansiosos em 17,2% da amostra, com 33,4% de resultados inconclusivos e 49,3% de casos improváveis, 
obtendo-se 50,6% entre casos possíveis e prováveis. Constatou-se uma alta prevalência de sintomas ansiosos entre os estudantes de medicina, variando entre 
17 e 20%, de acordo com a média mundial, com correlação significativa entre os resultados obtidos com a HADS para ansiedade e o sexo feminino, período do 
curso (ciclo básico) e preparatório para o vestibular, assim como nos que se consideraram com equilíbrio da saúde mental prejudicado. Estudantes que já fizeram 
acompanhamento psicológico ou psiquiátrico apresentaram menores níveis de ansiedade, bem como menor índice de sintomas depressivos. Conclusão: O 
estudo observou um alto número de estudantes portadores de sintomas depressivos, em concordância com outros estudos de prevalência nacional e mundial. A 
prevalência encontrada é indicativa de que a escola médica possa ser um fator predisponente para tais sintomas. Além disso, é demonstrada uma reciprocidade 
negativa entre assertividade e nível de depressão, sugerindo que esta pode interferir no comportamento assertivo, tão importante durante a formação profissional, 
acarretando danos ao conhecimento profissional e ao aprendizado da experiência médica e podendo culminar, inclusive, no abandono do curso e até em suicídio. 
A desvalorização dos sintomas ansiosos e depressivos pode retardar a identificação e resultar em um tratamento inadequado. Tais resultados podem contribuir 
para a melhora do ambiente educacional, a promoção da saúde mental e consequente desenvolvimento de uma nova geração de médicos.
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Perfil epidemiológico das pessoas transexuais atendidas no Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Pernambuco: uma visão da psiquiatria

Jadiel Luis da Silva; Leonardo Machado; Marcus Vinícius de Morais Sousa; Catarina de Moraes Braga

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), PE, Brasil

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição (DSM-5) conceitua gênero como papel público, em geral 
juridicamente reconhecido, como homem ou mulher. A incongruência entre o sexo anatômico e a identidade de gênero é vista de 
diferentes maneiras, tanto como uma patologia geradora de sofrimento importante quanto como uma condição do ser humano. 
A prevalência de pessoas transexuais vem aumentando ao longo dos anos, assim como a busca por hormônios e a realização 
de procedimentos cirúrgicos relacionados à transexualidade. Apesar de o processo cirúrgico e a hormonização não definirem a 
transexualidade, para muitos é um passo importante na redução de sintomas disfóricos. Nota-se que o cuidado com a saúde dessa 
população necessita ser estruturado, pois esta se submete a riscos mais elevados de adoecimentos físicos e psíquicos. Infelizmente, 
tais pessoas acabam por ser vítimas de discriminações, violências e exclusão social, aumentando a probabilidade de envolverem-
se com abuso de substâncias psicoativas, apresentarem comportamento ansioso, depressão e suicídio, além de infecções, como 
pelo vírus do HIV. Indivíduos com prejuízos na educação, nos vínculos empregatícios e baixa renda, pontos avaliados como 
nucleares na epidemiologia social, apresentaram maiores chances de desenvolver ansiedade e depressão. Compreender os perfis 
de saúde dos transexuais é desafiador e fundamental, uma vez que o acesso aos serviços de saúde muitas vezes é difícil. Diante 
do exposto, este trabalho teve por objetivo avaliar o perfil epidemiológico da população transexual e sua interface com a psiquiatria, 
atendida no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. A pesquisa foi realizada através da coleta de dados 
nos prontuários, usando questionário composto por 23 perguntas, entre múltipla escolha e discursiva.

XXXV Congresso Brasileiro de Psiquiatria

Rev Bras Psiquiatr. 2017;39(Supl Esp)

Epidemiologia

P0168

Epidemiologia do suicídio no Maranhão entre 2012 e 2014

Diessika Helena Costa Halvantzis; Cândida Helena Lopes Alves; Gabriela Lopes Carvalho Marques; Diogo Leonardo 
Rodrigues Monteiro das Chagas; Ana Iza Guterres Mendes; Caio Rodriguez Lima Neuenschwander Penha

Hospital Nina Rodrigues, MA, Brasil

Introdução: Mais de 800.000 pessoas morrem por suicídio por ano no mundo. Segundo levantamento da Organização das 
Nações Unidas (ONU), as estimativas apontam que, até 2020, cerca de 1,5 milhões de pessoas cometerão suicídio todos os 
anos (ONU, 2017), demonstrando a importância de realizar estudos sobre o tema. Objetivo: Traçar um perfil epidemiológico do 
suicídio no Maranhão, para entender suas causas e a parcela da população sob maior risco, e assim implementar e desenvolver 
mecanismos de prevenção mais eficazes. Método: Trata-se de um estudo descritivo, no qual foi realizada uma análise dos dados 
epidemiológicos referentes à mortalidade por suicídio no estado do Maranhão no período de 2012 a 2014, utilizando dados do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Os 
dados estudados foram: a) coeficiente bruto de mortalidade; b) coeficiente proporcional para faixas etárias, gênero, escolaridade, 
local de ocorrência, raça, estado civil e região de saúde do Maranhão. Resultados: Entre os anos de 2012 e 2014, ocorreram 
89.126 óbitos no estado do Maranhão, sendo 704 óbitos por suicídio, o que corresponde a 0,78% da mortalidade geral no período. 
Os indivíduos com maior número de ocorrências foram do sexo masculino, com 408 mortes (57%), solteiros (55%) e dos municípios 
de São Luís e Imperatriz (20 e 11%, respectivamente). As faixas etárias com o maior número absoluto de casos foram 20-29 anos 
(29%) e 30-39 anos (23%), sendo o local de ocorrência com maior número de casos o domicílio, correspondendo a 62% dos 
casos. Conclusão: O coeficiente médio de óbitos por suicídio por 100.000 habitantes no Maranhão no período estudado foi de 
3,42 óbitos, abaixo do encontrado em outras regiões do país, como Sul e Centro-Oeste (9,3 e 6,1 óbitos/100.000 habitantes, 
respectivamente) e da média brasileira, que se encontra em torno de cinco mortes por 100.000 habitantes.
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Levantamento epidemiológico das internações psiquiátricas da macrorregião norte do 
Ceará nos anos de 2015 e 2016

Larissa Maria Lino de Sousa; Mikkael Duarte dos Santos; Aryanderson de Carvalho Eloi

Faculdades Inta, CE, Brasil

Objetivo: Descrever as características epidemiológicas das internações de uma unidade psiquiátrica da macrorregião norte do 
Ceará no período de 2015 a 2016. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva documental, com abordagem quantitativa. 
O levantamento dos dados aconteceu a partir do sistema Hospidata da unidade de internação psiquiátrica (UIP) do Hospital 
Dr. Estevam, no município de Sobral (CE), que é alimentado pelas autorizações de internação hospitalar (AIH) preenchidas 
na admissão do paciente à internação. Resultados: Os dados foram categorizados em número de internações, sexo, idade, 
municípios assistidos, tempo médio de internação, diagnósticos e número de reinternações. Foram contabilizadas 831 internações 
nos 2 anos, 529 em 2015 e 302 em 2016 (redução de 43%). A prevalência do sexo masculino ocorreu em ambos os anos, sendo 
392 em 2015 e 226 em 2016. Em relação à faixa etária da pesquisa, houve predomínio da segunda e terceira décadas de vida. A 
maior idade computada foi de 86 anos, por transtorno depressivo, e a menor, de 15 anos, por psicose não especificada (PNE). A 
média para o tempo de internamento foi de 9,7 dias em 2015 e 9,2 dias em 2016. Houve internações de pacientes procedentes 
de 32 cidades do estado, com o município de Sobral liderando com 380 internações nos 2 anos do levantamento. Os motivos 
mais comuns das internações foram: PNE, transtorno mental devido ao uso de substâncias psicoativas (TMDUSP), esquizofrenia, 
transtorno bipolar, depressão e tentativa de suicídio, com as internações relacionadas ao TMDUSP alcançando o seu pico em 
fevereiro de 2015, com 18 internações, coincidindo com o término do carnaval e sendo o que mais motivou reinternações durante 
os 2 anos pesquisados. Conclusão: Homens jovens com quadros psicóticos ou TMDUSP perfazem o perfil dos pacientes que 
dão entrada na UIP pesquisada. Este dado sugere que a rede de atenção psicossocial da Região Norte deve dirigir esforços no 
cuidado ambulatorial para esse público.
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Sintomas depressivos em alunos de medicina de uma instituição do noroeste paulista

Matheus Zanuto Perin; Rafaela Barcelos Andrade; José Rubens Naime; Ariane Bueno Del Álamo;  
Débora Izelli Yoshimatsu; Mariana Oliveira Marasca; Daniela Cristina dos Santos Bofo

Centro Universitário de Votuporanga (UNIFEV), SP, Brasil 

Objetivos: Investigar a prevalência de sintomas depressivos em alunos de medicina de uma instituição do noroeste paulista; 
comparar os dados obtidos com a população em geral; correlacionar dados com as variáveis idade, sexo, período do curso, se 
mora sozinho, se já teve ou faz tratamento para depressão e se usa ou já fez uso de medicamentos antidepressivos durante o 
período acadêmico. Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo, transversal, com a população de 297 alunos de medicina 
do segundo, quarto, sexto, oitavo e 10º períodos. O critério de exclusão foi o não consentimento do aluno. Os instrumentos 
utilizados	foram:	Inventário	de	Depressão	de	Beck	[Beck	Depression	Inventory	(BDI-II)]	e	questionários	contendo	as	variáveis	
qualitativas e quantitativas. Resultados: Os resultados foram avaliados pelos testes de inferência de correlação dos dados com 
nível de significância de 5% (nível de confiança de 95%). Foram determinadas as frequências absoluta e relativa, média e desvio 
padrão. A amostra obtida foi de 231 alunos, com uma média de idade de 22,67±2,94 anos, sendo 160 do sexo feminino e 71 do 
sexo masculino. Dentro desta, 48,92% foram classificados sem depressão, 37,23% com depressão leve, 9,96% com depressão 
moderada e 3,90% com depressão grave. Assim, 12,68 e 14,38%, respectivamente, do sexo masculino e do feminino apre-
sentaram depressão moderada ou grave. Além disso, 20,78% dos alunos relataram estar fazendo ou já ter feito algum tipo de 
acompanhamento para depressão, e 25,54% referiram ter usado ou estar em uso de antidepressivo. Além do mais, 15,45% dos 
acadêmicos afirmaram ter pensamento suicida. Conclusão: Os resultados obtidos demonstraram uma incidência de sintomas 
depressivos superior ao encontrado na população geral e semelhante em relação aos estudantes de medicina. Contradizendo 
a literatura, não houve predomínio significativo da prevalência do sexo feminino sobre o masculino. Entre os acadêmicos avalia-
dos, culpa, interação social, insônia, fadiga e indecisão foram as principais queixas.
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Epidemiologia

P0214

Níveis de depressão e ansiedade em estudantes do primeiro ano do curso de medicina 
de uma universidade pública em Belém do Pará

Fernando Mateus Viégas Brandão; Julia Torres Barbosa; Carolina Ventura Silva; Patrícia Regina Bastros Neder;  
Mariseth Carvalho de Andrade; Henrique Guimarães Gomes

Universidade do Estado do Pará (UEPA), PA, Brasil

Objetivos: Identificar os níveis de depressão e ansiedade nos estudantes do primeiro ano do curso de medicina de uma 
universidade pública do estado do Pará. Metodologia: O estudo se caracterizou por ser do tipo transversal e descritivo, tendo 
casuística composta por 80 estudantes do primeiro ano do curso de medicina. Para coleta de dados, foram utilizados os inventários 
autoaplicáveis	Beck	Depression	Inventory	(BDI),	para	determinar	os	níveis	de	depressão,	e	o	Beck	Anxiety	Inventory	(BAI),	para	
determinar os níveis de ansiedade. Resultados: Foram encontrados sintomas de depressão em 38,8% dos estudantes pesquisados, 
sendo 30% classificados entre os níveis leve e moderado e 8,8% em nível moderado/grave. Em relação aos níveis de ansiedade, 
48,9% dos estudantes apresentaram sintomas, sendo 38,8% em nível leve, 8,8% em nível moderado e 1,3% em nível grave. 
Tanto os níveis de depressão quanto os de ansiedade foram mais prevalentes em mulheres, sendo 57,5% para ambos; 42,5% dos 
acadêmicos não apresentaram sintomas de nenhuma das duas doenças, 15% apresentaram apenas sintomas leves de ansiedade 
e 3,8% apenas de sintomas moderados da doença; 7,5% dos alunos apresentaram somente sintomas em nível leve/moderado 
de depressão, e apenas 1,3% somente sintomas moderados/graves da mesma doença; 18,8% foram classificados com sintomas 
leves de ansiedade e leve/moderado de depressão; 2,5% apresentaram sintomas leves/moderados de depressão e moderados de 
ansiedade, simultaneamente; 5% apresentaram sintomas moderados/graves de depressão, concomitante com sintomas leves de 
ansiedade; por fim, 2,5% apresentaram sintomas moderados/graves de depressão e moderados de ansiedade, simultaneamente. 
Conclusão: Mediante os dados apresentados, percebem-se os níveis preocupantes de depressão e ansiedade em alunos que 
estão apenas no primeiro semestre de curso. Esses dados nos fornecem subsídios para debater e analisar o assunto de maneira 
crítica, a fim de reduzir os danos e melhorar a saúde mental dos futuros profissionais da saúde.

Epidemiologia

P0290

Preditores do risco de depressão em idosos

Tania Bof de Andrade; Yeda Aparecida de Oliveira Duarte; Fabiola Bof de Andrade

Faculdade de Saúde Pública (FSP), Universidade de São Paulo (USP), SP, Brasil

Objetivo: Avaliar os fatores relacionados à incidência de depressão entre idosos não institucionalizados do município de São 
Paulo. Métodos: Este foi um estudo longitudinal, com dados provenientes do estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento 
(SABE). O SABE é um estudo longitudinal de múltiplas coortes, com uma amostra representativa da população de 60 anos ou 
mais residentes no município de São Paulo. O estudo teve início no ano de 2000 e tem como objetivo avaliar as condições de 
vida e de saúde dessa população. No presente estudo, são utilizados dados de todos os idosos que participaram do SABE nos 
anos de 2006 a 2010 e que não apresentavam depressão no ano de 2006. A variável dependente foi a depressão, avaliada por 
meio da escala de depressão geriátrica. As variáveis independentes foram avaliadas no ano de 2006 e incluíram: medidas socio-
demográficas, fatores relacionados ao estilo de vida, medidas de saúde geral e funcionalidade familiar. A análise estatística foi 
feita por meio de estatística descritiva, para avaliação da incidência de depressão e distribuição das variáveis independentes. A 
avaliação da associação entre a depressão e as variáveis independentes foi feita por meio de análise de regressão múltipla, com 
estimação dos riscos relativos e respectivos intervalos de confiança de 95%. Resultados: Verificou-se que 11,3% dos idosos 
desenvolveram depressão no período. A partir do modelo de regressão múltipla, verificou-se que o risco de desenvolvimento de 
depressão foi significativamente maior entre os idosos com incapacidades. Idosos com elevada e moderada disfuncionalidade 
familiar apresentaram maiores riscos de depressão quando comparados àqueles pertencentes a famílias funcionais [risco rela-
tivo 3,32 (IC95% 1,85-8,03) e 3,86 (IC95% 2,03-5,45); respectivamente]. Conclusão: A incidência de depressão está associada 
à condição de saúde física e à funcionalidade familiar.
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Epidemiologia

P0319

Prevalência de transtornos depressivos e ansiosos em acadêmicos de medicina em uma 
universidade do sul do país

Luiz Gustavo Rachid Fernandes; Andrey Biff Sarris; Thais Carolina Klepa; Bruno Diniz Batista;  
Cintia Natalia Liberato de Souza; Ana Claudia Garabeli Cavalli Kluthcovsky; Fabiana Postigline Mansani

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), PR, Brasil

Introdução: No período universitário, uma série de fatores estressores, como excesso de tarefas acadêmicas, falta de 
motivação com a profissão escolhida, conflitos com professores, entre outros, podem levar ao desenvolvimento de transtornos 
mentais, entre eles depressão e ansiedade. Objetivos: Este trabalho tem como objetivo determinar a prevalência de sintomas 
depressivos e ansiosos e os fatores correlacionados, incluindo fatores socioeconômicos dos acadêmicos do curso de medicina 
da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Método: Trata-se de um estudo descritivo, com desdobramentos transversais e 
longitudinais, no qual foram aplicados questionários a todos os acadêmicos do primeiro ao quarto do curso que assinaram o 
termo de consentimento livre e esclarecido. Utilizaram-se três questionários diferentes, um com o levantamento das questões 
socioeconômicas dos acadêmicos, outro para o screening	de	sintomas	depressivos	[Inventário	de	Depressão	de	Beck	(Beck	
Depression	Inventory	–	BDI)]	e	o	último	para	avaliação	de	sintomas	ansiosos	[Inventário	de	Ansiedade	de	Beck	(Beck	Anxiety	
Inventory – BAI)]. O teste exato de Fisher unicaudado foi utilizado para variáveis qualitativas, e para as quantitativas, o teste 
one-way ANOVA, com análise post-hoc	pelo	 teste	de	Tukey-Kramer.	As	diferenças	 foram	consideradas	significativas	quando	
p < 0,05. Resultados: Obtivemos uma amostra de 87 indivíduos, sendo 48,2% do sexo masculino; 35,6% dos acadêmicos 
apresentavam transtornos depressivos significativos, com uma média de 11,06 [desvio padrão (DP) = 8,39] no BDI (0-63). Em 
relação aos transtornos ansiosos, 37,9% apresentavam sintomas significativos, com uma média de 10,21 (DP = 8,65) no BAI 
(0-63). Conclusão: A prevalência de depressão e ansiedade na amostra estudada foi maior que na população geral, sendo o 
segundo ano o que apresentou as maiores taxas no BDI e no BAI.

