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1. Introdução

O Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes 

(INPD, www.inpd.org.br) foi criado em 2009 com a missão de promover a pesquisa, produção e 

transferência de conhecimento na área de saúde mental da criança e do adolescente, usando o 

referencial da neurociência translacional do desenvolvimento denominado psiquiatria do desen-

volvimento. Neste período construímos um sistema interconectado de pesquisas que abordam 

o estado-da-arte neste campo, estratégias inovadoras de transferência de conhecimento para 

a sociedade e poder público e uma rede ampla e consistente de colaborações internacionais. A 

fortaleza da interconexão entre os participantes e do conjunto de ações construídas nos 6 pri-

meiros anos garantiram que as atividades em desenvolvimento não fossem extintas, mesmo na 

ausência de financiamento entre o INPD I e INPD II (período entre a apresentação de nova pro-

posta, sua aprovação e liberação de novos recursos).

Assim, a partir de uma busca ativa de recursos complementares com intuito de manter vi-

vos os objetivos do INPD, seus principais pesquisadores não deixaram de se reunir, com o intuito 

de leva-los adiante, sistematicamente, nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Isso fez com que 

houvesse uma continuidade na produção científica neste período, algo que poderá ser observa-

do neste relatório, que relata apenas o primeiro ano de atividades.

Por outro lado, há que se observar que, esta mesma ausência de recursos (período de 

2014-2017), acompanhados de uma liberação de valores significativamente inferiores aos soli-

citados para o INPD II, gerou a necessidade de abrirmos mão de vários objetivos (e metas) para 

focarmos naqueles mais relevantes. 

Neste sentido, é importante destacar que o financiamento do INPD I terminou em 2015. A 

abertura do novo edital para os INCTs ocorreu em junho de 2014. O INPD II foi submetido em 

setembro de 2014, sua aprovação em maio de 2016 e a liberação de recursos só ocorreu em 

abril de 2017. 

Além do tempo transcorrido, e a desvalorização de nossa moeda (IPCA acumulado de 

2014 a 2017 de 26,32%), cortes substanciais de verbas foram realizados. Um montante de 

10 milhões foi orçado para realização das atividades previstas. Deste total tivemos a aprovação 

de R$ 7.040.883, divididos entre 3 agências de fomento (Capes, Fapesp e CNPq). Do total 

aprovado pela Fapesp (50% do valor total do projeto) somente R$ 2.996.124 foram efetivamen-

te disponibilizados, uma vez que parte do valor total passou a ser contabilizado como parte da 

Reserva Técnica Institucional. Portanto, podemos estimar uma perda de pelo menos 35% dos 

valores orçados.

Assim, ao longo deste relatório, organizado por eixos de acordo com a proposta original, 

apresentaremos as atividades, metas e objetivos que foram alteradas e/ou excluídos. Entre essas 

destacamos a exclusão do estudo Coorte de Nascimento do Butantã (item 1.3.2 do eixo de pesqui-

sa) e a inclusão do projeto temático “Investigação de Circuitos Neuronais e Marcadores Biológicos 

Envolvidos no Transtorno Obsessivo-Compulsivo por meio de Paradigmas Comportamentais de 

Medo e Ansiedade” (processo FAPESP: 2011/21357-9) como um novo eixo do INPD (eixo 7).

O objetivo da Coorte de Nascimento do Butantã era investigar determinantes precoces do 

desenvolvimento cognitivo em seguimento a 900 crianças que, entre 2010 e 2012, tiveram dados 



8

coletados, quando estavam com zero a 24 meses de idade. Estas mesmas crianças seriam rea-

valiadas em idade pré-escolar (6 anos de idade). Portanto, esta coleta precisaria ter-se iniciado 

em 2016, objetivando a manutenção do número de sujeitos de pesquisa. Com o período trans-

corrido e o corte de verbas decidimos interromper este estudo. No entanto os dados da primeira 

coleta continuam sendo analisados e gerando publicações, como será apresentada em detalhes 

no eixo correspondente.

Por orientação da FAPESP, e para atender a diretriz que define que Coordenadores de 

Projetos Temáticos não devem coordenar mais de um projeto, o projeto temático “Investiga-

ção de Circuitos Neuronais e Marcadores Biológicos Envolvidos no Transtorno Obsessivo-Com-

pulsivo por meio de Paradigmas Comportamentais de Medo e Ansiedade” (processo FAPESP: 

2011/21357-9), liderado pelo coordenador deste INCT, foi incorporado como um novo eixo deste 

INCT, transferindo-se para o INPD seus objetivos e recursos remanescentes. 

Este relatório descreve as atividades que foram realizadas nos últimos 12 meses, e que 

passarão a serem apresentadas anualmente como atividades do INPD. 

O quadro abaixo sumariza os objetivos mantidos, os excluídos e aqueles que foram acres-

centados. 

Quadro I: Objetivos: mantidos e excluídos no presente projeto

Objetivo Mantida Excluída

Aperfeiçoar nosso entendimento sobre o ‘Fenoma comportamental’ através da carac-
terização fenotípica de crianças, adolescentes e adultos jovens com desenvolvimento 
típico e daqueles com as apresentações fenotípicas dos transtornos mentais mais 
frequentes, reconhecendo trajetórias de desenvolvimento típica e atípicas da infância 
a adolescência e ao início da vida adulta, e caracterizando, em especial, indivíduos em 
risco para as trajetórias atípicas 

Caracterizar o desenvolvimento típico e atípico do ‘Fenoma cerebral (Conectoma)’du-
rante a infância e adolescência, com especial ênfase no estudo das modificações 
nas trajetórias do conectoma que determinem trajetórias atípicas do desenvolvimento 
fenotípico (Pesq Obj2).

Aperfeiçoar nosso entendimento sobre como o ‘Genoma’ ‘sai da pele’ durante a 
adolescência e vida adulta, em especial como mecanismos genéticas, de interação 
gene-ambiente e epigenéticos determinam alterações das trajetórias de desenvolvi-
mento típico levando indivíduos da condição de risco para transtornos mentais para a 
condição de portadores de doenças mentais (Pesq Obj3). 

Aperfeiçoar nosso entendimento sobre como o ‘Ambientoma’ ‘entra na pele’ durante 
a adolescência e vida adulta, em especial como determinantes ambientais interagem 
entre si e com mecanismos genéticos, provocando alterações das trajetórias de desen-
volvimento típico e levando indivíduos da condição de risco para transtornos mentais 
para a condição de portadores de doenças mentais (Pesq obj4).

Aperfeiçoar nosso entendimento sobre como o ‘Epigenoma e Proteoma’ mediam a re-
lação entre o fenoma e fatores de risco genéticos e ambientais, em especial como essa 
mediação pode alterar trajetórias de desenvolvimento típico da infância a adolescência, 
levando indivíduos da condição de risco para transtornos mentais para a condição de 
portadores de doenças mentais (Pesq. Obj5).



9

Continuação do Quadro I: Objetivos: mantidos e excluídos no presente projeto

Objetivo Mantida Excluída

Integrar informação de diferentes fontes (fenoma, conectoma, genoma, ambientoma, 
epigenoma e proteoma) para que se possa construir um escore de risco para predizer 
a probabilidade de uma trajetória de desenvolvimento atípica (ex., evolução de desen-
volvimento típico ou condição de risco para transtorno mental, problemas de aprendi-
zagem, absenteísmo, evasão escolar)(Pesq Obj6).

Investigar o desenvolvimento cognitivo e psicopatologia no período pré-escolar nas 
crianças que fazem parte do estudo de Coorte de Nascimentos do Butantã (900 crian-
ças avaliadas no nascimento) aos 5 anos de idade (Pesq obj7). 

Investigar o papel de determinantes precoces individuais e familiares, em especial o 
papel da estimulação e suporte familiar e da violência doméstica aos 18 e 24 meses 
de idade como preditores do desenvolvimento cognitivo e psicopatológico aos 5 anos 
de idade nas crianças que fazem parte do estudo de Coorte de Nascimentos do Butan-
tã (Pesq Obj8).

Investigar o papel do temperamento aos 18 meses como preditor do desenvolvimen-
to cognitivo e psicopatológico aos 5 anos de idade nas crianças que fazem parte do 
estudo de Coorte de Nascimentos do Butantã, controlando as análises para outros 
determinantes precoces familiares e individuais avaliados até os 2 anos de idade da 
criança (Pesq obj9).

 Investigar as trajetórias de neurodesenvolvimento, medidas pela escala Bayley-III aos 
6, 12 e 24 meses, como preditores do desenvolvimento cognitivo e psicopatológico aos 
5 anos de idade nas crianças que fazem parte do estudo de Coorte de Nascimentos 
do Butantã, controlando as análises para outros determinantes precoces familiares e 
individuais avaliados até os 2 anos de idade da criança (Pesq Obj10).

Testar a efetividade da intervenção do ‘Programa de Visitas Domiciliares a Jovens 
Gestantes’, em comparação aos cuidados usuais, sobre desfechos pré-natais e perina-
tais: a) maternos durante a gestação (exemplo: complicações obstétricas, exposição à 
violência); b) desfechos perinatais (exemplo: cesariana, sofrimento fetal); c) desfechos 
para o recém-nascido (exemplo: peso de nascimento, Apgar) (Pesq Obj11).

Testar o efeito da intervenção, em comparação aos cuidados usuais, sobre a saúde 
e desenvolvimento da criança aos 2, 6, 9, 12, 18 e 24 meses de vida: a) indicadores 
de saúde da criança (exemplo: número de visitas ao pronto atendimento, negligência, 
abuso); b) indicadores de neurodesenvolvimento da criança (exemplo: desenvolvimento 
de linguagem, motor, social) (Pesq Obj12).

Testar o efeito da intervenção, comparada aos cuidados usuais, sobre desfechos rela-
cionados ao cuidado parental e ao funcionamento familiar aos 2, 6, 12 e 24 meses: a) 
indicadores do cuidado parental (exemplo: afetividade, responsividade, aleitamento ma-
terno); b) indicadores de funcionamento familiar (exemplo: número de novas gestações, 
relacionamento conjugal, renda familiar) (Pesq Obj13).

Investigar erosão e comprimento do telômero da mãe e da criança e níveis de cortisol 
do cabelo da mãe e metilação da região promotora do gene da oxitocina durante os 
primeiros 2 anos de vida como potenciais mediadores do efeito da intervenção sobre o 
neurodesenvolvimento precoce (Pesq Obj15).
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Continuação do Quadro I: Objetivos: mantidos e excluídos no presente projeto

Objetivo Mantida Excluída

Investigar sincronia e organização neuronal, através de medidas neurofisiológicas 
quantitativas ao nascimento e durante os dois primeiros anos de vida como assinaturas 
biológicas do efeito da intervenção sobre o neurodesenvolvimento precoce (Pesq Obj16).

Fornecer aos projetos do INPD uma estrutura de centralização de dados eficiente, a fim 
de garantir o armazenamento, a integridade e a manipulação dos dados (Pesq Obj17)

Fornecer aos pesquisadores do INPD uma estrutura eficiente de compartilhamento de 
dados e de colaboração com outros estudos em todo o mundo, atendendo à complexi-
dade exigida pela ciência de grande volume - “big data” (exemplo, genética, cognição e 
neuroimagem) (Pesq Obj18).

Desenvolver um Programa Internacional Tripartite Especial de Pós-Graduação em Neu-
rociência Translacional do Desenvolvimento dentro dos Programas de Pós-graduação 
em Psiquiatria das Universidades de São Paulo (USP), Federal de São Paulo (UNIFESP) 
e Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (RH Obj1).

Ministrar cursos de pós-graduação lato sensu de um ano sobre Saúde Mental da Infância e 
do Adolescente no contexto da Psiquiatria do Desenvolvimento para profissionais de saúde 
mental da infância que atuam no sistema público na cidade de São Paulo (RH Obj2).

Desenvolver e utilizar tecnologia de saúde tele-mental para ajudar os profissionais no 
sistema de atenção primária a identificar e manejar problemas emocionais e comporta-
mentais em crianças e adolescentes (RH Obj3).

Treinar profissionais de saúde do projeto Estratégia de Saúde da Família (ESF) para 
identificar e manejar problemas mentais de crianças e adolescentes em nível dos 
cuidados primários através da utilização da ferramenta para detecção de transtornos 
mentais em cuidados primários de saúde da nova versão da Classificação Internacional 
das Doenças (CID-11 APS) (RH Obj4).

Estimular e instrumentalizar professores de Psiquiatria e seus alunos provenientes de 
sete Universidades selecionados no país em função da carência no ensino e assis-
tência em saúde mental na sua região de inserção (Londrina, Tocantins, Amazonas, 
Pernambuco, Ceará, Bahia e Maranhão) para incorporar o referencial da Psiquiatria do 
Desenvolvimento no ensino, pesquisa e assistência em saúde mental (RH Obj5).

Criar um Portal de Serviços Unificados em ambientes Web e Mobile para difundir conhe-
cimentos para o público leigo geral e disponibilizar conteúdos para ações articuladas com 
iniciativas governamentais (municipais, estaduais ou federais) voltadas para a promoção 
de Saúde Mental e Desenvolvimento na Infância e Adolescência (TC Soc. Obj 1).

Organizar e promover ações sócio educativas e culturais usando Tele-educação intera-
tiva para ensinar estudantes dos dois últimos anos do ensino fundamental e do ensino 
médio a realizar trabalhos voltados à promoção de saúde de crianças e adolescentes 
nas suas comunidades e integrá-las com ações governamentais em nível de Atenção 
Primária.(TC Soc. Obj 2).

Organizar, realizar e aprovar nas instâncias universitárias pertinentes, cursos de 
educação a distância (EaD) sobre temas ligados à Saúde Mental e Desenvolvimento na 
Infância e Adolescência dirigidos tanto para o público leigo geral como para segmentos 
específicos da sociedade: profissionais de salões de beleza, de creches e de mídia 
(jornalistas)(TC Soc. Obj 3).
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Continuação do Quadro I: Objetivos: mantidos e excluídos no presente projeto

Objetivo Mantida Excluída

Transferir um pacote de intervenções para mulheres grávidas de comunidades de baixa 
renda na cidade de São Paulo (TC Gov Obj1).

transferir uma tecnologia de rastreio baseada em rede para rastreio de estresse ma-
terno e anomalias de desenvolvimento para o sistema de atenção primária à saúde (TC 
Gov Obj2).

Favorecer o uso efetivo de conhecimentos e procedimentos transmitidos em nossos 
cursos de formação de recursos humanos para a atenção primária através da trans-
ferência de rastreios de saúde mental e apoio técnico para as salas de espera de 
consultórios públicos e privados (TC Gov Obj3).

transferir e ampliar a abrangência de um programa destinado a reduzir o estigma, sen-
sibilizar e capacitar professores na detecção de transtornos mentais no ensino público 
fundamental (TC Gov Obj4).

Desenvolver novos algoritmos e uma plataforma de software que combina a classifica-
ção multivariada de dados de imagem de desenvolvimento infantil, em conjunto com 
a epidemiologia disponível, clínica, biomarcadores e conjuntos de dados genômicos 
para classificar indivíduos em baixo, moderado e alto risco para o desenvolvimento de 
anormalidades, traduzindo todos estes dados em serviços comerciais inovadores e, 
potencialmente, spin-offs (TC Gov Obj5).

Estabelecer o programa ResearchMatch, que irá promover o intercâmbio de pesqui-
sadores entre o INPD e instituições nas Américas, Europa e Sudeste da Ásia, fazendo 
uso extensivo de oportunidades existentes no Brasil, e disponibilizadas pelo governo 
brasileiro, na atração de pesquisadores que desejem completar parte de seus estudos 
no exterior, bem como atrair pesquisadores internacionais para visitar o INPD e as 
universidades que compõe o grupo (Inter Obj1). 

Tendo em conta o extenso número de dados que nossos estudos de coorte produzem, 
esperamos atrair pesquisadores nas Américas, Europa e Sudeste da Ásia para redação 
de publicações conjuntas e submissão de novas propostas junto a agências de fomen-
to (Inter Obj2).

Internacionalizar nosso programa de divulgação de diretrizes de prática clínica por 
meio de parcerias com professores e departamentos em universidades nas Américas, 
Europa e Sudeste da Ásia (Inter Obj3).

Consolidar e ampliar programas de intercâmbio já existentes com universidades de 
ponta, nas áreas de desenvolvimento infantil precoce e psiquiatria da infância e adoles-
cência (Inter Obj4).

Nesta tabela, acreditamos que seja possível observar que há uma coerência entre o número 

de objetivos mantidos e os recursos aprovados. Algumas ações, conforme será descrito ao longo 

do relatório e organizado nos eixos, que foram excluídas neste momento, poderão ser incluídas 

até o final do projeto, uma vez que continuamos buscando outras fontes de financiamento e que 

as mesmas estão inseridas na nossa missão.



Eixo de Pesquisa

2
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2. Eixo de Pesquisa

Como explicado anteriormente a Coorte de Nascimento do Butantã foi interrompida devido 

ao tempo transcorrido para aprovação da verba que impossibilitou a coleta de 2016. Os outros 

dois projetos do eixo de pesquisa do INPD vêm caminhando com desenvoltura. A primeira etapa 

deste INCT iniciou há mais de 7 anos com o coorte de 2.500 crianças e adolescentes do Pro-

jeto Prevenção. Para obter uma boa retenção nesta terceira onda de avaliação empenhamos 

esforços antes da coleta de dados para saber o que os participantes (crianças, adolescentes e 

pais) achavam do projeto e com base nestes achados foi feita uma estratégia de marketing no 

sentido fidelizar o maior número de sujeitos. Uma agência de publicidade juntamente com os 

pesquisadores renomearam o projeto para ‘Conexão – mentes do futuro’ e várias estratégias de 

comunicação foram estabelecidas (telefone, cartas, sites de relacionamento, Instagram, WhatsA-

pp e etc.) para esclarecer melhor os objetivos do trabalho e o impacto social que ele pode ter. O 

projeto Conexão é considerado um dos principais estudos da psiquiatria nacional e vem sendo 

conduzido com o financiamento de longo prazo dos INCTs. Para viabilização do estudo nos mais 

elevados padrões metodológicos conseguimos levantar fundos a partir de colaboração com um 

projeto financiado pelo European Research Council chamando APPLAUSE liderado pela Profa. 

Sara Lacko-Evans (London School of Economics e King’s College London). O projeto examina 

uso de serviços de saúde na nossa coorte e em outras coortes inglesas. Além disto, dois outros 

projetos tiveram uma contribuição importante para suporte na coleta e análise da enorme quanti-

dade de dados do Projeto Conexão, um projeto chamado e-Science (FAPESP) liderado pelo Prof. 

Jair Mari que permitiu a compra de workstations para análise de dados complexos tais como ge-

nética, neuroimagem e de fenótipo. E um projeto regular FAPESP da Prof Andrea Jackowski com 

verbas direcionadas para aquisição e análise de imagens cerebrais de ressonância magnética. 

O Programa Visitando Jovens Mães é um ensaio randomizado controlado com gestantes 

de alto risco que avalia o efeito de uma série de estímulos ambientais e sociais associados 

da intervenção sobre o neurodesenvolvimento. Anteriormente, foi realizado um estudo piloto 

80 gestantes (40 realizaram a intervenção) e acompanhou as duplas mãe-filho desde o 1o 

trimestre da gestação até os 24 meses de vida da criança com taxas de retenção entre 70-

80%. Houve grande progresso na elaboração da metodologia do novo estudo e começou este 

ano a captação das participantes do novo estudo, incialmente de 15 gestantes que não seriam 

incluídas na amostra, mas que fariam parte de um piloto, nesta segunda fase, de todo o processo 

de captação, avaliação e intervenção, durante todo o período de estudo. 

2.1. Projeto Conexão 

O projeto Conexão é o atual nome do projeto Prevenção iniciado em 2010. Naquele mo-

mento, foi decidido pelo nome Prevenção devido ao objetivo principal do projeto (que ainda per-

manece) ser o de investigar a trajetória e fatores causais do surgimento de transtornos mentas da 

infância a vida adulta, a fim de gerar informações que possibilitem traçar estratégias preventivas. 

No transcorrer da fase inicial (2010-2011) e da primeira recoleta (2013-2014), houve perda de 

20% dos sujeitos de pesquisa e estratégias de retenção destes sujeitos começaram a ser ela-
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boradas a fim de fidelizar o maior número possível de participantes. Dentre essas estratégias, 

o nome do projeto foi reconsiderado para que fosse um nome moderno, que representasse a 

coleção de informações coletadas e que simbolizasse o vínculo e orgulho dos participantes na 

pesquisa. A partir disso, reuniões com os pesquisadores foram realizadas bem como grupos fo-

cais com os participantes, a fim de que fosse escolhido um novo nome para o projeto para atingir 

essa finalidade. O nome Conexão foi escolhido e demais estratégias foram adotadas a partir 

disso para as ações de retenção (descritas abaixo). 

O presente projeto persiste com o objetivo principal de identificar trajetórias em psiquiatria 

da infância para a vida adulta, com foco em avaliar fatores envolvidos no surgimento, manuten-

ção e remissão em saúde mental. Na primeira coleta em 2010, 9.937 crianças e adolescentes, 

bem como suas famílias, foram avaliadas com instrumentos de rastreio para transtorno mental 

em escolas de Porto Alegre e São Paulo, como demonstrado na Figura 1. 

Figura 1 – Mapa sumário do projeto Conexão

Destas, 1.553 sujeitos foram selecionados por apresentarem alto risco familiar para trans-

tornos mentais comuns na infância e outros 958 foram selecionados aleatoriamente da amostra 

inicial. Uma subamostra de 780 sujeitos foi submetida a avaliação de ressonância magnética e 

exames de sangue (incluindo DNA dos sujeitos, mãe e pai). Na amostra final da primeira fase 

(n=2.511), foram coletadas informações quanto a diagnóstico e sintomas de transtornos mentais, 

avaliação socioeconômica, eventos traumáticos de vida, temperamento, inteligência, mensura-

ções através de diversos testes neurocognitivos, desempenho escolar, dentre outras avaliações. 

A amostragem e planejamento de coletas estão representadas na Figura 2
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Figura 2 – Amostragem e planejamento do Projeto Conexão

Na primeira recoleta de 2013-2014, 80% dos sujeitos da fase inicial participaram, seguindo 

protocolo de avaliação semelhante a primeira fase. Neste momento, o projeto conexão encontra-

-se na segunda recoleta (chamada de Fase/Onda 2), planejadas durante o ano de 2016 e 2017 

e em execução em 2018. Este relatório aborda o período de 2017-2018. As atividades nesse 

período consistiram em:

1. Planejamento da coleta de dados;

2. Estruturação do laboratório para receber e processar amostras biológicas 

3. Início da coleta de dados.

I. Planejamento da coleta de dados

No primeiro trimestre de 2017, iniciamos o processo de planejamento da coleta de dados 

de acordo com o projeto submetido. Concomitantemente, conduzimos ações para fidelização 

dos sujeitos de pesquisa com objetivo de aumentar a retenção, tendo em vista o caráter lon-

gitudinal do estudo. O antigo nome do projeto (Prevenção ou Prevention) foi substituído pelo 

nome Projeto Conexão mentes do futuro, mais atrativo para os participantes adolescentes. Foi 

criado um sitio da internet do projeto Conexão (www.conexaomentesdofuturo.com.br). O sitio na 

internet contém informações sobre o projeto, seções para perguntas e respostas, seção sobre 

informações em relação aos transtornos mentais prevalentes e seção sobre impacto e resultados 

do projeto até o momento. Estas ações também visam motivar os participantes a continuar no 

projeto, a fim de solucionar problemas na retenção encontrados nas fases anteriores. 
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A partir de maio de 2017, realizamos uma série de reuniões com os membros da equipe de 

pesquisa para determinar diversos aspectos da coleta de dados. Reuniões semanais (segundas-

-feiras as 07:30) ocorreram via Skype com a finalidade específica de planejamento da execução 

do projeto. A data planejada para o início das coletas foi abril de 2018. Algumas dessas reuniões 

foram presenciais e contaram com a presença de pesquisadores dos dois centros, Porto Alegre 

e São Paulo, justificando o uso de passagens e diárias já previstas pelo projeto aprovado. Rea-

lizamos, além disso, um evento de dois dias com a participação de pesquisadores do projeto e 

consultores internacionais, como a pesquisadora Luccia Valmagia do Instituto de Psiquiatra do 

King´s College de Londres. O evento foi importante para a discussão do protocolo de pesquisa e 

a inserção do projeto no contexto internacional. 

Os protocolos sofreram uma avaliação de viabilidade. Os elementos centrais das fases an-

teriores do estudo foram mantidos. Contudo, a etapa atual do projeto prevê a inclusão de novas 

medidas. Além disso, cerca de 40% dos sujeitos já serão adultos (ù 18 anos de idade) no pe-

ríodo de início da coleta, o que gerou a necessidade de alterar instrumentos com validação para 

essa faixa etária e criar protocolos distintos para adolescentes e adultos. Os testes iniciais dos 

protocolos com membros da própria equipe demonstraram a necessidade de redução do nú-

mero de instrumentos a fim de diminuir o tempo total de aplicação para cerca de 3 horas. Desta 

forma, foram feitos ajustes nos protocolos com exclusão ou redução de parte dos instrumentos 

de pesquisa. Decidimos manter os seguintes instrumentos: a) instrumento diagnóstico, Devel-

opment and Well-Being Assessment (DAWBA); b) a escala de psicopatologia dimensiona, l Child 

and Adult Behavioral Checklist (ABCL e CBCL); c) as avaliações de psicose (Community Assess-

ment of Psychic Experience – CAPE, e Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States - 

CAARMS); d) os mesmos teste de avaliação neuropsicológica da coleta anterior; e) a avaliação 

socioeconômica atualizada para o último modelo da Associação Brasileira de Empresas de Pes-

quisa de 2015; f) o Teste de Desempenho Escolar (para menores de 18 anos) e Teste de leitura 

e escrita de palavras e pseudopalavras para sujeitos com 18 anos ou mais. Foram incluídos no 

protocolo questionários detalhado sobre uso de serviços de saúde e estigma, tendo em vista a 

necessidade de se conhecer as barreiras encontradas pelos sujeitos para conseguir acesso a 

tratamento adequado quando necessário. A terceira fase coleta também incluirá avaliação digital 

via dispositivos mobile, com obtenção de dados em contexto natural (Ecological Momentary As-

sessment), favorecendo a inserção do estudo no contexto internacional. 

É importante ressaltar que o instrumento DAWBA foi adquirido e a equipe trabalhou in-

tensamente, em conjunto com a equipe de programadores do Youth In Mind – provedor do 

questionário, para a adaptação do instrumento para sujeitos maiores de 18 anos. O questionário 

DAWBA é fundamental para o projeto pois oferece a possibilidade de compilar dados coletados 

na entrevista domiciliar com os pais/responsáveis e com os sujeitos de pesquisa em uma plata-

forma única. Isso favorece a atuação dos psiquiatras da equipe, que avaliam os dados coletados 

e determinam se há um diagnóstico psiquiátrico para o sujeito de pesquisa.

Os protocolos mantiveram a estrutura de duas etapas: 1) uma etapa domiciliar (entrevista 

com os pais ou cuidadores) e 2) uma etapa realizada nos centros de pesquisa para avaliação 

psicológica dos sujeitos de pesquisa. Determinamos que cerca dos 20 minutos finais da etapa do 
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centro de pesquisa será realizado pelo telefone para evitar o cansaço dos participantes. Todos os 

protocolos foram implementados na plataforma REDCap (questionários eletrônicos) e revisados 

pela equipe de pesquisa. Reuniões periódicas foram feitas desde dezembro de 2017 até o pre-

sente momento para ajustes específicos. Ao final do planejamento foram realizados treinamentos 

em Porto Alegre e São Paulo com as equipes locais de pesquisadores da fase domiciliar e da fase 

de avaliação psicológica. Equipes de entrevistadores leigos foram treinadas entre 4 a 6 de abril 

de 2018 em Porto Alegre e 12 a 14 de abril de 2018 em São Paulo. As equipes de psicólogos 

foram treinadas entre 7 e 8 de abril em Porto Alegre e 12 a 14 em São Paulo. Uma nova etapa de 

treinamento de entrevistadores leigos ocorreu em maio de 2018, devido a necessidade de maior 

contingente de entrevistadores. Todo o processo de planejamento foi realizado com o apoio 

fundamental de duas bolsistas DTI, Cintia Sanchez (SP) e Julia Schafer (RS), que trabalharam na 

execução das iniciativas determinadas pelo time de pesquisa. Além disso, foi estabelecido que o 

aluno de doutorado André Simioni centralizará as ações de manejo e processamento dos bancos 

de dados da coorte, assumindo a função como bolsista do projeto.

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre (instituição proponente) e também pela Comissão Nacional de Ética em 

Pesquisa (CONEP) em dezembro de 2017.

A. Estruturação do laboratório para receber e processar amostras biológicas 

Antes do início da coleta, realizamos a compra de diversos materiais para equipar o labo-

ratório de pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, o qual realizará o processamento, 

controle de qualidade e análise do material biológico coletado (sangue). Inicialmente preparamos 

a estrutura de armazenamento das amostras, com a compra e instalação de Freezers -20 ºC e 

-80 ºC, banho maria, banho seco, micro centrífuga, Vortex e Mixer. Foi necessário a adaptação 

do laboratório para se adequar às demandas estruturais dos novos equipamentos. Foram adqui-

ridos os materiais para coleta de material biológico (coleta de sague: tubos EDTA e Soro, canhão, 

Scalp, Blood Stop e Alcohol Swab.) e para extração do DNA. O trabalho de Amanda Bugiga 

(bolsa DTI) em São Paulo e Andressa Bortoluzzi (consultoria de terceiro pago por RPA) em Porto 

Alegre foi fundamental em todo o processo acima descrito, tendo em vista sua experiência com 

coleta e processamento de material biológico. 

B. Início das coletas do projeto Conexão

O projeto Conexão encontra-se em fase de execução, iniciada em 10 de abril de 2018. O 

protocolo realizado no centro de pesquisa em Porto Alegre iniciou-se em 04 de maio de 2018 

e em 29 de abril de 2018 em São Paulo. Encontramos as seguintes dificuldades nas primei-

ras coletas: a) problemas de programação do protocolo na plataforma RedCap, que foram 

sanadas com a mudança na programação dos problemas identificados; b) problemas com a 

transmissão de dados para a base RedCap no servido do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, 

que foram sanados com a ajuda da equipe de tecnologia e informação da instituição; c) dú-

vidas dos entrevistadores sobre itens do protocolo, que foram resolvidas a partir de reuniões 

adicionais de instrução. 
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Projetamos um aumento na capacidade de realização de entrevistas e coleta de dados 

tendo em vista que os entrevistadores estão ganhando mais familiaridade com os questionários 

e os instrumentos de tecnologia para a coleta no RedCap. 

C. Destaques da Produção Científica e seu impacto na transferência de conhecimento 

para a sociedade.

Desde o início deste projeto, já foram publicados cerca de 70 artigos científicos indexadas 

em revistas internacionais. A maior parte destes artigos se referem à primeira onda de coleta 

de dados. No final de 2017 e início deste ano, publicamos dois artigos em uma das revistas 

de maior impacto em psiquiatria, o American Journal of Psychiatry (fator de impacto > 14), que 

destacamos nas páginas seguintes. Estes resultados tiveram grande impacto na mídia, como 

relataremos mais tarde neste relatório.

Quadro II: Produção Científica do Projeto Conexão

Author Institution Year Journal Journal IF Area Phenotype

Salum UFRGS 2013 Psych Med 5,491
Cognitive 
Neuroscience

Anxiety

Krieger USP 2013 JAACAP 7,182 Phenotype Oppositionality

Cogo-
Moreira

UNIFESP 2013 Neuropsychiatr Dis Treat 1,741 Phenotype Reading/Writing

Pan UNIFESP 2014 JAACAP 7,182 Phenotype Bipolar

Sato UFABC 2014 Neuroimage 5,463 fMRI N/A

Sato UFABC 2014 J Psychiatr Res 4,465 fMRI
Dimensional 
(CBCL)

Salum UFRGS 2014 Psych Med 5,491
Cognitive 
Neuroscience

ADHD

Salum UFRGS 2014 Psych Med 5,491
Cognitive 
Neuroscience

ADHD

Sato UFABC 2015 JCPP 6,615 fMRI
Dimensional 
(CBCL)

Sato UFABC 2015 Hum Brain Mapp 4,962 fMRI
Dimensional 
(CBCL)

Mogg UFRGS 2015 Psych Med 5,491
Cognitive 
Neuroscience

Anxiety

Salum UFRGS 2015
Int J Methods Psychiatr 
Res

2,857 Methods N/A

Alvarenga USP 2015 J Psychiatr Res 4,465 Phenotype OCD

Cunha UNIFESP 2015 Acta Psychiatr Scand 6,128 Biomarkers
Dimensional 
(CBCL)

Mansur UNIFESP 2016 ECAP 3,339 Biomarkers
Dimensional 
(CBCL)
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Continuação do Quadro II: Produção Científica do Projeto Conexão

Author Institution Year Journal Journal IF Area Phenotype

Salum UFRGS 2016 JCPP 6,615
Cognitive 
Neuroscience

Oppositionality

Martel UFRGS 2016 J Abn Psychol 5,538 Phenotype
Overall 
psychopathology

de Moura UNIFESP 2016 Brain Connect Structural MRI Reading/Writing

Sato UFABC 2016 Dev Cogn Neurosci 3,963 fMRI
Dimensional 
(CBCL)

Coelho PUCRS 2016 Psychiatry Clin Neurosci 2,205 Biomarkers Trauma

Salum UFRGS 2016
Trends Psychiatry 
Psychother

Phenotype Trauma

Lima USP 2016 Sci Reports 5,228 Genetics ADHD

Moura UNIFESP 2016 Magn Reson Imaging Structural MRI Reading/Writing

Montagner UFRGS 2016 ECAP 3,339
Cognitive 
Neuroscience

Anxiety

Wagner UFRGS 2016 ECAP 3,339 Phenotype ADHD

Alvarenga USP 2016 ECAP 3,339 Phenotype OCD

Moura UNIFESP 2016 Brain Imaging Behav Structural MRI Reading/Writing

Mansur UNIFESP 2016 Plos One 3,234 Biomarkers
Dimensional 
(CBCL)

Mansur UNIFESP 2016 Psychneuroendocrinology 4,704 Biomarkers
Dimensional 
(CBCL)

Lucio UNIFESP 2017 Psych Med 5,491
Cognitive 
Neuroscience

Reading/Writing

Saad USP 2017
J Child Adolesc 
Psychopharmacol.

Phenotype OCD

Laporte UFRGS 2017 RBP 2,181 Phenotype Anxiety

Simioni UFRGS 2017 RBP 2,181 Phenotype Suicide

Biazoli UFABC 2017 Frontiers in Neuroscience fMRI
Dimensional 
(CBCL)

4,561429
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Quadro III: Artigo publicado no American Journal of Psychiatry destacando métodos que podem iden-
tificar indivíduos em risco para Depressão em crianças do Projeto Conexão.
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Quadro IV: Artigo publicado no American Journal of Psychiatry destacando métodos que podem iden-
tificar indivíduos em risco para Doença de Alzheimer em crianças do Projeto Conexão.

Quadro V: Reportagem no Jornal Nacional, destacando resultados de um dos artigos do Projeto Co-
nexão. 
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2.2. Pesquisa – Jovens Gestantes 

O Programa Visitando Jovens Mães é um ensaio randomizado controlado com gestantes 

de alto risco para promover o desenvolvimento intrauterino saudável. Será avaliado o efeito de 

uma série de estímulos ambientais e sociais associados à intervenção sobre o neurodesenvol-

vimento. O estudo piloto, que incluiu 80 gestantes randomizadas entre os grupos intervenção e 

controle e acompanhou as duplas mãe-filho do 1o trimestre da gestação até os 24 meses de vida 

da criança, foi concluído em junho de 2018. Obteve-se taxas de retenção entre 70-80% para as 

diferentes avaliações realizadas. Os desfechos analisados aos 12 meses de vida neste estudo 

piloto indicam melhoras da intervenção em linguagem expressiva e habilidade motora grossa, 

mensurada através da Escala Bayley e estilo de apego (Tabelas abaixo). Desde a contratação 

do INPD II até abril de 2018, a equipe esteve envolvida na revisão do programa de intervenção, 

aprimoramento dos protocolos e elaboração da metodologia do novo estudo. Em abril de 2018, 

houve o início da captação das participantes do novo estudo, incialmente de 15 gestantes que 

não serão incluídas na amostra mas que farão parte de um piloto de todo o processo de cap-

tação, avaliação e intervenção da segunda fase do estudo. Estas gestantes foram captadas e 

incluídas em 2 meses e em 1/06/2018 iniciamos a captação das participantes que farão parte da 

amostra definitiva do estudo.

Quadro VI: Efeitos da intervenção no desenvolvimento da criança, Bayle-III Scale

A. Destaques deste projeto até aqui.

Esse projeto piloto vem sendo um polo catalisador de novos projetos e financiamentos de 

pesquisa. Após o financiamento inicial em 2015do Grand Challenges Canada, recebemos finan-

ciamento da Fundação Bill & Mellinda Gates para o desenvolvimento de um método inovador de 
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coleta de dados para avaliar crescimento infantil através de fotos de celulares comuns.  m 2018, 

recebemos novos dois financiamentos: novamente do Grand Challenges Canada e da Fundação 

Lemman. O primeiro financiamento refere-se ao desenvolvimento de um aplicativo para smart-

phones como intervenção a gestantes adolescentes deprimidas. O segundo refere-se a aplica-

ção de metodologia automatizada para avaliar a comunicação das crianças aos 12 meses de 

vida, registradas através de filmagens, com o métodos CHILDES, integrante do TalkBank system 

(https://childes.talkbank.org/).

Os resultados do estudo estão neste momento em processo de revisão em revistas científi-

cas e foram apresentados no Congresso da Academia Americana de Psiquiatria Infantil em 2017 

(AACAP 2017) em Washington, DC, no Congresso Brain 2018 (Gramado, RS) e como comuni-

cação oral em julho de 2018 no 23o Congresso da Associação Internacional de Psiquiatria da 

Infância e Adolescência (IACAPAP 2018) em Praga.

Quadro VII: Pôster apresentado em congresso
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Quadro VIII: Indicação do Prêmio Veja

O principal pesquisador deste projeto, Prof. Dr. Guilherme Polanczyk esteve entre os três 

finalistas da categoria Saúde da premiação da revista Veja (Abril) por seu trabalho excepcional 

no acompanhamento de adolescentes grávidas que moram na região pobre de São Paulo. A 

partir disso, ele colheu evidências de que o simples fato de crescer na pobreza pode afetar o de-

senvolvimento da linguagem, habilidades de planejamento e organização e também a memória. 

Os resultados do estudo foram apresentados em reportagem especial da Revista Veja sobre os 

efeitos da pobreza no desenvolvimento infantil. 
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Quadro IX: Reportagem sobre a pesquisa na Revista Veja 
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Continuação do Quadro IX: Reportagem sobre a pesquisa na Revista Veja 

2.3 Coorte Butantã 

A Coorte de Nascimento Butantã incluiu 900 crianças de comunidades vulneráveis da re-

gião do Butantã na cidade de São Paulo, cujo desenvolvimento foi monitorado a partir da 26ª se-

mana de gestação e teve a avaliação de 2 anos concluída em 2015, como indicado na proposta 

original. 

O objetivo original no INPD II seria avaliar esta amostra aos 5 anos para investigar quão pre-

cocemente é possível detectar alterações no neurodesenvolvimento associadas ao desenvolvi-

mento cognitivo pré-escolar. Infelizmente, obtivemos taxas de retenção muito baixas na avaliação 
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de 24 meses. Das 900 gestantes-crianças originalmente incluídas, 659 haviam participado da 

avaliação anterior e eram elegíveis para esta fase. Infelizmente tivemos sucesso em realizar a ava-

liação de apenas 339. A baixa taxa de retenção deve-se principalmente à natureza da população 

estudada, de extrema vulnerabilidade, o que dificulta que sejam seguidas. As famílias mudam de 

endereço com frequência acentuada, muitas mudam-se de cidade, dificultando sobremaneira 

que sejam localizadas. Dado a baixa retenção nesta fase da coorte, entendemos que teríamos 

ainda mais dificuldade para encontrar os participantes aos 5 anos de idade, o que exigiria recur-

sos que não dispomos. Assim, optamos por interromper o seguimento desta coorte e transferir 

recursos para outros projetos com maior potencial de sucesso. 

B. Destaques da Produção Científica e seu impacto na transferência de conhecimento 

para a sociedade.

Embora tenhamos optado pela não continuidade da coorte, os dados previamente cole-

tados receberam novas análises complementares e renderam uma publicação em 2017 e apre-

sentação de dois pôsteres no ano de 2018, como será apresentado no item produção científica 

no final deste relatório. 
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Quadro X: Artigo publicado no BMC Pregnancy and Child birth destacando a associação entre violên-
cia doméstica e transtorno mental em mulheres grávidas e seu impacto negativo nos seus filhos.

Pôster publicados em congresso 

GUILHERME COELHO DE OLIVEIRA; Ricardo De Oliveira Gabriel Souza; Helena Brentani; 

Euripedes Constantino Miguel ; Guilherme Polanczyk; Luis Augusto Rodhe; Bacy Bilyk; Sandra 

J F E Grisi; Alexandre Archanjo Ferraro. Pôster: Hair Cortisol in Women exposed to Domestic 

Violence during Gestation and its effects on the Newborn, apresentado no “6th International Sym-

posium on Metabolic Programming and Microbiome, Mexico, 2018. ALEXANDRE ARCHANJO 

FERRARO; Euripedes Constantino Miguel; Guilherme Polanczyk; Adriana Argeu; Luis Augusto 

Rodhe; Sandra J F E Grisi; Bacy Bilyk. Pôster: Testing causal pathways between domestic vi-

olence in pregnancy and offspring outcomes. Apresentado no 6th International Symposium on 

Metabolic Programming and Microbiome, Mexico, 2018.
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3. Eixo de Recursos Humanos

O Objetivo principal deste eixo é desenvolver iniciativas para diminuir a lacuna de recursos 

humanos na área de saúde mental da criança, proporcionando uma formação de ponta em neu-

rociência do desenvolvimento e a disseminação dessas iniciativas e treinamentos para algumas 

áreas menos desenvolvidas do país.

Objetivos Específicos:

Objetivo 1: Desenvolver um Programa Internacional Tripartite Especial de Pós-Graduação em 

Neurociência Translacional do Desenvolvimento.

Objetivo 2: Ministrar um curso de pós-graduação lato sensu de um ano sobre Saúde

Mental da Infância e do Adolescente no contexto da Psiquiatria do Desenvolvimento para profis-

sionais de saúde mental da infância que atuam no sistema público na cidade de São Paulo.

Objetivo 5: Estimular os novos profissionais e grupos de pesquisa de departamentos psiquiátricos 

emergentes selecionados no país para incorporar o referencial da Psiquiatria do Desenvolvimento.

Por motivo do corte no financiamento, decidimos eliminar os dois itens abaixo. Mantive-

mos os outros três objetivos por considerá-los de maior relevância e impacto na formação de 

recursos humanos. 

Objetivo 3: Utilizar tecnologia de saúde telemental para ajudar os profissionais no sistema de 

atenção primária a identificar e manejar problemas emocionais e comportamentais em crianças 

e adolescentes.

Objetivo 4: Treinar profissionais de saúde do projeto Estratégia de Saúde da Família para identi-

ficar e manejar problemas mentais de crianças e adolescentes em nível dos cuidados primários.

3.1. Programa internacional Tripartite

Objetivo 1: Desenvolver um Programa Internacional Tripartite Especial de Pós-Graduação em 

Neurociência Translacional do Desenvolvimento.

Elaboração do Regimento e Aprovação nas três Instituições

O Programa Especial de Cooperação Tripartite em Psiquiatria Translacional do Desenvolvi-

mento (TPTD) tem o objetivo formar pesquisadores de ponta na área de psiquiatria, neurociências 

e saúde mental com ênfase nas fases iniciais do desenvolvimento. O programa reúne as fortale-

zas de cada um dos três programas de pós-graduação com o objetivo de formar pesquisadores 

com conhecimento aprofundado nas mais avançadas metodologias, tais como epidemiologia, 

psiquiatria clínica, neurociência clínica, neurociência integrativa, prevenção de transtornos men-

tais. O programa visa formar pesquisadores de nível internacional e para tanto oferece cursos 

em inglês com professores internacionais com grande impacto no campo. Além disto, os jovens 

pesquisadores terão a oportunidade de participar de estudos de alto nível que vem sendo desen-

volvidos pelos orientadores do programa. Espera-se formar futuras lideranças acadêmicas para 

enfrentar a enorme complexidade desta área de pesquisa.

As metas atingidas neste quesito foram desenvolver um Regulamento do Programa Espe-

cial de Cooperação Tripartite USP-UNIFESP-UFRGS em Psiquiatria Translacional do Desenvol-

vimento (TPTD), que foi devidamente aprovado em sessão solene na Universidade São Paulo, 

com as presenças dos três reitores das instituições envolvidas (Prof. Marco Antônio Zago da USP, 
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Prof. Soraya Smailli da UNIFESP e Prof. Carlos Alexandre Netto da UFRGS). Este regulamento 

segue como anexo 1 deste relatório. 

Seleção dos Alunos

Os três programas de pós-graduação selecionaram alunos talentosos para o doutorado, sen-

do quatro para cada programa, inscrevendo-os nos projetos de colaboração em curso das três 

universidades. A seleção dos candidatos foi feita por uma comissão mista composta por conse-

lheiros dos três departamentos psiquiátricos. Os três departamentos ofereceram cursos regulares 

de pós-graduação em inglês, ministrados por professores e palestrantes convidados, para atender 

a necessidade de estudantes estrangeiros, criando, assim, um ambiente de aprendizagem inter-

nacional para pesquisadores brasileiros. O currículo em inglês incluiu disciplinas de Metodologia, 

cursos avançados em Bioestatística, Epigenética, Psiquiatria do Desenvolvimento, Prevenção na 

Psiquiatria, entre outras. O programa foi composto pelos orientadores mais qualificados de cada 

universidade (USP, UNIFESP e URGS), ficando cada orientador encarregado de um ou dois alunos. 

O certificado foi dado pela universidade local, além de um diploma comum certificado (Programa 

Especial de Doutorado Tripartite Internacional em Neurociência Translacional do Desenvolvimento) 

pelos três reitores das universidades. O acordo com a CAPES pode envolver bolsas específicas 

para o programa além de financiamento para despesas de viagem de estudantes estrangeiros. 

Esse esforço pode ser um passo importante para ampliar o impacto e a visibilidade internacional da 

ciência brasileira. O certificado será emitido pela Universidade que recebeu o estudante mais um 

diploma comum do Programa Especial de Pós-Graduação Tripartite em Psiquiatria Translacional do 

Desenvolvimento, certificado pelos três reitores das universidades parceiras.

O programa se iniciou com a seleção de 5 alunos, que ingressaram em 2017. Abaixo en-

contra-se o Currículo Lattes de cada:

Pela UFRGS

Arthur Caye http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4366568T0 

Lucas Primo http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4435718H6 

Pela Unifesp

Carolina Ziebold http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K8265530U2 

Pedro Pan http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4205765J8 

Pela USP

Luisa Sugaya http://lattes.cnpq.br/0609364995577097 

Cursos ofertados aos alunos do curso Tripartite

Conforme pode ser visto no regulamento do programa (anexo 1) a formação do aluno se dá 

com a participação de disciplinas especiais, interação nas três universidades, além do cumpri-

mento de créditos de acordo com o programa de pós-graduação que o aluno estiver matriculado.

Neste período algumas disciplinas foram ofertadas. Nos Quadros I, II e III apresentamos o 

conteúdo de algumas disciplinas, bem como os professores que as ministraram.
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Quadro XI: Disciplina: Population Neuroscience

Conteúdo:
• *Concepts and directions in psychiatric research
• *How population neuroscience can help discovering the causes of mental disorders? Tomas Paus (Child Mind 

Institute and University of Toronto)
• *What does immunology have to do with brain development and neuropsychiatric disorders? Jim Leckman (Yale 

University)
• *Stigma: Context, consequences and intervention - Sara Evans-Lacko (London School of Economics)
• *Next directions in research in psychiatry. Coordinator: Euripedes C. Miguel (Universidade de São Paulo). Dis-

cussants: All invited
• *Developing physical activity interventions to target physical and mental health in individuals with and without 

developmental disabilities. Melissa Pangelinan (Auburn University). 
• *Panel on phenotypic refinement in psychiatry
• *Splitting and lumping unity and diversity in child psychopathology: the story of the “non-skilled butcher” Gio-

vanni A. Salum (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
• Phenotypic refinement in psychosis. Ary Gadelha (Universidade Federal de São Paulo)
• *Next directions in phenotypic refinement. Coordinator: Gisele Manfro (Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul). Discussants: Hugo Cogo (Universidade de São Paulo) + All invited
• *Temperament and educational outcomes
• *Specific and common aspects of psychopathology differentially predict executive function performance in 

youth
• *Panel on brain development and mental health
• *Brain Trajectories of mental disorders - is it a tangible objective? Rodrigo Bressan (Universidade Federal de 

São Paulo)
• *Brain connectomics as a tool to inform the future risk to develop psychosis. Nicolas Crossley (Institute of 

Psychiatry, King’s College)
• *Temporal lobe atrophy mediates the impact of white matter disease on verbal memory performance in late life 

cognitive disorders. Walter Swardfager (University of Toronto)
• *GIGA: Global Imaging Genetics in Adolescents and the Influence of Urbanization on Biology and Behavior. Udita 

Iyengar (Institue of Psychiatry, London)
• *The High Risk Cohort Study: an update - Pedro Pan (Universidade Federal de São Paulo)
• Global mental health. Coordinator: Jair Mari (Universidade Federal de São Paulo). Discussants: All invited
• *Structural abnormalities in children under development: findings from the HRC study. Andrea Jackowski (Uni-

versidade Federal de São Paulo)
• *Advancements on resting-state research and psychiatric disorders: findings from the HRC study. João R. Sato 

(Universidade Federal do ABC)
• *Genetics of psychiatric disorders: findings from the HRC Study. Sintia Belangero (Universidade Federal de São 

Paulo)
•  *Next directions in imaging, genetics and psychiatric disorders. Coordinator Marcelo Q. Hoexter (Universidade 

de São Paulo). Discussants: All invited.
• *Brain-behavior correlation in a high-risk cohort for psychiatric disorders: challenges in replication
• *Alterations in the white matter correlate with psychotic symptoms in children and adolescents: a DTI and 

magnetization transfer study
• *Expression and methylation analyses in children and adolescents with major depressive disorder
• *Investigating gene expression changes in mental disorders.
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Quadro XII: Disciplina “Research on Prevention of Neurodevelopmental Disorders”

Brief description: 
• Mental Disorders (MDs) have been currently reconceptualized as neurodevelopmental disorders. MDs would be 

a consequence of a dynamic interplay between genetic and environmental factors in which early insults impact 
the trajectory of normal development by disrupting neural circuitry and leading to atypical behaviors. In such 
context, preventive strategies emerge as essential to improve prognosis, because disease manifestation is a 
late step in terms of underlying pathological process.