Epidemiologia

P0377

Perfil epidemiológico da enfermaria de saúde mental do Hospital Santa Marcelina do 
Itaim Paulista

Daniela Malatesta de Lima; Maira Pinheiro Maux Lessa; Emi Carneiro Bragiato; Bernardo Banducci Rahe; Viviani Botaro

Hospital Santa Marcelina, SP, Brasil

Objetivo: Descrever o perfil clínico epidemiológico dos pacientes internados que obtiveram alta hospitalar da enfermaria de 
saúde mental do Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista, localizado no extremo da zona leste da cidade de São Paulo, durante 
o ano de 2016. Metodologia: Estudo epidemiológico, transversal, do tipo descritivo, no qual foram revisados os registros de 283 
pacientes que estiveram internados e receberam alta hospitalar da enfermaria de saúde mental durante o ano de 2016. Foram 
analisados os seguintes dados: sexo, idade, tipos de alta, dias de internação e diagnóstico. Resultados: Conforme análise dos 
dados coletados, os resultados apontaram que a maior parte dos pacientes internados que receberam alta hospitalar é do sexo 
feminino (cerca de 55%) e possui idade entre 13 e 87 anos, com maior prevalência da faixa etária entre 31 e 40 anos de idade 
(26,85%). Os transtornos psiquiátricos mais prevalentes encontrados foram transtorno afetivo bipolar (36,04%), seguido por 
esquizofrenia (29,33%), episódios depressivos (4,59%), diagnósticos relacionados ao uso de substâncias (3,88%) e transtorno 
de personalidade (2,47%). Os dias de internação a que esses pacientes se submeteram variaram de 0 a 165 dias, com maior 
prevalência no intervalo de 11 a 15 dias (18,37%). Em relação ao tipo de alta a que esses pacientes foram submetidos, foram 
encontrados os seguintes Resultados: ata médica (84,10%), alta a pedido (4,95%) e transferência para outro serviço (10,95%). 
Não houve nenhum óbito durante o período. Conclusão: Há maior prevalência entre os pacientes do sexo feminino, da faixa 
etária entre 31 e 40 anos de idade, com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar, por um período de 11 a 15 dias de internação 
hospitalar, e a maior parte deles obteve alta médica.
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Epidemiologia

P0472

Correlação entre as taxas de consumo de álcool e sensação de produtividade dos 
estudantes de medicina da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral

Marcelo A. Guanabara; Ana Carolina Pereira Gonçalves; Aliã Siqueira Vieira; Diana Maria da Silva;  
Daniela Remontti; Luiz Filipe Dassuncao Souza; Priscila Reinaldo de Menezes

Universidade Federal do Ceará (UFC), CE, Brasil

Objetivo: Este trabalho visa correlacionar a frequência do uso de álcool e seus efeitos deteriorantes nas atividades 
desempenhadas pelos estudantes do primeiro ao oitavo semestre do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará, 
Campus Sobral, no ano de 2016. Método: Foi aplicado, em 2016, o Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) entre 
226 alunos do primeiro ao oitavo período do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral. Através 
dele, mensurou-se a frequência de consumo de álcool (abstêmio, consumo mensal, quinzenal, semanal ou quase diário) e 
a frequência de sensação de improdutividade em decorrência do consumo de álcool nos últimos 12 meses (nunca, algumas 
vezes, mensalmente, semanalmente ou diariamente). Resultados: Do total de 226 acadêmicos, 29,5% relataram abstenção, 
40,1% consumo mensal ou menor, 23,8% consumo de duas a quatro vezes ao mês, 5,3% consumo duas a três vezes por 
semana e 1,3% quatro ou mais vezes por semana. Quanto à sensação de improdutividade, entre os que declararam consumo de 
forma quinzenal a semanal, 11,1% mencionaram sensação de improdutividade mensalmente, e 24% alegaram senti-la menos 
de uma vez ao mês. Já entre os que relataram consumo de bebida alcoólica de duas a três vezes por semana, 17% vivenciaram 
improdutividade por conta do consumo, de forma mensal. Todos os que tinham consumo de quatro vezes semanais ou mais se 
sentiam improdutivos mensalmente. Conclusões: Nota-se, portanto, que há progressiva correlação entre os níveis de consumo 
de álcool e os prejuízos à produtividade do corpo discente. Conclui-se também que 6,6% dos estudantes relataram consumo 
de álcool com frequência semanal, o que os classifica como um grupo de risco para piora da qualidade de vida por abuso de 
substância. Sendo assim, fazem-se necessárias ações conjuntas entre os projetos de extensão e o corpo discente, no intuito de 
fornecer orientação acerca dos prejuízos do abuso de álcool para o desempenho acadêmico e profissional.

Epidemiologia

P0553

Perfil da mortalidade por depressão no território brasileiro

Pedro Henrique Velasco Pondé de Sena; Gabriela Oliveira Barbosa; Venandra Ribeiro e Andrade;  
Maíra de Castro Fernandes; Eduardo Pondé de Sena

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, BA, Brasil

Objetivo: Identificar o perfil da mortalidade por depressão nas regiões brasileiras. Método: Trata-se de um estudo descritivo 
e analítico, de caráter retrospectivo, baseado em dados secundários do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). 
Entre 2010 e 2014, foi contabilizada a mortalidade geral dos indivíduos por depressão no Brasil, de acordo com as variáveis 
idade, sexo, raça/cor, estado civil e escolaridade. Resultados: Observou-se, em relação à mortalidade geral, um equilíbrio 
entre os anos de 2010 e 2014; contudo, a Região Nordeste e a Região Sudeste são as principais responsáveis pelo expressivo 
percentual da mortalidade, representando, respectivamente, 34,7 e 34% do total. Em relação ao sexo, as mulheres são as 
principais vítimas, atingindo 60,4%, sendo a faixa etária mais acometida após 60 anos, alcançando 65,3%. Ao analisar estado 
civil, percebeu-se um equilíbrio entre mulheres solteiras, casada e viúvas. Já na escolaridade, apesar do expressivo número 
de ignorados, as vítimas com nenhuma escolaridade ou até 3 anos de estudo foram a maior parcela, 44,5%, sendo as pessoas 
brancas mais acometidas, 58,9%. Conclusões: Apesar de a mortalidade por depressão ser equilibrada desde 2010, observou-
se um desequilíbrio entre as regiões. Esse desequilíbrio pode ser minimizado através de investimento educacional, melhora 
da orientação diagnóstica e terapêutica, assim como medidas em saúde pública para a redução dos óbitos. É um investimento 
que vale a pena, pois trata-se de uma patologia considerada uma endemia contemporânea e que tem potencial de cura com 
adequado acompanhamento clínico. Além disso, com o aumento da expectativa de vida, urge este investimento, tendo em vista 
que o principal perfil epidemiológico da mortalidade por depressão são as mulheres idosas, com baixa escolaridade, geralmente 
brancas e das regiões Nordeste e Sudeste do país.
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P0584

O perfil dos óbitos por episódios depressivos ou transtorno depressivo recorrente no 
Brasil no período de 1996 a 2014

Bruna Elisa Arsego; Rafael Tsujiguchi Quirino; Mariana Ananias Barroso; João Paulo Odorizzi; Amanda Oliveira Santos; 
Rogério Matheus de Moraes Júnior; Gilmara Peixoto Rister

Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), SP, Brasil 

Objetivo: Traçar o perfil dos óbitos por episódios depressivos ou transtorno depressivo recorrente no Brasil nos anos de 
1996 a 2014. Metodologia: Se trata de um estudo ecológico, realizado por meio de análise estatística descritiva de dados 
disponibilizados pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Por se tratar de dados secundários de domínio público, 
o estudo não necessitou de apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Nota-se que os episódios de óbitos no 
Brasil por episódio depressivo e transtorno depressivo recorrente aumentaram significativamente entre os anos de 1996 e 2014, 
com pico no ano de 2011 (509 mortes). A faixa etária mais afetada por essas patologias, culminando em óbito, são as pessoas 
entre 60 e 79 anos, com 1.941 óbitos; seguida pelos idosos com mais de 80 anos, alcançando 1.941 óbitos; pessoas entre 40 
e 59 anos, somando 1.216 óbitos; adultos em sua segunda e terceira décadas de vida, com 481 óbitos; e, por último, crianças 
e jovens entre 1 e 19 anos, 42 óbitos. Em relação ao gênero, notamos que as mulheres vão mais a óbito por essas patologias, 
somando um total de 3.045 casos, contra 2.054 casos relacionados ao sexo masculino. Nota-se, ainda, que os casos de óbitos 
relacionados a episódios depressivos (4.616 óbitos) predominam sobre os de transtorno depressivo recorrente (483 óbitos) 
em ambos os sexos. Quanto ao nível escolar, os que possuíam entre 1 e 3 anos de escolaridade foram os mais acometidos, 
seguidos pelos que não frequentaram o ambiente escolar. Porém, é importante ressaltar que da maior parcela desses óbitos 
não foi possível obter o nível escolar das vítimas. Conclusões: A depressão é um assunto social de grande relevância para a 
saúde pública e necessita ser encarada no planejamento das ações do SUS e em todos os níveis de gestão. Com esses dados, 
espera-se contribuir para tornar o tema mais discutido em nossa sociedade.
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Espiritualidade

P0259

Escala de Atitudes Relacionadas à Espiritualidade (ARES): estudo de validação

Camilla Casaletti Braghetta; Clarice Gorenstein; Frederico Camelo Leão; Camila Bertini Martins;  
Yuan Pang Wang; Homero Vallada

Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade (ProSER), LIM23, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo 
(USP), SP, Brasil 

Introdução: Observa-se a necessidade de estabelecer uma escala para avaliar espiritualidade dentro do contexto cultural 
brasileiro, minimizando contaminação com outros construtos. Objetivos: Realizar análises psicométricas (confiabilidade e va-
lidade) da Escala de Atitudes Relacionadas à Espiritualidade (ARES), para mensurar aspectos relacionados à espiritualidade. 
Métodos: Foi desenvolvida uma escala de 11 itens, denominada ARES. Para avaliar a confiabilidade e validade da ARES, o 
questionário foi testado em estudantes de medicina (n = 85) e em uma população de religiosos (n = 85). Os resultados foram 
explorados através das análises de consistência interna, confiabilidade teste-reteste e análise fatorial exploratória. Resultados: 
O alfa de Cronbach encontrado em cada item foi ≥ 0,982, e o coeficiente de correlação intraclasse apontou boa reprodutibilidade 
da escala. A análise fatorial exploratória apontou um único fator. Nas análises psicométricas, foram observadas propriedades 
adequadas da ARES, mostrando evidências de confiabilidade e validade do instrumento. Conclusão: A escala ARES permitiu 
operacionalizar o construto espiritualidade para pesquisas quantitativas. É um instrumento unidimensional, desenvolvido em 
idioma português, que permite avaliar de forma breve atitudes relacionadas à espiritualidade do indivíduo. Apresentou proprie-
dades psicométricas de consistência interna excelente e indicou ser reprodutível em população de estudantes universitários e 
religiosos. Para estudos futuros, é necessário ampliar as análises psicométricas do instrumento, bem como determinar a sua 
aplicabilidade em indivíduos com diferentes contextos culturais e religiosos.
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Espiritualidade

P0458

Perfil religioso/espiritual de pacientes graves em tratamento por eletroconvulsoterapia 
no Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP

Camilla Casaletti Braghetta; Everton de Oliveira Maraldi; Homero Vallada; Frederico Camelo Leão; Sergio Paulo Rigonatti

Programa de Saúde, Espiritualidade e Religiosidade (ProSER), LIM23, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo 
(USP), SP, Brasil

Objetivos: Levantar o perfil de religiosidade de pacientes graves submetidos a tratamento de eletroconvulsoterapia no Instituto 
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) e comparar com o 
de outros estudos que também utilizaram avaliação de religiosidade. Método:	Foi	aplicado	o	instrumento	Duke	Religious	Index	
(DUREL), que avalia religiosidade organizacional, religiosidade não organizacional e religiosidade intrínseca em pacientes 
submetidos a eletroconvulsoterapia (ECT). Foram gerados dados de estatística descritiva, os quais foram comparados com os 
de outros estudos, empregando a DUREL em população clínica e não clínica. Resultados: Um total de 50 pacientes preencheu 
a escala. As frequências e médias apontam para uma amostra predominantemente religiosa e com índices consideráveis de 
religiosidade intrínseca [média (M) = 3,82, desvio padrão (DP) = 1,38]. Dos entrevistados, 92% possuíam uma afiliação religiosa, 
sendo em sua maioria católicos (46%); 36% frequentavam cultos uma vez por semana, e 36% realizavam práticas religiosas 
individuais diariamente. Conclusões: A ECT é um tratamento biológico altamente eficaz e bem estabelecido para uma série 
de transtornos psiquiátricos. Entre as principais indicações para o uso da ECT, estão a depressão maior psicótica, a catatonia 
maligna, o estupor depressivo, a psicose resistente à farmacoterapia, a síndrome neuroléptica maligna e a depressão maior 
no idoso. Poucos estudos abordam a religiosidade em pacientes com transtornos mentais graves, apesar de esses pacientes 
serem, em sua grande parte, religiosos e referirem necessidades religiosas/espirituais. Um rastreio breve sobre a religiosidade/
espiritualidade pode ser útil para que esses pacientes possam se beneficiar de intervenções culturalmente competentes, 
considerando-se, ainda, o impacto da espiritualidade/religiosidade para a saúde mental.

Espiritualidade

P0425

Perfil espiritual e nível de compreensão dos acadêmicos de medicina de Sergipe acerca 
do conceito de espiritualidade

Maria Nathália Prado Simões Mendonça; Isis Almeida Coelho Rego; Camila Iêda de Andrade; Mateus Nogueira Moura; 
Matheus Cisneiros Silva de Oliveira; Sarah Martins Barros de Almeida Paz; Lilian de Araújo Melo Mendes

Universidade Tiradentes (UNIT), SE, Brasil

Objetivo: Entender como os acadêmicos de medicina do estado de Sergipe conceituam o termo espiritualidade, assim como 
seus perfis espirituais, correlacionando com sua influência no comportamento acadêmico e, futuramente, profissional. Método: 
O desenho de estudo é exploratório, descritivo, transversal, com abordagem qualitativa e com uso de dados quantitativos. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e teve 624 alunos participantes. A amostra da pesquisa foi 
casual simples, e os critérios de inclusão foram a maioridade e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. O 
instrumento de coleta foi um questionário de entrevista estruturado em 25 perguntas. Resultados: A maioria dos entrevistados 
entende espiritualidade como crença e relacionamento com Deus e/ou crença em algo que transcenda o corpo físico. Como 
realizam íntima associação com a religiosidade, buscam através dela formar seus conceitos acerca do tema. Quanto ao perfil, 
a maioria acredita em Deus, se considera católico e acredita na perpetuação da alma após a morte, apesar de dedicar pouco 
tempo a atividades religiosas, como os encontros ou ler a bíblia, por exemplo. Conclusões: Os entrevistados ainda vinculam 
fortemente o conceito de espiritualidade ao de religião, restringindo-o. O perfil dos estudantes de medicina foi o esperado 
quando comparado ao padrão da sociedade sergipana avaliado pelo IBGE no último censo. Apesar da importância do tema, o 
conhecimento é escasso dentro da universidade e advém basicamente das religiões dos estudantes.
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Genética

Infância e Adolescência

P0335

Biomarcadores de estresse oxidativo e polimorfismos genéticos de glutationa-S-
transferase em pacientes com esquizofrenia

Fábio Aparecido Borghi; Angélica Marta Lopes; Lorena Forner; Thais Nigro Andreguetto; Eduardo Alves de Almeida; 
Dorotéia Rossi Silva Souza; Gerardo Maria de Araujo Filho

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), SP, Brasil

Objetivos: Avaliar biomarcadores do estresse oxidativo, incluindo malondialdeído (MDA), capacidade antioxidante total (TEAC) 
e polimorfismos genéticos de glutationa S-transferase (GSTM1 e GSTT1) em pacientes com esquizofrenia, considerando 
também perfil clínico e hábitos de vida. Métodos: Foram estudados 162 indivíduos, sendo 53 com esquizofrenia [grupo de 
estudo (GE)] e 109 sem sinais clínicos da doença [grupo controle (GC)]. Para análise de MDA e TEAC, subdividiu-se o GE em 
GE-1, composto por 26 pacientes responsivos ao tratamento medicamentoso, e GE-2, com 27 pacientes refratários, sendo 
que GCe (controles) foi composto por 36 indivíduos sem a doença. Todos responderam questionário clínico-demográfico e 
foram submetidos a coleta de sangue periférico. Extraiu-se o DNA genômico total, seguido da amplificação dos fragmentos 
polimórficos por reação em cadeia da polimerase. MDA e TEAC foram analisados por cromatografia líquida de alta resolução 
e espectrofotometria, respectivamente. Admitiu-se erro α de 5%. Resultados: Houve aumento dos níveis plasmáticos de MDA 
em GE-1, comparado a GCe (p < 0,0001), enquanto TEAC mostrou-se semelhante entre os grupos (p > 0,05). O genótipo 
GSTM1 apresentou maior frequência em GC (20%) comparado a GE (7%; p = 0,0301). Houve semelhança na distribuição do 
genótipo GSTT1 e na combinação dos genótipos GSTT1 e GSTM1 em ambos os grupos (p > 0,05). Tabagismo, diabetes melito 
(DM) e hipertensão arterial sistêmica (HAS) prevaleceram em GE, comparado a GC (p < 0,0001, p < 0,0001 e p = 0,0016, 
respectivamente). Conclusão: Nível elevado de MDA e marcador de peroxidação lipídica, assim como tabagismo, DM e HAS, 
associam-se à esquizofrenia, enquanto o genótipo GSTM1 destaca-se nos controles, sugerindo caráter protetor à doença.