• Most of current literature of Prevention on Mental Disorders is disease-oriented. Schizophrenia is the disease 
that leads the field in terms of research and proposals of selective and indicated preventive interventions. Ho-
wever, there is an increasing evidence to support a non-disease oriented approach to prevention of MD during 
childhood and adolescence. In parallel, the great complexity of dealing with the developing brain, asks for new 
analytical approaches.

• The National Institute of Developmental Psychiatry (INPD) is the leading national group on research of Preven-
tion of MD. In the last 7 years, we established a cohort to investigate determinants of normal and atypical brain/
behavior development. The next stages of research and translation of knowledge to society will demand us to 
involve more students, mainly outside the big research centers, in order to implement nationwide policies. 

• In our course, we will present an introduction of the field of Prevention in MDs, encompassing both the previous 
experiences and future directions. We expect to receive students from other Brazilian States and to prepare 
them to be local leaders of this exciting new perspective to the field of Psychiatry.

OBJECTIVES: 
• To present the current knowledge of Prevention of MD

• To delineate future perspective on the field

• To mentor career development in the field of Prevention of MD

• To discuss ongoing projects of INPD

JUSTIFICATIVE: 

The discipline brings a new topic not covered by other disciplines in the involved universities. The students will have 
the opportunity to have classes with the leading researches and clinicians on this field in Brazil and in Latin America.

Course Presentation – Dr. Ary Gadelha
• Prevention in Psychiatry: The experience of Psychotic Disorders – Dr. Lucia Valmaggia (King’s College, London/

Elected President of IEPA)
• Experience of Prevention in Brazil – PRISMA – Dr. Ary Gadelha (UNIFESP)
• Review of Clinical and Biomarkers predictors of transition to Bipolar Disorders Dr. Juan Pablo Udurranga (Chile)
• Graph Analysis Applications for Developmental Research – Dr. Nicolas Crossley (Chile)
• Virtual Reality in Clinics and Research on Mental Disorders – Dr. Lucia Valmaggia (King’s College, London/Elec-

ted President of IEPA)
• Perspectives on EMA on Assessment and Intervention of Mental Disorders – Felipe Argolo/Rodrigo Bressan 

(UNIFESP)

Quadro XIII: Disciplina “Abordagens Transdiagnósticas na Pesquisa em Neurociências”

O objetivo principal desta disciplina foi promover a interação de alunos da pós-graduação com pesquisadores 
nacionais e internacionais (líderes no campo de pesquisa) e explorar a interface entre psiquiatria e neurociên-
cia. Por meio dessa interação, pretendeu-se que os alunos tenham desenvolvido capacidades relacionadas ao 
desenvolvimento de suas próprias pesquisas, como avaliar a pertinência de uma pergunta de pesquisa, entender 
capacidades e limitações dos métodos científicos mais comumente usados e entender como planejar objetivos e 
metas dentro da carreira científica.
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Tivemos presentes as seguintes discussões apresentadas por professores internacionais:

a) Medos podem se transformar em hábitos? (Kerry J. Ressler, MD, PhD)

b) Diagnóstico, tratamento e intervenção para TEPT (Kerry J. Ressler, MD, PhD)

c) Usando as Neurociências para Ajudar a Entender Medo e Ansiedade (Daniel Pine, NIMH)

d) O caminho do laboratório à clínica no estudo do medo e da ansiedade (Daniela Schiller, 

Mount Sinai School of Medicine) 

e) Novos conceitos na neurociência do delírio e da alucinação e sua aplicação para os 

transtornos ansiosos (Philip Corlett, Yale University)

f) Aplicação de novas ferramentas ou conceitos de neurociência na prática clínica seria 

muito interessante (David Ross, Yale University)

g) Neurociência da formação de hábitos e dependência Habilidades Sociais no Autismo 

(Philip Corlett, Yale University)

h) Usando o laboratório para estudar mecanismos cerebrais de aprendizagem e tomada de 

decisões (Daniela Schiller, Mount Sinai School of Medicine)

Trauma, desregulação emocional e a gênese da dependência (David Hodgins, University of 

Calgary)

i) Nosologia da Psiquiatria da Infância (Daniel Pine, NIMH)

Também foram oferecidos sessões voltadas para os jovens pesquisadores no intuito destes 

apresentarem suas pesquisas e discutirem possíveis desfechos e direção de carreiras com os 

professores Daniel Pine, do National Institute of Mental Health, USA e Kerry Ressler, do McLean 

hospital, Harvard medical school.

O primeiro aluno a terminar o doutorado tripartite foi o Dr. Pedro Pan, que teve um artigo 

publicado no American Journal of Psychiatry:

Pan PM, Sato JR, Salum GA, Rohde LA, Gadelha A, Zugman A, Mari J, Jackowski A, Picon 

F, Miguel EC, Pine DS, Leibenluft E, Bressan RA, Stringaris A. Ventral Striatum Functional Connec-

tivity as a Predictor of Adolescent Depressive Disorder in a Longitudinal Community-Based Sam-

ple. Am J Psychiatry. 2017 Nov 1;174(11):1112-1119. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17040430. 

Quadro XIV: Cerimônia de entrega de certificado com a presença das 3 instituições 
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Quadro XV: Certificado Pós-Graduação – Programa de Cooperação Especial Tripartite

No momento, está aberto o edital para seleção de novos alunos, que deverá agregar ao 

menos mais 2 alunos no ano de 2018. (Anexo 3, página 105)

3.2. Curso na atenção primária

Objetivo 2: Ministrar um curso de pós-graduação lato sensu de um ano sobre Saúde Mental da 

Infância e do Adolescente no contexto da Psiquiatria do Desenvolvimento para profissionais de 

saúde mental da infância que atuam no sistema público na cidade de São Paulo.

A UPIA (Unidade de Psiquiatria da Infância e Adolescência) da UNIFESP elaborou um curso 

de especialização em saúde mental da infância e adolescência dirigido a um público multiprofis-

sional. Metodologicamente, o curso utiliza tecnologias ativas de ensino, tais como preleções dialo-

gadas, técnicas de problematização a partir de incidentes críticos, discussões de casos clínicos e 

institucionais, e aulas expositivas orientadas para o desenvolvimento de competências chave. Além 

disso, discute a importância tanto das ferramentas crítico-analíticas – como a epistemologia e a his-

tória –, quanto das ferramentas empírico-científicas –como as neurociências – na construção dos 

saberes e práticas do campo da saúde mental da infância e adolescência. Da mesma forma, analisa 

a relação custo-efetividade das diversas intervenções clínico-institucionais realizadas na área, a fim 

de avaliar o grau de impacto destas na qualidade do cuidado em saúde mental oferecido a crianças 

e adolescentes e na redução da exclusão social ao qual este segmento etário encontra-se exposto 

Justificativa do curso

A UPIA da UNIFESP elaborou o CESMIA. Entre os diversos fatores para essa escolha, pode-

mos citar o tamanho da população de crianças e adolescentes do Brasil (cerca de 63 milhões) e o 

fato de que a prevalência estimada de morbidades em saúde mental nessa faixa etária é de 12%. 

Esses dados revelam que cerca de 10 milhões de crianças e adolescentes brasileiros necessitam 
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de cuidado em saúde mental. Por outro lado, pesquisas realizadas com as entidades médicas e 

com os gestores do SUS apontaram, respectivamente, que existem menos de 400 psiquiatras 

da infância e adolescência no Brasil e que o recrutamento e fixação desses profissionais na rede 

pública é extremamente difícil.

Sendo assim, como mencionado acima, os Ministérios da Saúde e Educação destacaram 

a área de Saúde Mental da Infância e Adolescência como uma das principais áreas estratégicas 

de investimento. Entre as iniciativas desenvolvidas por esses dois Ministérios estão o Programa 

Nacional de Apoio a Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residên-

cia), o estabelecimento pela Comissão Nacional de Residência Médica de um estágio obrigatório 

em saúde mental da infância e adolescência para todos os Programas de Residência Médica 

em Psiquiatria, e o incentivo à criação de novos Programas de Residência Multiprofissional em 

Saúde Mental. Tais ações materializam, de forma bastante significativa, a importância hoje dada 

às ações de educação na saúde dirigidas a formação de novos profissionais aptos a lidarem, 

no contexto do trabalho multiprofissional, com os problemas e transtornos mentais dessa faixa 

etária. Apesar dessas iniciativas contemplarem a formação de novos profissionais, existe uma 

lacuna em relação a qualificação continuada de profissionais que já realizam atendimento dessa 

população. Para suprir essa lacuna o CESMIA foi criado. 

Quadro XVI: Conteúdo Programático do Curso de Especialização Saúde Mental da Infância e 
Adolescência são estruturadas nas seguintes Disciplinas:

1 -  Discussões de casos clínicos e institucionais abordando a complexidade do cuidado interdisciplinar de crian-
ças e adolescentes 

2 -  Seminários sobre metodologia de pesquisa e monografia de conclusão de curso
3 -  Psicopatológica Aplicada para a Infância e Adolescência
4 -  Intervenções em Saúde Mental da Infância e Adolescência
5 -  Fundamentos do Cuidado em Saúde Mental da Infância e Adolescência 
6 -  Fundamentos da Gestão em Saúde Mental da Infância e Adolescência
7 -  Uso prejudicial de álcool e outras substâncias na Infância e Adolescência

Atividades realizadas no período
O CESMIA oferece um curso de 16 meses. Nos dois últimos anos, o CESMIA recebeu 

apoio do INPD, havendo formado 60 profissionais no período. Em março de 2018 iniciou a quinta 
edição com 42 alunos.

Durante suas quatro edições, todas as atividades programadas para o CESMIA foram reali-
zadas, com carga horária total de 362 horas por cada edição. A metodologia empregada no curso 
consistiu em técnicas de ensino-aprendizagem centradas no aluno, baseadas em problematiza-
ção do conhecimento. Cada disciplina foi organizada e gerenciada por dois coordenadores, dos 
quais pelo menos um esteve presente em todas as aulas da disciplina sob sua responsabilidade. 

Objetivos 3 e 4: Aqui vale esclarecer que o objetivo 3 possuía metas e atividades que despendiam 
um substancial investimento, com isso foi excluído das metas do INPD. O objetivo 4 tinha como 
público alvo profissionais de Estratégia de Saúde da Família, que, de alguma forma são alcançados 
nos cursos de pós-graduação lato sensu sobre Saúde Mental da Infância e do Adolescente. Por hora 
decidimos excluir estas metas. Mas pretendemos trabalhar na busca de recursos complementares 
para sua realização nos próximos anos.
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3.3. Nucleação nos Estados – Estímulo a novos grupos de pesquisa

Objetivo 5: Estimular os novos profissionais e grupos de pesquisa de departamentos psiquiátricos 
emergentes selecionados no país para incorporar o referencial da Psiquiatria do Desenvolvimento.

Dentro deste objetivo conseguimos importantes ações em Fortaleza (Universidade Federal 
do Ceará), Salvador (Universidade Federal da Bahia) e Goiânia (Pax Clínica Psiquiátrica de Goiânia). 

Fortaleza – Universidade Federal do Ceará
No Ceará, foram selecionados o Dr. Elton Diniz e a Dra. Hianna Honorato, que deverão se 

matricular no mestrado. Eles estão sob supervisão do Dr. Ary Gadelha. O Dr. Elton Diniz tem de-
senvolvido os seguintes trabalhos:

Co –autoria de trabalho publicado

Asevedo E, Ziebold C, Diniz E, Gadelha A, Mari J. Ten-year evolution of suicide rates and 

economic indicators in large Brazilian urban centers. Curr Opin Psychiatry. 2018 May;31(3):265-

271. doi: 10.1097/YCO.0000000000000412.

Desenvolvimento de Pesquisa

What is the Prevalence of Treatment-Resistance Schizophrenia? A Meta-analysis of 21,334 

Individuals.

Authors: Deyvis Rocha*¹ Elton Diniz*¹, Alisson Trevizol², Bruno Ortiz¹, Rodrigo Bressan¹, 

Christoph U. Correll³, Ary Gadelha¹

É consenso entre os artigos, de maneira geral, que a taxa de resistência ao tratamento 

na esquizofrenia (TRS) é de cerca de 30%. Uma pesquisa rápida, entretanto, mostra que esse 

dado carece de confirmação empírica. Estudos de prevalência são fundamentais para auxiliar 

tomadas de decisão clínica e políticas de saúde. Dessa forma, realizamos uma revisão sistemá-

tica e metanálise para determinar a prevalência de resistência ao tratamento em pacientes com 

esquizofrenia e com transtorno esquizoafetivo. Realizamos uma busca eletrônica nas bases de 

dados PubMed e Web of Science até setembro de 2017, seguindo as recomendações do grupo 

Meta-Analysis Of Observational Studies in Epidemiology (MOOSE). Inicialmente conduzimos uma 

revisão sistemática com dois objetivos: 1- extrair dados de prevalência de TRS; 2- identificar 

as abordagens metodológicas dos diferentes estudos. Após isso, realizamos uma metanálise 

para definir a estimativa de prevalência de TRS. Além disso, verificamos o efeito de diferentes 

desenhos de estudo, definição de TRS e forma de recrutamento dos participantes na taxa de 

prevalência de TRS. Para isso, realizamos uma metanálise de proporção, além de análises de 

subgrupos e meta-regressões.

Salvador – Universidade Federal da Bahia 

Na Bahia, foram selecionados os alunos de doutorado, Felipe Coelho Argolo, e Samanta 

Siqueira. O docente responsável de intercâmbio com o INPD é o Prof. Lucas Quarantini.

O Aluno Felipe Argolo está desenvolvendo as seguintes atividades:

Aplicação de técnicas de machine learning (topological data analysis, hierarchical clustering, 

decision trees) para extrair informações da CAPE (Childhood Assessment Psychotic Experiences) 

que não constam na literatura; 



38

Deepening the assessment of psychosis in psychometrics: a topological approach in a com-

munity sample of children and adolescents, com participação do Jim Van Os; 

Positive attributes mediate the association of childhood trauma and adolescent psychotic-like 

experiences. Investigação do efeito protetor de atributos cognitivos positivos na interação entre 

trauma e experiências psicóticas. Co-autor em trabalho submetido ao Schizophrenia Research;

EMA (Ecological Momentary Assessment). Na 3ª fase de coleta do INPD, através de apli-

cativo em dispositivos mobile, serão obtidos geolocalização, auto relatos sobre humor, eventos 

sociais e características do ambiente em tempo real ao longo de meses. O objetivo é entender 

trajetórias de estado emocional, cognitivo e sono. Atualmente, está trabalhando no desenvolvi-

mento do software.

Publicações Recentes:

Jesus-Nunes AP, Morais-de-Jesus M, Dantas-Duarte A, Moreira TM, Argolo FC, Castro 

AO, Evangelista MA, Codes L, Bittencourt PL, Quarantini LC. The Portuguese Version of the Im-

munosuppressant Therapy Adherence Scale (ITAS) among Liver Transplant Recipient Patients: 

Translation and Psychometric Properties. Ann Hepatol. 2018 January-February;17(1):104-109. 

doi: 10.5604/01.3001.0010.7541.

Correia-Melo FS, Argolo FC, Araújo-de-Freitas L, Leal GC, Kapczinski F, Lacerda AL, Qua-

rantini LC. Rapid infusion of esketamine for unipolar and bipolar depression: a retrospective chart 

review. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017 Jun 21;13:1627-1632. doi: 10.2147/NDT.S135623. eCol-

lection 2017.

Goiânia – Pax Clínica Psiquiátrica de Goiânia 

Em Goiânia foram selecionados a Dra. Andiara Saloma e o Dr. Mateus Diniz, que estão rea-

lizando trabalhos em nível de doutorado. 

Applying polygenic risk scoring for psychiatric disorders within a family context

Simone de Jong, PhD1, Mateus Jose Abdalla Diniz, MD2,3, Andiara Calado Saloma Rodri-

gues, MD2,3, Ary Gadelha, MD, PhD2, Marcos L Santoro, MSc4, Vanessa K Ota, MSc2,4, Cristiano 

Noto, MD, PhD2, Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder Working Groups of the Psychia-

tric Genomics Consortium6, Charles Curtis, MSc1,5, Hamel Patel, Mr1,5, Lynsey S Hall, PhD7, Paul F 

O`Reilly, PhD1, Sintia I Belangero, PhD2,4, Rodrigo Bressan, MD, PhD2, Gerome Breen, PhD1,5*Hu-

man Molecular Genetics, submitted.

Whole genome linkage analysis in a large Brazilian multigenerational family reveals distinct 

linkage signals for Bipolar Disorder and Depression.Mateus Jose Abdalla Diniz 1,2*, Andiara Cala-

do Saloma Rodrigues 1,2*, Ary Gadelha 1,3*, Shaza Issam Alsabban 4,5*, Camila Guindalini 1, Jose 

Paya-Cano 4,5, Simone de Jong 4,5, Peter McGuffin 4, Rodrigo A. Bressan 1,3#, Gerome Breen 4,5#

Polygenic risk scores reveal patterns of assortative mating and anticipation in a large se-

verely affected pedigreeSimone de Jong1, Mateus Jose Abdalla Diniz2,3, Andiara Calado Saloma 

Rodrigues2,3, Ary Gadelha2, Marcos L Santoro4, Vanessa K Ota4, Christiano S Noto2, Charles Cur-

tis1,5, Hamel Patel1,5, Lynsey S Hall6, Paul F O`Reilly1, Sintia I Belangero2,4, Rodrigo Bressan2, Ge-

rome Breen1,5[Sd1] *  Molecular Psychiatry, submitted.
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4. Eixo de Transferência de Conhecimentos para a Sociedade

O objetivo geral deste eixo é criar o eCare de Saúde Mental e Desenvolvimento para 

Crianças e Adolescentes, um portal de serviços para difusão de conhecimentos com dispo-

nibilização de uma plataforma Educacional para viabilizar atividades de Educação Interativa 

a distância, centradas no público leigo ou Ensino Básico, bem como articulação com ações 

governamentais, com:

• Criação de plataforma educacional Web para ser acessado em Desktop ou Mobile, para 

difusão de conhecimentos em forma de curso de difusão, voltadas para a promoção de 

Saúde Mental e Desenvolvimento na Infância e Adolescência.

• Promoção de ações sócio educativas e culturais usando Tele-educação interativa para 

ensinar estudantes dos dois últimos anos do ensino fundamental e do ensino médio a 

realizar trabalhos voltados à promoção de saúde de crianças e adolescentes nas suas 

comunidades. 

• Organizar, realizar e aprovar nas instâncias universitárias pertinentes, cursos de difusão por 

Teleducação interativa sobre temas ligados à Saúde Mental e Desenvolvimento na Infância 

e Adolescência.

Em decorrência da necessidade de adequar as atividades do projeto original para a dis-

ponibilidade de recursos financeiros obtidos, a ação foi concentrada no desenvolvimento de 

plataforma educacional e organização e realização de um curso por meio Educação Interativa à 

Distância no Ensino Básico. Como recursos para potencialização do ensino básico o conteúdo 

da plataforma foi integrado ao Projeto Jovem Doutor para implementar o modelo de “Phenome-

non Based Learning” ou aprendizado vivencial.

4.1. Customização de Plataforma Educacional Jovem Doutor INPD 

Na concepção e desenvolvimento da Plataforma Jovem Doutor INPD foram considerados 

os seguintes aspectos: 

1. Ser baseada em plataforma de código aberto (Open Source), para evitar custos com pa-

gamento de royalties para empresas e ter a possibilidade de atualização contínua.

2. Ser baseada em uma plataforma amplamente utilizada por diversas instituições educa-

cionais, com a finalidade facilitar os intercâmbios de conteúdos se necessário e reduzir 

despesas com treinamento de RH.

3. Ter a possibilidade de adequações (customizações) para implementações de recursos 

específicos para as necessidades educacionais.

4. Poder ser instalado em Datacenter da Faculdade ou Universidade: para garantia de priva-

cidade dos conteúdos.

5. Ter possibilidade de implementar amplo conjunto de relatórios gerenciais e de acompa-

nhamento de desempenho de estudantes e, facilidade para realizar provas interativas 

online na rotina educacional.
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A escolha do Moodle como núcleo base teve como objetivo a manutenção da compatibili-

dade e facilitar o intercâmbio de dados com as plataformas Moodle das diversas instituições de 

ensino superior no Brasil e no Mundo. 

A Plataforma Jovem Doutor INPD concentrou-se estrategicamente em agregar novos 

módulos para interação online e gestão e acompanhamento de atividades dos estudantes 

(IMS - Instructional Management System). Entre os recursos interativos, foram incorpora-

dos servidor de vídeo, Salas de Reuniões Digitais para organização de Webnar, Votador de 

Dúvidas, Votador de Opinião por Categoria, simulador de situações, avaliação de reforço, 

entre outros. 

• Votador de dúvidas recorrentes: módulo que pode ser utilizado em aulas presenciais ou co-

nectadas a distância, ele aumenta a interação entre professor com os alunos durante as ati-

vidades. Serve também como recurso complementar para estudos de alunos em grupo ou 

individual, e possibilita de identificação das dúvidas mais recorrentes e mais significativas da 

turma. Finalidade: Melhora a interatividade entre os alunos e professores e possibilita com 

que cada aluno possa conhecer as dúvidas em comum da turma para o assunto em estu-

do Vantagens: possibilita aumentar a escalabilidade dos cursos sem aumento diretamente 

proporcional do número de professores; pode utilizado para turmas pequenas (exemplo: 

25 alunos) ou para turmas grandes (exemplo: 10.000 alunos) sem causar sem prejudicar a 

qualidade na interação com os alunos.

• Votador de opinião com agrupamento por categoria. Finalidade: Possibilita o desenvolvi-

mento de atividade de reflexão em equipe, facilitando a identificação dos aspectos mais 

significativos de assuntos. É um dos instrumentos eficientes para elaboração de mapas 

mentais em grupo. As categorias mais comumente utilizada por este módulo são: Aspec-

tos mais importantes, Aspectos que não se deve esquecer e Aspectos que podem ser 

melhores aprimorados. 

• Sala Digital para Web reuniões online: é sala pode reunir até 90 participantes para rea-

lização de reuniões síncronas, por web ou áudio conferência. Permitem gravação, rea-

lização de enquetes online, chats, o uso do quadro branco, de notas de resumo, com-

partilhamento de telas, entre outros recursos. Finalidade: Aumentar as interatividades 

dos professores com os alunos, de professores com professores e viabilizar Webnars 

complementares. 

4.2. Estruturação de um Curso de Difusão

Considerando os crescentes problemas gerados pelas mudanças comportamentais e de 

saúde mental nos jovens e adolescentes em decorrência do uso de Smartphone e Redes So-

ciais, foi priorizado o desenvolvimento do Curso de “Saúde Mental e Uso de Smartphones 

e Redes Sociais”, com o objetivo de apresentar os principais perigos e riscos envolvidos no 

indiscriminado das redes sociais.

A estruturação do curso envolveu as etapas de identificação dos principais problemas do 

mundo digital, identificação de temas de neurociência/ neuroanatomia como fundamentos para 

compreensão de comportamentos humanos, desenvolvimento de vídeos de computação gráfica 
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para explicação de temas complexos, elaboração de infográficos diversas situações, gravação 

de palestras de motivação e dinâmicas de interativas.

Na plataforma Jovem Doutor IPND, os conteúdos do curso foram organizados nos 6 Eixos 

temáticos abaixo:

Quadro XVII: Eixos temáticos do Projeto Jovem Doutor do INPD

Quadro XVIII: Tabela de conteúdo de 6 vídeos interativos

Foram elaborados 6 vídeos Interativos em Computação Gráfica 3D (Video Interactive Lear-

ning Objects – VILOs) para explicar alguns aspectos de Neuroanatomia e Neurofisiologia no Eixo 

1 de Mistérios do Cérebro.
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Quadro XIX: Neurônios e neurotransmissores

Quadro XX: Mistérios do cérebro

Quadro XXI: Áreas do Córtex Cerebral
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Quadro XXII: Infográfico sobre Bullying

Quadro XXIII: Infográfico sobre Sexting/ Nude
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C- Aplicação experimental dos conteúdos do Curso no Projeto Jovem Doutor. 

O conteúdo do curso foi disponibilizado, em carác-

ter experimental, e supervisionado, no primeiro módulo 

do na 4ª Edição do Projeto Jovem Doutor Santos, du-

rante período de março a maio de 2018.

Em 2018, o Projeto teve recorde de 400 alunos 

selecionados, envolvendo 16 professoras, e abrangendo 

todas as escolas municipais de Santos que apresentam 

ensino fundamental 2.

Santos Jovem Doutor faz parte de uma Educa-

ção criativa e significativa em saúde da PMS para melho-

rar o ensino básico no Brasil.

É uma atividade multiprofissional e multidiscipli-

nar que envolve professores e estudantes dos ensinos 

fundamental II dentro das escolas municipais de Santos. 

O entrelaçamento das atividades ensina a responsabilidade, cidadania e empreendedorismo para 

o desenvolvimento social.

Dentro deste 1º módulo do ano, os alunos Jovens Doutores desenvolveram a pesquisa, 

observação, ação e atitude dentro do tema Bullying e Cyberbullying. Através de todo esse estudo 

durante 60 dias, nasceram várias ações nas escolas de Fund II que serão compartilhadas com 

seus pares durante os dias 29/05 a 13/06.

Foi estudando os prejuízos da praticado bullying como um problema mundial, sendo encon-

trado em toda e qualquer escola, que os Jovens Doutores perceberam que aqueles que praticam 

o BULLYING têm grande perspectiva de se tornarem adultos com comportamentos antissociais 

e violentos, podendo vir a adotar, inclusive, atitudes delituosas ou delinquentes.

Desta maneira, o PSJD da UME Ayrton Senna coordenada pela professora Juliana Lira , 

criou uma campanha para combater o Bullying dentro da unidade. Fotos estão sendo espalha-

das pela escola para que os JD possam conversar sobre o tema.

Quadro XXV: Material ilustrativo das atividades envolvendo os alunos jovens doutores envolvendo o 
tema Bullying.

Quadro XXIV: Aplicação experimental 
dos conteúdos do Curso no Projeto 
Jovem Doutor
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Quadro XXVI: um dos relatos da participante, durante a realização do curso

4.3. Instituto Singularidade

Como forma de aumentar nossas ações de transferência de conhecimento para a 

sociedade em novembro de 2017 foi firmado um acordo de cooperação entre o Instituto 

Singularidades http://institutosingularidades.edu.br/novoportal/) e o Instituto Nacional 

de Psiquiatria e o Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento visando o de-

senvolvimento do curso a distância “Capacitação de Professores em Saúde Mental”. 

O objeto do acordo é a conjugação de esforços com vista à implementação de ações para 

o desenvolvimento do curso a distância. O curso será oferecido pelo Instituto Singularidades para 

realização da formação a distância, que será ofertada em Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) próprio do Instituto, cujo cronograma será compartilhado com os participantes no site do 

Instituto e na plataforma do curso.

Este curso dispõe um total de 12 horas. O curso é direcionado ao público em geral, com-

pradores dos cursos a distância do Instituto Singularidades mas pode ser composto também por 

docentes a partir de parceria com entidades governamentais para distribuição gratuita.
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Haverá emissão de certificado, em conjunto com o INPD, para os participantes que atingirem 

os critérios previstos para a aprovação, quais sejam, frequência igual ou superior a 75% (setenta e 

cinco por cento), bem como nota final das atividades realizadas igual ou superior a 6,0 (seis).

O curso apresentará 7 módulos que dispõe da seguinte forma: 

1) Introdução/sensibilização

2) Depressão

3) Ansiedade

4) Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade – TDAH

5) Problema de relacionamento social

6) Dependência química 

7) Prática

Este material foi realizado na primeira fase do INPD e foi construído a partir da dissertação 

de mestrado da Psicóloga Celina Pereira. A previsão para disponibilização deste material é outu-

bro de 2018. 

4.4. Site do INPD - Portal de conhecimento

Um dos objetivos do Site do INPD (inpd.org.br) é a transmissão de conhecimento para a 

sociedade e para isso divulgamos as nossas pesquisas para um público leigo. Também transmi-

timos notícias divulgadas nas mídias brasileiras na área de saúde mental com ênfase nas áreas 

que possam ser de interesse ao público que acessa a nossa página. Para concretizar essa tare-

fa contamos com a colaboração dos pesquisadores associados a partir da divulgação de suas 

entrevistas, palestras, matérias e publicações de seus orientandos. Para que nossas pesquisas 

atinjam o público leigo, solicitamos que sempre que um artigo for aceito/ publicado, nos man-

dem um resumo de 1-2 parágrafos, que tragam estas informações (foco em público leigo): 

• Por que eu deveria ler este artigo?

• O que esta pesquisa trouxe de novo?

• Qual a repercussão disso para a criança, adolescente, família?

• Incluir link para o artigo na revista publicada.

Desde o ano passado estamos concentrando esforços para que haja uma periodicidade 

semanal das matérias veiculadas e em grande parte conseguimos. Desta forma até o momento 

temos trinta matérias veiculadas em nosso site. Veja algumas das notícias: 
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Quadro XXVII: Entrevista sobre Desenvolvimento sensorial do útero à primeira infância realizada em 
27 de outubro de 2017 

No quadro XXVII apresentamos a entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, 

onde a Profa. Dra. Anna Maria Chiesa explica alguns aspectos do desenvolvimento sensorial da 

criança ainda dentro do útero materno, como o reconhecimento da voz de familiares, músicas e 

até mesmo rotina.  

Quadro XXVIII: Aula TED: “Mitos e verdades sobre o TDAH” em 28 de novembro de 2017 

No quadro XXVIII o Prof. Dr. Luis Augusto Rhode realiza apresentação sobre o Transtorno 

do Déficit de Atenção com Hiperatividade no evento TEDx da Universidade Federal do Rio Gran-

de do Sul (UFGRS). Desde 2015, a UFGRS realiza palestras locais do evento TED, chamadas de 

TEDx, com profissionais que fazem parte da Instituição.
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Quadro XXIX: Entrevista sobre Estresse tóxico na infância em 12 de março de 2018 

Frente às sucessivas ondas de violência na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, não 

só crianças como também suas famílias pagam um alto preço por viver em um território exposto 

à intensa brutalidade. No Quadro XI, ilustramos entrevista em que o psiquiatra Guilherme Polanc-

zyk do INPD deu à a revista Veja (Editora Abril),.

4.5. Projeto Cuca Legal

O Projeto Cuca Legal é uma iniciativa ligada ao Departamento de Psiquiatria da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) que visa à promoção de saúde mental e a prevenção de transtor-

nos mentais em ambientes de ensino, através do desenvolvimento de pesquisas e de programas 

de intervenção baseados em evidências científicas. 

Idealizado pelo Prof. Dr. Rodrigo Bressan em 2006, o Cuca Legal passou a ser uma referên-

cia na área, fundamentado na premissa de que a disseminação adequada de informações sobre 

saúde mental é fundamental para o desenvolvimento de fatores protetores que levam ao bem-es-

tar e para a redução dos fatores de risco que estão associados ao surgimento e às complicações 

dos transtornos mentais. Nesse sentido, boa parte do processo de formulação das atividades é 

dedicada à tradução de conteúdo de alta complexidade para uma linguagem acessível e perti-

nente à prática dos educadores, assim como ao desenvolvimento de métodos que otimizem a 

apreensão do conhecimento abordado. 

Dado o impacto do estigma no contínuo entre a saúde e o transtorno mental, busca-se à 

humanização da saúde mental e das suas subjetividades, com a finalidade de reduzir a “cultura 

do rótulo” e os equívocos de conduta decorrentes desse paradigma. Busca-se também o empo-

deramento dos educadores, levando em consideração o fortalecimento da rede multidisciplinar, 

por meio do desenvolvimento de uma visão preventiva e esclarecida dos recursos disponíveis e 

comprovadamente eficazes.



50

Cursos em Saúde Mental para Educadores do Serviço Nacional de Aprendizagem Co-

mercial – SENAC

O Projeto Cuca Legal realiza cursos periódi-

cos de capacitação em Saúde Mental para diversas 

equipes de profissionais do SENAC. O curso visa 

à transmissão de conhecimentos que favoreçam o 

desenvolvimento do ambiente escolar como um es-

paço de promoção e prevenção em saúde mental, 

diminuindo o estigma e ampliando sua capacidade 

de apoio e encaminhamento adequado. Acredita-se 

que um educador em posse desses conhecimentos, 

sabendo de sua importância para a formação inte-

gral de seus alunos, compreendendo como tais co-

nhecimentos influenciam positivamente no processo de ensino-aprendizagem e sabendo como 

aplicá-los na sala de aula, tem em mãos uma ferramenta muito útil e valiosa. 

Workshop Saúde Mental na Educação realizados para os profissionais do Senac em São 

Paulo e em São José do Rio Preto.

Consultoria para Gestores do SENAC

O Projeto Cuca Legal realizou diversas consultorias para gestores e educadores do SENAC 

sobre temas relacionados a saúde mental, discutindo situações ocorridas na instituição, assim 

como desenvolvendo estratégias de promoção de saúde. 

Desenvolvimento de Material Didático

Foram desenvolvidos materiais didáticos com a finalidade de promover o aprofundamento 

teórico dos temas abordados nos cursos realizados pelo Projeto Cuca Legal. Até o momento 

foram desenvolvidas as apostilas: Saúde Mental e Educação Socioemocional.

Artigos Científicos

Encontra-se em fase se submissão o artigo intitulado: “Mental Health Literacy in Secondary 

Schools: Opportunities and Challenges for Mental Health Promotion, Prevention and Care”.

Criação Website 

Desenvolvimento de uma plataforma online (www.cucalegal.org.br) de divulgação e de apoio 

para as intervenções realizadas pelo Projeto Cuca Legal. O website não somente representa uma 

fonte de referências científicas atualizadas sobre os mais diversos temas relacionados a saúde 

mental, como também concebe um espaço para compartilhamento de experiências. 

Aplicativo Clever Care 

Criação e avaliação de um sistema eletrônico interativo de suporte via celular (CleverCare) 

para educadores, em parceria com a empresa Kidopi – Soluções em Informática Médica. O siste-

Quadro XXX: Cursos em Saúde Mental 
para Educadores do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC
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ma possibilita a troca de mensagens e informações sobre situações relacionadas a saúde mental 

vivenciadas pelos educadores no ambiente escolar, servindo como ferramenta para ampliação de 

conhecimento e tomada de decisões mais assertivas. 

O CleverCare (www.clevercare.com.br) é um “framework” que foi inicialmente utilizado para 

o controle, gestão e orientação de pacientes que necessitam de acompanhamento médico contí-

nuo. Busca viabilizar e potencializar projetos na área da saúde que necessitem soluções informa-

tizadas para as mais diferentes demandas. Além de interfaces gráficas para usuários e aplicativos 

de programação (APIs) de acesso, o CleverCare possui uma máquina de estados, sistema de 

gestão de diálogos, ferramentas de processamento de linguagem natural (PLN) e integração com 

serviços de mensagens, como WhatsApp e SMS, que permitem a comunicação com o usuá-

rio de forma personalizada e ativa, proporcionando um cuidado mais próximo. O sistema inicia 

diálogos como usuário e, caso sua resposta não possa ser classificada, ela é enviada para um 

especialista, que define sua categoria e permite a continuação do diálogo. Quando o paciente 

tem uma dúvida a respeito de uma enfermidade, ele também pode perguntar ao CleverCare. 

O sistema, por sua vez, analisa a pergunta recebida, verificando a semelhança da mesma com 

perguntas previamente cadastradas pelo especialista. Caso exista na base alguma pergunta 

com alto grau de similaridade, a resposta da mesma é enviada para o paciente, caso contrário, 

é enviada para o especialista.
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5. Eixo de Transferência de Conhecimento para Setores Públicos 
e Privado

O Setor de Inovação e Transferência de Tecnologia (SITT) foi criado depois do início das 

atividades do INPD-II. É coordenado pelo Dr. Hermano Tavares, responsável pelo eixo de Trans-

ferência de Conhecimento  para setor público e privado  e pelo Dr. Rodrigo Dias, médico cola-

borador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O 

SITT tinha como objetivos iniciais enumerados na proposta original os seguinte tópicos:

Objetivo 1: transferir um pacote de intervenções para mulheres grávidas de comunidades de 

baixa renda na cidade de São Paulo.

Objetivo 2: transferir uma tecnologia de rastreio baseada em rede para rastreio de estresse ma-

terno e anomalias de desenvolvimento para o sistema de atenção primária à saúde.

Objetivo 3: favorecer o uso efetivo de conhecimentos e procedimentos transmitidos em nossos 

cursos de formação de recursos humanos para a atenção primária através da transferência de ras-

treios de saúde mental e apoio técnico para as salas de espera de consultórios públicos e privados. 

Objetivo 4: transferir e ampliar a abrangência de um programa destinado a reduzir o estigma, 

sensibilizar e capacitar professores na detecção de transtornos mentais no ensino público fun-

damental.

Objetivo 5: desenvolver novos algoritmos e uma plataforma de software que combina a classi-

ficação multivariada de dados de imagem de DPI, em conjunto com a epidemiologia disponível, 

clínica, biomarcadores e conjuntos de dados genômicos para classificar indivíduos em baixo, 

moderado e alto risco para o desenvolvimento de anormalidades, que também será traduzido 

para serviços comerciais inovadores e, potencialmente, spin-offs.

Devido ao contingenciamento de verbas e às parcerias em desenvolvimento em ambos os 

âmbitos privado e público, nós realizamos uma reconfiguração desses objetivos. Os objetivos 4 

e 5 foram adiados em virtude do corte de financiamento, enquanto os objetivos de 1 a 3 foram 

mantidos, porém reconfigurados e concentrados nos primeiros anos de vida em uma sequência 

lógica que progride da atenção à gravidez, desenvolvimento de habilidades parentais até detec-

ção diagnóstica em saúde mental da infância até a adolescência.

As iniciativas em inovação e transferência de tecnologia para sociedade foram divididas 

em três iniciativas: I) desenvolvimento de um aplicativo para telefonia móvel de identificação de 

depressão, ansiedade e estresse em gestantes; II) digitalização de um programa de incentivo à 

puericultura e à parentalidade positiva para famílias sob cobertura da Estratégia de Saúde da 

Família; III) desenvolvimento de plataformas digitais para incremento do rastreio de transtornos 

mentais na infância e adolescência na Atenção Primária à Saúde. O estágio de desenvolvimento 

de cada uma dessas iniciativas é descrito a seguir: 

5.1. Desenvolvimento de um aplicativo para telefonia móvel de identificação de de-

pressão, ansiedade e estresse em gestantes: o Projeto Grávida Digital

Parcerias: Dra. Vera Tess coordenadora do Grupo de Gestantes do Serviço de Intercon-

sulta do Instituto de Psiquiatria da USP; Prof. Dr. Marco Aurélio Knippel Galletta coordenador do 
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Ambulatório de Gravidez de risco do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; 

Professor Anderson da Silva Soares do Instituto de Informática da Federal de Goiás (UFG); TIM 

Brasil Telefonia; Grupo de Tecnologia e Comunicação em Saúde (TIC-Saúde) da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), sob coordenação do Prof. Dr. Anilton Sales Garcia.

A execução do projeto Grávida Digital está a encargo do Dr. Eron Luiz dos Santos, médico 

colaborador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP. O projeto encontra-se em fase intermediária de elaboração para apresentação como plano 

de doutorado a ser realizado no programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da 

Faculdade de Medicina da USP e seu título será: “Desenvolvimento de um aplicativo para telefo-

nia móvel de identificação de depressão, ansiedade e estresse em gestantes”.

Mulheres grávidas estão em situação de particular vulnerabilidade para depressão, ansie-

dade e estresse. A identificação precoce dessas condições tem impacto positivo comprovado na 

prevenção de agravos perinatais. Além disso, a identificação e tratamento precoce da depressão 

na grávida ou puérpera promove o desenvolvimento infantil, prevenindo seus desvios. Os mo-

delos atuais de identificação dessas condições se baseiam em escalas de rastreio, preenchidas 

manualmente combinada à avaliação por especialista9. Para maior escalabilidade, seria interes-

sante explorar novos métodos baseados em tecnologia da informação e inteligência artificial para 

promover a abordagem remota a mulheres com dificuldade de acesso a avaliação especializada. 

Dados prévios da literatura mostram possibilidades promissoras do uso de análise de padrões de 

expressão oral e facial na identificação do sofrimento mental.10

O objetivo geral do projeto Grávida Digital é desenvolver um método de identificação de de-

pressão, ansiedade e estresse em mulheres grávidas usando tecnologia de biomarcador de voz, 

análise de expressão facial, mineração de dados e inteligência artificial. Os objetivos específicos 

da fase atual do projeto são:

• Testar a aceitabilidade e satisfação das gestantes em relação à ferramenta digital para ava-

liação de depressão, ansiedade e estresse.

• Testar a especificidade e sensibilidade da ferramenta comparada ao padrão ouro da avalia-

ção por psiquiatra treinado para avaliação de depressão, ansiedade e estresse.

Para esta finalidade serão recrutadas 250 grávidas do serviço de pré-natal da clínica de obstetrí-

cia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP que serão avaliadas para depressão, 

ansiedade e estresse inespecífico. A gestante ingressante no programa de pré-natal será convidada a 

participar do projeto. A aceitação implicará em avaliações periódicas semanais ao longo da gravidez 

até conclusão do puerpério obstétrico (seis meses após a data do parto). As pacientes que apresen-

tarem escore igual ou acima do limiar diagnóstico nas escalas de rastreio habitual serão encaminha-

das para avaliação por especialista no Grupo de Gestantes do Serviço de Interconsulta do Instituto 

de Psiquiatria da USP. Os dados dessa avaliação por meio avaliação clínica e instrumentos (escalas) 

de rotina serão comparado a uma avaliação por meio de um aplicativo instalado no celular dessas 

gestantes que coleta e integra dados sobre biomarcadores de voz e expressão facial.

A equipe do Instituto de Informática da UFG é responsável pelo desenvolvimento dos apli-

cativos de coleta de dados de voz e face. A parceria com uma empresa de telefonia móvel visa a 

viabilização e facilitação do acesso a assinantes de serviço de telefonia móvel. Finalmente, a equipe 
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do TIC-Saúde da UFES irá auxiliar na avaliação de dados por meio de inteligência artificial e permite 

a configuração dos dados de modo a viabilizar sua integração futura com as outras tecnologias em 

desenvolvimento. Dessa forma, todo o processo de desenvolvimento materno-infantil estaria co-

berto e integrado da maternidade (Projeto Grávida Digital), passando pelos primeiros anos de vida 

(Projeto Janelas da Oportunidade) até a infância e adolescência (Projeto PRO-Mental).

Até o momento já foram realizadas três reuniões com os coordenadores dos diferentes 

serviços do Hospital das Clínicas para acerto do fluxo da assistência prestada às gestantes, reu-

niões remotas com a equipe do Instituto de Informática da UFG, uma reunião com representante 

da TIM Brasil, sendo que está em fase de negociação e redação um termo de Non-disclosure 

Agreement com a empresa para definição dos termos de colaboração, pesquisa e desenvolvi-

mento de produto com potencial futuro de comercialização. A versão final do projeto Grávida 

Digital deve ser submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de USP e 

ao Programa de Pós-graduação do Departamento de Psiquiatria em agosto deste ano.

5.2. Digitalização de um programa de incentivo à puericultura e à parentalidade positi-

va para famílias sob cobertura da Estratégia de Saúde da Família: o Projeto Janelas da 

Oportunidade

Parcerias: Profa. Dra. Anna Maria Chiesa, Professora Associada do Departamento de Enfer-

magem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP; Grupo de Tecnologia e Comunica-

ção em Saúde (TIC-Saúde) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sob coordenação 

do Prof. Dr. Anilton Sales Garcia; Núcleo de Telessaúde do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), sob coordenação da Profa. Magdala Novaes.

A execução do projeto Janelas da Oportunidade está a encargo da Dra. Elisa Maria Mes-

quita, médica colaboradora do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da USP. O projeto encontra-se em sua fase final de elaboração para apresentação 

como plano de doutorado a ser realizado no programa de pós-graduação do Departamento de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e seu título será: “Digitalização de um programa 

de incentivo à puericultura e à parentalidade positiva para famílias sob cobertura da Estratégia de 

Saúde da Família”.

O Projeto Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades

O “Projeto Nossas Crianças: Janelas de Oportunidades” nasceu em 2001, a partir de uma 

iniciativa da Coordenação do Programa Saúde da Família (PSF) da Secretaria Municipal de Saúde 

de São Paulo (SMSSP), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

e a Associação Comunitária Monte Azul, com o objetivo de criar tecnologias para a atuação dos 

profissionais junto às famílias, na perspectiva de fortalecer aspectos da promoção da saúde e do 

desenvolvimento infantil.

Para tanto, foram criados alguns instrumentos de trabalho: a Ficha de Acompanhamento 

dos Cuidados Familiares para a promoção da saúde infantil, o Manual da Equipe e a Cartilha da 

Família “Toda Hora é Hora de Cuidar”. No processo de revisão e atualização em 2013, passaram 

a ser utilizados o Caderno da Equipe e o Caderno da Família: “Toda Hora é Hora de Cuidar” (dis-
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poníveis em: http://www.ee.usp.br/site/dcms/app/webroot//uploads/arquivos/caderno_equipe.

pdf e www.unitedwaybrasil.org.br/sites/unitedwaybrasil.org.br/files/Caderno%20da%20família.

pdf). A incorporação desta inovação tecnológica no campo da saúde ocorreu através das equi-

pes da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Digitalização do Caderno da Família e do Caderno da Equipe

Diante dos resultados positivos da capacitação de profissionais multiplicadores e Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) na ESF e da forma como se estruturou o Caderno da Família (Sis-

tema EOR), surgiu a possibilidade de desenvolver uma versão digital do instrumento. 

Para este trabalho, será utilizado um ambiente virtual de tecnologias integradas, a Platafor-

ma de Telessaúde HealthNET do Núcleo de Telessaúde do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). A ferramenta de telerrastreamento desta plataforma permite a 

criação de questionários eletrônicos de forma fácil e intuitiva para o rastreamento de doenças ou 

planejamento do cuidado, associando sua utilização a teleconsultorias por meio da plataforma 

de Telessaúde. Desta forma a implantação do material digital poderá ser testada pelos profissio-

nais da ESF das Unidades Básicas de Saúde do município de São Paulo, que terão acesso a um 

aplicativo através de telefone móvel.

O objetivo geral do projeto Janelas da Oportunidade é desenvolver uma ferramenta digital 

para facilitar a penetração de um programa de incentivo à parentalidade na rede pública de aten-

ção primária à saúde. Os objetivos específicos da fase atual do projeto são:

• Testar compreensão, aceitabilidade e satisfação dos ACS em relação à ferramenta digital 

para avaliação dos cuidados parentais.

• Testar a especificidade e sensibilidade da ferramenta comparada ao padrão ouro da avalia-

ção por psiquiatra treinado para identificação de núcleos familiares com cuidados parentais 

inadequados.

As parcerias com UFES e UFPE visam o desenvolvimento do aplicativo e sua integração a 

uma base de dados mais ampla que facilite a penetração do Janelas da Oportunidade na rotina 

dos cuidados da Estratégia de Saúde da Família e nos processos de tomada de decisão dos 

gestores da saúde pública.

Até o momento já foram realizadas cinco reuniões face a face entre as equipes da USP e 

da UFES e várias outras reuniões para acerto de detalhes entre as equipes USP, UFES e UFPE. 

A versão final do projeto Janelas da Oportunidade PRO-Mental deve ser submetida ao Comitê 

de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de USP e ao Programa de Pós-graduação do 

Departamento de Psiquiatria em julho deste ano.