P0122

Prevalência de transtornos alimentares e seus sintomas em uma grande amostra 
comunitária de crianças e adolescentes

Rafael Falk Giannotti; Elson Asevedo; Jair Mari

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

Introdução: Apesar de frequentemente os transtornos alimentares (TA) terem seu início na infância e adolescência, os dados 
sobre a prevalência desses transtornos nessa faixa etária são escassos. Objetivo: Descrever as taxas de TA e seus sintomas 
em uma grande amostra comunitária de crianças e adolescentes brasileiros. Método:	Este	estudo	é	parte	do	High	Risk	Cohort	
Study for Psychiatric Disorders (HRC-Brasil). Foram avaliados 2.512 jovens de 5 a 15 anos de 57 escolas de São Paulo e Porto 
Alegre. A avaliação de TA e seus sintomas foi realizada utilizando-se o Development and Well-Being Assessment (DAWBA), 
aplicado com os pais. A análise descritiva das variáveis contínuas foi feita através de média e desvio padrão e de porcentagem nas 
variáveis categóricas. O teste qui-quadrado foi utilizado para descrever a associação entre variáveis categóricas. Resultados: 
A idade média da amostra foi de 9,7 anos (desvio padrão 1,9), sendo 53% do sexo masculino. A prevalência de TA foi de 0,4% 
(um indivíduo com anorexia nervosa e nove indivíduos com TA não especificado). Os sintomas-chave de TA estiveram presentes 
em 28,7% da amostra, sendo mais frequentes no sexo feminino. Mais especificamente, 20,5% das crianças consideravam-se 
gordas apesar de serem muito magras (26,6% no sexo feminino e 15,1% no sexo masculino, qui-quadrado 51,16, p < 0,001); 
13% envergonhavam-se do quanto comiam (16,1 versus 10,3%, qui-quadrado 18,08, p < 0,001); 2,5% apresentavam vômitos 
autoinduzidos (2,7 versus 2,3%, qui-quadrado 0,40, p = 0,53); 7,6% consideravam que suas decisões quanto a refeições 
atrapalhavam a vida (8,4 versus 7,0%, qui-quadrado 1,85, p = 0,17); e 4,8% culpavam-se por comer muito (7,2 versus 2,7%, 
qui-quadrado 27,94, p < 0,001). Conclusão: Até o melhor do nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a avaliar as taxas 
de TA em uma grande amostra comunitária de jovens no Brasil. Os dados encontrados reforçam a importância da avaliação de 
TA e seus sintomas em crianças e adolescentes.
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Infância e Adolescência

P0253

Prevalência de diagnósticos de transtornos mentais

Leonardo Muniz Soares Dias Duarte; Fábio Mello Barbirato Nascimento Silva; Francisco Batista Assunção Júnior; 
Gabriel Bronstein Landsberg; César Luis Reichert; Paola Ribas Gonzalez da Rocha; Nelson Belcavello Macedo

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Objetivo: Avaliar a prevalência de diagnósticos de transtornos mentais no serviço de psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia 
do Rio de Janeiro no ano de 2015 e compará-los com a literatura. Métodos: Entre abril e dezembro de 2015, 111 pacientes 
foram atendidos por médicos alunos do Curso de Atualização em Psiquiatria da Infância e da Adolescência, na Santa Casa do 
Rio de Janeiro. Resultados: Dos 111 prontuários estudados, o sexo masculino constituiu 76,5% do total. Cerca de 56,7% das 
crianças situavam-se na faixa etária entre 5 e 10 anos; seguiram-se 37,8% de maiores de 10 anos, e o restante foram 5,4% 
de menores de 5 anos. Em relação à demanda da psicopatologia diagnosticada no serviço nesse período, listamos a primeira 
hipótese diagnóstica feita no primeiro atendimento. Esse percentual está de acordo com o percentual de diagnósticos propostos 
e não com o número de prontuários levantados: transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) (29,7%), retardo 
mental (24,3%), transtorno do espectro autista (18,9%), transtornos ansiosos (15,3%), transtorno de aprendizagem (6,3%), 
transtorno de conduta (5,4%), transtorno de humor (3,6%, sendo três pacientes com depressão e um com transtorno do humor 
bipolar), transtorno obsessivo-compulsivo (0,9%) e negligência e abuso (0,9%). Conclusões: Em relação ao sexo, mais de dois 
terços dos pacientes atendidos eram do sexo masculino, estando em concordância com os trabalhos publicados. Os dados 
avaliados por esta pesquisa mostram uma maior prevalência de pacientes atendidos na idade escolar. A literatura mostra que 
o número de crianças com transtorno mental aumenta com a idade; a taxa de prevalência média entre os pré-escolares é de 
10,2%, e entre os adolescentes, de 16,5%. Em relação à psicopatologia, a doença com mais suspeição clínica foi o TDAH, que 
corresponde, de fato, ao principal diagnóstico em crianças de 3 a 17 anos, com 5,8% de prevalência.

Infância e Adolescência

P0587

Sono e ritmo circadiano em crianças e adolescentes com transtorno afetivo bipolar: uma 
revisão sistemática

Fábio Henrique Queiroz Pereira; Roberta Vieira da Nóbrega; Matias Carvalho Aguiar Melo; Marta Gabriela Silvestre 
Coelho de Carvalho; Marcelo Labanca Delgado Perdigão; Bárbara Rolim Chaves; Mariana Brasil Sá

Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto, CE, Brasil

O transtorno afetivo bipolar (TAB) em crianças e adolescentes permaneceu subdiagnosticado e subtratado durante muito tempo. 
O prognóstico do TAB nessa população costuma ser pior do que na população adulta, representando uma apresentação mais 
grave da doença, incluindo maiores taxas de tentativas de suicídio e comorbidades, maior incidência de psicose e má resposta ao 
tratamento medicamentoso com lítio. Apesar do papel central do sono na doença bipolar, existem poucos estudos sobre o assunto 
na população pediátrica e adolescente. Este trabalho realizou uma revisão sistemática dos artigos publicados nas bases de dados 
PubMed e Cochrane até o ano de 2016, que analisavam a relação entre sono e doença bipolar na infância e adolescência. Foram 
excluídos artigos em idiomas que não o inglês, estudos com pacientes sem o diagnóstico de TAB, assim como revisões, relatos 
de caso e opiniões de especialistas. Os dados foram classificados de acordo com o desenho do estudo e seus participantes. Ao 
final, foram analisados 13 estudos, sendo seis transversais e sete prospectivos, dos quais cinco eram do tipo caso-controle e 
dois do tipo coorte. Em todos eles, detectaram-se alterações do sono nos pacientes portadores de TAB. Portanto, a alteração do 
sono e do seu ritmo pode ser um marcador precoce do aparecimento e da progressão do TAB em jovens com risco familiar para 
desenvolver transtornos do humor, assim como a perturbação continuada do sono contribui para recaídas nos episódios de humor. 
Percebe-se que muitos dos pacientes jovens com TAB apresentam alterações do sono antes do diagnóstico da doença bipolar, 
levantando, então, o questionamento sobre se essas modificações teriam algum valor preditivo para o seu diagnóstico precoce e, 
consequentemente, menor retardo no seu tratamento e, possivelmente, um melhor prognóstico.



Infância e Adolescência

P0627

Painel sobre o uso de carbamazepina no tratamento de comportamento agressivo em 
crianças

Isabella Patrícia Lando Dacroce; Pedro Felipe Portella Deroza; Maria Aparecida Nunes Fontana;  
Franciani Dal Forno Scholz

Universidade da Região de Joinville (Univille), SC, Brasil

Introdução:	A	carbamazepina	(CBZ)	é	comumente	vista	perante	a	comunidade	médica	como	uma	alternativa	para	o	tratamento	
de comportamento agressivo em crianças (CAC). Objetivo: Realizar uma revisão sistemática de forma a montar um painel 
descritivo	do	uso	da	CBZ	no	tratamento	do	CAC.	Método: Revisão da literatura, com pesquisa na base de dados PubMed, sem 
limite de data, através dos descritores: carbamazepine + aggressive behavior + children. Resultados: Na década de 80, um 
artigo	relatou	que	a	CBZ	foi	eficaz	no	tratamento	do	CAC.	Na	década	de	90,	relataram-se	dois	casos	em	que	a	CBZ	foi	utilizada	
com	sucesso	para	controle	do	CAC;	outro	artigo	relatou	eficácia	da	CBZ	no	tratamento	do	CAC.	Em	um	estudo	aberto	com	10	
crianças hospitalizadas devido a comportamento agressivo, foi relatado declínio dos sintomas de agressividade. Em um artigo de 
revisão	sistemática,	foi	apresentada	a	possibilidade	do	uso	da	CBZ	para	controle	dos	CAC.	Na	sequência,	um	estudo	duplo-cego,	
placebo-controlado,	com	crianças	hospitalizadas,	não	encontrou	diferença	estatística	entre	o	tratamento	com	CBZ	e	placebo.	
No	início	do	ano	2000,	uma	revisão	sistemática	não	encontrou	evidências	sobre	a	ação	da	CBZ	no	tratamento	de	CAC;	logo	
após,	foi	publicada	outra	revisão,	na	qual	os	autores	afirmavam	que	a	CBZ	provavelmente	seja	ineficaz	no	tratamento	do	CAC.	
Na	sequência,	mais	uma	revisão	sistemática	também	não	encontrou	efeito	da	CBZ	na	redução	de	CAC.	Duas	recentes	revisões	
recomendaram	cautela	na	utilização	de	CBZ	para	tratamento	do	CAC,	devido	à	baixa	qualidade	das	evidências.	Conclusões: 
A	utilização	da	CBZ	para	controle	do	CAC,	atualmente,	não	apresenta	evidências	científicas	consistentes,	e	estudos	primários	
seriam	importantes	para	uma	definição	do	papel	da	CBZ	no	tratamento	do	CAC.
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Medicina do Sono

P0531

Barulho interferindo na qualidade do sono das mulheres apenadas no Centro de 
Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão, de João Pessoa (PB)

Izabela Lima Fonseca; Breno Guedes de Melo; Bruno Moura Lacerda; Jeovana Soares Mourão;  
Marília Belmont Magalhães de Souza; Racire Porto da Cunha Neves; Sarah Mariz Queiroga Veras Pinto

Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE), PB, Brasil

Introdução: O sono é um estado ordinário de consciência, complementar ao da vigília, onde há repouso normal e periódico, 
caracterizado pela suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial e motora voluntária. Objetivo: Analisar a 
interferência do barulho na qualidade do sono das mulheres apenadas no Centro de Reeducação Feminina Maria Júlia 
Maranhão, de João Pessoa (PB). Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada no Centro de Reeducação 
Feminina Maria Júlia Maranhão. A amostra do estudo foi constituída por 72 apenadas, confinadas em regime fechado e 
semiaberto, no período entre maio e junho de 2014. A investigação teórica fundamentou-se em bibliografia especializada, e o 
instrumento de coleta de dados utilizado foi o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh. A pesquisa foi analisada com foco 
no método quantitativo e qualitativo. Resultados: Após análise, houve relevância no que se refere ao acordar durante a noite: 
24 apenadas enquadraram-se na categoria nenhuma vez, o que representa 33% delas; cinco acordam menos de uma vez 
durante a semana; e 13 acordam uma a duas vezes por semana à noite. Dado importante é que 31 entrevistadas acordam 
mais de três vezes por semana durante a noite, o que interfere negativamente na qualidade do sono. Entre os inúmeros 
fatores que interferem nesse aspecto, o barulho vem sendo relatado por 40% das entrevistadas. A superlotação das celas não 
permite a boa acomodação de todas, fazendo com que muitas fiquem conversando durante a madrugada, movimentando-
se e interferindo na qualidade do sono das demais. Conclusões: Os resultados deste estudo provocam reflexões sobre a 
importância do planejamento de intervenções da estrutura física, no sentido de modificar fatores ambientais que propiciem 
ruídos durante o período noturno, de forma que a privação de sono das apenadas seja diminuída, reduzindo sua interrupção, 
visto que o sono é uma experiência subjetiva do indivíduo e deve ser respeitada como tal.
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Medicina do Trabalho

P0268

Perfil sociodemográfico de enfermeiros com depressão de um hospital filantrópico de 
Campo Grande (MS)

Tatiane Laís Tanahara; Marina Franco Panovich; Milena Nakase Takayassu; Lettícia Parreira Neves;  
Stela da Silva Chiquetto; Maria Clara Siufi; Vinicius Henrique Baziquetto

Universidade Anhanguera-Uniderp, MS, Brasil

Objetivo: Traçar o perfil sociodemográfico dos enfermeiros que assistem em um hospital filantrópico de Campo Grande (MS), sem 
diagnóstico	prévio	de	depressão,	mas	que	foram	classificados	com	depressão	pelo	Inventário	de	Depressão	de	Beck.	Método: 
Trata-se de um estudo quantitativo, analítico, observacional e transversal, com 89 enfermeiros da Associação Beneficente Santa 
Casa de Campo Grande (MS), de maio de 2015 a novembro de 2016. Foram incluídos todos os enfermeiros que participaram 
voluntariamente, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, e excluídos os que já tinham diagnóstico de depressão, 
não atuavam em assistência, os afastados e os que não concordaram em participar. Foram aplicados dois questionários, um de 
autoria própria (com perfil sociodemográfico, qualidade de vida e de trabalho e saúde mental) e outro validado, o Inventário de 
Depressão	de	Beck,	versão	 revisada	 [Beck	Depression	 Inventory	 II	 (BDI-II)]	 (1979),	que	classifica	o	avaliado	sem	diagnóstico	
prévio de depressão em: sem alteração, com disforia e com depressão. Resultados: Dos 89 enfermeiros, 78 (87,6%) não tiveram 
alteração, nove (10,1%) mostraram disforia, e dois (2,2%), depressão. Os dois (100%) com depressão eram mulheres, solteiras 
e tinham até 30 anos. Uma (50%) era graduada, e uma (50%), pós-graduada. Uma (50%) alegou receber de um a dois salários 
mínimos, e uma (50%), quatro a cinco salários mínimos. Conclusão: A prevalência em mulheres sugere a composição histórica da 
profissão, assim como fatores biopsicossociais e a maior procura por serviços de saúde. A faixa etária citada pode ser justificada 
pela instabilidade da liberação estrogênica no período fértil. O matrimônio também é citado como protetor para doenças psíquicas, 
concordando com o trabalho. A relação com a renda familiar sugere uma insatisfação com a remuneração, enquanto o nível de 
escolaridade discorda da literatura, que relaciona depressão com baixa escolaridade.
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P0077

A influência do lazer e dos plantões na prevalência de depressão em enfermeiros de um 
hospital filantrópico de Campo Grande (MS)

Marina Franco Panovich; Tatiane Laís Tanahara; Milena Nakase Takayassu; Maria Clara Siufi;  
Vinícius Henrique Baziquetto; Lettícia Parreira Neves; Stela da Silva Chiquetto; Daniella Brunelli D’Avila de Santana

Universidade Anhanguera-Uniderp, MS, Brasil

Objetivo: Correlacionar a prevalência de depressão com a quantidade de lazer e de plantões semanais nos enfermeiros de 
um hospital filantrópico em Campo Grande (MS) sem diagnóstico de depressão anterior. Método: Trata-se de um estudo 
quantitativo, analítico, observacional e transversal, com 89 enfermeiros da Associação Beneficente Santa Casa de Campo 
Grande (MS), realizado no período de maio de 2015 a novembro de 2016. Foram incluídos todos os enfermeiros que 
participaram voluntariamente, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, e excluídos os que já tinham diagnóstico 
de depressão, os que não atuavam em assistência, os que estavam afastados e os que não concordaram em participar. Foram 
aplicados dois questionários, um de autoria própria (com perfil sociodemográfico, qualidade de vida e de trabalho e saúde 
mental)	e	outro	validado,	o	Inventário	de	Depressão	de	Beck,	versão	revisada	[Beck	Depression	Inventory	II	(BDI-II)]	(1979),	
que classifica o avaliado sem diagnóstico prévio de depressão em: sem alteração, com disforia e com depressão. Resultados: 
Dos 89 enfermeiros, 78 (87,6%) não tiveram alteração, nove (10,1%) mostraram disforia, e dois (2,2%), depressão. Daqueles 
com disforia, cinco (55,5%) possuíam duas ocasiões de lazer semanal. Dos com depressão, um (50%) possuía um momento de 
lazer semanal, e um (50%) possuía três ou mais. Dos com disforia, quatro (44,4%) realizavam três ou mais plantões semanais, 
enquanto que, daqueles com depressão, um (50%) realizava um plantão semanal, e um (50%) fazia três ou mais. Conclusão: 
A quantidade de lazer sugere a maior relação com depressão e disforia, ou seja, que pouco descanso e recreação possam 
causar depressão, assim como a comorbidade já instalada faz com que o indivíduo se afaste dessas atividades. A relação da 
quantidade de plantões com a depressão pode ser justificada pela sobrecarga, que é considerada um fator que contribui para o 
aumento do estresse emocional e físico, que pode desencadear vários adoecimentos, como a depressão.