5.3. Plataformas digitais para rastreio de transtornos mentais na infância e adolescên-

cia: o Projeto PRO-Mental

Parceria: Grupo de Tecnologia e Comunicação em Saúde (TIC-Saúde) da Universidade Fe-

deral do Espírito Santo (UFES), sob coordenação do Prof. Dr. Anilton Sales Garcia

A execução do projeto PRO-Mental está a encargo do Dr. Victor Bigelli de Carvalho, mé-

dico colaborador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
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da USP. O projeto encontra-se em sua fase final de elaboração para apresentação como plano 

de doutorado a ser realizado no programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria 

da Faculdade de Medicina da USP e seu título será: “Desenvolvimento de entrevistas clínicas 

automatizadas para avaliação de transtornos mentais e comportamentais na infância e ado-

lescência em atenção primária a saúde, utilizando-se a estrutura do mhGAP da Organização 

Mundial de Saúde”.

Os transtornos mentais são responsáveis por 22,2% da carga global de doenças.1 Estima-

-se que 75% dos adultos com problemas de saúde mental começou a apresentar os primeiros 

sintomas antes dos 24 anos de idade.2 Infelizmente, os transtornos mentais na infância e na ado-

lescência costumam passar desapercebidos. Não abordar esses problemas traz consequências 

negativas e duradouras para os indivíduos acometidos sob ponto de vista educacional, econômi-

co e social.3,4,5 Esse cenário reforça a necessidade de investimento na identificação precoce dos 

transtornos mentais e comportamentais na infância e adolescência.

Em 2008, atenta ao problema, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou um progra-

ma de ação para reduzir as lacunas em saúde mental (mhGAP) visando atacar a falta de cuida-

dos de saúde, especialmente em países de baixa e média renda, para pessoas com transtornos 

mentais, neurológicos e por uso de substâncias (MNS). No Brasil, a estratégia de saúde da família 

(ESF) é responsável pelo atendimento primário de crianças e adolescentes, detém o contato com 

os pais ou responsáveis por esses jovens, além de articular ações com a comunidade local onde 

eles estão inseridos. Nessa estratégia, os agentes comunitários de saúde (ACS) têm importância 

fundamental, já que realizam visitas domiciliares (VDs) mensalmente a casa das famílias para pro-

mover e garantir a saúde da população.
6

O objetivo geral do PRO-Mental é desenvolver uma ferramenta digital para dispositivos mó-

veis que automatize processos de entrevista clínica para facilitar a implementação do mhGAP. Os 

objetivos específicos da fase atual do projeto são:

• Testar compreensão, aceitabilidade e satisfação dos ACS em relação à ferramenta digital 

para rastreio de transtornos emocionais e de comportamento da infância e adolescência, de 

acordo com especificação do mhGap.

• Testar a especificidade e sensibilidade da ferramenta comparada ao padrão ouro da ava-

liação por psiquiatra treinado para identificação de transtornos emocionais e de comporta-

mento da infância e adolescência, de acordo com especificação do mhGap.

Além do desenvolvimento do aplicativo, a parceria com a UFES visa a integração do PRO-

-Mental com outras bases de dados de saúde e demografia para aplicação de uma metodologia 

de mineração de dados e inteligência artificial que possa detectar e localizar no espaço urbano 

os núcleos familiares com maior risco para transtornos mentais.

Até o momento já foram realizadas três reuniões face a face entre as equipes da USP e da 

UFES e várias outras reuniões para acero de detalhes, a versão final do projeto PRO-Mental deve 

ser submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de USP e ao Programa 

de Pós-graduação do Departamento de Psiquiatria em julho deste ano.
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6. Eixo de Internacionalização

Até este ponto, pesquisadores do INPD e do Programa de Pesquisa do Espectro do Trans-

torno Obessivo-Compulsivo (PROTOC), estiveram focados em solidificar colaborações já esta-

belecidas e iniciadas de maneira orgânica. Estas incluem entre outras colaborações com a Uni-

versidades de Moçambique, Harvard, Yale, Instituto Karolinska (Suécia), Instituto de Psiquiatria 

de Londres, Toronto, Miami, Brown, Houston, Columbia entre outros. O andamento de cada uma 

dessas colaborações é descrito em mais detalhe abaixo.

No entanto, a partir de agora, adotaremos uma abordagem mais estruturada, pois acredi-

tamos que nossos bancos de dados estão maduros o suficiente para podemos ir para um outro 

nível de parcerias. Esta abordagem baseia-se em alguns princípios. Primeiro, acreditamos que as 

colaborações mais frutíferas devem ampliar nossa capacidade de coletar dados e / ou conduzir 

análises complexas, e essas etapas só podem ser realizadas estendendo nosso projeto original 

por meio de financiamento adicional para pesquisa. Em segundo lugar, acreditamos que essas 

propostas de financiamento não devem se restringir a uma única localização geográfica, mas 

devem enfocar as submissões em diferentes países e continentes. Em terceiro lugar, acreditamos 

que, a fim de maximizar a utilidade das informações geradas a partir desses projetos maiores, 

devemos explorar os métodos de ponta da Ciência de Dados que muitas vezes não são usados   

na pesquisa clínica tradicional. Pretendemos utilizar estes três princípios nas nossas futuras co-

laborações. Inicialmente utilizaremos esta abordagem com pesquisadores do Instituto Karolinska 

e da Universidade de Yale nos próximos 12 meses. 

Aplicaremos estes princípios nestas instituições-alvo por meio dos seguintes planos de 

ação que orientam nossa estratégia de internacionalização: 

1. Mapeamento dos interesses dos pesquisadores e seus bancos de dados: realizaremos 

uma pesquisa para identificar os interesses dos pesquisadores em relação a áreas espe-

cíficas de investigação, onde eles gostariam de concentrar suas futuras colaborações. 

Além disso, identificaremos possíveis bancos de dados que eles acreditam que possam 

ser usados   em projetos colaborativos. Por exemplo, do INPD listaremos os Professores 

Luiz Rohde, Jair Mari, Rodrigo Bressan, Giovanni Sallum, Marcelo Hoexter, Euripedes 

Miguel e Guilherme Polanczyk, e bancos de dados como o do Projeto Conexão, Proje-

to Jovem Gestantes e Consórcio de Pesquisa dos Transtornos de Espectro Obsessivo-

-Compulsivo (C-TOC)

2. Oportunidades de financiamento: atualizaremos nosso banco de dados existente com 

oportunidades de financiamento que estarão disponíveis nos próximos 12 meses. As fon-

tes de financiamento incluirão uma ampla gama de organizações, incluindo fontes federais, 

sociedades médicas e parcerias do setor. Essas oportunidades de financiamento se con-

centrarão não apenas em propostas adicionais apresentadas no Brasil, mas também nos 

países em que estabelecemos parcerias, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, 

Suécia, Holanda, Europa, África do Sul, Índia e Banco Mundial entre outros. Nossa estra-

tégia é focar em oportunidades de financiamento consideradas como “low hanging fruits”, 

como financiamento de sementes piloto disponíveis dentro de cada instituição participante, 
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bem como grandes oportunidades. A escolha entre os dois será baseada nos níveis atuais 

de carreira dos pesquisadores, o que significa que os pesquisadores juniores ou as idéias 

iniciais do projeto terão como alvo pequenas fontes de financiamento, enquanto projetos 

maiores e mais ambiciosos terão como alvo grandes oportunidades de financiamento. 

3. Ideias iniciais do projeto: com a atualização do banco de dados de oportunidades de 

financiamento, iniciaremos a correspondência de pesquisadores do INPD e das univer-

sidades-alvo enviando inicialmente idéias de projeto de um parágrafo, juntamente com 

as oportunidades de financiamento correspondentes aos pesquisadores do INPD. Essas 

ideias de projeto envolverão necessariamente três componentes: uma área de interesse 

para aquele pesquisador específico, um banco de dados disponível do INPD e / ou a 

instituição alvo e um método de Data Science que tem o potencial de extrair informações 

do conjunto de dados de maneira que é clinicamente útil, bem como original. Exem-

plos de tais métodos podem incluir estudos Bayesianos Adaptativos, reconhecimento de 

imagens através de rede neural convolucional (CNN do inglês Convolutional Neural 

network ou ConvNet), processamento de Linguagem Natural, entre outros. Quando uma 

ideia é avaliada e aprovada pelo pesquisador clínico do INPD , essa mesma ideia será 

enviada ao potencial colaborador da instituição-alvo em um formato de uma página. Se 

ambos os pesquisadores aprovarem a ideia geral, prosseguiremos para a próxima etapa. 

4. Propostas de financiamento: assim que os pesquisadores o INPD e as instituições-alvo 

concordarem que o projeto é de interesse, prepararemos uma seção de Métodos de-

lineando a proposta. Os rascunhos serão progressivamente fornecidos a cada pesqui-

sador, garantindo, assim, que os pesquisadores possam refinar o projeto. É importante, 

apesar de estarmos preparando uma única proposta de cada vez, que a proposta seja 

modificada para que algumas questões de pesquisa possam ser respondidas pelo grupo 

de pesquisa no Brasil, enquanto outras questões serão abordadas pela equipe da insti-

tuição-alvo. Esta estratégia permitirá a apresentação de duas propostas, uma em cada 

país, abordando também um conjunto mais amplo de questões de pesquisa. De impor-

tância, essa estratégia também nos permite ampliar nosso portfólio de financiamento, 

aumentando nossa capacidade de abordar importantes questões de pesquisa e maximi-

zando o benefício para as agências de financiamento que investem em nossos projetos. 

Finalmente, dada a colaboração entre pesquisadores, o amplo escopo das agências de 

financiamento e nossa capacidade de conectar projetos em diferentes países, esperamos 

que a taxa de aceitação de nossas propostas de financiamento seja maior do que a das 

propostas apresentadas como instituições individuais. 

5. Agregação e análise de dados: para projetos aprovados para financiamento, procedere-

mos a análises e coleta de dados usando uma série de estratégias centralizadas. Primei-

ro, a coleta de dados será realizada usando formulários de coleta de dados com variáveis   

semelhantes, permitindo, em última análise, a futura ligação entre os conjuntos de dados 

do estudo usados   em diferentes projetos. Em segundo lugar, centralizaremos a análise de 

dados exigindo métodos avançados de Data Science, permitindo, em última instância, a 

otimização de recursos analíticos.
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6.1. Colaboração Moçambique

Este é um projeto de colaboração com a 

equipe de profissionais de saúde mental de Mo-

çambique para um programa de capacitação em 

Investigação sobre a Implementação da Saúde 

Mental do Centro Internacional Fogarty-NIMH em 

Moçambique. Está sendo realizada uma pesqui-

sa de grande porte em Moçambique, financiada 

pela Fogarty, que abriga vários estudantes de 

pós-graduação. Estes estudantes de pós-gra-

duação são matriculados no programa de Pós-

-Graduação do Departamento de Psiquiatria da 

Universidade Federal de São Paulo. Estão matriculados oito alunos de doutorado e dois alunos 

de mestrado. Estes alunos, quando em São Paulo, fazem parte de toda programação do INPD, 

particularmente os cursos que são oferecidos na Língua Inglesa. 

Em abril de 2017 um grupo de profissionais de Saúde mental de Moçambique esteve em 

São Paulo pelo período se 30 dias. 

Apresentação no Instituto de Psiquiatria da USP das autoridades de Moçambique sobre as condições 
de saúde do pais. 

O projeto de colaboração Brasil- Moçambi-

que possibilita ampliação de formação em saúde 

mental e intercambio entre as Nações e tem a 

participação das seguintes instituições: Univer-

sidade Eduardo Mondlane – MIHER, Moçambi-

que, Universidade de Colúmbia – New York State 

Psychiatric Institute e Universidade Federal de 

São Paulo.

Conta ainda com recursos de duas ins-

tituições:

 I. Partnerships In Research ToImplement And Disseminate Sustainable And Scalable Evi-

dence Based Practices In Sub-Saharan Africa: NIH (1U19MH113203-01: Wainberg and 

Oquendo, MPI).

 II. Mental Health Intervention Research Training: Strategies in Low-Resource Settings: 

RFMH (D43TW009335-01: Wainberg and Oquendo,MPI). 

Com a organização e execução da equipe de professores: Milton L. Wainberg, Maria A. 

Oquendo, Cristiane S. Duarte e Jair de Jesus Mari, do INPD.

Apresentamos a descrição deste programa, que é sempre divulgado na língua inglesa, 

como forma de capitanear alunos de diversas instituições.

Quadro XXXI: Apresentação das condições 
psiquiátricas em Moçambique

Quadro XXXII: Apresentação no Instituto de 
Psiquiatria da USP das autoridades de Mo-
çambique sobre as condições de saúde do 
pais. 
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Quadro XXXIII: Programa de Colaboração com a Universidade de Moçambique.

COURSE DESCRIPTION
This course aims to provide an introduction to current trends and methods in Global Mental Health (GMH) resear-
ch, particularly in implementation/dissemination research. Specific emphasis is given to considering the present 
context in a low-middle-income (LMIC) country (Mozambique) and supporting students to develop, step-by-step, a 
pilot project in GMH implementation/dissemination research which could be carried out in the course of the next 
two years, helping to inform the expansion of the public mental health system in a LMIC and the training of a new 
generation of GMH researchers. 

COURSE LEARNING OBJECTIVES
Students who successfully complete this course will be able to:
• Delineate the main concepts in GMH implementation/dissemination research;
• Foster the development of MH interventions integrated to the local context and policy;
• Evaluate approaches for culturally adapting evidence-based MH interventions;
• Design a pilot project focused on GMH implementation/dissemination research;
• Identify key funding sources for GMH research;
• Present a pilot project in the form of an abstract and oral communication.
• Discuss and apply ethical and human rights principles of relevance for GMH research;
• Generate innovative ideas for future GMH implementation/dissemination research.

PILOT PROJECT ABSTRACT AND ORAL PRESENTATION:
• Students will work collaboratively to develop pilot research proposals to be implemented in Mozambique. The 

projects must be feasible and ideally are to be conducted as part of ongoing research studies or Vanderbilt 
Global Center projects in Mozambique. Interactive workshops will help students design their pilot study proposal 
under supervision of course instructors and faculty. The 2-page pilot research proposal will include a summary 
of a review of the literature, study aims and hypotheses, methods, implications, and references. Students will 
conduct class presentations of their pilot projects. 

COURSE REQUIREMENTS
• Students are expected to complete all of the assigned readings each week. This course is designed to provide 

students with opportunities to participate in and discuss the material and concepts presented by the instructors, 
other students, and in the assigned readings. Students should come to class prepared to discuss the content to 
be covered, with questions and comments related to the readings and the topics being presented. 

• Students are expected to participate in class discussion by sharing ideas and interests, listening thoughtfully, 
and respecting others’ contributions. Students are expected to work cooperatively and responsibly on the pilot 
project(s). 

• We value and will ask for student feedback at various points during the course. This includes anonymous 
feedback (brief web-based questions) which will be used to inform revisions and further development of the 
course. In addition, students are welcome to contact any or all faculty at any point during the term with cons-
tructive comments or formative feedback about all aspects of the course.

COURSE STRUCTURE
• The course is designed to provide a broad overview of priority issues in GMH implementation and dissemination 

science, and more specifically to address the mental health needs in one specific LMIC country: Mozambique. 
Classes include readings that will provide specific, core content information that is essential for developing an 
informed knowledge base in the field. Classes will include lectures followed by group discussions, workshops, 
proposal development and presentation. Students should expect and be prepared to contribute to lively discus-
sions across the range of topics.

• The course includes interactive workshops to help students design their pilot study proposal under supervision 
of course instructors and faculty. Students will work collaboratively to develop pilot research proposals to be 
implemented in Mozambique. The project must be feasible and are to be conducted within currently existing 
project, which will be presented at the beginning of the course.
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Os seguintes alunos estão atualmente inscritos:

1) Lidia Gouveia, MD, MSc. -Director, Mental Health Department, Ministry of Health (Ministé-

rio da Saúde)

2) Palmira F. Santos, Clinical Psychologist, IMMHPS -Research Service Coordinator, Mental 

Health Department, Ministry of Health

3) Vasco Cumbe, MD -Psychiatrist and Director of The Service of Psychiatry and Mental 

Health 

4) Dirceu Mabunda, MD -Psychiatrist and District Chief Physician and Director of Health Ser-

vice of Meconta, Província de Nampula, Moçambique

5) Flavio Machado Mandlate, MD, MSc -Psychiatrist, Nanpula Hospital, Mozambique

6) Wilza Fumo (doutorado)

7) Luciana Massinga (doutorado)

8) Saida Thompson (doutorado)

9) Ana Novela (mestrado), 

10) Amalio Xavier (mestrado). 

6.2. Colaboração Universidade de Harvard

A nossa relação com a Universidade de Harvard é extensa e já tem mais de 20 anos de du-

ração. Desde 2013, temos um acordo de cooperação com a Universidade de Harvard, incluindo 

o Massachusets General Hospital. Essa cooperação já rendeu diversos frutos. 

Um dos projetos em colaboração se dá com o prof. Anuraj Shankar, do Departamento de 

Nutrição. The Karma Project tem como Objetivos: (1) identificar as capacidades emergentes de 

comunidades em desenvolver aprendizagem em grupo, tomada de decisão e consciência além 

da soma das capacidades dos indivíduos; (2) definir as características dos indivíduos que levam 

emergência da inteligência e consciência coletiva, e as características sistêmicas e temporais de 

sua rede que influenciam essas propriedades; (3) avaliar o impacto do CC nos desafios especí-

ficos enfrentados pelas comunidades estudadas, e está sendo desenvolvido a partir de dados 

coletados junto aos participantes do projeto Conexão.

O Núcleo de Ciência pela Primeira Infância (NCPI), uma organização que estimula po-

líticas públicas e programas tratando “desigualmente os desiguais”, com programas que tratam 

das necessidades e interesses envolvidos no cuidado sensível voltado a primeira infância – é uma 

iniciativa de Havard no Brasil. Temos três professores do INPD ligados a ele: Anna Maria Chiesa, 

Eurípedes Constantino Miguel Filho e Guilherme V. Polanczyk são membros do Comitê Científico. 

Um dos principais impactos da fase II é o Marco Legal da Primeira Infância, e suas repercussões 

como a mudança de leis que beneficiam diretamente a primeira infância, como os desdobramentos 

da licença paternidade, ou de prisioneiras que amamentam, ambos viabilizando o maior contato 

e fortalecimento do vínculo com as figuras parentais no período sensível que é a primeira infância. 

Outra realização importante e de impacto foi o apoio ao documentário O Começo da Vida que se-
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lecionou de forma sofisticada todos os principais conhecimentos relacionados à primeira infância. 

A equipe da USP contribui com desenhos das avaliações de eficácia e resultados dos programas 

públicos implementados e transmissão destes programas para gestores de programas. 

A contribuição e parceria da USP no conselho deliberativo se dá pela experiência em pes-

quisa e e parcerias com instituições internacionais por exemplo quando diferentes centros parti-

lham bancos de dados, deixando claro os papéis e reponsabilidade. O aprendizado decorrente 

destas experiências (pesquisa e parcerias) enriquece discussões e traz possíveis aconselhamen-

tos sobre modelos de projeto do ILab (impacto de programas custos) e sobre posicionamento 

estratégico com novas alianças internacionais e lideranças executivas. Nossa equipe contribui 

com desenhos das avaliações de eficácia, resultados dos programas públicos implementados  e 

transmissão destes programas para gestores, aumentando a chance de produzir resultados ori-

ginais e transformadores na área da primeira infância.

Charles Nelson, Diretor de Pesquisa da Divisão de Medicina do Desenvolvimento no 

Boston Children’s Hospital, Professor de Pediatria, Neurosciências, Psicologia e Psiquiatria da 

Faculdade de Medicina de Harvard e Professor no Departamento de Sociedade, Desenvolvi-

mento Humano e Saúde da Escola de Saúde Pública de Harvard. Ele é um importante colabora-

dor no Projeto Jovens Gestantes. O Professor Nelson é reconhecido internacionalmente como 

um líder no campo da neurociência cognitiva desenvolvimental. Ele estuda como experiências 

precoces influenciam o curso do desenvolvimento cerebral e do comportamento e atua como 

investigador principal do estudo Bucharest Early Intervention Project, utilizando ferramentas 

eletrofisiológicas, comportamentais e metabólicas nas suas pesquisas. O Professor Nelson é 

consultor dos nossos projetos e irá envolver-se diretamente na documentação dos efeitos bio-

lógicos das intervenções, especificamente de expressão gênica e maturação cerebral. Toda a 

aquisição de dados do estudo gestantes foi supervisionada pela equipe do Professor Charles 

Nelson com extensa experiência nesta modalidade, inclusive em estudos comunitários em am-

bientes com limitada infra-estrutura de pesquisa como a comunidade de Dhaka, Bangladesh. 

O Professor Nelson esteve pessoalmente em nosso laboratório no Educandário Dom Duarte 

supervisionando o seu funcionamento. 

Kerry J. Ressler, professor de psiquiatria na Harvard, este ano de 2018 esteve no Brasil 

e participou de um seminário sobre um plano de carreira para os futuros alunos de pós-gradua-

ção dos Projeto Tripartite, descrito anteriormente. Além disso, tivemos oportunidade de ver Prof. 

Ressler ministrando diversas conferências durante o V Congresso Clínica Psiquiátrica. Um dos 

desdobramentos desta visita foi a elaboração de um projeto de financiamento, liderado pelo Prof. 

Ressler, solicitando recursos para a análise genética do Projeto Conexão.

6.3. Colaboração com a Universidade de Yale

A colaboração com a Universidade de também já tem mais de 20 anos de duração. Em 

2014 foi assinado um acordo entre a USP e Universidade de Yale. 

Além dos inúmeros projetos de pesquisa já desenvolvidos, destacamos o estágio clinico 

e de pesquisa que nossos residentes participam no Departamento de Psiquiatria de Yale e no 

Yale Child Study Center. Graças a esta parceria, anualmente, dois médicos residentes brasileiros 
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realizam estágios de três meses estes serviços na Universidade de Yale. O programa consiste em 

um mês de atividades clínicas, sob supervisão direta do Prof. Andrés Martin, que possibilita que 

os médicos brasileiros tenham contato com protocolos de avaliação e tratamento em uma uni-

dade de internação, além de contato com os sistema de saúde norte-americano. Os outros dois 

meses de estágio são dedicados a atividades de pesquisa, articuladas com grupos brasileiros e 

norte-americanos, de forma a garantir o maior aproveitamento das atividades através da inserção 

em projetos colaborativos.

No ano de 2017, os médicos residentes Pedro Ferreira e Edoardo Vattimo estiveram em 

Yale. O Dr Pedro Ferreira desenvolveu atividades de pesquisa junto ao Yale Law and Psychia-

try Division, focado na interface entre Psiquiatria da Infância e Adolescência e a Justiça. O Dr 

Edoardo Vattimo desenvolveu atividades de pesquisa junto ao laboratório do Prof. Michael Bloch, 

focado em meta-analises relacionadas a transtornos do neurodesenvolvimento, como TOC e 

TDAH. Em 2018, o Dr. Pedro ingressou na residência de Psiquiatria da Infância e Adolescência 

do IPq-HCFMUSP e o Dr Edoardo está envolvido em atividades de pesquisa no grupo do Prof. 

Euripedes Miguel, elaborando o seu projeto de doutorado. 

No ano de 2018, as médicas Ana Beatriz Ravagnani Salto e Aline Jimi Cho irão participar 

do programa. A Dra Ana Beatriz realizará atividades de pesquisa junto aos Prof. James Leckman 

e Michele Hampson, especificamente analisando dados que comporão o seu projeto de douto-

rado, que será oficialmente orientado pelo Prof. Leckman. A Dra Aline permanecerá no labora-

tório da Profa Helena Rutherford, focado na avaliação do desenvolvimento cerebral através de 

eletroencefalograma. Este estágio articula-se com o projeto de Visitação para Jovens Gestantes, 

no qual aplicará o conhecimento adquirido na Universidade de Yale.

Do lado da Universidade de Yale recebemos o aluno Kyle Steven Wiley, que esteve no Brasil 

em duas ocasiões e está trabalhando com dados coletados pelo INPD no seu doutorado a ser 

defendendo na Yale (Wiley K, Steven C, Caroline G, Gisele E, Polanczyk G, Miguel E, Brentani 

H. Associations between maternal cortisol during pregnancy, methylation of glucocorticoid regu-

latory genes, and infant stress physiology at 12 months, aceito para apresentação oral no 48th 

Annual ISPNE). 

Finalmente, novas colaborações foram estabelecidas com o Prof. Thomas V. Fernandez 

e com a Professora Flora Vaccarino. Esta parceria ampliou-se também para a Universidade de 

Toronto, com o Professor James Kennedy e Professora Peggy Richter. (vide acima). Dando ainda 

mais dinamismo a estas colaborações, no momento, Carolina Cappi está fazendo um pós-dou-

torado no Departments of Psychiatry, and Genetics and Genomic, do Icahn School of Medicine 

at Mount Sinai, Nova York, com a Prof. Dalila Pinto.

6.4. Colaboração Instituto Karolinska

Além de várias publicações conjuntas isoladas, a colaboração entre KI e Universidade de 

São Paulo (USP) começou em 2006 como uma parceria entre o professor Martin Schalling (KI) e o 

Dr. Homero Vallada (USP) com foco em transtornos psiquiátricos e pesquisa genética. Um subsí-

dio de três anos para a pesquisa colaborativa foi concedido em 2013 pelo Conselho de Pesquisa 

Sueco. Em 2014, a primeira reunião KI-USP foi realizada em São Paulo, com a participação de 
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12 acadêmicos do KI. A reunião teve foco na pesquisa em psiquiatria. Em novembro de 2015, 

foi assinado um Memorando de Entendimento, que resultou em uma expansão da colaboração 

para incluir outras áreas de interesses científicos, acadêmicos e clínicos conjuntos. Os principais 

objetivos estabelecidos foram: 1) aumentar a colaboração entre as duas instituições; 2) inter-

câmbio de estudantes e funcionários acadêmicos; 3) aumentar a colaboração interdisciplinar; 

4) aumentar a qualidade da produção científica; e 5) acelerar o progresso da saúde. As quatro 

áreas de foco iniciais foram educação, pesquisa, inovação e liderança. Em 2016, uma segunda 

reunião foi organizada em Estocolmo, com a participação de 16 delegados da USP, incluindo vá-

rios professores de doenças cardiovasculares, medicina renal, imunologia / medicina infecciosa 

e psiquiatria / psicologia. Em 2017, uma delegação de KI de 16 acadêmicos participou de uma 

terceira reunião em São Paulo na Faculdade de Medicina da USP. Durante esta reunião, novas 

áreas interesse de pesquisa foram estabelecidas. Entre eles, estudos de coorte foram definidos 

como prioridades. Nesse contexto, as coortes do INPD foram incluídas. Portanto, para a reu-

nião de 2018, que acontecerá em Estocolmo, em agosto próximo, Giovanni Sallum e Marcelo 

Hoexter, membros do INPD, apresentarão as duas coortes do INPD (Projeto Conexão e Jovens 

gestantes). Espera-se que propostas de colaboração envolvendo estas coortes, assim como 

a possibilidade de replicarmos dados em coortes suecas sejam geradas a partir deste encon-

tro. Em paralelo, faremos um “research match”, segundo o modelo descrito acima, envolvendo 

profissionais e bancos de dados do Karolinksa e do INPD para buscar apoios de agências de 

fomento internacionais.

6.5. Colaboração Instituto de Psiquiatria de Londres

O Prof. Rodrigo Bressan (coordenador de pesquisa do INPD) obteve uma Bolsa de Pesqui-

sa no Exterior (BPE) – FAPESP no Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience (IoPPN), 

King’s College London, Reino Unido no período entre julho/2016 a julho/2017. Ficou alocado no 

Department of Psychosis Studies chefiado pelo Prof Philip McGuire, um dos colaboradores inter-

nacionais que participa do INPD desde o início do projeto onde é professor visitante do IoPPN 

desde 2008 e. Os objetivos do intercâmbio foram focados na coorte do projeto Conexão e o 

projeto foi intitulado ‘Estudo dos padrões de conectividade cerebral relacionadas às experiências 

psicóticas e transtornos de humor ao longo da infância e adolescência e sua modulação por 

fatores genéticos e ambientais’. O departamento é o mais importante do mundo no estudo das 

psicoses e em análise de neuroimagem. O período no exterior foi uma oportunidade fundamental 

para melhorar ainda mais as nossas análises de neuroimagem assim como para interação com 

pesquisadores de excelência do IoPPN e de todo o mundo que trabalham com coortes de crian-

ças e adolescentes. Várias colaborações foram estabelecidas neste período e várias financia-

mentos de pesquisa foram escritas em conjunto. A produção científica foi bastante prolífica como 

se pode ver na sessão de produção científica, mas vale destacar dois artigos sobre esperança 

(Hope is Therapeutic Tool. Bressan et al., BMJ (impact factor – 19.96) 2017; Hope or Hype in the 

treatment of schizophrenia. Bressan et al., Br J Psychiatry (impact Factor: 6.35) 2017) que tiveram 

uma repercussão importante no cenário internacional, incluindo entrevistas na BBC London, UKl 

and the Telegraph, London UK (abaixo).
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Quadro XXXIV: Produção intelectual relacionada a parceria do instituto de Psiquiatria de Londres

a)

b)

c)
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No ano de 2017 a pesquisadora Dra. Elisabeth Shepard, do King’s College London nos 

procurou manifestando seu interesse em desenvolver uma pós doutorado com grupo de pes-

quisadores no Brasil. Sua expertise nos possibilitou apresentar uma proposta para bolsa de pós 

doutorado junto a Fapesp que propôs a utilização de técnicas de neurociência cognitiva e me-

todologias de última geração para estudar os mecanismos neurais e cognitivos envolvidos em 

uma série de transtornos do desenvolvimento neurológico e no mapeamento de vias de risco 

para transtornos do desenvolvimento neurológico por meio de estudos longitudinais de crianças 

com risco familiar ou genético, através dos dados que foram coletados no projeto do INPD I e 

que estão sendo coletados nesta nova fase. O início de suas atividades foi em fevereiro de 2018.

Esta pesquisadora, atualmente, realiza uma passagem de um ano no IPQ- FMUSP, financia-

do por um pesquisador visitante grant da FAPESP. As atividades exercidas como pesquisadora 

visitante incluem os seguintes aspectos: analise dos dados electro-encefalopatia (EEG) de bebês 

nascidos de mães adolescentes que vivem em uma área pobre de São Paulo e que estão parti-

cipando de um estudo liderado pelo Prof. Guilherme Polanczyk. Metade das mães adolescentes 

receberam uma intervenção concebida para ajudá-los a se conectar com seus filhos e acesso 

cuidados de saúde, e a outra metade não receberam intervenções como as outras mães. Esta-

mos examinando como essa intervenção afetam o desenvolvimento do cérebro das crianças, e 

se há associações entre fatores de risco conhecidos para problemas de desenvolvimento (de-

pressão, ansiedade e sintomas de TDAH na mãe) e atividade cerebral infantil. Também estamos 

analisando os dados de um estudo longitudinal de crianças de alto e baixo risco para distúrbios 

psiquiátricos (o “High Risk Cohort study”) liderado pelo Prof. Euripedes Miguel. A análise nesta 

coorte examina fatores que mediam a relação entre trauma de infância e desenvolvimento de 

habilidades sociais. Além disso, com os Profs. Euripedes Miguel e Marcelo Hoexter, estamos 

coletando e analisando dados EEG de pacientes adultos com transtorno obsessivo-compulsivo 

(TOC) antes e depois de neurocirurgia para a estimulação cerebral profunda (DBS). O objetivo 

deste trabalho é identificar marcadores neurais de sintomas TOC e examinar como eles mudam 

com melhorias nos sintomas após DBS. Além dessas atividades principais, a pesquisadora le-

ciona um curso sobre métodos EEG, auxiliando na supervisão de estudantes e residentes, e 

ajudando a preparar pedidos de subsídios para novos projetos.

6.6. Universidade de Toronto

O Professor James Kennedy e Professora Peggy Richter tornaram-se parceiros. A cola-

boração entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Toronto também resultou em 

novas parcerias para o desenvolvimento de métodos estatísticos voltados para o refinamento do 

fenótipo em estudos de genética do TOC. Esta parceria resultou na produção do artigo: Shavitt 

RG, Requena G, Alonso P, Zai G, Costa DLC, de Bragança Pereira CA, do Rosário MC, Morais I, 

Fontenelle L, Cappi C, Kennedy J, Menchon JM, Miguel E, Richter PMA. Quantifying dimensional 

severity of obsessive- compulsive disorder for neurobiological research. Prog Neuropsychophar-

macol Biol Psychiatry. 2017 Jul 1;79(Pt B):206-212).
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6.7. Atividades com a Universidade de Miami

Em julho de 2017, tivemos um projeto aprovado em parceria com a Universidade de Miami 

(Profa. Kiara Timpano). Este projeto é uma parceria do NIMH com a USP/SPRING -FAPESP e 

visa aumentar as parcerias entre as instituições por meio de: cursos compartilhados, visitas de 

alunos e professores, projetos de pesquisa comuns e em parceria, organização de eventos cientí-

ficos. Os dados dos Projeto Conexão e Consórcio Brasileiro de Pesquisa dos Transtornos do Es-

pectro Obsessivo-Compulsivo (C-TOC) farão parte do banco de dados oferecidos a estes alunos. 

Recebemos em abril de 2018 a pesquisadora Kiara Timpano em nosso Instituto e estabelecemos 

diversas metas a serem realizadas incluindo artigos, novos projetos de pesquisa e treinamento no 

Brasil e em Miami de estudantes de ambas as Universidades. Em Dezembro deste ano, o Prof. 

Euripedes e o Dr. Marcelo Hoexter, visitarão a U. de Miami e em 2019, o aluno de graduação da 

FMUSP, Ahmed Aydar, fará um estágio de pelo menos 6 meses na U. de Miami.

6.8. Universidade de Brown e Houston

Mantivemos nossa parceria com a Universidade Brown nos estudos de neurocirurgia. Em 

2017, destacamos também a concretização de nova parceria com o Prof. Sameer Sheth, da 

Baylor College of Medicine (Houston), que tem nos ajudado a utilizar medidas de neuroimagem 

para identificar características da lesão radiocirúrgica preditoras de resposta ao tratamento radio-

cirúrgico do TOC. O Prof. Sameer Sheth esteve em nosso Instituto em maio de 2017 e voltará em 

setembro deste ano para nova visita. Resultados desta colaboração já podem ser observados 

em submissões de resumo para congressos internacionais (Asymmetric development of lesions 

from stereotactic radiosurgical capsulotomy for refractory OCD submetido para o 2018 AANS’s 

Annual Scientific Meeting). Além disso, um simpósio liderado pelo coordenador deste INCT, in-

cluindo os Professores Sameer e Nicole McLaughlin (Brown), foi apresentado no prestigiado 

Congresso da American College of Neuropsychopharmacolgy (ACNP – dezembro 2017) onde 

nossos dados preliminares sobre neurocirurgia foram apresentados. Destacamos ainda o artigo 

de revisão realizado em conjunto com todos estes colaboradores que resumo a parceria entre as 

3 universidades (Quadro XIII) que destaca os achados gerados pelo nosso grupo até aqui.

Quadro XXXV: Artigo que resume os principais achados envolvendo pesquisas entre a USP, 
Universidade de Brown, Harvard e Houston.
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6.9. Colaboração entre Columbia University, África do sul, Índia, e Holanda com apoio 

do NIMH

No começo de 2017 recebemos a aprovação pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos 

Estados Unidos (NIMH) de um estudo multicêntrico envolvendo o nosso grupo e grupos das 

Universidades Columbia (Nova York), Cape Town (África do Sul), Bangalore (India), e Amsterdam 

(Holanda), intitulado “Identifying Reproducible Brain Signatures of Obsessive-Compulsive Pro-

files”. Receberemos recursos do NIMH para a coleta de dados transversais sobre características 

clínicas, neurocognitivas e de neuroimagem de 250 sujeitos com TOC e 250 controles saudáveis 

(100 sujeitos por centro). Nosso objetivo principal será identificar marcadores cerebrais do TOC 

que sejam estáveis entre diversas culturas. Para isso, coletaremos dados de modo padronizado 

em todos os centros, estabelecendo uma metodologia comum para as entrevistas clínicas, para 

a avaliação neurocognitiva e para a obtenção de imagens por ressonância magnética multimo-

dal (volumetria, ressonância magnética funcional no estado de repouso e imagem por tensor de 

difusão). Desde fevereiro de 2017 temos feito, sob a liderança do Prof. Eurípedes Miguel e da 

Dra. Roseli G. Shavitt, investigadores principais deste projeto no nosso centro, teleconferências 

semanais para a discussão da metodologia, escolha de entrevistas e procedimentos e treinos de 

confiabilidade entre os 5 centros participantes. Iniciamos a coleta de dados em Dezembro/2017. 

Em meados de novembro/2017 recebemos em nosso Instituto as pesquisadoras Helen Blair 

Simpson (Universidade Columbia), investigadora principal deste projeto do centro Estados Uni-

dos, e Odile A. van den Heuvel (VU University Medical Center), investigadora principal do centro 

Holanda e referência mundial na área de neuroimagem do TOC. Durante essa visita fizemos uma 

série de reuniões e ajustes acerca da condução deste projeto. Esse projeto irá agregar ainda 

mais valor e recursos a este temático. Este projeto reflete o prestígio internacional alcançado pelo 

nosso grupo e, ao mesmo tempo, em função do alto nível das parcerias estabelecidas e do rigor 

metodológico imposto pelo estudo, vai nos colocar num outro patamar na execução e análise de 

dados envolvendo aspectos clínicos, neuropsicológicos e de neuroimagem.

6.10. Participação em Consórcios Internacionais na Área de Genética e Neuroimagem.

Finalmente, como reflexo de diversas colaborações internacionais duradouras e consisten-

tes, apresentamos a seguir. artigos publicados em revista de alto impacto (ex. Science) de artigos 

com dados brasileiros, particularmente do Programa de Pesquisa de Transtornos do Espectro 

Obsessivo-Compulsivo (PROTOC) que agora faz parte do INPD.
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Quadro XXXVI: Artigo Colaborativo com o “Brainstorm Consortium” publicado na Revista Science.

Quadro XXXVII: Artigo publicado em colaboração com o International Obsessive Compulsive Disorder 
Foundation Genetics Collaborative (IOCDF-GC) e OCD Collaborative Genetics Association Studies 
(OCGAS)
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Quadro XXXVIII: Artigo publicado em colaboração com o Consórcio de Neuroimagem: ENIGMA Ob-
sessive-Compulsiv Disorder Working Group

.



Um Novo Eixo – “Investigação de 

Circuitos Neuronais e Marcadores 

Biológicos Envolvidos no Transtorno 

Obsessivo-Compulsivo Por Meio de 

Paradigmas Comportamentais de 

Medo e Ansiedade”

7



74

7. Um Novo Eixo – “Investigação de Circuitos Neuronais e Marcado-
res Biológicos Envolvidos no Transtorno Obsessivo-Compulsivo Por 
Meio de Paradigmas Comportamentais de Medo e Ansiedade”

Como relatamos na introdução deste relatório, por orientação da FAPESP, e para atender 

a diretriz que define que Coordenadores de Projetos Temáticos não devem coordenar mais de 

um projeto, o projeto temático “Investigação de Circuitos Neuronais e Marcadores Biológicos 

Envolvidos no Transtorno Obsessivo-Compulsivo por meio de Paradigmas Comportamentais de 

Medo e Ansiedade” (processo FAPESP: 2011/21357-9), liderado pelo coordenador deste INCT, 

foi incorporado como um novo eixo deste INCT, transferindo-se para o INPD seus objetivos e 

recursos remanescentes. 

Esta seção do relatório dá conta das atividades que foram realizadas nestes últimos 12 me-

ses, e que passarão a apresentadas anualmente como atividades do INPD. 

7.1. Resumo dos objetivos do projeto “Investigação de Circuitos Neuronais e Marca-

dores Biológicos Envolvidos no Transtorno Obsessivo-Compulsivo por meio de Para-

digmas Comportamentais de Medo e Ansiedade”

Nosso principal objetivo neste projeto é aprofundar os conhecimentos sobre a fisiopatologia 

do Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e direcionar esse conhecimento para a identificação 

de fatores preditivos de resposta aos tratamentos disponíveis e para o desenvolvimento de no-

vas abordagens terapêuticas. Estamos avaliando diferentes populações (pacientes com TOC em 

diferentes fases do desenvolvimento, com e sem tratamento atual; com e sem história de resis-

tência a tratamentos anteriores - incluindo pacientes com TOC refratários a múltiplos tratamentos 

anteriores; irmãos de indivíduos com TOC e sujeitos saudáveis do ponto de vista psiquiátrico), por 

meio de diferentes técnicas e métodos (paradigmas comportamentais de medo condicionado; 

bateria neuropsicológica com o objetivo de avaliar funções executivas, controle inibitório e viés 

atencional; treino de modificação do viés atencional; eletroencefalografia - EEG; neuroimagem 

estrutural e funcional; estudo da excitabilidade cortical pré tratamento com estimulação cerebral 

por corrente contínua; estudo de marcadores biológicos periféricos) e sob diferentes abordagens 

terapêuticas (intervenções medicamentosas, psicológicas, neuroterapêuticas e neurocirúrgicas). 

Ancorados num modelo translacional, paradigmas centrais deste projeto estão sendo também 

investigados em um modelo animal de TOC. Finalmente, análises de expressão gênica e metila-

ção estão sendo realizadas em tecido cerebral post-mortem de pacientes com TOC. 

A partir dos nossos resultados pretendemos estabelecer: 

a) quais elementos das respostas de medo e ansiedade estão alterados em pacientes com 

TOC em comparação a sujeitos saudáveis; 

b) quais alterações de controle inibitório, funções executivas e viés atencional estão as-

sociadas às alterações da resposta de medo e ansiedade em pacientes com TOC em 

comparação a sujeitos saudáveis; 

c) quais alterações cerebrais estruturais e funcionais obtidas por neuroimagem e EEG estão 

presentes em pacientes com TOC com alterações na resposta de medo em comparação 

aos pacientes com TOC sem alteração nessa resposta e sujeitos saudáveis; 
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d) se existem alterações em marcadores periféricos dos pacientes com TOC e se essas se 

relacionam com os achados dos paradigmas comportamentais, neuroimagem e EEG;

e) se quaisquer das medidas acima são preditoras de resposta ao tratamento com inibi-

dores seletivos de recaptura de serotonina, estimulação cerebral por corrente contínua 

e neurocirurgia; 

f) se o treino de modificação do viés atencional é eficaz em pacientes com TOC; 

g) se a estimulação cerebral por corrente contínua é eficaz no tratamento do TOC; 

h) se o procedimento radiocirúrgico de gamma-knife com lesão única bilateral é eficaz no 

tratamento do TOC refratário; 

i) qual o padrão de ativação neural no núcleo acumbente apresentado por pacientes 

com TOC submetidos a neurocirurgia para implantação de eletrodos de estimulação 

cerebral profunda; 

j) qual o padrão de expressão gênica e metilação periférico e em material cerebral de pa-

cientes com TOC (post-mortem) e ratos submetidos à injeção de ocitocina.

Os resultados obtidos deste antigo temático foram descritos em relatórios anteriores. Teo-

ricamente este projeto terminaria em 30.11.2017, quando pedimos a sua prorrogação e transfe-

rência dos recursos para este INCT. Neste presente relatório, realizamos uma síntese crítica deste 

último ano, descrevemos as realizações de cada subprojeto no último período e destacamos os 

próximos passos para alcançarmos os nossos objetivos. 

7.2. Síntese crítica do último ano, realizações e próximos passos

Abaixo descrevemos os diversos módulos e projetos que compõem este projeto, assim 

como seus objetivos específicos.

Quadro XXXIX: Módulos, projetos e objetivos.

MÓDULO I

Projeto 1: Estudos em Pacientes com TOC versus controles, Pré e Pós-tratamento com ISRS
Objetivos: esclarecer os mecanismos neurofisiológicos relacionados à resposta ao tratamento do TOC com medi-
das eletrofisiológicas em resposta a paradigmas de condicionamento de medo, como método para avaliar o efeito 
dos inibidores seletivos da recaptura de serotonina (ISRS) ou placebo sobre a cadeia comportamental do TOC. 

Projeto 2: Viés Atencional no TOC na infância e adolescência
Objetivos: Investigar o viés atencional em crianças com TOC, em crianças em risco para o desenvolvimento de 
TOC e em crianças saudáveis utilizando-se para a medida de viés atencional estímulos específicos relacionados 
aos conteúdos dos sintomas do TOC.

Projeto 3: Estudo em pacientes com TOC refratário Pré e Pós Tratamento com Capsulotomia ventral por raios 
gama com lesões únicas bilaterais (Gamma Knife)
Objetivos: Desenvolver estudo piloto empregando a capsulotomia ventral por raios gama (CVRG) com lesões 
menores (únicas e bilaterais), na porção ventral do braço anterior da cápsula interna. 

Projeto 4: Estudo em pacientes com TOC refratário Pré e Pós Tratamento com Estimulação Encefálica Profunda 
(DBS)
Objetivos: Avaliar a eficácia e o perfil de eventos adversos da estimulação encefálica profunda (EEP) para trata-
mento do TOC refratário (técnica de estimulação ventro-capsular e ventro-estriatal).
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Projeto 5: Estimulação elétrica por corrente contínua no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo: um 
ensaio clínico duplo-cego, randomizado, placebo-controlado
Objetivos: Avaliar a eficácia da estimulação elétrica por corrente contínua (ETCC) no tratamento do TOC. 

Projeto 6: Avaliação do viés atencional e treino de modificação do viés atencional em pacientes com transtorno 
obsessivo-compulsivo
Objetivos: Gerar conhecimento sobre o viés atencional no TOC; disponibilizar para a comunidade científica o 
primeiro paradigma específico para o estudo do viés atencional no TOC e testar a efetividade de um protocolo 
de treino de reversão de viés atencional em portadores de TOC. Pretende-se avaliar 30 portadores de TOC e 30 
controles saudáveis.

MÓDULO II

Projeto 1: Avaliação neuropsicológica em pacientes com TOC, crianças em risco e controles
Objetivos: Realizar avaliações neuropsicológicas longitudinais em pacientes com TOC, irmãos e controles. Os 
pacientes com TOC são oriundos dos estudos com diferentes tratamentos descritos neste relatório (Módulo I). 

Projeto 2: Estudos de neuroimagem em pacientes com TOC (não medicados e refratários), crianças em risco e 
controles
Objetivos: Realizar avaliações de neuroimagem longitudinais em pacientes com TOC, irmãos e controles para 
investigar o perfil de conectividade cerebral, estrutural e funcional.

Projeto 3: Estudo eletroencefalográfico em pacientes com TOC (não medicados e refratários) e controles
Objetivos: Estudar o componente motor dos sintomas presentes no TOC. O modelo adotado é o da avaliação das 
alterações eletrofisiológicas na preparação motora através de eletroencefalografia (EEG) de alta resolução.

Projeto 4: Estudo eletrofisiológico intra-operatório em pacientes com TOC submetidos à Estimulação Encefálica 
Profunda
Objetivos: Verificar o padrão da atividade neuronal de múltiplos canais no núcleo accumbens de pacientes 
portadores de TOC durante o procedimento de implante de eletródios cerebrais profundos frente à aplicação dos 
paradigmas comportamentais.

Projeto 5: Estudo de Marcadores Biológicos Periféricos em pacientes com TOC e controles
Objetivos: investigar variações genômicas e de expressão gênica periféricas em pacientes com TOC, familiares 
não afetados e indivíduos sem TOC.

Projeto 6: Estudo de Marcadores Biológicos Centrais (Expressão e Metilação) em Cérebros de indivíduos portado-
res de TOC e controles (estudo post-mortem)
Objetivos: Estudar o transcriptoma e o metiloma de regiões estriatais (núcleo caudado - CN, núcleo putâmen - 
PT e núcleo acumbente - NAC) e regiões corticais (órbito frontal e giro do cíngulo anterior subgenual) em cérebros 
post-mortem de pessoas que eram portadoras de TOC comparados a cérebros de indivíduos sem TOC.

MÓDULO III

Projeto 1: Estudos em Modelo Animal de TOC versus Controle Pré e Pós Tratamento
Objetivos: Avaliar o funcionamento do filtro sensório-motor e a reatividade a estímulos condicionados de medo 
em modelos animais de TOC e avaliar o funcionamento das neurotransmissões dopaminérgica (DA) e serotonérgi-
ca (5-HT).

MÓDULO IV

Projeto 1: Aplicação e desenvolvimento de metodologia para análise estatística de resultados complexos
Objetivos: Como objetivo geral, pretende-se criar modelos de análises para avaliação dos resultados obtidos 
em diversos subprojetos contidos neste projeto temático, a partir da avaliação de uma mesma amostra clínica de 
pacientes.
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No projeto 1 do Módulo I (Estudos em Pacientes com TOC versus controles, Pré e 

Pós-tratamento com ISRS), incluímos a aquisição de imagens por ressonância magnética 

funcional durante a realização do experimento de medo condicionado, deixando o estudo mais 

relevante e abrangente. Até este momento, atingimos cerca de 75% da amostra almejada para a 

comparação de linha de base e cerca de 60% da amostra para a comparação pré e pós. Temos 

a expectativa de concluir a coleta total de dados em 1 ano; sendo a amostra final estimada em 

36 pacientes com TOC para linha de base, 24 sujeitos controles para linha de base e 24 sujeitos 

com TOC pré e pós. De acordo com diretrizes de publicação de estudos com ressonância mag-

nética funcional em revistas de alto impacto, são sugeridos pelo menos 20 sujeitos com dados 

completos em cada grupo. 