Neurociências

P0012

Correlatos neurais das emoções positivas

Leonardo Machado; Amaury Cantilino

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), PE, Brasil

Objetivo: Realizar uma revisão sistemática sobre estudos humanos reportando correlatos neurais das emoções positivas. 
Método: A busca por artigos foi conduzida em janeiro de 2016 em duas bases de dados diferentes: MEDLINE, através do 
PubMed	(http://www.pubmed.gov),	e	Web	of	Science	(http://www.isiknowledge.com).	Foram	utilizadas	as	seguintes	palavras-
chave: neural correlates and positive emotions; neurobiology and positive emotions; neurobiology and happiness; neural 
correlates and happiness; neuroscience and happiness. A pesquisa foi realizada para cada uma dessas combinações. As 
palavras-chave deveriam aparecer no título ou no resumo, e a busca foi restringida a artigos escritos em inglês. Não foi feita 
restrição quanto ao ano de publicação. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, com uso de técnicas de neuroimagem ou 
eletroencefalográficas, para investigar correlatos neurais das emoções positivas em humanos, incluindo felicidade. Resultados: 
Um total de 12 artigos preencheu os critérios de inclusão. Destes, cinco artigos foram publicados nos últimos 4 anos. Existe uma 
sobreposição de regiões cerebrais envolvidas na formação e na regulação das emoções positivas e das emoções negativas. 
Contudo, as emoções positivas, como a felicidade, também ativam regiões cerebrais específicas, estando a formação e a regulação 
delas associadas a uma maior ativação de regiões pré-frontais esquerdas (sobretudo os córtices pré-frontais dorsolateral e 
medial), do giro cingulado, da parte inferior e medial do giro temporal, da amígdala e do estriado ventral. Conclusão: Parece ser 
precoce afirmar que existe um conhecimento totalmente estabelecido sobre a neurociência das emoções positivas. No entanto, 
foi possível concluir que as emoções positivas ativam áreas cerebrais específicas. Assim, emoções positivas, como felicidade, 
não parecem ser apenas resultado da desativação de áreas responsáveis pelas emoções negativas, como tristeza.
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P0179

Efeitos da cetamina em ratos Wistar pré-púberes machos e fêmeas: implicações 
em modelos animais de esquizofrenia com cetamina e no uso da cetamina como 
antidepressivo em psiquiatria infantil

Felipe Damázio Pacheco; Alexandra Ioppi Zugno; Lara Canever; Gustavo Mastella; Samira Valvassori;  
Emílio Streck; João Quevedo

Universidade do Extremo Sul Catarinense, SC, Brasil

Introdução: A esquizofrenia na infância é rara e pouco estudada. Estima-se uma prevalência de um caso a cada um milhão de 
crianças. O modelo animal da cetamina está bem estudado em ratos Wistar machos adultos, mas não em animais pré-púberes. 
A cetamina inibe o receptor de glutamato N-metil-D-aspartato (NMDA), o qual está envolvido na fisiopatologia da depressão e da 
esquizofrenia. Em baixas doses, a cetamina está sendo testada como tratamento agudo para depressão refratária em adultos, com 
poucos estudos em crianças. Metodologia: Foram administradas cetamina ou salina uma vez ao dia, intraperitoneal, nas doses 
de	5	mg/kg,	15	mg/kg	(doses	de	efeito	antidepressivo	em	estudos	anteriores),	25	mg/kg	e	50	mg/kg	(doses	de	efeito	alucinógeno),	
em ratos Wistar machos e fêmeas, com idade de 23 dias (12 por grupo), durante 7 dias. Nos 30º, 31º e 32º dias de vida, os animais 
foram submetidos a atividade locomotora, interação social, inibição do sobressalto por pré-pulso e esquiva inibitória, e as estruturas 
cerebrais foram dissecadas para análises bioquímicas. Resultados: Todas as doses alteraram o metabolismo energético em 
machos	e	fêmeas.	As	doses	de	cetamina	5	mg/kg	e	15	mg/kg	produziram	alterações	comportamentais	e	estresse	oxidativo	em	
fêmeas,	mas	não	em	machos.	As	doses	de	25	mg/kg	e	50	mg/kg	produziram	alterações	semelhantes	à	esquizofrenia	em	ratos	
Wistar pré-púberes machos e fêmeas. Discussão:	A	cetamina	na	dose	de	25	mg/kg	e	50	mg/kg	pode	ser	utilizada	em	futuros	
estudos em ratos Wistar machos e fêmeas sobre esquizofrenia na infância. A maior sensibilidade das fêmeas nas doses de 5 mg/
kg	e	15	mg/kg	é	um	indício	de	que	o	receptor	NMDA,	inibido	pela	cetamina,	está	envolvido	nas	diferenças	de	gênero	verificadas	
nos transtornos mentais, em especial a depressão e a esquizofrenia. Além disso, o uso da cetamina como antidepressivo inspira 
cuidados, pois as doses terapêuticas e tóxicas podem ter diferenças de gênero em indivíduos pré-púberes.
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Transtorno de humor, ansiedade e risco de suicídio em indivíduos com uso abusivo de 
álcool: um estudo de base populacional

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

Universidade Católica de Pelotas (UCPel), RS, Brasil

Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar a prevalência de abuso e/ou dependência de álcool, bem como a prevalência 
de fatores associados, como comorbidades, transtornos de humor, ansiedade e risco de suicídio, em uma amostra de base 
populacional. Métodos: Trata-se de um estudo de base populacional, envolvendo 1.953 indivíduos de 18 a 35 anos, residentes 
da cidade de Pelotas (RS). Para avaliação do abuso de álcool e transtornos psiquiátricos nos indivíduos, foram utilizados o 
questionário CAGE (teste validado para avaliação do abuso de álcool e dependência) e o Mini International Neuropsychiatric 
Interview 5.0 (MINI), respectivamente. As análises estatísticas foram realizadas através da utilização de programa estatístico 
(SPSS 22.0 e Stata 13.0). Resultados: O uso abusivo de álcool apresentou maior prevalência no sexo masculino [razão de 
prevalência (RP) = 2,97; IC95% 2,17-4,06; p < 0,001], bem como entre aqueles que fazem uso de tabaco (RP = 1,76; IC95% 
1,31-2,37; p < 0,001) e de drogas ilícitas (RP = 1,72; IC95% 1,22-2,43; p = 0,002). Em relação aos transtornos psiquiátricos, o 
abuso de álcool obteve maior prevalência nos indivíduos com transtorno de ansiedade (RP = 1,66; IC95% 1,25-2,20; p < 0,001), 
transtornos de humor (RP = 2,13; IC95% 1,46-3,11; p < 0,001) e risco de suicídio (RP = 1,52; IC95% 1,08-2,16; p = 0,016). 
Conclusão: Esses achados sugerem que o abuso e/ou dependência de álcool estão consistentemente associados a uma maior 
prevalência de comorbidades psiquiátricas, apontando para necessidade de programas de prevenção do abuso de álcool e 
maior atenção na área de saúde pública. Porém, mais estudos são necessários para compreender a associação entre o abuso 
de álcool e o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos.

Neurociências

P0300

Alterações na expressão de microRNA na doença de Parkinson: revisão de literatura

Maitê Silva Martins Gadelha; Andrew Moraes Monteiro; Ricardo Chaves Branco; Luiz Felipe Santiago Bittencourt;  
Eric Homero Albuquerque Pascoal; Fernando Mateus Viégas Brandão

Universidade do Estado do Pará, PA, Brasil

Objetivo: Avaliar	as	alterações	na	expressão	de	microRNA	(miR)	na	doença	de	Parkinson	descritas	na	literatura.	Metodologia: Foi 
realizada busca avançada na base de dados eletrônica MEDLINE/PubMed, sendo incluídos estudos de caso-controle, de qualquer 
ano de publicação, que avaliassem a diferença na expressão de miR obtidos a partir de amostras sanguíneas em pacientes 
diagnosticados	com	doença	de	Parkinson,	segundo	critérios	do	Banco	de	Cérebros	da	Sociedade	de	Parkinson	do	Reino	Unido,	
sem ter iniciado tratamento farmacológico ou cirúrgico. Foram avaliadas hipo ou hiperexpressividade dos miR, bem como sua 
função biológica. Resultados: Foram encontrados 163 artigos, dos quais apenas cinco se encaixavam nos critérios de inclusão. Os 
miR 133b e 221 estão envolvidos em alterações no metabolismo do ferro, que é um dos principais fatores que diminuem o potencial 
antioxidante da substância nigro-estriatal, contribuindo à sua degeneração e favorecendo o aparecimento da doença. Os miR 1, 
22, 214 e 29a foram implicados, mesmo que indiretamente, na ação da α-sinucleína, o que resultou na formação de inclusões 
citoplasmáticas conhecidas como corpos de Lewy, formando agregados de neurofilamentos, como a α-sinucleína e a ubiquitina. 
Os miR 19b, 29a e 29c parecem estar envolvidos com vias da quinase mTOR (mechanistic target of rapamycin), implicada tanto 
na apoptose quando na atividade de autofagia de componentes celulares, como organelas e proteínas danificadas. Os miR 146b, 
222, 505 e 626 permanecem sem função esclarecida, apesar de haver associação positiva entre o estabelecimento da doença e 
a diminuição de seus níveis séricos. Todos os miR descritos foram classificados como hipoexpressivos. Conclusão: Foi verificado 
que,	na	evolução	da	doença	de	Parkinson,	ocorrem	alterações	na	expressão	de	miR,	que	implicam	em	alguns	de	seus	principais	
mecanismos fisiopatológicos, como o metabolismo do ferro, vias de apoptose e produção de α-sinucleína.
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P0324

Biomarcadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios na esquizofrenia e influência da 
sinvastatina sobre a interleucina-6

Lenise Petter Francesconi; André Tavares Victorino; Iarsan Ardeola Salah; Victor Hugo Schaly Cordova; Raquel Jacobus; 
Paulo Silva Belmonte de Abreu; Keila Maria Mendes Ceresér

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

Objetivos: Existem evidências convergentes de que a inflamação durante o desenvolvimento cerebral pode contribuir para a 
patogênese da esquizofrenia. O presente estudo avaliou biomarcadores inflamatórios em pacientes esquizofrênicos estáveis 
usando clozapina. Métodos: Foram recrutados 60 pacientes ambulatoriais com esquizofrenia e 60 controles saudáveis, pareados 
por sexo e idade. O diagnóstico foi definido utilizando a avaliação clínica e os critérios operacionais para transtornos psicóticos 
[Operational	Criteria	Checklist	for	Psychotic	Illness	(OPCRIT)].	Todos	os	pacientes	esquizofrênicos	estavam	em	uso	de	clozapina.	
Foram colhidas amostras de sangue de todos os sujeitos para avaliar os níveis séricos de interleucina-6 (IL-6), IL-10, IL-12, TNF-α 
(tumor necrosis factor alpha) e CCL11 (C-C motif chemokine 11, eotaxina). A análise foi realizada utilizando o SPSS versão 22, 
e os valores de p ≤ 0,05 foram considerados significativos. Resultados: Os resultados revelaram concentrações aumentadas 
de IL-6 (p = 0,027), TNF-α (p < 0,001) e CCL11 (p < 0,001) nos pacientes, em comparação com os controles, na ausência de 
qualquer outra doença que contribua para a resposta inflamatória, exceto esquizofrenia. Curiosamente, os pacientes sob uso 
de sinvastatina apresentaram níveis mais baixos de IL-6 em comparação com pacientes que não utilizavam essa medicação (p 
= 0,02) e controles (que não utilizavam estatinas). Conclusões: Embora o estudo corroborasse as evidências anteriores para 
o aumento dos marcadores inflamatórios na esquizofrenia, detectou-se um papel anti-inflamatório da sinvastatina em pacientes 
com diagnóstico clínico da esquizofrenia usuários de clozapina.
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Neuromodulação

P0010

Perturbação transitória no córtex pré-frontal mediano e redução de formação de 
memórias falsas

Rafael Fernandes de Almeida; Ruud Berkers; Marieke Van Der Linden; Nils Müller; Martin Dresler;  
Richard Morris; Guillén Fernández

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud University Nijmegen Medical Centre

Conhecimentos adquiridos através de experiências anteriores, ou esquemas, beneficiam a codificação e retenção de informações 

congruentes. No entanto, também podem reduzir a especificidade e aumentar o armazenamento falso de informações relacio-

nadas semanticamente. Uma demonstração disso é dada pelo paradigma Deese-Roediger-McDermott (DRM). Verifica-se que o 

estudo de palavras que se encaixam em um determinado esquema semântico induz à criação de memórias falsas para palavras 

que são congruentes com as do esquema dado, porém não haviam sido apresentadas. Com base em estudos clínicos e de ima-

gem, ao córtex pré-frontal mediano (CPFm) atribui-se a função de alavancar o conhecimento prévio para que os processos de 

codificação e recuperação de memória sejam influenciados. Em nosso estudo, utilizamos a estimulação magnética transcraniana 

(EMT) para perturbar transitoriamente o processamento do CPFm em curso, imediatamente antes de os participantes realizarem a 

tarefa DRM. Observamos a redução prevista de falsas lembranças após a perturbação do CPFm, em comparação com dois grupos 

controle, enquanto que a recuperação verídica e o desempenho da memória de reconhecimento permaneceram semelhantes en-

tre os grupos. Esses dados fornecem evidências causais iniciais para um papel do CPFm na polarização da assimilação de novas 

memórias e consolidação como uma função do conhecimento prévio.
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Abordagem de pacientes psiquiátricos refratários ao tratamento convencional

Ana Sofia Arradi Campos; Fernando de Oliveira Semedo; Daniel Hungerbuhler Paiva; Deborah Monteiro dos Santos

Universidade Nove de Julho, SP, Brasil

Objetivo: Realizar um levantamento dos tratamentos oferecidos a pacientes com distúrbios psiquiátricos refratários aos tratamentos 
convencionais, buscando elucidar os métodos, aplicações, benefícios, efeitos colaterais e eficácia terapêutica. Método: Revisão 
sistemática das produções científicas sobre técnicas de psicocirurgia e neuromodulação atuais. Foram utilizados os acervos 
da PubMed, da SciELO e do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP). Resultados: Há uma 
seletividade mais rigorosa na indicação de procedimentos para tratamento de transtornos psiquiátricos graves, com técnicas 
mais refinadas e menos invasivas. Quanto aos procedimentos neurocirúrgicos, aqueles em voga são: cingulotomia, capsulotomia 
anterior, tractotomia subcaudada e leucotomia límbica. Conclusão: Associam-se disfunções do neocórtex do lobo frontal e do 
giro do cíngulo a transtornos afetivos, ansiosos e psicóticos, com o envolvimento do circuito de Papez. O núcleo caudado, o 
globo pálido e o neocórtex do lobo frontal e temporal estariam associados a sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC). 
A eletroconvulsoterapia (ECT) apresentou alta resolubilidade dos casos refratários ao tratamento medicamentoso. Quanto aos 
efeitos colaterais, destacam-se distúrbios da memória e confusão mental, ambos temporários. A EMT vem sendo utilizada como 
alternativa à ECT, porém ainda em caráter experimental. A análise de ganhos, tempo de tratamento e efeitos colaterais faz repensar 
a utilização da ECT e da EMT apenas na falha do tratamento farmacológico. Procedimentos neurocirúrgicos são realizados apenas 
na falha da ECT, como um potencializador do tratamento e não como uma cura definitiva. Entre eles, a leucotomia límbica parece 
oferecer melhor resultado com relação ao número de pacientes; já com relação apenas ao TOC, a capsulotomia e a leucotomia 
límbica apresentam resultados similares e superiores aos das outras técnicas. A epilepsia foi a complicação mais frequente; outras 
ocorreram em menor proporção ou foram transitórias.
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Neuromodulação

P0382

Tratamento da depressão bipolar com estimulação magnética profunda: resultados de 
um ensaio clínico controlado, duplo-cego, randomizado e de grupos paralelos

Diego Freitas Tavares; Martin Luis Myczkowski; Rodrigo L. Alberto; Leandro Valiengo; Ricardo Alberto Moreno;  
André R. Brunoni

Grupo de Estudos de. Doenças Afetivas (GRUDA), Instituto de Psiquiatria (IPq), Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo (USP) 

A depressão bipolar (DB) é uma condição altamente prevalente, com opções terapêuticas limitadas. A estimulação magnética 
transcraniana profunda [deep transcranial magnetic stimulation (dTMS)] é uma modalidade nova de estimulação magnética, com 
eficácia bem estabelecida para a depressão unipolar. Realizamos um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por 
dispositivo simulado, para avaliar a eficácia e a segurança da dTMS em pacientes com DB resistente a tratamento. Os pacientes 
receberam 20 sessões de dTMS ativa ou falsa sobre o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo (55 trens a 18 Hz por 2 segundos, 
com 120% do limiar motor). O desfecho primário foi alteração na Hamilton Depression Rating Scale 17-Item (HDRS-17) do início do 
estudo até o final da quarta semana. Os desfechos secundários foram alterações desde o início até o final da fase de seguimento 
(oitava semana) e as taxas de resposta e remissão. A segurança foi avaliada utilizando um questionário de efeitos adversos de dTMS 
e a escala Young Mania Rating Scale (YMRS) para avaliação de mania e viradas de humor emergentes a partir do tratamento. Dos 
50 pacientes, 43 concluíram o estudo. Houve dois e cinco abandonos nos grupos simulado e ativo, respectivamente. O dTMS ativo 
foi superior ao simulador no ponto final (diferença favorecendo dTMS = 4,88; IC95% 0,43-9,32; p = 0,03), mas não no seguimento. 
Houve também uma tendência para maiores taxas de resposta nos grupos ativo (48%) versus simulado (24%) (OR = 2,92; IC95% 
0,87-9,78; p = 0,08). As taxas de remissão não foram estatisticamente diferentes. Não foram observados episódios de virada 
hipomaníaca. A dTMS é uma terapêutica suplementar potencialmente eficaz e bem tolerada em doentes depressivos bipolares 
resistentes, que recebem farmacoterapia adequada.
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P0585

Tolerabilidade da estimulação transcraniana por corrente contínua em ensaios clínicos 
randomizados da esquizofrenia

Pedro Henrique Velasco Pondé de Sena; Gabriela Oliveira Barbosa; Luiz Gustavo Melo Gonsalves Junior;  
Arão Nogueira de Araújo; Camila Cosmo; Eduardo Pondé de Sena

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, BA, Brasil

Introdução: Nos últimos anos, há um interesse crescente no estudo da aplicabilidade terapêutica da estimulação transcraniana 
por corrente contínua (ETCC) para diversos transtornos neuropsiquiátricos. Objetivos: Descrever/determinar os principais 
efeitos adversos da ETCC em indivíduos com esquizofrenia. Metodologia: Revisão sistemática com busca em fontes de dados 
eletrônicas: The Cochrane Library e MEDLINE/PubMed. As buscas foram realizadas por meio da combinação de descritores, 
incluindo termos do Medical Subject Headings (MeSH), dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e contrações de descritores 
até dezembro de 2016. O protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) foi utilizado 
como guia, e os termos usados foram os desfechos (schizophrenia OR auditory hallucinations OR auditory verbal hallucinations 
OR psychosis) combinados (AND) com intervenções (transcranial direct current stimulation OR tDCS OR brain polarization OR 
galvanic stimulation). Resultados: Seis ensaios clínicos randomizados foram selecionados e avaliavam os efeitos da ETCC sobre 
a gravidade das alucinações auditivas em pacientes esquizofrênicos. Um total de 164 pacientes foi submetido a pelo menos uma 
sessão de ETCC; 160 destes completaram os protocolos previstos, e apenas quatro não completaram por motivo de desistência. 
Os efeitos adversos frequentemente relatados foram prurido e sensação de formigamento locais, cefaleia e tontura. Nenhum efeito 
adverso de maior gravidade foi relatado. Conclusão: Os efeitos adversos pós-ETCC correspondem a efeitos adversos comumente 
relatados pela população em geral. Dessa forma, torna-se evidente que a ETCC é uma terapêutica com boa tolerabilidade e isenta 
de efeitos adversos de grande magnitude.
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Outros Não Listados