O projeto 2 (Viés Atencional no TOC na infância e adolescência) está concluído e o 

manuscrito científico foi aceito para publicação na Revista Brasileira de Psiquiatria (Chacon et al., 

Obsessive-compulsive symptoms in children with first-degree relatives diagnosed with 

obsessive-compulsive disorder. Rev Bras Psiquiatria). 

Em relação ao projeto 3 (Estudo em pacientes com TOC refratário Pré e Pós Trata-

mento com Capsulotomia ventral por raios gama com lesões únicas bilaterais - Gamma 

Knife0 foram conclúidas todas as cirurgias. Cinco pacientes foram operados seguindo a técnica 

de uma lesão única ventral no ramo anterior da cápsula interna. Nenhum paciente preencheu 

nossos critérios de resposta após cerca de 18 meses de follow-up em média. Os mesmos acha-

dos negativos aconteceram com a casuística dos nossos parceiros na Universidade Brown (mais 

6 pacientes, sendo apenas um respondedor). Sendo assim, optamos por juntar os dados dos 

nossos 5 pacientes com os dados dos 6 pacientes da Universidade Brown com o intuito de pu-

blicar um estudo clínico mais robusto e em conjunto. Dois manuscritos resultarão deste estudo. 

O primeiro envolverá os achados de eficácia e segurança do novo procedimento. O segundo será 

sobre as medidas de neuroimagem. No quadro..., destacamos uma publicação que integra não 

só dados deste estudo, como também de todos os estudos anteriores do nossso grupo com 

nossos colaborações internacionais. Acreditamos que este artigo reflete a liderança internacional 

do nosso grupo neste área.
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Quadro XL: Artigo com os dados de pesquisas financiados pela FAPESP que estabelece o estado da 
arte na área de Capsulotomia por Raios Gama no Tratamento do Transtorno Obsessivo-compulsivo 
Intratável.

Como parte do projeto 4 (Estudo em pacientes com TOC refratário Pré e Pós Trata-

mento com Estimulação Encefálica Profunda (DBS), 3 pacientes foram estudados desde 

o início (a amostra final terá 10 pacientes). De forma surpreendente, dois pacientes (refratários 

a qualquer tratamento convencional anterior) operados com esta técnica tiveram remissão total 

dos seus sintomas. Uma dificuldade técnica surgiu relacionada à validade de componentes do 

equipamento de estimulação, que não puderam ser utilizados nos pacientes subsequentes. Após 

trabalhosas negociações, conseguimos junto à MEDTRONIC, empresa que produz o equipa-

mento de estimulação, a doação de mais 7 equipamentos. No início de junho operamos o primei-

ro paciente desta nova fase, de tal sorte que teremos condições de nos próximos anos atingir a 

nossa meta de operar 10 pacientes conforme proposto. 

O projeto 5 (Estimulação elétrica por corrente contínua no tratamento do transtorno 

obsessivo-compulsivo: um ensaio clínico duplo-cego, randomizado, placebo-controla-

do) encontra-se em fase de coleta de dados que deverá ser concluída em 6 meses. Tem sido 

possível coletar dados de ressonância magnética de crânio, medidas de excitabilidade cortical 

motora, biomarcadores periféricos, realização de testes neuropsicológicos e as escalas de ava-

liação clínicas propostas no estudo. Até maio de 2018, 40 pacientes já concluíram integralmente 

o protocolo de 12 semanas e 2 pacientes estão cumprindo o protocolo. Totalizam-se 42 sujeitos 

inseridos no estudo. Para atingir a amostragem prevista para a conclusão do estudo (44 pacien-

tes), serão necessários mais 2 sujeitos que já foram triados. 
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Finalmente, o projeto 6 (Avaliação do viés atencional e treino de modificação do viés 

atencional em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo0 está com a coleta de 

dados concluída Esses dados gerarão 3 publicações, com a colaboração dos nossos parceiros 

nacionais (Giovanni Sallum) e internacionais (Yair Bar-Haim, Daniel Pine): 1 sobre o método e de-

senvolvimento do protocolo para avaliação do viés atencional no TOC; 1 sobre o viés atencional 

em pacientes com TOC v l yzu z controles e 1 sobre o ensaio clínico randomizado de treino de 

modificação do viés atencional em pacientes com TOC.

No módulo II, os projetos 1 e 2 (Estudos de neuropsicologia e neuroimagem em pacientes 

com TOC não medicados e refratários, crianças em risco e controles) deram continuidade à coleta 

de dados de avaliação neuropsicológica dos participantes dos projetos 1, 3, 4, 5 e 6 do módulo I e 

de neuroimagem dos sujeitos que participaram dos projetos 1, 3, 4, 5 e 6 do módulo I. Os dados 

coletados pretendem responder questões científicas sobre os circuitos neuronais envolvidos no 

TOC que seriam preditivos de resposta ao tratamento, e sensíveis aos efeitos terapêuticos das di-

versas modalidades terapêuticas administradas. É muito importante ressaltar que, como a maioria 

dos participantes teve seus dados coletados tanto de neuropsicologia como neuroimagem, será 

possível realizar análises mais complexas envolvendo a interação dos resultados de ambas as me-

didas, de modo longitudinal, e comparando pacientes e controles saudáveis. A continuidade dos 

projetos do módulo I ampliará ainda mais a nossa amostra já coletada até o momento e permitirá a 

exploração de desfechos longitudinais (antes e depois de intervenções terapêuticas). 

O projeto 3 (Estudo eletroencefalográfico em pacientes com TOC e controles) encontra-se 

com a coleta de dados finalizada e um artigo que descreve o protocolo experimental empregado 

neste estudo foi submetido e encontra-se em análise no periódico Experimental Brain Research. 

Pretende-se no segundo semestre de 2018 submeter um segundo artigo científico com o desfe-

cho clínico deste estudo. 
O projeto 4 (Estudo eletrofisiológico intra-operatório em pacientes com TOC submetidos à Es-

timulação Encefálica Profunda) está diretamente relacionado ao projeto 4 do módulo I e conta com 3 
pacientes investigados. Todos foram submetidos a implante agudo de multi-eletrodos de registro na 
região do núcleo accumbens previamente à inserção definitiva do eletrodo de estimulação profunda. 
A exploração inicial dos dados mostrou ser viável medir a taxa de disparos neuronais (spikes/s) dos 
100ms anteriores à apresentação das imagens (estímulos) e comparar essa taxa àquela dos 300ms 
posteriores à apresentação do mesmo estímulo. No estudo do primeiro paciente, observou-se que a 
atividade elétrica no núcleo accumbens comporta-se de maneira diferente frente a diferentes estímu-
los (imagens relacionadas ao TOC versus imagens não relacionadas). Estes resultados estão sendo 
preparados para submissão no periódico Biological Psychiatry. A continuidade do projeto 4 do mó-
dulo I permitirá a obtenção de dados intra-operatórios de mais 7 pacientes com TOC.

Em relação ao projeto 5 (Estudo de Marcadores Biológicos Periféricos em pacientes 
com TOC e controles), mantivemos a estratégia de continuar os experimentos de sequencia-
mento do exoma em trios de pacientes do TOC baseados nos achados anteriores do grupo pu-
blicados no periódico Translational Psychiatry e sedimentamos a nossa parceria, sob a liderança 
da Dra. Carolina Cappi, com o laboratório de análises genética do Professor Thomas Fernandez 
(Yale University). Pretende-se as seguintes análises: 1) sequenciamento do Exoma dos trios Es-
porádicos e de famílias de Múltiplos afetados de TOC; 2) expressão gênica periférica de pacien-
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tes com TOC, irmãos não afetados e controles e 3) investigação do perfil neuropsicológico dos 
pares de irmãos discordantes (pacientes e irmãos não afetados) e controles sem TOC. 

O projeto 6 deste módulo (Estudo de Marcadores Biológicos Central( em Cérebros 
de indivíduos portadores de TOC e controles - estudo post-mortem) finalizou as análises 
de enriquecimento do metiloma, de co-expressão e do transcriptoma das regiões subcorticais 
(estriado) e cortical (órbitofrontal). Um artigo (Reduced neuronal density in the orbitofrontal cortex 
of older adults with obsessive-compulsive disorder) está em revisão no periódico Brain Structure 

and Function e os dados de metiloma, co-expressão e transcriptoma está sendo preparado para 
submissão até julho de 2018.

No módulo III, o Projeto 1: Estudos em Modelo Animal de TOC versus Controle Pré 
e Pós Tratamento) encontra-se finalizado. Publicamos dois artigos científicos (Reimer et al., 
Rats with differential self-grooming expression in the elevated plus-maze do not differ 
in anxiety-related behaviors. Behav Brain Res. 2015;292:370-80 e Reimer et al., Fear extinc-
tion in an obsessive-compulsive disorder animal model: Influence of sex and estrous 
cycle. Neuropharmacology. 2018;131:104-115). 

Nos projetos do módulo IV (Projeto 1: Aplicação e desenvolvimento de metodologia para 
análise estatística de resultados complexos), mantivemos nossa colaboração com a Universi-
dade de Toronto e o artigo de modelagem estatística para estudos neurobiológicos do TOC foi 
aceito no periódico Progress in Neuropsycopharmacology and Biological Psychiatry (Shavitt et 

al., Quantifying dimensional severity of obsessive- compulsive disorder for neurobiological re-

search. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017;79:206-212). Este módulo permitirá 

a integração das diversas modalidades de investigação com inferências Bayesianas. 
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8. Eixo de Produção do INCT

Produção Científica Relacionada ao EIXO 7 UM NOVO EIXO - “Investigação de Circuitos 

Neuronais e Marcadores Biológicos Envolvidos no Transtorno Obsessivo-Compulsivo por 

meio de Paradigmas Comportamentais de Medo e Ansiedade”

a) Publicações e apresentações de trabalhos (dezembro/2017 a maio/2018)

Artigos em revistas científicas indexadas:

Evolution of gamma knife capsulotomy for intractable obsessive-compulsive disorder Mi-

guel EC, Lopes AC, McLaughlin NCR, Norén G, Gentil AF, Hamani C, Shavitt RG, Batistuzzo 

MC, Vattimo EFQ3 Canteras M, De Salles A, Gorgulho A, Salvajoli JV, Fonoff ET3 Paddick I, 

Hoexter MQ, Lindquist C, Haber SN, Greenberg BD, Sheth AS.. Mol Psychiatry. 2018 May (in 

press)

Fator de impacto 13.204

Fear extinction in an obsessive-compulsive disorder animal model: Influence of sex and 

estrous cycle. Reimer AE, de Oliveira AR, Diniz JB, Hoexter MQ, Miguel EC, Milad MR, 

Brandão ML. Neuropharmacology. 2018 Mar; 131:104-115.

Fator de impacto: 5,012

Low frequency fluctuation of brain spontaneous activity and obsessive-compulsive symp-

toms in a large school-age sample. Hoexter MQ, Biazoli CE Jr, Alvarenga PG, Batistuzzo MC, Sa-

lum GA, Gadelha A, Pan PM, Anés M, Mancini-Martins L, Moura LM, Soriano-Mas C, Del’ Aquilla 

MAG, Amaro E Jr, Rohde LA, Jackowski AP, Bressan RA, Miguel EC, do Rosario MC, Sato JR. J 

Psychiatr Res. 2018 Jan; 96:224-230

Fator de impacto 4,183

Personality measures after gamma ventral capsulotomy in intractable OCD. Paiva RR, Ba-

tistuzzo MC, McLaughlin NC, Canteras MM, de Mathis ME, Requena G, Shavitt RG, Green-

berg BD, Norén G, Rasmussen SA, Tavares H, Miguel EC, Lopes AC, Hoexter MQ. Prog 

Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2018 Feb; 81:161-168

Fator de impacto 4.187

Cortical Abnormalities Associated With Pediatric and Adult Obsessive-Compulsive Disor-

der: Findings From the ENIGMA Obsessive-Compulsive Disorder Working Group. Boedhoe PSW, 

Schmaal L, Abe Y, Alonso P, Ameis SH, Anticevic A, Arnold PD, Batistuzzo MC, Benedetti F, 

Beucke JC, Bollettini I, Bose A, Brem S, Calvo A, Calvo R, Cheng Y, Cho KIK, Ciullo V, Dallaspezia 

S, Denys D, Feusner JD, Fitzgerald KD, Fouche JP, Fridgeirsson EA, Gruner P, Hanna GL, Hibar 

DP, Hoexter MQ, Hu H, Huyser C, Jahanshad N, James A, Kathmann N, Kaufmann C, Koch K, 

Kwon JS, Lazaro L, Lochner C, Marsh R, Martínez-Zalacaín I, Mataix-Cols D, Menchón JM, Minu-

zzi L, Morer A, Nakamae T, Nakao T, Narayanaswamy JC, Nishida S, Nurmi E, O’Neill J, Piacentini 
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J, Piras F, Piras F, Reddy YCJ, Reess TJ, Sakai Y, Sato JR, Simpson HB, Soreni N, Soriano-Mas 

C, Spalletta G, Stevens MC, Szeszko PR, Tolin DF, van Wingen GA, Venkatasubramanian G, Wa-

litza S, Wang Z, Yun JY; ENIGMA-OCD Working Group, Thompson PM, Stein DJ, van den Heuvel 

OA; OCD Working ENIGMA Group. Am J Psychiatry. 2018 May;175(5):453-462

Fator de impacto: 14,176

International Obsessive Compulsive Disorder Foundation Genetics Collaborative (IOCDF-

GC) and OCD Collaborative Genetics Association Studies (OCGAS). (Arnold PD, Askland KD, 

Barlassina C, Bellodi L, Bienvenu OJ, Black D, Bloch M, Brentani H, Burton CL, Camarena B, 

Cappi C, Cath D, Cavallini M, Conti D, Cook E, Coric V, Cullen BA, Cusi D, Davis LK, Delorme 

R, Denys D, Derks E, Eapen V, Edlund C, Erdman L, Falkai P, Figee M, Fyer AJ, Geller DA, Goes 

FS, Grabe H, Grados MA, Greenberg BD, Grünblatt E, Guo W, Hanna GL, Hemmings S, Hounie 

AG, Jenicke M, Keenan C, Kennedy J, Khramtsova EA, Konkashbaev A, Knowles JA, Krasnow 

J, Lange C, Lanzagorta N, Leboyer M, Lennertz L, Li B, Liang KY, Lochner C, Macciardi F, Maher 

B, Maier W, Marconi M, Mathews CA, Matthesien M, McCracken JT, McLaughlin NC, Miguel EC, 

Moessner R, Murphy DL, Neale B, Nestadt G, Nestadt P, Nicolini H, Nurmi E, Osiecki L, Pauls DL, 

Piacentini J, Posthuma D, Pulver AE, Qin HD, Rasmussen SA, Rauch S, Richter MA, Riddle MA, 

Ripke S, Ruhrmann S, Sampaio AS, Samuels JF, Scharf JM, Shugart YY, Smit J, Stein D, Stewart 

SE, Turiel M, Vallada H, Veenstra-VanderWeele J, Wagner M, Walitza S, Wang Y, Wendland J, 

Vulink N, Yu D, Zai G.) Revealing the complex genetic architecture of obsessive-compulsive dis-

order using meta-analysis. Mol Psychiatry. 2018 May; 23(5):1181-1188

Fator de impacto 13.204 

Trabalhos apresentados em congressos internacionais e publicados:

Single-Shot Gamma Ventral Capsulotomy for Obsessive Compulsive Disorder. Lopes L, 

Kasabkojian S, de Salles A, Gorgulho A , Vattimo E, Batistuzzo M, Hoexter M, de Mathis ME, 

Joaquim M, Cappi C, McLaughlin N, Greenberg B, Noren G, Miguel E. Biol Psychiatry. 2018; 

83:S251-S252.

Fear conditioning in Drug-Free OCD patients compared to healthy subjects: preliminar 

results. Diniz J, Ramos P, Batistuzzo M, Bazán P, Hoexter M, Miguel E, Shavitt R. Biol 

Psychiatry. 2018; 83: S242-S243. 

Memory processes and fear conditioning: preliminar resultas. Ramos P, Batistuzzo M, 

Shavitt R, Simionato A, Diniz J, Bazán P Biol Psychiatry. 2018; 83: S354-S.354.

Treatment response prediction in pediatric patients with OCD using structural neuroimaging 

correlates: simple linear regression versus support vector regression. Vattino E, Barros V, Batis-

tuzzo M, Requena G, Sato J, Fatori D, Shavitt R, Miguel E, Hoexter M. Neuropsychopharma-

cology 2017 Dec; (43): S479-S479.



84

Subtle Neurocognitive Deficits Associated With Obsessive-Compulsive Symptoms 

During Childhood: A Latent Class Analysis Applied in a Brazilian High Risk Cohort Batis-

tuzzo M, Hoexter M, Vattimo E, Alvarenga P, Shavitt R, Teixeira L, do Rosário MC, Miguel 

E, Salum G. Neuropsychopharmacology 2017 Dec; (43): S4501-S401.

Produção do INPD 

Esta seção relaciona a produção dos membros do INPD em 2017 e 18. 

8.1. Artigos 

Quadro XLI: Artigos

A General Psychopathology Factor (P Factor) in Children: Structural Model Analysis and External Validation Through 
Familial Risk and Child Global Executive Function. MARTEL, MICHELLE M. ; PAN, PEDRO M. ; HOFFMANN, 
MAURÍCIO S. ; GADELHA, ARY ; do Rosário, Maria C. ; Mari, Jair J. ; MANFRO, GISELE G. ; Miguel, Eurípedes 
C. ; PAUS, TOMÁS ; Bressan, Rodrigo A. ; ROHDE, LUIS A. ; SALUM, GIOVANNI A. JOURNAL OF ABNORMAL 
PSYCHOLOGY, v. 126, p. 137-148, 2017. 

Specific and social fears in children and adolescents: separating normative fears from problem indicators and 
phobias. LAPORTE, PAOLA P. ; PAN, PEDRO M. ; HOFFMANN, MAURICIO S. ; WAKSCHLAG, LAUREN S. ; 
ROHDE, LUIS A. ; Miguel, Euripedes C. ; PINE, DANIEL S. ; MANFRO, GISELE G. ; SALUM, GIOVANNI A. . 
REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA , v. 39, p. 118-125, 2017. 

Gene expression in blood of children and adolescents: Mediation between childhood maltreatment and major 
depressive disorder. SPINDOLA, LETICIA MARIA ; PAN, PEDRO MARIO ; MORETTI, PATRICIA NATALIA ; OTA, 
VANESSA KIYOMI ; SANTORO, MARCOS LEITE ; COGO-MOREIRA, HUGO ; GADELHA, ARY ; SALUM, GIO-
VANNI ; MANFRO, GISELE GUS ; MARI, JAIR JESUS ; BRENTANI, HELENA ; GRASSI-OLIVEIRA, RODRIGO ; 
BRIETZKE, ELISA ; Miguel, Euripedes Constantino ; ROHDE, LUIS AUGUSTO ; SATO, JOÃO RICARDO ; Bressan, 
Rodrigo Affonseca ; BELANGERO, SINTIA IOLE Journal of Psychiatric Research , v. 92, p. 24-30, 2017. 

Distinct Subcortical Volume Alterations in Pediatric and Adult OCD: A Worldwide Meta- and Mega-Analysis. 
BOEDHOE, P. S. ; SCHMAAL, L. ; ABE, Y. ; AMEIS, S. H. ; ARNOLD, P. D. ; BATISTUZZO, M. ; BENEDETTI, F. ; 
BEUCKE, J. C. ; ENIGMA OCD Working Group ; THOMPSON, P. M. ; STEIN, D. J. ; HEUVEL, O. A. V. D. .Ameri-
can Journal of Psychiatry , v. 174, p. 60-69, 2017. 

Psychopathology and friendship in children and adolescents: disentangling the role of co-occurring symptom 
domains with serial mediation models. MANFRO, ARTHUR GUS ; PAN, PEDRO M. ; GADELHA, ARY ; FLECK, 
MARCELO ; do Rosário, Maria C. ; COGO-MOREIRA, HUGO ; AFFONSECA-BRESSAN, RODRIGO ; MARI, 
JAIR ; Miguel, Euripedes C. ; ROHDE, LUIS A. ; SALUM, GIOVANNI A. . EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT 
PSYCHIATRY , v. 26, p. 1377-1386, 2017. 

Comorbidity, Age of Onset and Suicidality in Obsessive-Compulsive Disorder (OCD): An International Collaboration. 
BRAKOULIAS, V ; STARCEVIC, V ; BELLOCH, A ; BROWN, C ; FERRAO, YA ; FONTENELLE, LF ; LOCHNER, C ;  
MARAZZITI, D ; MATSUNAGA, H ; MIGUEL, EC ; REDDY, YCJ ; DO ROSARIO, MC ; SHAVITT, RG ; SHYAM 
SUNDAR, A ; STEIN, DJ ; TORRES, AR ; VISWASAM, K. COMPREHENSIVE PSYCHIATRY , v. 76, p. 79-86, 
2017. 

The specific and combined role of domestic violence and mental health disorders during pregnancy on new-born 
health. FERRARO, ALEXANDRE ARCHANJO ; ROHDE, LUIS AUGUSTO ; POLANCZYK, GUILHERME VANONI ; 
ARGEU, ADRIANA ; MIGUEL, EURIPIDES CONSTANTINO ; GRISI, SANDRA JOSEFINA FERRAZ ELLERO ; 
FLEITLICH-BILYK, BACY .. BMC Pregnancy and Childbirth , v. 17, p. 257, 2017. 



85

Continuação do Quadro XLI: Artigos

Ventral Striatum Functional Connectivity as a Predictor of Adolescent Depressive Disorder in a Longitudinal 
Community-Based Sample. PAN, PEDRO MARIO ; SATO, JOÃO R. ; SALUM, GIOVANNI A. ; ROHDE, LUIS A. ; 
GADELHA, ARY ; ZUGMAN, ANDRE ; MARI, JAIR ; JACKOWSKI, ANDREA ; PICON, FELIPE ; Miguel, Eurípe-
des C. ; PINE, DANIEL S. ; LEIBENLUFT, ELLEN ; Bressan, Rodrigo A. ; STRINGARIS, ARGYRIS . AMERICAN 
JOURNAL OF PSYCHIATRY , v. 174, p. 1112-1119, 2017

When the past is present.Torres, Albina R. ; COSTA, DANIEL L.C. ; Miguel, Eurípedes C. . REVISTA BRASILEIRA 
DE PSIQUIATRIA , v. 39, p. 284-285, 2017. 

Low frequency fluctuation of brain spontaneous activity and obsessive-compulsive symptoms in a large school-
-age sample. Hoexter, Marcelo Q. ; BIAZOLI, CLAUDINEI E. ; ALVARENGA, PEDRO G. ; Batistuzzo, Marcelo C. ; 
SALUM, GIOVANNI A. ; GADELHA, ARY ; PAN, PEDRO M. ; ANÉS, MAURICIO ; MANCINI-MARTINS, LETICIA 
; MOURA, LUCIANA M. ; SORIANO-MAS, CARLES ; DEL’AQUILLA, MARCO A. ; AMARO, EDSON ; ROHDE, 
LUIS A. ; JACKOWSKI, ANDREA P. ; Bressan, Rodrigo A. ; Miguel, Euripedes C. ; DO ROSARIO, MARIA C. ; 
SATO, JOÃO R. . JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH , v. 96, p. 224-230, 2017. 

TBARS and BDNF levels in newborns exposed to crack/cocaine during pregnancy: a comparative study. MAR-
DINI, V. ; ROHDE, LUIS A ; CERESER, K. M. ; GUBERT, C. M. ; SILVA, E. G. ; XAVIER, F. ; PARCIANELLO, R. ; 
ROHSIG, L. M. ; PECHANSKY, Flavio ; SZOBOT, Claudia Maciel . REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA , p. 47, 
2017.

Positive effects of transcranial direct current stimulation in adult patients with attention-deficit/hyperactivity disor-
der - A pilot randomized controlled study. CACHOEIRA, C. T. ; LEFFA, D. ; MITTELSTADT, S. D. ; MENDES, L. S. 
T. ; BRUNONI, A. R. ; PINTO, J. V. ; BLAZIUS, V. ; MACHADO, V. ; BAU, CLAITON H. D. ; Rohde, L A ; GREVET, E. 
H. ; SCHESTATSKY, P. Psychiatry Research (Print) , v. 247, p. 28-32, 2017. 

What are the benefits of methylphenidate as a treatment for children and adolescents with attention-deficit/hype-
ractivity disorder? GERLACH, MANFRED ; BANASCHEWSKI, TOBIAS ; COGHILL, DAVID ; ROHDE, LUIS A. ; 
Romanos, Marcel. ADHD - ATTENTION DEFICIT AND HYPERACTIVITY DISORDERS, p. 1-3, 2017.