P0342

Emoções à flor da pele: uma revisão sobre psoríase e depressão

Jeany Freitas Moreira Machado; Juliana Leal Freitas Maia

Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, SE, Brasil 

Objetivos: A psicodermatologia é um ramo da medicina que visa ampliar o entendimento das doenças de pele, através da abor-
dagem do paciente como um ser integral. Em diversos estudos, tem sido documentada a associação entre lesões psoriásicas e 
o transtorno depressivo. Este trabalho objetiva estabelecer a importância dos aspectos emocionais durante o manejo terapêutico 
da psoríase. Método: Foi realizada pesquisa bibliográfica nas bases de dados SciELO e MEDLINE utilizando-se os descritores 
psoriasis AND depression. Foram também consultadas publicações relevantes no contexto da psicodermatologia. Resultados: 
A literatura específica se mostrou escassa, apesar de os estudos demonstrarem que cerca de 60 a 70% desses pacientes apre-
sentam depressão comórbida. Diversos autores enfatizam que isso se deve, principalmente, à clara associação de estressores 
psicossociais, à baixa autoestima e ao estigma social em pacientes com problemas dermatológicos crônicos. Em geral, o principal 
foco das publicações referentes ao tratamento da psoríase é o uso de fármacos imunossupressores ou anti-inflamatórios esteroi-
dais. Entretanto, o tratamento do transtorno depressivo, notadamente a abordagem psicoterápica, pode atuar positivamente na 
remissão das lesões psoriásicas. O mecanismo de ação das intervenções não farmacológicas não está completamente definido, 
mas postula-se que há redução de catecolaminas, modificação de citocinas e neuropeptídeos, além de redução de células pró-in-
flamatórias. Conclusões: A dificuldade em se obter bibliografia sobre o tema denota uma possível negligência dos profissionais da 
saúde no que tange à abordagem ideal do paciente. A redução do estresse e do desequilíbrio emocional é uma grande promessa 
para a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Recomenda-se, ao final deste estudo, a inserção da avaliação psicológica 
durante o manejo clínico da psoríase, para ampliar as possibilidades terapêuticas e otimizar os resultados obtidos.
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Pesquisa

P0058

A Rede Brasileira de Pesquisa em Transtorno Bipolar: principais achados de pesquisa 
dos primeiros 7 anos de estudos colaborativos

Fabiano Alves Gomes; Flávio Kapczinski; Ângela Miranda-Scippa; Beny Lafer; Elisa Brietzke

Câmara dos Deputados, DF, Brasil

Objetivo: Relatar os principais achados de pesquisa dos primeiros 7 anos de estudos colaborativos da Rede Brasileira de Pesqui-
sa em Transtorno Bipolar, patrocinada pela Associação Brasileira de Transtorno Bipolar (ABTB). Métodos: Foram revisados todos 
os estudos publicados em revistas científicas com revisão por pares realizados no âmbito da rede de pesquisa. Colaborações in-
ternacionais que não foram propostas primariamente por membros da rede não foram incluídas nesta revisão. Resultados: Onze 
estudos foram publicados nos primeiros 7 anos da rede, todos em revistas científicas internacionais (fator de impacto variando 
entre 2,181 e 6,128). A maioria dos estudos incluiu pacientes de três centros (Porto Alegre, Salvador e São Paulo), variando entre 
159 e 577 pacientes com transtorno bipolar (TB). A média de idade variou entre 36,2 e 43,5 anos, e a maioria dos pacientes eram 
do sexo feminino (56,3 a 71,3%). Todos os estudos avaliaram dados epidemiológicos e clínicos, incluindo comorbidades médi-
cas e psiquiátricas (fatores de risco cardiovascular, enxaqueca, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos 
alimentares, dependência química); curso da doença (ciclagem rápida, mania unipolar, tentativas de suicídio) e história familiar 
de transtornos de humor. Além de relatar dados de prevalência, todos os estudos investigaram as variáveis clínicas associadas 
utilizando análises multivariadas. Conclusão: Os estudos conduzidos no âmbito da Rede Brasileira de Pesquisa em Transtorno 
Bipolar foram publicados em revistas científicas internacionais, com bons fatores de impacto, e abrangeram uma ampla gama de 
dados clínicos. Estudos colaborativos realizados no contexto de redes de pesquisa podem aumentar o recrutamento de pacientes 
e prover informação clínica significativa a respeito de diferenças regionais relacionadas ao TB.

Patologia Dual

P0118

Tratamento da dependência de zolpidem em transtornos psiquiátricos: revisão de relato 
de casos

Thiago Xavier Corrêa; Jorge Fernando Rebouças Lessa; Maria Celia Vitor de Souza Brangioni

Hospital Universitário de Brasília (HUB), Universidade de Brasília (UnB), DF, Brasil

Objetivo: Analisar os relatos de casos de dependência de zolpidem, seu tratamento e a presença de transtornos psiquiátricos; 
reunir informações que possam direcionar o tratamento da dependência de zolpidem. Metodologia: Revisão da literatura na 
base de dados PubMed utilizando o termo zolpidem combinado com pharmacodependence, abuse, dependence, dependency, 
addiction, reward, reward system, tolerance, withdrawal e abstinence. Resultados: Foram selecionados 39 relatos de caso 
que faziam referência ao tratamento da dependência de zolpidem; 20 casos eram masculinos e 19 femininos, com média de 
idade de 42,1 anos. Em 33 (84,6%) casos, foram relatadas comorbidades psiquiátricas, sendo que 56,2% apresentavam outras 
dependências químicas ativas ou história de dependência química; 34,3%, depressão; 12,4%, ansiedade; 9,3%, transtorno bipolar; 
6,2%, transtorno de personalidade. As doses de zolpidem variavam entre 30 e 2.000 mg/dia. Os sintomas de abstinência foram 
referidos em 74,3% dos casos; destes, 51,7% tiveram crises convulsivas e faziam uso de dose diária igual ou superior a 130 mg de 
zolpidem. Diversas medicações foram utilizadas para tratar a dependência de zolpidem, destacando-se benzodiazepínicos (69,2%), 
inibidores seletivos da recaptação da serotonina (33,3%), anticonvulsivantes (25,6%) e zolpidem em redução gradual (25,6%); 
14 (35,9%) casos foram conduzidos em monoterapia. Conclusão: Os resultados demonstram uma associação da dependência 
de zolpidem com outros transtornos psiquiátricos, reforçando a necessidade de maior cautela na prescrição dessa substância. 
Além disso, os dados desta pesquisa fornecem informações que direcionam a prática médica no tratamento da dependência de 
zolpidem. No entanto, estudos controlados são necessários para melhor compreensão da associação com patologias psiquiátricas 
e para o desenvolvimento de protocolos de tratamento.
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Pesquisa

P0209

Avaliação da saúde física e mental e seu impacto na qualidade de vida de pacientes 
portadores de doença renal crônica submetidos a hemodiálise

Inara Regina Frühauf; Eduarda Jaine Facchinelo Dall’Aqua; Jacqueline Flores de Oliveira; Jean Pierre Oses;  
Rafael Bueno Orcy; Maristela Böhlke; Maria Cristina Gonzalez

Universidade Católica de Pelotas (UCPel), RS, Brasil

Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar a saúde física e mental e seu impacto na qualidade de vida dos pacientes 
portadores de doença renal crônica submetidos à hemodiálise. Metodologia: Estudo transversal aninhado a estudo de coorte, 
referente a pacientes submetidos à hemodiálise em um serviço de nefrologia e transplante renal de um hospital universitário 
localizado na cidade de Pelotas (RS). Os dados sociodemográficos e de características da amostra foram coletados a partir de 
questionários	semiestruturados.	A	avaliação	da	qualidade	de	vida	foi	realizada	através	do	instrumento	Kidney	Disease	Quality	of	
Life	-	Short	Form	(KDQOL-SF).	Resultados: No período de janeiro a abril de 2017, foram analisados 73 indivíduos. A média de 
idade dos participantes foi de 55,2±17 anos, entre os quais 53,8% eram do sexo masculino, 57,5% caucasianos, 46,6% moravam 
com	companheiro(a)	e	57%	pertenciam	à	classe	econômica	C.	As	medianas	e	intervalo	interquartil	das	dimensões	do	KDQOL-SF	
com menores escores foram status de trabalho: 25,9 (18,1; 33,7); função física: 45,5 (36,8; 54,2); e sobrecarga da doença renal: 50,0 
(43,3; 56,8). Os maiores escores foram função sexual: 91,3 (85,6; 97,0); satisfação com tratamento oferecido na diálise: 85,6 (79,9; 
91,2); e qualidade de interação social: 82,3 (77,7-87,0). O valor médio dos escores do domínio físico foi de 39,7±9,7 e do domínio 
mental foi de 49,5±12,9. Conclusão: O conjunto de sintomas e os diversos fatores relacionados ao tratamento hemodialítico 
podem gerar um impacto negativo na saúde física e mental dos pacientes, afetando a qualidade de vida dos mesmos. Assim, se 
faz necessário promover uma atenção integral voltada para a saúde física e mental de pacientes em tratamento hemodialítico.
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Pesquisa

P0371

Sintomas depressivos e ideação suicida em estudantes de medicina: problema sem 
solução?

Kássia Pereira Muti; Kaio Vinícius Soares Lima; Kelly Cristina Teixeira da Silva; Lilian Silva Vieira;  
Luciana Nascimento Ataíde; Rodrigo Ferretjans

Faculdade de Minas (FAMINAS), MG, Brasil

Introdução: Existem evidências de que estudantes de medicina seriam um grupo vulnerável ao desenvolvimento de quadro 
depressivo. Pesquisas evidenciam um aumento percentual gradual dos sintomas depressivos ao longo do curso, principalmente 
no último ano. Há um elevado risco de suicídio entre esse grupo. A taxa de suicídio entre médicos e acadêmicos de medicina é 
superior à da população geral. Objetivo: Avaliar os níveis de sintomas depressivos e ideação suicida em estudantes de medicina 
de uma faculdade privada de Belo Horizonte (MG), buscando associações com fatores demográficos, clínicos e de estilo de vida. 
Metodologia:	Estudo	transversal	de	370	alunos	de	todos	os	períodos	vigentes.	Foram	utilizados	o	Beck	Depression	 Inventory	
(BDI),	a	Beck	Suicide	 Ideation	Scale	(BSI)	e	um	questionário	sociodemográfico.	Resultados: A amostra foi composta de 73% 
mulheres e 27% homens. O nível médio da BDI total da amostra foi de 9,6 [desvio padrão (DP) = 7,1]; 32,5% apresentavam 
sintomas depressivos, e 10% evidenciaram ideação suicida. Com relação ao nível sintomático por período, observaram-se níveis 
mais elevados de sintomas depressivos no primeiro período [11,3 (9,6-13)] e no segundo período [12,7 (10,9-14,5)] e uma redução 
gradual até o sexto período [5,5 (3,4-7,7)], com novo aumento no sétimo e no oitavo período. As diferenças foram estatisticamente 
significativas entre o primeiro e o sexto período (p = 0,01) e entre o segundo e o quinto (p = 0,01), sexto (p = 0,001) e oitavo 
(p = 0,004). Os que praticavam atividade física pelo menos três vezes por semana apresentavam níveis de sintomas depressivos 
significativamente menores (p = 0,002). Os que informaram ter atividades de lazer com frequência maior e os que não usavam 
drogas apresentavam níveis depressivos notadamente menores (p < 0,001 e p = 0,006, respectivamente). Conclusão: Os 
resultados apontam que há uma proporção de sintomas depressivos em estudantes de medicina pouco superior à encontrada em 
outros estudos, porém o risco de suicídio é menor comparado aos resultados da literatura.
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Pesquisa

P0395

Interferência da agorafobia na clínica e no tratamento do transtorno de pânico

Renan Machado Martins; Mariana Costa Cabo; Clarissa Reis do Valle; Rafael Christophe da Rocha Freire

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

Objetivo: Há evidências preliminares de que pacientes com transtorno de pânico e agorafobia (TPA) têm menor prognóstico 
e resposta às intervenções terapêuticas em comparação aos pacientes com transtorno de pânico sem agorafobia (TP). Nosso 
objetivo foi comparar o quadro clínico e a resposta ao tratamento entre esses dois diferentes grupos. Método: Foram comparados 
75 pacientes com diagnóstico de TPA pelo Mini International Neuropsychiatric Interview version 5.0 (MINI 5.0) com 21 pacientes 
com TP. Foram feitas duas avaliações, sendo uma inicial e outra em 8 semanas. Em cada uma, foram utilizadas a Escala de 
Impressão Clínica Global para gravidade da doença [Clinical Global Impression - Severity scale (CGI-S)], Escala de Pânico e 
Agorafobia	 [Panic	and	Agoraphobia	Scale	(PAS)],	 Inventário	de	Ansiedade	de	Beck	[Beck	Anxiety	 Inventory	(BAI)]	e	 Inventário	
de	Depressão	de	Beck	[Beck	Depression	Inventory	(BDI)].	Além	disso,	na	avaliação	de	8	semanas,	foi	aplicada	também	a	Escala	
de Impressão Clínica Global para melhora da doença [Clinical Global Impression - Improvement scale (CGI-I)]. Resultados: Na 
avaliação inicial, pacientes com TPA tiveram escores maiores de PAS, BAI e BDI quando comparados com os com TP. Idade, sexo 
e CGI-S, entretanto, não foram significativamente diferentes. Após 8 semanas de tratamento, ambos os grupos obtiveram escores 
mais baixos. Pacientes com TPA, entretanto, apresentaram índices mais elevados em ambas as escalas, tanto na avaliação inicial 
quanto após 8 semanas. Conclusão: A agorafobia interfere negativamente no transtorno de pânico e está relacionada a um 
quadro clínico mais grave e pior resposta ao tratamento.

Pesquisa

P0527

Ataques de pânico provocados por ambiente virtual

Mariana Costa do Cabo; Rafael Ferreira Garcia; Antonio Egidio Nardi; Rafael Christophe da Rocha Freire

Laboratório de Pânico e Respiração, Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), RJ, Brasil

Objetivo: Há evidências de que ambientes virtuais podem desencadear estados agudos de ansiedade em pacientes com trans-
torno de pânico e agorafobia (TPA). Nosso objetivo foi comparar os níveis de ansiedade de pacientes com TPA com controles 
saudáveis expostos a um ambiente virtual. Método: No total, 25 pacientes com diagnóstico de TPA atual pelo Mini International 
Neuropsychiatric Interview version 5.0 (MINI 5.0), sem uso de medicação, e 18 controles saudáveis foram expostos a um ambiente 
virtual que consistia em uma animação computadorizada tridimensional de 3 minutos, em primeira pessoa, de uma viagem de 
ônibus curta. Logo antes e logo após a exposição, pacientes e controles preencheram a Subjective Units of Distress Scale (SUDS) 
para medir o nível de ansiedade. Logo após a exposição, foi aplicado o Diagnostic Symptom Questionnaire (DSQ), para avaliação 
de sintomas de pânico durante a mesma. Resultados: A exposição a ambiente virtual provocou aumento nos níveis de ansiedade 
medidos pela SUDS maior nos pacientes, comparados aos controles, com uma interação significativa entre o tempo e o grupo 
(p < 0,001). Ataques de pânico foram relatados por 40% dos pacientes e por apenas 5,6% do grupo controle (p = 0,011). Os pa-
cientes e os controles apresentaram diferentes perfis de resposta fisiológica. Conclusões: O ambiente virtual foi capaz de induzir 
ansiedade e ataques de pânico em pacientes com TPA. Esses ambientes podem ser úteis, futuramente, para estudar a fisiologia 
dos ataques de pânico, bem como método terapêutico entre a exposição interoceptiva e a exposição in vivo.
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P0541

Perfil prescritivo de antipsicóticos atípicos dos psiquiatras brasileiros

Renata Demarque; Elaine Cristina Ribeiro; Rosyanne Michele Marques de Oliveira; Antonio Carlos Amedeo Vattimo

Núcleo Médico Científico Aché Laboratórios Farmacêuticos e Faculdade de Medicina do ABC, SP, Brasil

Objetivo: Avaliar o perfil prescritivo de antipsicóticos atípicos dos psiquiatras brasileiros. Método: Investigação quantitativa 
e qualitativa de 40 psiquiatras. Resultados: Aripiprazol foi primeira escolha (5% dos entrevistados) por não causar ganho 
de peso, causar menos alterações metabólicas, pela eficácia em sintomas positivos e negativos, autismo, transtorno bipolar, 
depressão resistente, transtorno obsessivo-compulsivo (TOC)/síndrome de Tourette, em idosos e pacientes que não responderam 
a tratamentos prévios. Olanzapina foi primeira escolha (10%) pelo rápido início de ação, eficácia para sintomas psicóticos, na 
esquizofrenia e sintomas de mania do transtorno bipolar. Risperidona foi primeira escolha (40%) pelo custo acessível, eficácia na 
agressividade, agitação e sintomas positivos da esquizofrenia, autismo, transtorno de ansiedade e TOC. Quetiapina foi primeira 
escolha (45%) pela eficácia em bipolaridade, melhora da depressão e estabilização do humor, amplo espectro de ação, uso 
na insônia e demências. Antipsicóticos atípicos foram prescritos para transtorno bipolar (43%), esquizofrenia (32%) e outras 
patologias (25%). Na esquizofrenia, o perfil dos pacientes em uso de aripiprazol foi: acima do peso, maior poder aquisitivo, sintomas 
negativos e falha terapêutica anterior; olanzapina: peso abaixo ou normal, sintomas psicóticos e quadro grave ou de difícil controle; 
risperidona: sintomas psicóticos e menor poder aquisitivo ou primeiro episódio psicótico; quetiapina: agitação/inquietude e insônia. 
No transtorno bipolar, o perfil dos pacientes em uso de aripiprazol foi: acima do peso e com maior poder aquisitivo; olanzapina: 
peso baixo ou normal, em mania/hipomania, agitação/inquietude; quetiapina: agitação/inquietude, agressividade e irritabilidade ou 
ansiedade associada; risperidona: sintomas psicóticos e menor poder aquisitivo. Conclusões: Em suma, custo acessível, maior 
rapidez de ação na agressividade e/ou agitação e maior eficácia nos sintomas positivos da esquizofrenia foram os principais 
atributos considerados na hora da prescrição.
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Prevenção

P0133

Prevalência de sintomas associados ao transtorno mental comum em pacientes 
atendidos no ambulatório de uma clínica-escola em São Luís (MA)

Daniel Victor Lima Gonçalves; Carla Caroline Vieira e Silva; Bruno Campêlo de Andrade

Universidade Ceuma, MA, Brasil

Objetivos: Estimar a prevalência do transtorno mental comum (TMC) em pacientes atendidos no ambulatório da clínica-escola 
da Universidade Ceuma; analisar a amostra em estudo; compreender os fatores relacionados à apresentação do transtorno; 
identificar quais patologias e quais especialidades são as mais procuradas e estão mais relacionadas ao TMC. Métodos: Estudo 
prospectivo, descritivo, explorativo, de natureza quantitativa, desenvolvido com uma amostra de conveniência de pacientes 
atendidos no ambulatório de especialidades médicas da clínica-escola da Universidade Ceuma, em São Luís (MA). Foi utilizado um 
questionário, dividido em duas partes, sendo que a primeira era referente à identificação e caracterização sociodemográfica dos 
participantes, e a segunda era composta por questões fechadas, contendo a escala padrão para diagnóstico do TMC, o Self Report 
Questionnaire-20 (SRQ-20), onde os candidatos com escore maior ou igual a sete para o instrumento são considerados possíveis 
portadores do TMC. Resultados: Do total, 22% dos entrevistados apresentaram sintomas relacionados ao TMC. As especialidades 
médicas procuradas por esses pacientes, em ordem de procura, foram cardiologia, gastroenterologia, neurologia, clínica médica 
e geriatria. Das respostas obtidas, prevaleceram as respostas positivas para sentir-se nervoso, tenso ou preocupado, triste, inútil 
e com medo. Foram associadas à maior probabilidade de apresentar os sintomas do TMC as variáveis: gênero feminino, ter 
filhos, profissão autônoma e ser o provedor da casa. Conclusão: Foi identificada uma relevante prevalência do TMC na amostra 
estudada. Os fatores associados indicam uma necessidade de melhor organização do sistema de saúde no desenvolvimento 
de ações de promoção à saúde mental da população. Os indivíduos com propensão ao TMC apresentaram graus variáveis das 
síndromes ansiosas, depressivas e somatoformes.
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Psicofarmacologia

P0226

Os desafios da utilização dos fitocanabinoides no tratamento da epilepsia

Marília Gomes Rocha Cruz Araujo; Débora Bezerra de Brito; Marcos Vinícius Lima da Silva; Maryana Silva Ricarte; 
Matthews Correia do Nascimento

Universidade Federal do Cariri (UFCA), CE, Brasil

Objetivos: Esclarecer as dificuldades do uso da Cannabis sativa no tratamento da epilepsia, compreendendo os efeitos 
convulsionantes ou não de seus diferentes fitocanabinoides. Método: Revisão sistemática da literatura na base de dados PubMed 
utilizando os descritores cannabinoids e epilepsy. Foram selecionados 12 artigos dos últimos 5 anos por relação direta com o tema. 
Resultados: O uso da Cannabis sativa é frequentemente encontrado como tratamento alternativo na epilepsia, e a necessidade 
de terapias com efeitos colaterais mínimos e melhores perfis de tolerabilidade é a razão. Os diferentes produtos da maconha que 
atuam no sistema endocanabinoide, os fitocanabinoides, podem possuir tanto efeitos convulsionantes quanto efeitos contrários. 
Δ9-tetra-hidrocanabinol (THC) e canabidiol (CBD) são os fitocanabinoides mais abundantes na Cannabis sativa. Este tem eficácia 
anticonvulsivante demonstrada na epilepsia, enquanto aquele é visto como pró-convulsivo. Contudo, a Cannabis sativa que as 
famílias adquirem muitas vezes não está purificada, impossibilitando o conhecimento das porcentagens de THC, CBD ou outros 
produtos; não é usada em doses exatas; ou não tem procedência segura, o que não permite um padrão para estudos clínicos. 
Dessa forma, ao consumo da Cannabis sativa, diferentes pacientes com distintos quadros clínicos apresentam respostas variadas, 
como diminuição da frequência de convulsões ou agravamento de sintomas, o que demonstra a insuficiência da evidência científica. 
Conclusão: Embora a Cannabis sativa seja atualmente aprovada para tratamento da epilepsia em alguns países, a variabilidade 
entre produtos, a falta de consistência na dosagem, o controle de qualidade variável, a incerteza da presença ou ausência de outros 
componentes bioativos e a burocracia na regulamentação para a obtenção dessas substâncias dificultam maiores investigações, 
impedem conclusões definitivas e estabelecem grandes desafios nesse campo.

Prevenção

P0296

O cuidado com a saúde mental do futuro médico: uma revisão sistemática sobre a 
prática do mindfulness por estudantes de medicina

Raquel Mendes Cordeiro Rangel de Andrade; Melyssa Kellyane Cavalcanti Galdino

Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (FCM), PB, Brasil

Introdução: Os estudantes de medicina apresentam elevadas taxas de estresse, sendo vários os fatores relacionados, entre 
eles a alta exigência na demanda de estudos, sentimentos de onipotência e receio de falhar. Diante desse contexto, torna-se 
necessário traçarmos estratégias de prevenção do adoecimento psíquico dos futuros médicos. Mindfulness é uma técnica de 
meditação que consiste em observar a realidade no momento presente, sem julgamentos e com plena abertura e aceitação. 
Tem demonstrado utilidade em uma variedade de transtornos mentais e físicos, como estresse, depressão e transtornos de 
ansiedade. Objetivo: Revisar a literatura científica que aborda a eficácia da prática de mindfulness para a saúde mental de 
estudantes de medicina. Métodos: Revisão sistemática da literatura por meio do indexador Cochrane, utilizando os descritores: 
mindfulness, medical students, distress. Resultados: Dos estudos selecionados, a maioria revelou dificuldades na adesão dos 
alunos aos programas de práticas, atribuídas à rotina exigente de atividades dos estudantes. Um estudo revelou diferença de 
resultados entre os sexos, mas houve unanimidade quanto aos benefícios da prática na diminuição dos escores nas escalas 
de percepção do estresse. Conclusão: Por ser, na maioria das vezes, ativo, ambicioso, competitivo, compulsivo, entusiasta e 
individualista, o estudante de medicina é facilmente frustrado em suas necessidades de realização e reconhecimento. Isso pode 
ser suficiente para produzir ansiedade, depressão e necessidade de cuidados psiquiátricos. Este estudo sugere o mindfulness 
como prática aliada para prevenção do adoecimento psíquico do estudante de medicina e, consequentemente, do suicídio. 
Entretanto, diante do número limitado de estudos e das dificuldades de adesão das amostras de estudantes, são necessários 
mais trabalhos com tal temática.
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P0447

Efeitos da ayahuasca nos transtornos mentais

Matthews Correia do Nascimento; Marcos Vinicius Lima da Silva; Maryana Silva Ricarte; Marília Gomes da Rocha Cruz 
Araujo; Débora Bezerra de Brito; Antonio Eduardo Bitu Feitosa; João Pedro Leite de Medeiros Almeida

Universidade Federal do Cariri (UFCA), CE, Brasil

Métodos: Revisão sistemática da literatura do período de 29 de abril de 2012 a 29 de abril de 2017, na base de dados PubMed, 
com os descritores mental disorders (MeSH) e ayahuasca (MeSH). Foram utilizados artigos originais e revisões da literatura, sendo 
considerados apenas os que possuíam enfoque na temática. Resultados: Ayahuasca (AYA) é a denominação atribuída à bebida 
fermentada derivada, principalmente, da videira Banisteriopsis caapi, com folhas do arbusto Psychotria viridi. Com propriedades 
alucinógenas, a AYA é bastante utilizada em rituais religiosos ou com propósitos fitoterápicos na Região Amazônica e, recentemente, 
ganhou notoriedade por indicativos de efeitos positivos em estudos de transtornos mentais. É citada como uma das novas drogas 
psicoativas [new psychoactive substances (NPS)], uma referência aos compostos psicoativos naturais já conhecidos, contudo, 
pouco modificados, o que confere caráter legal ao seu estudo em muitas regiões. Tais estudos demonstraram que o princípio ativo 
da AYA, dimetiltriptamina (DMT), derivada do grupo das triptaminas, possui interferência no ciclo da serotonina, especialmente pela 
inibição da monoaminoxidase (IMAO). Relações benéficas na abordagem complementar de pacientes dependentes químicos, no 
auxílio à interação social, além de efeitos antidepressivos em indivíduos com depressão recorrente, são destaques presentes na 
literatura. Conclusão: As ações psicofarmacológicas da AYA tornam-se bastante promissoras no que tange ao desenvolvimento 
de novos tratamentos e medicações. Portanto, torna-se necessária a superação do estigma ainda existente, em muitas regiões, 
acerca da AYA, com o fito de melhor estudarmos e conhecermos as suas funções e seus benefícios aos pacientes, com destaque 
para dependentes químicos e pacientes com depressão recorrente.

Psicofarmacologia

P0336

Interações medicamentosas observadas em um grupo de pacientes ambulatoriais 
esquizofrênicos usuários de clozapina

Lenise Petter Francesconi; André Tavares Victorino; Iarsan Ardeola Salah; Victor Hugo Schaly Cordova;  
Maria Inês Rodrigues Lobato; Paulo Silva Belmonte de Abreu; Keila Maria Mendes Ceresér

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

Objetivos: Os pacientes com esquizofrenia normalmente são polimedicados, aumentando a predisposição às interações 
medicamentosas. O presente estudo avaliou interações medicamentosas em pacientes esquizofrênicos estáveis usando clozapina. 
Métodos: Foram recrutados 60 pacientes ambulatoriais com esquizofrenia. O diagnóstico foi definido utilizando a avaliação clínica 
e	os	critérios	operacionais	para	transtornos	psicóticos	[Operational	Criteria	Checklist	 for	Psychotic	 Illness	(OPCRIT)].	Todos	os	
pacientes esquizofrênicos estavam em uso de clozapina. A coleta dos dados (através da análise de prontuários e entrevista com 
pacientes e familiares ou acompanhantes) foi realizada por três pesquisadores devidamente treinados, após assinatura do termo 
de consentimento. Para a classificação das interações medicamentosas, foram consideradas somente aquelas encontradas em 
pelo menos dois livros de referência e classificadas como moderadas ou maiores. Resultados: Os pacientes eram polimedicados, 
utilizando entre um e 10 medicamentos (mediana 3), sendo que apenas quatro pacientes (6,67%) utilizavam somente clozapina; 
15 pacientes (25,00%) utilizavam dois medicamentos; 18 (30,00%), três medicamentos; sete (11,67%), quatro medicamentos; e 
16 (26,67%), cinco ou mais medicações. Foram identificados 14 tipos de interações medicamentosas de gravidade moderada 
ou maior, entre os 60 pacientes, as quais foram apresentadas em uma tabela. Conclusões: É fundamental, para o sucesso do 
tratamento, o conhecimento das interações medicamentosas, pois a partir desses dados, mediante o conhecimento da história do 
paciente quanto às medicações atuais e utilizadas no passado, um aconselhamento quanto ao uso correto das medicações poderá 
ser dado, alertando para o reconhecimento de sinais de toxicidade ou de subefeitos.
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P0492

Avaliação do sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S) plasmático em resposta aos 
desafios do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal em pacientes depressivos

Cristiane Von Werne Baes; Nayanne Bosaipo; Camila Maria Severi Martins-Monteverde; Sandra Márcia Carvalho Tofoli; 
Maira Ricci; Mário Francisco Juruena

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

Introdução: Estudos têm demonstrado que a dehidroepiandrosterona (DHEA) e o seu metabólito sulfatado (DHEA-S) têm 
um efeito modulador do humor e antiglicocorticoide. Dessa forma, é proposto que o índice de relação cortisol/DHEA-S 
poderia refletir a atividade do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal (HPA) na depressão. Objetivo: Avaliar a função do eixo 
HPA pelos níveis do DHEA-S em depressivos, comparando a controles, e sua resposta ao uso de agonistas e antagonistas 
glicocorticoides (GR) e mineralocorticoides (MR). Métodos: A amostra foi composta por 26 pacientes em episódio depressivo 
atual e 26 controles saudáveis, pareados por idade, gênero e índice de massa corporal. O diagnóstico foi realizado por meio 
da Mini International Neuropsychiatric Interview version 5.0 (MINI 5.0). A gravidade depressiva foi avaliada pela Escala de 
Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-D21), sendo incluídos apenas pacientes com escores ≥ 16. O DHEA-S e o cortisol 
foram avaliados através de coleta plasmática realizada às 9h, após placebo, fludrocortisona (agonista MR), prednisolona 
(agonista GR/MR), dexametasona (agonista GR) e espironolactona (antagonista MR) às 22h do dia anterior. Resultados: Os 
depressivos apresentaram níveis basais menores de DHEA-S (p = 0,004) e valores maiores no índice de relação cortisol/DHEA-S 
(p = 0,04), comparados aos controles. Na avaliação do DHEA-S após desafios, os pacientes depressivos apresentaram níveis 
significativamente menores de DHEA-S após fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona, comparados 
aos controles. Ao compararmos os níveis de DHEA-S entre homens e mulheres, encontramos níveis basais maiores após 
fludrocortisona, prednisolona e dexametasona entre as mulheres. A relação cortisol/DHEA-S foi significativamente maior nos 
depressivos do que nos controles após placebo e após espironolactona. Com relação à avaliação do gênero, a proporção 
de cortisol/DHEA-S foi significativamente maior nas mulheres do que nos homens após placebo. Conclusão: Nossos dados 
sugerem que o DHEA-S exerce uma função coadjuvante significativa na modulação do humor.
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P0537

Análise das tentativas de suicídio utilizando psicofármacos entre 2006 e 2013 em um 
centro de controle de intoxicações

Isadora Vieira Aurione; Mariana Moura da Silva; Leticia Roberta Rodrigues; Erito Marques de Souza Filho;  
Olivia Pedro Amorim; Clara Diniz de Barros; Valeria de Queiroz

Universidade Federal Fluminense (UFF), RJ, Brasil

Introdução: A Organização Mundial da Saúde considera que o comportamento suicida vem ganhando impulso em termos numéricos 
de impacto. Os psicofármacos trazem no imaginário coletivo a imagem de serem medicamentos com alto potencial de risco de 
acarretar a morte devido ao controle de venda e à necessidade de prescrição especializada. Métodos: O projeto analisou o perfil 
das tentativas de suicídio utilizando psicofármacos notificadas pelo Centro de Controle de Intoxicações da Universidade Federal 
Fluminense (CCIn/UFF). Foi realizado um estudo epidemiológico transversal retrospectivo, referente ao intervalo entre 2006 e 
2013,	com	base	no	banco	de	dados	notificados	pelo	CCIn	ao	Sistema	Nacional	de	Informações	Tóxico-Farmacológicas	(SINITOX).	
Foram realizadas as avaliações de frequência de ligações, número de tentativas de suicídio e aquelas por psicofármacos, via de 
administração, gênero, faixa etária, quantidade e tipo de psicofármacos utilizados e desfecho. Resultados: No período analisado, 
ocorreram 11.315 notificações. As tentativas de suicídio representaram 13% de todas as notificações, sendo que 40,8% utilizaram 
psicofármacos. O uso foi oral em todos os casos. A maioria ocorreu com mulheres (471 casos, 78,24%) em comparação a homens 
(131 casos, 21,76%). A maior incidência de tentativas (26,22%) ocorreu entre os 20-29 anos entre as mulheres e entre os 30-39 
anos entre os homens (25,58%). A classe de psicofármacos mais utilizada foi a dos benzodiazepínicos. Entre os 1.474 casos 
notificados, 38 (2,57%) evoluíram com morte. Destes 38, 10 indivíduos (0,68% do total de casos notificados por tentativa de suicídio, 
sendo dois homens e oito mulheres) utilizaram psicofármacos. Conclusão: O sexo feminino representou a maior quantidade de 
casos notificados. Os benzodiazepínicos foram a classe mais utilizada, sendo o clonazepam a substância mais frequente. Entre 
aqueles que tentaram suicídio com uso de psicofármacos, foi baixa a evolução para o óbito, sendo baixa a letalidade.
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Maus-tratos na terceira idade: qual o papel do cuidador?

Bruno Luiz Guidolin; Francisco José Pascoal Ribeiro Jr.; Alfredo Cataldo Neto; Nila Carolina Arnéz Camacho

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

Objetivo: Identificar estudos sobre prevalência de abuso na terceira idade, estimar o perfil do cuidador do idoso e os possí-
veis motivos que o levam a apresentar uma relação de maus-tratos com este. Métodos: Revisão sistemática de estudos de 
base populacional, segundo dados eletrônicos (PubMed e LILACS), referente aos últimos 15 anos. Foram incluídos estudos 
de base populacional e excluídos estudos sem definição metodológica delineada. Resultados: Foram encontrados 38 arti-
gos, contudo apenas 13 artigos foram selecionados. Os estudos de prevalência encontraram coeficientes de maus-tratos com 
abuso físico entre 1,2 e 18%. A sobrecarga na atenção básica diária e a falta de uma avaliação criteriosa e de um posterior 
tratamento adequado para o cuidador parecem estar associadas a essa relação de maus-tratos. Conclusões: É possível 
desenvolver estratégias adequadas, que tenham por objetivo atender as principais necessidades do cuidador e do idoso, a fim 
de que ambos tenham uma melhor relação. Este estudo pode orientar políticas públicas de promoção à saúde e de prevenção 
dos maus-tratos em idosos, de acordo com os dados encontrados.
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P0071

Relação entre dependência de álcool e transtornos cognitivos e mentais em um 
município do sul do Brasil

Bruno Luiz Guidolin; Carolina Casanova Meneghetti; Francisco Pascoal; Alfredo Cataldo Neto

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

Objetivo: Investigar a associação entre a dependência de álcool atual e a dependência de álcool na vida com os transtornos 
cognitivos e mentais em pacientes idosos do município de Porto Alegre (RS), Brasil. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 
com aplicação do Mini International Neuropsychiatric Interview version 5.0 (MINI 5.0), do Questionário de Avaliação Global do 
Idoso (QAGI) e da avaliação neuropsicológica do Consortium to Establish a Registry for Alzheimer Disease (CERAD) em 580 
idosos de Porto Alegre. Resultados: Dos 580 idosos, 24 eram dependentes de álcool (4,2%) e 85 apresentaram dependência 
durante a vida (14,6%). Houve diferença estatisticamente significativa (p ≤ 0,005) para sexo, dependência de substâncias 
ilícitas, transtorno de personalidade antissocial e tabagismo para a dependência de álcool atual e dependência de álcool na 
vida. Quando comparado episódio maníaco/hipomaníaco atual com a dependência de álcool atual e transtorno de ansiedade 
generalizada com dependência de álcool na vida, houve diferença estatisticamente significativa. Os homens foram maioria 
na dependência de álcool; o sexo masculino teve 9,35 vezes a prevalência de dependência de álcool atual e 12,81 vezes 
a prevalência de dependência de álcool na vida quando comparado com o sexo feminino. Os idosos diagnosticados com 
dependência de outras substâncias, episódios maníacos/hipomaníacos, transtorno de ansiedade generalizada e tabagismo 
foram mais propícios a ter dependência de álcool quando comparados àqueles que não apresentaram tais transtornos. 
Conclusão: Os transtornos cognitivos não foram associados com a dependência de álcool. Alguns transtornos psiquiátricos, 
entretanto, apresentaram associação com a dependência de álcool atual e na vida, o que alerta para a importância de um 
diagnóstico ao longo da vida desses transtornos nos idosos.
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Transtorno bipolar e trauma na infância: uma amostra comunitária de adultos jovens

Rodrigo Chiavaro da Fonseca; Clarisse de A. Farias; Taiane de A. Cardoso; Murilo Martini; Flávio Kapczinski;  
Pedro V. da S. Magalhães; Karen Jansen

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

Introdução: O trauma da infância é uma experiência complexa, muito relatada por indivíduos com transtorno bipolar. Ainda 
existem poucos estudos que avaliem suas consequências em uma amostra comunitária de sujeitos com transtorno bipolar 
em estágio inicial. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi avaliar a associação entre o trauma da infância e os desfechos 
clínicos em uma amostra comunitária de adultos jovens com transtorno bipolar. Método: Trata-se de um estudo transversal, 
com amostra comunitária de indivíduos com transtorno bipolar, com idade entre 23 e 30 anos, com e sem trauma na infância. 
As experiências de trauma durante a infância foram avaliadas pelo Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). O funcionamento 
foi avaliado pelo Functioning Assessment Short Test (FAST). Resultados: Foram incluídos no estudo 90 indivíduos com trans-
torno bipolar (30 com trauma na infância e 60 sem trauma na infância). Adultos jovens com transtorno bipolar e trauma na 
infância apresentaram maior prevalência de risco de suicídio atual (43,3%) quando comparados com indivíduos com transtorno 
bipolar sem trauma na infância (21,7%; p = 0,03). Além disso, também apresentaram maior severidade dos sintomas depres-
sivos (p = 0,01) e maior prejuízo no funcionamento global (p = 0,003). Conclusão: A frequência de experiências de trauma na 
infância parece ser um fator ambiental de risco para uma pior manifestação clínica e maior comprometimento funcional.

Psicopatologia

P0161

Associação do abuso sexual ocorrido na infância/adolescência com sintomas de 
depressão e ansiedade em indivíduos com comportamento sexual compulsivo

Sirlene Caramello dos Reis; Marco de Tubino Scanavino

Instituto de Psiquiatria (IPq), Hospital das Clínicas, Universidade de São Paulo (USP), SP, Brasil

Objetivo: Analisar a associação do abuso sexual ocorrido na infância/adolescência (ASI/ASA) com sintomas de depressão e 
ansiedade em homens que buscam tratamento para o comportamento sexual compulsivo (CSC). Métodos: Estudo observa-
cional, transversal e analítico, com 205 homens brasileiros acima de 18 anos, alfabetizados, que buscaram tratamento para 
o CSC no Ambulatório de Impulso Sexual Excessivo e de Prevenção aos Desfechos Negativos Associados ao Comporta-
mento Sexual (AISEP) do Instituto de Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo (HCFMUS), que preencheram critérios diagnósticos para impulso sexual excessivo [Classificação Internacional 
de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, 10ª edição (CID-10) F52.7] e responderam aos inventários: Questionário 
Sobre	 Traumas	 na	 Infância	 (QUESI),	 Escala	 de	 Compulsividade	 Sexual	 (ECS),	 Inventário	 de	 Depressão	 de	 Beck	 [Beck	
Depression	Inventory	(BDI)]	e	Inventário	de	Ansiedade	de	Beck	[Beck	Anxiety	Inventory	(BAI)].	Foram	considerados	tendo	
sofrido ASI/ASA aqueles que atingiram o ponto de corte ≥ 5 no QUESI. Resultados: A idade mediana da amostra foi 37 anos 
(IC95% 25-57). Entre os participantes, 117 (57%) sofreram ASI/ASA. Os indivíduos que sofreram ASI/ASA apresentaram 
escores médios menores de anos de educação formal (p = 0,002) e renda familiar mensal (p = 0,014) comparados aos que 
não sofreram. O grupo dos que sofreram ASI/ASA apresentaram maior severidade de compulsividade sexual (p = 0,008) e 
dos sintomas de depressão (p = 0,002) e ansiedade (p = 0,006). Conclusões: Homens que buscaram tratamento para com-
portamento sexual compulsivo e que referem terem sofrido ASI/ASA apresentam maior gravidade dos sintomas compulsivos 
sexuais e dos sintomas depressivos e ansiosos do que os que não referem ASI/ASA.
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Análise do concretismo na esquizofrenia através do Teste Brasileiro de Provérbios

Thiago Xavier Corrêa; Carlos Henrique Souza e Silva; Fernanda Marques Seixas

Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), DF, Brasil

Objetivo: Analisar o grau de abstração dos esquizofrênicos através do Teste Brasileiro de Provérbios (TBP). Metodologia: 
Estudo observacional, transversal, com análise quantitativa e qualitativa dos dados, utilizando o TBP com 20 aforismos. No 
total, 50 sujeitos participaram da pesquisa, sendo 25 pacientes com esquizofrenia e 25 indivíduos saudáveis. Resultados: A 
amostra foi pareada de acordo com sexo, idade e escolaridade. A maioria dos participantes era do sexo masculino, considera-
dos adultos jovens e com renda predominantemente de até cinco salários mínimos. Os resultados revelam que o desempenho 
global da abstração dos esquizofrênicos [média±desvio padrão = 23,5±9,4] é significativamente inferior (p < 0,05) ao do grupo 
controle (33,2±8,6). Independentemente da escolaridade, os esquizofrênicos são mais concretos e menos abstratos. Apenas 
os pacientes com escolaridade média e alta podem ser considerados superinclusivos. Conclusão: Os resultados revelam 
a presença de déficit de abstração na esquizofrenia e confirmam a hipótese do estudo, conforme dados demonstrados na 
literatura prévia. O instrumento se mostrou uma ferramenta útil para pesquisas transversais e com propósitos discriminativos. 
Uma maior compreensão do concretismo na esquizofrenia permite identificar as deficiências sociais e cognitivas dos pacien-
tes. Porém, novas pesquisas são necessárias para ampliar o conhecimento psicopatológico das alterações do pensamento 
nos transtornos psiquiátricos.

Psicopatologia

P0281

Impacto do estresse precoce nos níveis de prolactina em pacientes depressivos

Cristiane Von Werne Baes; Camila Maria Severi Martins-Monteverde; Nayanne Bosaipo; Sandra Márcia Carvalho Tofoli; 
Marco Pichiteli; Mário Francisco Juruena

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

Introdução: Evidências indicam que o estresse precoce (EP) pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de quadros 
de depressivos na vida adulta. Estudos vêm demonstrando historicamente na literatura alterações na prolactina (PRL) em 
pacientes depressivos. No entanto, mais estudos relacionando EP, depressão e PRL são necessários. Objetivo: Investigar 
o impacto do EP nos níveis de PRL em pacientes depressivos. Métodos: A amostra foi composta por 41 pacientes com 
diagnóstico de episódio depressivo atual e 28 controles saudáveis. Os pacientes depressivos foram divididos em dois grupos 
de acordo com o EP: 28 pacientes depressivos com EP e 13 pacientes depressivos sem EP. A confirmação do diagnóstico 
foi realizada por meio da Mini International Neuropsychiatric Interview version 5.0 (MINI 5.0). Para avaliação da gravidade 
dos sintomas depressivos, foi aplicada a Escala de Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-D21), sendo incluídos apenas 
pacientes com HAM-D21 ≥ 16. Para a avaliação do EP, foi aplicado o Questionário Sobre Traumas na Infância [Childhood 
Trauma Questionnaire (CTQ)]. A prolactina foi avaliada através de uma coleta plasmática realizada às 9h. Resultados: 
Encontramos diferenças significativas entre os três grupos (F = 1,39; degrees of freedom (df) = 2,0; p = 0,001). Os pacientes 
depressivos com EP apresentaram níveis significativamente menores de PRL quando comparados aos pacientes sem EP 
(p = 0,008), porém não diferiram dos controles (p = 0,66). Já os pacientes depressivos sem EP apresentaram níveis maiores 
de prolactina em relação aos controles (p = 0,001). Conclusão: Nossos dados indicam que o EP exerce um papel importante 
na desregulação da produção da PRL, encontrada nos diferentes subtipos de depressão com e sem EP.
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Hepatite C e depressão maior: uma revisão sistemática

Anna Karolyne de Araujo Costa; Gabrielle de Jesus Novaes; Mariana Pereira Rabello; Gabriela Louzada;  
Tiago Jordão; Bruno Lima Nogueira

Centro Universitário São Camilo, SP, Brasil

Introdução: Existem aproximadamente 170 milhões de infectados por hepatite C no mundo. Trata-se de uma doença viral, 
que tem como principal via de contágio o contato com sangue contaminado. Muito se discute sobre a associação de doenças 
psiquiátricas ao quadro de hepatite C, tendo como predomínio quadros de depressão maior. Atualmente, o principal tratamento 
é feito através de uma associação de interferon alfa com ribavirina. Há correlações feitas entre hepatite C e alterações 
no sistema nervoso central, por tratar-se de uma doença infecciosa crônica, que leva a mudanças periféricas no sistema 
serotoninérgico, com quedas principalmente de triptofano e quinurenina. No entanto, o tratamento através do interferon alfa 
acarreta a ativação da enzima indolamina 2,3-dioxigenase (IDO), que, por sua vez, catalisa a transformação de triptofano em 
quinurenina. O triptofano é essencial na produção de serotonina central, assim sendo, sua diminuição associa-se a quadros 
depressivos. Objetivo: O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão sistemática que demonstre a associação entre os 
quadros de depressão maior durante o tratamento de hepatite C e o interferon alfa e, assim, desvincular o processo patológico 
acarretado pela doença. Métodos: Foi realizado um levantamento bibliográfico na base de dados MEDLINE. O período de 
pesquisa foi de março a abril de 2017, utilizando os descritores gerais hepatite C e depressão maior, e para as metodologias 
de coletas, interferon alfa. Quanto ao critério de seleção, foram utilizados artigos nos idiomas português e inglês, por meio 
dos operadores booleanos AND e OR. Resultados: Foram utilizados 52 artigos científicos neste estudo. A literatura é clara 
quanto às repercussões do tratamento com interferon alfa. Aproximadamente 25% dos pacientes com hepatite crônica e 
50% dos usuários de interferon alfa precisam de tratamento antidepressivo. Conclusão: A principal causa de depressão em 
pacientes com hepatite C é o interferon alfa, apesar do processo patológico da doença.

Psicoterapia

P0568

Distorções cognitivas e perfeccionismo

Pedro Henrique Velasco Pondé de Sena; Fernanda Montero Landeiro; Bárbara Aguiar; Tamiris Froes; Mário Ferrari Neto; 
Michele Caravalho de Carvalho; Eduardo Pondé de Sena

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, BA, Brasil

Introdução: A terapia cognitivo-comportamental (TCC), ao investigar a relação entre distorções cognitivas e fatores psicológicos 
e comportamentais, pode ajudar na compreensão das bases psicológicas que contribuem para a manutenção das atitudes e 
comportamentos disfuncionais. O termo perfeccionismo, apesar de ainda figurar na lista das distorções cognitivas, vem ganhando 
cada vez mais importância, principalmente o perfeccionismo clínico, que seria uma forma patológica. Objetivos: Validar uma 
versão em português brasileiro da Cognitive Distortions Scale (CDS) e do Multidimensional Perfectionism Cognitions Inventory 
(MPCI), adaptada à nossa cultura, para uso em adultos de ambos os sexos. Avaliar a fidedignidade e a validade das versões em 
português da CDS e do MPCI [Escala de Distorções Cognitivas (CDS-Português) e Inventário Multidimensional de Cognições 
de Perfeccionismo (MPCI-Português)] para uso em amostras populacionais e clínicas brasileiras. Métodos: Neste estudo, foram 
validados dois instrumentos, o CDS e o MPCI, que foram aplicados em 450 estudantes universitários de uma universidade pública 
em	Salvador	(BA).	Além	dos	dois	instrumentos	validados	neste	estudo,	foram	aplicadas	também	a	Escala	de	Depressão	de	Beck	
e a Escala de Atitude Disfuncionais. Resultados e Conclusão: Acreditamos que, com este trabalho, conseguimos alcançar os 
objetivos propostos: CDS e MPCI foram traduzidos e adaptados para o português brasileiro; dois instrumentos tiveram suas 
qualidades psicométricas avaliadas. Ambos apresentaram boa fidedignidade e, validados, podemos concluir que os instrumentos 
possuem bom desempenho. São necessários mais estudos com os mesmos, incluindo principalmente uma amostra clínica, que é 
uma limitação deste estudo. Podemos considerá-lo preliminar, uma vez que não incluiu amostra clínica. Entretanto, muitos estudos 
de validação se iniciam por amostras não clínicas e, em um segundo momento, investigam amostras clínicas.
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Desfechos das cirurgias de confirmação de gênero de mulheres trans no Brasil

Dhiordan Cardoso da Silva; Karine Schwarz; Gabriel Veber Moises da Silva; Anna Martha Fontanari; Andre Real;  
Tiago Rosito; Maria Ines Rodrigues Lobato

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

Objetivo: Descrever os dados das cirurgias de confirmação de gênero (CCG), ou redesignação sexual, de mulheres trans 
do Programa de Identidade de Gênero (PROTIG) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Método: Estudo de 
coorte retrospectivo, de base hospitalar, por meio da coleta de dados de registros de pacientes no HCPA. Sobre a amostra 
populacional, 174 mulheres trans foram submetidas a CCG entre janeiro de 2000 e maio de 2016. A frequência absoluta 
e relativa das variáveis categóricas (terapia hormonal, presença de estenose vaginal, estenose uretral, fístula uretral, 
vaginoplastia, funcionamento da neovagina) e estatísticas descritivas das variáveis numéricas (idade e tempo de cirurgia) 
foram analisadas através de estatísticas descritivas e medidas de tendência central. Resultados: Todos os indivíduos foram 
submetidos a vaginoplastia. O tempo médio de cirurgia foi de 147,50 minutos, e 91,24% realizaram o tratamento hormonal. 
A média de idade foi de 31,74 anos; 34,04% tinham estenose vaginal; 24,26%, estenose uretral; 2,37%, fístula uretral; 2,37% 
apresentaram fístula retal; 9,88% precisaram de transfusão de sangue; 15,88% apresentaram ruptura da sutura após cirurgia; 
47,67% não apresentaram qualquer tipo de complicação após a cirurgia; 79,29% apresentaram uma vagina funcional após a 
cirurgia; 21,08% foram submetidas à meatoplastia; 17,24% necessitaram passar por uma nova vaginoplastia; 91,87% fizeram 
acompanhamento com urologista; e 59,06% continuaram com acompanhamento psiquiátrico. Conclusão: A maioria das 
pacientes que foram submetidas a CCG no HCPA não necessitaram novas intervenções. No entanto, existe a necessidade de 
novos estudos e de seguimento em longo prazo das pacientes em relação aos desfechos psicológicos.

P0070

Quando o sexo vira crime: sexualidade na infância e adolescência

Janaina Ribeiro de Sousa; Lúcia Virgínia Mendonça Gomes Porto; Jakeline Andrade Vieira; Francyne da Silva Gonçalves; 
Jonatas Franco Medeiros; Virgínia Gadelha dos Santos; Gianni Nunes Pereira

Instituto de Perícia Científica da Paraíba, Patos, PB, Brasil; Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Cariri (UFCA), CE, 
Brasil

Objetivo: Analisar se os exames requeridos em âmbito penal correspondem a crime sexual contra crianças e adolescentes ou 
à permanência de antigos costumes. Método: Análise quantitativa, descritiva, dos exames de conjunção carnal realizados de 
2007 a 2011 pelo Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de Patos (PB). Avaliaram-se as variáveis: faixa etária, consentimento, 
ato libidinoso e conjunção carnal. Resultados: Um total de 35,1% dos exames foi realizado em adolescentes com idade entre 10 
e 14 anos; 30,6%, entre 14 e 18 anos; e 23,3%, em menores de 10 anos. Observou-se que os casos envolvendo adolescentes 
entre 14 e 18 anos reduziram de uma média de 35% nos anos de 2007 a 2009 para 26% em 2010 e 19,6% em 2011, o que se 
justificaria pela extinção do crime de sedução; 39,2% dos periciados com idade de 10 a 14 anos informaram a prática de sexo 
consensual, e 9,8% relataram não haver praticado relações sexuais. A consensualidade foi reportada por 38,6% daqueles entre 
14 e 18 anos, sendo a ausência do ato sexual referida por 19,7%. O número significativo de exames onde se refere a inexistência 
de sexo é, em geral, relacionado aos crimes de injúria e difamação. A necessidade desses exames é questionável, visto que 
o crime de difamação não necessita da comprovação do fato imputado. Um total de 50% dos menores de 10 anos reportou 
prática de outros atos libidinosos; prática referida por 15,8% da faixa de 10 a 14 anos, com redução nas faixas subsequentes; 
83,5% dos exames foram negativos em menores de 10 anos. Pode-se inferir que os abusadores de crianças preferem atos que 
deixem menos vestígios que a conjunção carnal. Conclusões: A maioria dos exames foi realizada em crianças e adolescentes. 
O alto percentual de consensualidade indica um início precoce da vida sexual entre os adolescentes da pesquisa, porém o 
consentimento é juridicamente inválido para menores de 14 anos. Existe um elevado número de exames desnecessários, a fim 
de se apurar crimes de injúria, difamação e sexo consensual, em maiores de 14 anos.
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Sexualidade

P0417

O impacto da disfunção sexual na qualidade de vida feminina

Andréa Raílla Nogueira Rodrigues; Ana Paula Pitiá Barreto; Bianca Teixeira; Cristina Brasil; Janine Santos Ferreira; 
Patricia Virginia Silva Lordelo

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), BA, Brasil

Objetivo: Investigar a qualidade de vida de mulheres com disfunção sexual. Métodos: Estudo observacional, de corte 
transversal, elaborado para pacientes com disfunção sexual feminina (DSF), entre 18 e 59 anos, realizado no Centro de 
Atenção a Assoalho Pélvico (CAAP), localizado na Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), Salvador, 
Bahia.	As	mulheres	excluídas	do	trabalho	foram	aquelas	que	apresentaram	escores	das	escalas	de	Beck	moderados	ou	
graves, histórico de doença psiquiátrica grave, portadores de doenças crônico-degenerativas neurológicas, dispareunia de 
causas orgânicas, pacientes em tratamento fisioterapêutico e gestantes. Para o grupo controle, foram utilizados os mes-
mos critérios de inclusão e exclusão, porém tais mulheres não possuíam disfunção sexual [Female Sexual Function Index 
(FSFI) > 26 pontos]. Os instrumentos de avaliação aplicados foram: FSFI e 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). 
Resultado: A amostra foi composta por 32 participantes do sexo feminino, cada grupo contendo 16 mulheres. Comparando 
os dois grupos, as variáveis sociodemográficas e clínicas que apresentaram diferença estatística foram renda (p = 0,001), 
escolaridade (p = 0,011) e uso de medicamentos (p = 0,034). Na análise do FSFI, todos os domínios apresentaram dife-
rença estatística (p = 0,00). Quanto ao SF-36, ao comparar os dois grupos, os domínios limitação (p = 0,800), vitalidade 
(p = 0,495), capacidade (p = 0,216) e aspectos emocionais (p = 0,110) não apresentaram diferença estatística, enquanto 
que os domínios dor (p = 0,00), aspectos sociais (p = 0,001), estado geral (p = 0,001) e saúde mental (p = 0,037) resulta-
ram em significância estatística. Conclusão: Os resultados mostram que mulheres com disfunção sexual apresentam um 
impacto negativo em alguns dos aspectos da qualidade de vida.

Suicídio

P0064

Viabilidade e frequência de doação de tecido cerebral para pesquisa após suicídio

Vanessa K. Longaray; Carolina S. Padoan; Rodrigo Chiavaro da Fonseca; Murilo Martini; Pedro D. Goi;  
Francine H. de Oliveira; Pedro Vieira da Silva Magalhães

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

Introdução: A obtenção de tecido do sistema nervoso central é essencial para o estudo da neurobiologia da doença mental. Há 
uma demanda crescente para a disponibilização de tecido cerebral humano, com grande interesse no uso desses tecidos para 
a investigação dos processos biológicos básicos associados às doenças mentais. No cenário atual, entretanto, biobancos de 
tecido cerebral dedicados às doenças psiquiátricas são extremamente escassos. Pouco se sabe sobre a doação de órgãos para 
pesquisa. As principais razões encontradas para a doação para biorrepositórios são: 1) desejo de ajudar os outros; 2) a família 
já ter conversado sobre o assunto; 3) desejo de contribuir ao avanço da medicina. Objetivo: Descrever a frequência de doação 
de tecido cerebral para pesquisa por familiares de pessoas que cometeram suicídio. Métodos: Foram incluídas no estudo as 
solicitações para doação de encéfalo a familiares de indivíduos entre 18 e 60 anos que cometeram suicídio e cuja necropsia 
foi realizada entre março de 2014 e março de 2017 no Departamento Médico-Legal de Porto Alegre (RS). Casos em que 
houve lesão cerebral devido a dano agudo foram excluídos. Resultados: Foram reportados 120 casos de suicídio no período. 
Destes, 43 estavam dentro dos critérios de exclusão. Outros 50 foram excluídos, pois não foi possível contatar com um familiar 
para assinatura do termo de consentimento antes de ser realizada a necropsia. Dos 27 casos restantes, a doação de tecido 
cerebral foi autorizada em 12 (44,4%). A amostra foi composta basicamente por homens, com uma idade média de 39 anos. 
Os responsáveis pela doação foram principalmente irmãos, seguidos dos filhos dos doadores. Conclusão: A doação de tecido 
cerebral para pesquisa é possível. A taxa de aceite de 44,4% em nossa amostragem está de acordo com dados internacionais 
para esse tipo de doação e é similar a taxas reportadas de doenças neurodegenerativas.
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Suicídio

P0065

Taxa de suicídio no Brasil de 2000 a 2014 estratificada por gênero e faixa etária

Murilo Martini; Rodrigo Chiavaro da Fonseca; Mathias Hasse Sousa; Clarisse de Azambuja Farias;  
Taiane de Azevedo Cardoso; Vanessa Kenne Longaray; Pedro Vieira da Silva Magalhães

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

Introdução: Segundo a OMS, 800.000 pessoas cometem suicídio por ano. Os idosos apresentam as taxas mais altas em 
diversos países. Ademais, homens têm uma taxa de suicídio maior do que as mulheres, mas ainda não se sabe o quanto 
isso pode se manifestar de forma diferente de acordo com a faixa etária. Objetivos: Verificar as taxas de suicídio no Brasil, 
estratificando por sexo e faixa etária, bem como sua variação ao longo do tempo, de 2000 a 2014. Métodos: Fizemos uma 
análise epidemiológica descritiva dos dados obtidos no banco de dados do DATASUS e IBGE. Resultados: Em 2014, 10.635 
suicídios foram notificados no Brasil. A taxa de suicídio é 3,86 vezes maior em homens (8,41) quando comparados com 
mulheres (2,18). Uma atenuação dessa proporção é observada nas idades entre 45 e 59 anos, devido a uma elevação da 
taxa de suicídio das mulheres, cujas taxas mais elevadas estão nessa faixa etária. Nos idosos, observamos maior tendência 
à dissociação: em mulheres, a taxa se mantém estável, tendendo a um leve declínio no grupo etário 80+. Por outro lado, 
homens apresentam uma elevação progressiva após os 65 anos de idade, alcançando um pico de 18,22 na faixa etária 
80+. Avaliação temporal de 2000 a 2014 mostra um aumento de 34,18% da taxa de suicídio em homens e de 37,44% em 
mulheres. Esse aumento ocorreu progressivamente, mas não homogeneamente. Em homens, grupos etários de 20-34 e 35-
49 anos mostraram as maiores elevações nas taxas: 28,50 e 15,15%, respectivamente. Já nas mulheres, os aumentos mais 
expressivos foram observados nos grupos de 35-49 e 50-64 anos: 32,06 e 31,53%, respectivamente. Conclusões: Nossa 
análise sugere que a elevação das taxas de suicídio difere de acordo com o gênero. Em homens, o aumento é maior naqueles 
abaixo de 50 anos de idade (apesar de as taxas totais ainda serem maiores nos idosos). Em mulheres, a maior elevação das 
taxas é vista na transição entre a idade adulta e a velhice, um grupo etário historicamente sob maior risco.

Suicídio

P0069

Perfil dos suicídios no sertão paraibano

Janaina Ribeiro de Sousa; Luiza Helena Magalhães da Costa; Lúcia Virginia Mendonça Gomes Porto;  
Cícero Vitor da Silva Justino 

Instituto de Perícia Científica da Paraíba, PB, Brasil; Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Cariri (UFCA), CE, Brasil

Objetivo: Obter o perfil epidemiológico de suicídios ocorridos no sertão paraibano. Metodologia: Trata-se de estudo quantitativo, 
descritivo, de exames tanatoscópicos de suicidas, realizados entre 2011 e 2013, pelo Núcleo de Medicina e Odontologia Legal de 
Patos (PB). A amostra foi constituída por 120 laudos. Analisaram-se as variáveis: sexo, idade, residência (rural ou urbana) e causa 
da morte. Resultados: Observou-se maior incidência de mortes por suicídios entre os homens (80%) do que entre as mulheres 
(20%). O ano de 2011 foi excluído do cálculo do coeficiente mortes/100 mil habitantes devido a não apresentar nenhum dado 
para o primeiro semestre. Para o ano de 2012, obteve-se o valor de 4,02/100 mil habitantes para o sexo masculino e de 0,76/100 
mil habitantes para o sexo feminino, com um coeficiente geral de 4,78/100 mil habitantes. Em 2013, o coeficiente de mortalidade 
para os homens foi de 4,67/100 mil habitantes; para as mulheres, de 0,97/100 mil habitantes; e o coeficiente geral foi de 5,65/100 
mil habitantes. Constatou-se menor mortalidade na faixa de idade inferior a 20 anos, para ambos os sexos. Entre mulheres, 
identificou-se maior incidência de suicídio em idade acima dos 60 anos. Para os homens, houve maior número de suicídios na 
faixa etária dos 21 aos 30 anos. Houve maior incidência de enforcamento como causa da morte, seguido por uso de arma de fogo 
e envenenamento. A predileção pelo enforcamento se justificaria pela facilidade na obtenção do material empregado. Os casos de 
envenenamento apresentaram-se em maior número na zona rural, o que poderia ser explicado pela disponibilidade de produtos 
defensivos agrícolas que seriam utilizados como veneno. Conclusões: A maioria dos casos de suicídios foi cometida por homens. 
Para esse grupo, a faixa etária com maior ocorrência de suicídios é a de adultos jovens, dos 21 aos 30 anos, enquanto para o grupo 
feminino é a faixa etária idosa, de mais de 60 anos. O enforcamento foi a causa de morte mais observada em ambos os sexos.
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Suicídio

P0489

Diferenças entre gêneros nas mortes por suicídio na população da Região Nordeste do 
Brasil

Cyntia Gomes Pereira; João Arnaud Diniz Neto; Ana Caroline de Vasconcelos Araújo; Marco Antônio Oliveira Fortes; 
Lívia Maria Gomes Pereira; Isabela Ribeiro Cavalcante; Izabel Santos Silva

Hospital Nina Rodrigues, MA, Brasil

Objetivo: Determinar as diferenças entre as mortes por lesão autoprovocada em homens e mulheres da Região Nordes-
te do Brasil no período de 2010 a 2014. Métodos: Foram coletados dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade 
do Ministério da Saúde (SIM-DATASUS) correspondentes ao período de 2010 a 2014. As informações analisadas foram: 
sexo, idade, estado civil, escolaridade e meios para cometer suicídio. Resultados: Nos 5 anos analisados, ocorreram 
11.643 mortes por suicídio na Região Nordeste, o que correspondeu a 23% do total de mortes por essa causa em todo 
o Brasil no mesmo período. Das mortes por suicídio no período avaliado, 79% foram provocadas por pessoas do sexo 
masculino. A faixa etária predominante em ambos os sexos foi de 20 a 49 anos (63%). A maioria das mulheres que 
cometeram suicídio tinha entre 4 e 7 anos de estudo; já entre os homens, predominaram as mortes entre aqueles que 
possuíam entre 1 e 3 anos de escolaridade. Em homens e mulheres, predominaram os suicídios entre os solteiros (54 
e 50%, respectivamente). Os meios mais utilizados pelos homens para provocar a própria morte foram enforcamento/
estrangulamento (69%), disparo de arma de fogo (8,6%) e envenenamento por pesticidas (7%); já entre as mulheres, 
as principais causas foram enforcamento/estrangulamento (49%), envenenamento por pesticidas (17%) e uso de medi-
camentos (8,3%). Conclusão: Os riscos de mortes por suicídio foram maiores entre homens, de baixa escolaridade e 
solteiros. Os homens utilizaram meios mais letais para causar a própria morte, como enforcamento e lesão por arma de 
fogo. Tais dados são condizentes com a literatura acerca do tema.

Suicídio

P0383

Esclerose múltipla e suicídio: revisão sistemática da literatura

Aleksander Oliveira Barbosa; Regina Maria Papais Alvarenga

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

Objetivo: Esclarecer a relação entre esclerose múltipla (EM) e suicídio. Método: Realizou-se levantamento de artigos sobre 
suicídio e EM, e artigos sobre suicídio e tratamento para EM, a partir do ano de 2000, nas bases de dados SciELO, LILACS e 
PubMed.	Foram	estabelecidos	elementos	a	serem	considerados	na	análise,	como:	revista	e	seu	Scimago	Journal	&	Country	Rank	
(SJR); país da revista; autor; país da pesquisa; ano; título; objetivo; tipo de estudo; número de envolvidos; conclusões. Procedeu-
se à análise dos artigos, síntese de dados, tabelamento cronológico por ano, discussão dos dados e elaboração de conclusões. 
Resultados: Foram selecionados um artigo da SciELO e sete artigos do PubMed. Alguns autores falam de maior risco de suicídio 
em pacientes com EM. Outros destacam a presença de pensamento suicida nessa população. Segundo um estudo, o suicídio é um 
traço específico. Ainda, em um estudo brasileiro, verifica-se que há alto risco de suicídio em pacientes com EM, e a depressão é o 
principal fator de risco. Finalmente, o último estudo fala a respeito dos fatores de risco para o suicídio em EM que são modificáveis. 
Conclusões: Há correlação entre aumento do risco de suicídio e de ideação suicida em pacientes com EM; necessidade de 
identificação profilática de ideação suicida nesses pacientes; participação do transtorno depressivo maior (TDM) como fator de 
risco associado ao suicídio; necessidade de os médicos assistentes de pacientes com EM fazerem triagem para TDM. TDM e 
ideação suicida são fatores de risco modificáveis. A produção no Brasil sobre EM e suicídio é baixa. É recomendável que haja 
estudos para avaliar a prática de médicos em atentarem para a profilaxia da depressão e do suicídio em pacientes com EM e 
também há necessidade de se desenvolverem estudos sobre o uso de antidepressivos como profilaxia à depressão na EM.
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Suicídio

P0506

Suicídios entre indígenas no Brasil

Lívia Maria Gomes Pereira; Cyntia Gomes Pereira; Ana Caroline de Vasconcelos Araújo; João Arnaud Diniz Neto

Hospital Universitário, Universidade Federal do Maranhão (UFMA), MA, Brasil

Objetivo: Determinar as características das mortes por suicídio entre indígenas no Brasil no ano de 2014. Métodos: Foram 
coletados dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM-DATASUS). As informações ana-
lisadas foram: sexo, idade, estado civil, escolaridade e meios para cometer suicídio. Resultados: No ano de 2014, ocorreram 
117 mortes por lesões autoprovocadas entre índios no Brasil, o que correspondeu a 3,2% do total de mortes entre indígenas 
no território nacional; 74,3% foram provocadas por pessoas do sexo masculino. A faixa etária predominante em ambos os 
sexos foi de 15 a 29 anos (66,6%). Observou-se que 28% dos indivíduos tinham até 3 anos de escolaridade; 28%, entre 4 e 
7 anos de estudo; e 23%, de 8 a 11 anos. Em 19 casos, não se conhecia a escolaridade. Predominaram os suicídios entre os 
solteiros (72%). Quantos aos meios utilizados, 87% dos homens e 86% das mulheres indígenas recorreram ao enforcamento/
estrangulamento para provocar a própria morte. A maioria das mortes ocorreu no domicílio (71%), seguida por 5% no hospi-
tal. Conclusão: A literatura mostra que há maior risco de suicídio entre povos indígenas que entre a população geral, daí a 
importância de políticas de prevenção voltadas a essa população.

Violência

P0176

Interfaces da violência e da ética entre adolescentes nos contextos da escola e da família

Túlio Eugênio de Souza; Lucimar Leão Gomes; Danielle Gonçalves Rocha; Rafael Miranda de Oliveira;  
Rosane Alves de Oliveira; Débora Corgosinho Nogueira Figueiredo; Elza Machado de Melo

Departamento de Promoção de Saúde e Prevenção da Violência, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), MG, Brasil

Introdução: A adolescência é um período constituído historicamente pelo desenvolvimento humano, com múltiplas 
transformações e necessidades emergenciais, as quais rebatem na sua condição de saúde. Objetivos: Analisar a interface 
da violência na adolescência dentro dos contextos familiar e escolar a partir da perspectiva ética. Método: Estudo transversal, 
descritivo, realizado em 2013 e 2014, em Belo Horizonte (MG), com 1.217 adolescentes de escolas privadas e públicas, 
por meio da aplicação de questionários autoaplicáveis e anônimos. Resultados: Do total, 54,7% dos alunos eram do sexo 
feminino e 45,3% do masculino; 94,8%, solteiros; 46,6% se autodeclararam pardos; 34,8%, brancos; 13,1%, negros; a média 
de idade foi de 14,9 anos (mediana de 15 anos e desvio padrão de 1,52); 70,3% estudavam em escolas públicas e 29,7% 
em privadas. A partir da percepção dos estudantes quanto a temáticas éticas, elaboradas a partir das formulações do 
desenvolvimento moral propostas por Piaget, construiu-se o Índice de Atitude Violenta (IAV), onde se verificaram medidas 
de tendências centrais superiores no gênero masculino; entre os que tinham pior percepção da relação com os pais e 
colegas e do tratamento que recebem dos professores; e entre os que relataram baixo desempenho escolar e descrença em 
Deus. Conclusões: Contextos sociofamiliares menos harmônicos se associam a concepções e atitudes mais violentas. É 
necessário realizar estudos contínuos das temáticas violência e valores morais e éticos na adolescência, considerando as 
rápidas transformações nas relações em que o adolescente, um ser em formação, está inserido.
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