Child vs Adult Onset of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder-Reply. CAYE, ARTHUR ; Menezes, Ana M. B. ; 
Rohde, Luis Augusto . JAMA Psychiatry , v. 74, p. 421-422, 2017. 

Association between irritability and bias in attention orienting to threat in children and adolescents. SALUM, GIO-
VANNI A. ; MOGG, KARIN ; BRADLEY, BRENDAN P. ; STRINGARIS, ARGYRIS ; GADELHA, ARY ; PAN, PEDRO 
M. ; ROHDE, LUIS A. ; POLANCZYK, GUILHERME V. ; MANFRO, GISELE G. ; PINE, DANIEL S. ; LEIBENLUFT, 
ELLEN . JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY , v. 58, p. 595-602, 2017. 

Poor stimulus discriminability as a common neuropsychological deficit between ADHD and reading ability in 
young children: a moderated mediation model. LÚCIO, P. S. ; SALUM, G. A. ; ROHDE, L. A. ; SWARDFAGER, W. ; 
GADELHA, A. ; VANDEKERCKHOVE, J. ; PAN, P. M. ; POLANCZYK, G. V. ; DO ROSÁRIO, M. C. ; JACKOWSKI, A. P. ; 
MARI, J. J. ; COGO-MOREIRA, H.. PSYCHOLOGICAL MEDICINE , v. 47, p. 255-266, 2017

Differences in biomarkers of crack-cocaine adolescent users before/after abstinence . PIANCA, Thiago Gatti 
; ROSA, R. L. ; CERESER, K. M. ; AGUIAR, B. W. ; ABRAHAO, R. C. ; LAZZARI, P. M. ; KAPSINSKI, F. ; PE-
CHANSKY, Flavio ; ROHDE, L. A. ; SZOBOT, Claudia Maciel. DRUG AND ALCOHOL DEPENDENCE , v. 177, p. 
207-213, 2017. 

Computerized cognitive training in children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder as add-on 
treatment to stimulants: feasibility study and protocol description. ROSA, VIRGINIA DE OLIVEIRA ; SCHMITZ, 
Marcelo ; MOREIRA-MAIA, CARLOS ROBERTO ; WAGNER, FLAVIA ; LONDERO, IGOR ; BASSOTTO, CARO-
LINE DE FRAGA ; MORITZ, GUILHERME ; DE SOUZA, CAROLINE DOS SANTOS ; ROHDE, LUIS AUGUSTO 
PAIM .. TRENDS IN PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY, v. 39, p. 65-76, 2017. 



86

Continuação do Quadro XLI: Artigos

Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children - Present and Lifetime Version 
(K-SADS-PL), DSM-5 update: translation into Brazilian Portuguese. CAYE, ARTHUR ; KIELING, RENATA R. ; 
ROCHA, THIAGO B. ; GRAEFF-MARTINS, ANA S. ; GEYER, CRISTIANE ; KRIEGER, FERNANDA ; MANFRO, 
GISELE G. ; BRENTANI, HELENA ; ISOLAN, Luciano ; ROSÁRIO, MARIA C. ; GRASSI-OLIVEIRA, RODRIGO ; 
CAETANO, SHEILA C. ; Moriyama, Tais ; ROHDE, LUIS A. ; KIELING, CHRISTIAN .. REVISTA BRASILEIRA DE 
PSIQUIATRIA , v. 39, p. 384-386, 2017. 

Long-Term Efficacy of Methylphenidate Immediate-Release for the Treatment of Childhood ADHD. MAIA, CARLOS 
RENATO MOREIRA ; CORTESE, SAMUELE ; Caye, Arthur ; DEAKIN, THOMAS KUHN ; Polanczyk, Guilherme 
Vanoni ; POLANCZYK, CARÍSI ANNE ; ROHDE, LUIS AUGUSTO PAIM . Journal of Attention Disorders , v. 21, 
p. 3-13, 2017. 

Combining epidemiological and neurobiological perspectives to characterize the lifetime trajectories of ADHD. 
SHAW, PHILIP ; Polanczyk, Guilherme V. European Child & Adolescent Psychiatry , v. 26, p. 139-141, 2017. 

Child and Adolescent Health From 1990 to 2015.KASSEBAUM, NICHOLAS KYU, HMWE HMWE ZOECKLER, 
LEO OLSEN, HELEN ELIZABETH THOMAS, KATIE PINHO, CHRISTINE BHUTTA, ZULFIQAR A. DANDONA, 
LALIT FERRARI, ALIZE GHIWOT, TSEGAYE TEWELDE HAY, SIMON I. KINFU, YOHANNES LIANG, XIAOFENG 
LOPEZ, ALAN MALTA, DEBORAH CARVALHO MOKDAD, ALI H. NAGHAVI, MOHSEN PATTON, GEORGE C. 
SALOMON, JOSHUA SARTORIUS, BENN TOPOR-MADRY, ROMAN VOLLSET, STEIN EMIL WERDECKER, AN-
DREA WHITEFORD, HARVEY A. ABATE, KALKIDAN HASEN , et al. ; JAMA Pediatrics , v. 171, p. 573-592, 
2017

Many reasons to talk about suicide. Polanczyk, Guilherme V.. Revista da Associacao Medica Brasileira , v. 63, p. 
557-558, 2017. 

Screening for anxiety, depression, and anxious depression in primary care: A field study for ICD-11 PHC. GOL-
DBERG, DAVID P. ; REED, GEOFFREY M. ; ROBLES, REBECA ; MINHAS, FAREED ; RAZZAQUE, BUSHRA ; 
Fortes, Sandra ; Mari, Jair de Jesus ; LAM, TAI PONG ; GARCIA, JOS? ?NGEL ; GASK, LINDA ; DOWELL, 
ANTHONY C. ; ROSENDAL, MARIANNE ; MBATIA, JOSEPH K. ; Saxena, Shekhar . JOURNAL OF AFFECTIVE 
DISORDERS , v. 213, p. 199-206, 2017.

Perinatal complications, lipid peroxidation, and mental health problems in a large community pediatric sample. 
MANSUR, RODRIGO B. ; CUNHA,GRACCIELLE R. ; ASEVEDO, ELSON ; ZUGMAN, ANDRÉ ; RIOS, ADIEL C. ; 
SALUM, GIOVANNI A. ; PAN, PEDRO M. ; Gadelha, Ary ; LEVANDOWSKI, MATEUS L. ; BELANGERO, SÍNTIA I. 
; MANFRO, GISELE G. ; STERTZ, LAURA ; KAUER-SANT?ANNA, MÁRCIA ; Miguel, Eurípedes C. ; Bressan, 
Rodrigo A. ; Mari, Jair J. ; GRASSI-OLIVEIRA, RODRIGO ; Brietzke, Elisa . EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT 
PSYCHIATRY , v. 26, p. 521-529, 2017. 

Procedures and compliance of a video modeling applied behavior analysis intervention for Brazilian parents of chil-
dren with autism spectrum disorders. BAGAIOLO, LEILA F ; MARI, JAIR DE J ; BORDINI, DANIELA ; RIBEIRO, 
TATIANE C ; MARTONE, MARIA CAROLINA C ; CAETANO, SHEILA C ; BRUNONI, DECIO ; BRENTANI, HELENA 
; PAULA, CRISTIANE S .. AUTISM , v. 21, p. 603-610, 2017.

Coordinated brain development: exploring the synchrony between changes in grey and white matter during chil-
dhood maturation. MOURA, L. M. ; CROSSLEY, N. A. ; ZUGMAN, A. ; PAN, P. M. ; GADELHA, A. ; DEL AQUILLA, 
M. A. G. ; PICON, F. A. ; ANÉS, M. ; AMARO, E. ; De Jesus Mari, J. ; MIGUEL, E. C. ; ROHDE, L. A. ; BRESSAN, 
R. A. ; MCGUIRE, P. ; SATO, J. R. ; JACKOWSKI, A. P. Brain Imaging and Behavior , v. 11, p. 808-817, 2017. 

Testing Measurement Invariance across Groups of Children with and without Attention-Deficit/ Hyperactivity Disor-
der: Applications for Word Recognition and Spelling Tasks. LÚCIO, PATRÍCIA S. ; SALUM, GIOVANNI ; SWARD-
FAGER, WALTER ; Mari, Jair de Jesus ; PAN, PEDRO M. ; Bressan, Rodrigo A. ; Gadelha, Ary ; Rohde, Luis A. ; 
COGO-MOREIRA, HUGO .. Frontiers in Psychology , v. 8, p. Oct 25;8:1891, 2017. 



87

Continuação do Quadro XLI: Artigos

Barriers to early identification of autism in Brazil. RIBEIRO, SABRINA H. ; PAULA, CRISTIANE S. DE ; BORDINI, 
DANIELA ; Mari, Jair J. ; CAETANO, SHEILA C. . REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA , v. 39, p. 352-354, 
2017. 

Adolescents at clinical-high risk for psychosis: Circadian rhythm disturbances predict worsened prognosis at 
1-year follow-up. LUNSFORD-AVERY, JESSICA R. ; GONÇALVES, BRUNO DA SILVA BRANDÃO ; Brietzke, 
Elisa ; Bressan, Rodrigo A. ; Gadelha, Ary ; AUERBACH, RANDY P. ; MITTAL, VIJAY A. . SCHIZOPHRENIA 
RESEARCH , v. 189, p. 37-42, 2017.

Association between abnormal brain functional connectivity in children and psychopathology: A study based on 
graph theory and machine learning. Sato, João Ricardo ; BIAZOLI, CLAUDINEI EDUARDO ; SALUM, GIOVANNI 
ABRAHÃO ; Gadelha, Ary ; CROSSLEY, NICOLAS ; VIEIRA, GILSON ; Zugman, André ; PICON, FELIPE ALMEIDA ; 
Pan, Pedro Mario ; Hoexter, Marcelo Queiroz ; AMARO, EDSON ; ANÉS, MAURICIO ; MOURA, LUCIANA MONTEI-
RO ; DEL?AQUILLA, MARCO ANTONIO GOMES ; MCGUIRE, PHILIP ; Rohde, Luis Augusto ; MIGUEL, Euripedes 
Constantino ; Jackowski, Andrea Parolin ; Bressan, Rodrigo Affonseca . WORLD JOURNAL OF BIOLOGICAL 
PSYCHIATRY , v. 8, p. 1-11, 2017.

Fine motor ability and psychiatric disorders in youth. MENDES, LORENNA SENA TEIXEIRA ; MANFRO, GISELE 
GUS ; Gadelha, Ary ; Pan, Pedro Mario ; BRESSAN, RODRIGO AFFONSECA ; Rohde, Luis Augusto ; SALUM, 
GIOVANNI ABRAHÃO EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY , v. N/A, p. n/a-n/a, 2017. 

Peripheral levels of superoxide dismutase and glutathione peroxidase in youths in ultra-high risk for psychosis: a 
pilot study. ZENI-GRAIFF, MAIARA ; RIOS, ADIEL C. ; MAURYA, PAWAN K. ; RIZZO, LUCAS B. ; SETHI, SUMIT ; 
YAMAGATA, ANA S. ; Mansur, Rodrigo B. ; PAN, PEDRO M. ; ASEVEDO, ELSON ; CUNHA, GRACCIELLE R. ; Zugman, 
André ; Bressan, Rodrigo A. ; Gadelha, Ary ; Brietzke, Elisa . CNS SPECTRUMS , v. 17, p. 1-5, 2017. 

Inflammation and internalizing disorders in adolescents. DA SILVA, CRISTIANO TSCHIEDEL BELEM ; de Abreu 
Costa, Marianna ; KAPCZINSKI, FLÁVIO ; DE AGUIAR, BIANCA WOLLENHAUPT ; Salum, Giovanni Abrah-
ão ; Manfro, Gisele Gus . Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry , v. epub, p. epub-e-
pub, 2017.

Attention, memory, visuoconstructive, and executive task performance in adolescents with anxiety disorders: a ca-
se-control community study. Jarros, Rafaela Behs ; Salum, Giovanni Abrahão ; SILVA, CRISTIANO TSCHIEDEL 
BELEM DA ; Toazza, Rudineia ; BECKER, NATÁLIA ; AGRANONIK, MARILYN ; SALLES, JERUSA FUMAGAL-
LI DE ; Manfro, Gisele Gus TRENDS IN PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY, v. 39, p. 5-11, 2017. 

From positive psychology to psychopathology: the continuum of attention-deficit hyperactivity disorder. GREVEN, 
CORINA U. ; BUITELAAR, JAN K. ; Salum, Giovanni A. . JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

, v. epub, p. epub-epub, 2017. 

Prevalence, clinical correlates and maternal psychopathology of deliberate self-harm in children and early adoles-
cents: results from a large community study. SIMIONI, ANDRÉ R. ; PAN, PEDRO M. ; GADELHA, ARY ; Manfro, 
Gisele G. ; MARI, JAIR J. ; MIGUEL, EURÍPEDES C. ; ROHDE, LUIS A. ; Salum, Giovanni A. REVISTA BRASI-
LEIRA DE PSIQUIATRIA , v. epub, p. epub, 2017. 

Assessing risk of bias in randomized controlled trials of methylphenidate for children and adolescents with 
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). RODRIGUES-TARTARI, RAÍSSA ; SWARDFAGER, WALTER ; 
Salum, Giovanni A. ; ROHDE, LUÍS A. ; COGO-MOREIRA, HUGO . INTERNATIONAL JOURNAL OF METHODS IN 
PSYCHIATRIC RESEARCH , v. epub, p. e1586, 2017. 

Association between attention bias to threat and anxiety symptoms in children and adolescents. ABEND, RANY 
; DE VOOGD, LEONE ; SALEMINK, ELSKE ; WIERS, REINOUT W. ; PÉREZ-EDGAR, KORALY ; FITZGERALD, 
AMANDA ; WHITE, LAUREN K. ; Salum, Giovanni A. ; HE, JIE ; SILVERMAN, WENDY K. ; PETTIT, JEREMY 
W. ; PINE, DANIEL S. ; BAR-HAIM, YAIR .. DEPRESSION AND ANXIETY , v. epub, p. epub-epub, 2017.



88

Continuação do Quadro XLI: Artigos

Effects of the brain-derived neurotropic factor variant Val66Met on cortical structure in late childhood and early 
adolescence. DE ARAUJO, CELIA MARIA ; ZUGMAN, ANDRE ; SWARDFAGER, WALTER ; BELANGERO, 
SINTIA IOLE NOGUEIRA ; OTA, VANESSA KIYOMI ; SPINDOLA, LETICIA MARIA ; HAKONARSON, HAKON ; 
PELLEGRINO, RENATA ; GADELHA, ARY ; Salum, Giovanni Abrahão ; PAN, PEDRO MARIO ; DE MOURA, 
LUCIANA MONTEIRO ; DEL AQUILLA, MARCO ; PICON, FELIPE ; AMARO, EDSON ; SATO, JOÃO RICARDO ; 
BRIETZKE, ELISA ; GRASSI-OLIVEIRA, RODRIGO ; ROHDE, LUIS AUGUSTO P. ; MIGUEL, EURIPEDES CONSTANTI-
NO ; Bressan, Rodrigo A. ; JACKOWSKI, ANDREA PAROLIN . JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH , v. epub, p. 
epub-epub, 2017.

The Social Aptitudes Scale: looking at both -ends- of the social functioning dimension. AXELRUD, LUIZA KVITKO 
; DESOUSA, DIOGO ARAÚJO ; MANFRO, GISELE GUS ; PAN, PEDRO MARIO ; KNACKFUSS, ANA CLÁUDIA ; 
MARI, JAIR DE JESUS ; MIGUEL, EURÍPEDES CONSTANTINO ; ROHDE, LUIS AUGUSTO ; SALUM, GIOVANNI 
ABRAHÃO . SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY , v. 52, p. 1031-1040, 2017. 

Income inequality and mental illness-related morbidity and resilience: a systematic review and meta-analysis. 
RIBEIRO, WAGNER SILVA ; BAUER, ANNETTE ; ANDRADE, MÁRIO CÉSAR REZENDE ; YORK-SMITH, MA-
RIANNA ; PAN, PEDRO MARIO ; PINGANI, LUCA ; KNAPP, MARTIN ; COUTINHO, EVANDRO SILVA FREIRE ; 
EVANS-LACKO, SARA. THE LANCET PSYCHIATRY , v. 4, p. 554-562, 2017. 

Integrative genomic analysis of methylphenidate response in attention-deficit/hyperactivity disorder. PAGEROLS, 
MIREIA ; RICHARTE, VANESA ; SÁNCHEZ-MORA, CRISTINA ; ROVIRA, PAULA ; SOLER ARTIGAS, MARÍA 
; GARCIA-MARTÍNEZ, IRIS ; CALVO-SÁNCHEZ, EVA ; CORRALES, MONTSE ; DA SILVA, BRUNA SANTOS ; 
Mota, Nina Roth ; VICTOR, MARCELO MORAES ; Rohde, Luis Augusto ; Grevet, Eugenio Horacio ; BAU, 
CLAITON HENRIQUE DOTTO ; CORMAND, BRU ; CASAS, MIGUEL ; RAMOS-QUIROGA, JOSEP ANTONI ; 
RIBASÉS, MARTA . Scientific Reports , v. 8, p. 1881, 2018.

Effects of the brain-derived neurotropic factor variant Val66Met on cortical structure in late childhood and early 
adolescence. DE ARAUJO, CELIA MARIA ; ZUGMAN, ANDRE ; SWARDFAGER, WALTER ; BELANGERO, 
SINTIA IOLE NOGUEIRA ; OTA, VANESSA KIYOMI ; SPINDOLA, LETICIA MARIA ; HAKONARSON, HAKON ; 
PELLEGRINO, RENATA ; GADELHA, ARY ; Salum, Giovanni Abrahão ; PAN, PEDRO MARIO ; DE MOURA, 
LUCIANA MONTEIRO ; DEL AQUILLA, MARCO ; PICON, FELIPE ALMEIDA ; AMARO, EDSON ; SATO, JOÃO 
RICARDO ; BRIETZKE, ELISA ; GRASSI-OLIVEIRA, RODRIGO ; ROHDE, LUIS AUGUSTO P. ; MIGUEL, EURI-
PEDES CONSTANTINO ; Bressan, Rodrigo A. ; JACKOWSKI, ANDREA PAROLIN . JOURNAL OF PSYCHIATRIC 
RESEARCH , v. 98, p. 51-58, 2018.

Increased cocaine and amphetamine-regulated transcript cord blood levels in the newborns exposed to crack 
cocaine in útero. PARCIANELLO, RODRIGO RITTER ; Mardini, Victor ; CERESÉR, KEILA MARIA MENDES ; 
LANGLEBEN, DANIEL D. ; XAVIER, FERNANDO ; Zavaschi, Maria Lucrécia Scherer ; RHODE, LUIS AUGUS-
TO PAIM ; PECHANSKY, Flávio ; GUBERT, CAROLINA ; SZOBOT, Claudia Maciel .. PSYCHOPHARMACOLO-
GY , v. 235, p. 215-222, 2018.

Metacognitive interventions in text production and working memory in students with ADHD.PISACCO, NELBA 
MARIA TEIXEIRA ; SPERAFICO, YASMINI LAIS SPINDLER ; ENRICONE, JACQUELINE RAQUEL BIANCHI ; 
GUIMARÃES, LUCIANO SANTOS PINTO ; Rohde, Luis Augusto ; DORNELES, Beatriz Vargas .. Psicologia-
-Reflexao e Critica , v. 31, p. 1-15, 2018

Revealing the complex genetic architecture of obsessive-compulsive disorder using meta-analysis. ARNOLD, 
PAUL D ASKLAND, KATHLEEN D BARLASSINA, CRISTINA BELLODI, LAURA BIENVENU, O J BLACK, 
DONALD BLOCH, MICHAEL BRENTANI, HELENA BURTON, CHRISTIE L CAMARENA, BEATRIZ CAPPI, 
CAROLINA CATH, DANIELLE CAVALLINI, MARIA CONTI, DAVID COOK, EDWIN CORIC, VLADIMIR CULLEN, 
BERNADETTE A CUSI, DANIELLE DAVIS, LEA K DELORME, RICHARD Denys, Damiaan DERKS, ESKE EA-
PEN, VALSAMMA EDLUND, CHRISTOPHER ERDMAN, LAUREN , et al.  MOLECULAR PSYCHIATRY , v. 23, p. 
1181-1188, 2018.
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Continuação do Quadro XLI: Artigos

Integrating child and adolescent psychiatry and the field of early childhood development. Polanczyk, Guilherme 
V.; FATORI, DANIEL ; MATIJASEVICH, ALICIA. EUROPEAN CHILD & ADOLESCENT PSYCHIATRY , v. 27, p. 
137-138, 2018

Leukocyte telomere length variation in different stages of schizophrenia. MAURYA, PAWAN KUMAR ; RIZZO, 
LUCAS BORTOLOTTO ; XAVIER, GABRIELA ; TEMPAKU, PRISCILA FARIAS ; Ota, Vanessa Kiyomi ; SAN-
TORO, MARCOS L. ; SPÍNDOLA, LETÍCIA M. ; MORETTI, PATRÍCIA S. ; MAZZOTTI, DIEGO R. ; Gadelha, 
Ary ; GOUVEA, EDUARDO S. ; NOTO, CRISTIANO ; MAES, MICHAEL ; Cordeiro, Quirino ; Bressan, Rodrigo 
A. ; Brietzke, Elisa ; Belangero, Sintia Iole . JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH , v. 96, p. 218-223, 
2018.

The association between psychotic experiences and traumatic life events: the role of the intention to harm. MO-
RIYAMA, TAIS SILVEIRA ; DRUKKER, MARJAN ; GADELHA, ARY ; PAN, PEDRO MARIO ; Salum, Giovanni 
Abrahão ; Manfro, Gisele Gus ; MARI, JAIR DE JESUS ; MIGUEL, EURÍPEDES CONSTANTINO ; ROH-
DE, Luis Augusto ; Polanczyk, Guilherme Vanoni ; VAN OS, JIM ; BRESSAN, RODRIGO AFFONSECA .. 
PSYCHOLOGICAL MEDICINE , v. epub, p. 1-12, 2018.

Polygenic Risk Score for Alzheimer?s Disease: Implications for Memory Performance and Hippocampal Volumes 
in Early Life. AXELRUD, LUIZA K. ; SANTORO, MARCOS L. ; PINE, DANIEL S. ; TALARICO, FERNANDA ; 
GADELHA, ARY ; Manfro, Gisele G. ; PAN, PEDRO M. ; JACKOWSKI, ANDREA ; PICON, FELIPE ; BRIETZKE, 
ELISA ; GRASSI-OLIVEIRA, RODRIGO ; Bressan, Rodrigo A. ; MIGUEL, EURÍPEDES C. ; ROHDE, LUIS A. ; 
HAKONARSON, HAKON ; PAUSOVA, ZDENKA ; BELANGERO, SINTIA ; PAUS, TOMAS ; Salum, Giovanni A. . 
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHIATRY , v. epub, p. appi.ajp.2017.1-epub, 2018.

Brazilian Portuguese version of the Anger Rumination Scale (ARS-Brazil). SPEROTTO, DANIELA ; MANFRO, AR-
THUR GUS ; AXELRUD, LUIZA KVITKO ; MANFRO, PEDRO HENRIQUE ; Salum, Giovanni Abrahão ; DESOU-
SA, DIOGO ARAÚJO . TRENDS IN PSYCHIATRY AND PSYCHOTHERAPY, v. 40, p. 8-15, 2018.

The economic impact of subthreshold and clinical childhood mental disorders. JFATORI, DANIEL ; Salum, 
Giovanni ; ITRIA, ALEXANDER ; PAN, PEDRO ; ALVARENGA, PEDRO ; ROHDE, Luis Augusto ; BRESSAN, 
RODRIGO ; GADELHA, ARY ; DE JESUS MARI, JAIR ; CONCEIÇÃO DO ROSÁRIO, MARIA ; MANFRO, GISELE 
; POLANCZYK, GUILHERME ; MIGUEL, EURIPEDES CONSTANTINO ; GRAEFF-MARTINS, ANA SOLEDADE . 
Journal of Mental Health , v. epub, p. 1-7, 2018.

8.2. Orientações em andamento ou concluída em 2017/18 dos principais pesquisado-

res do INPD

Prof. Eurípedes Constantino Miguel Filho

Tese de doutorado

 I. Eduardo Martinho Jr. Estudo das Modalidades de Tratamentos em Saúde Prestados a 

Adolescentes Portadores de Transtorno de Personalidade Borderline. Início: 2017. Tese 

(Doutorado em Psiquiatria) - .Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina 

da USP. (Orientador).

Supervisão de pós-doutorado

 I. Marcelo Camargo Batistuzzo. Início: 2016. .Departamento de Psiquiatria da Faculdade 

de Medicina da USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
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 II. Carolina Cappi. Variações raras de novo e hereditária s no genoma de pacientes com 

transtorno obsessivo-compulsivo. Início: 2014. .Departamento de Psiquiatria da Facul-

dade de Medicina da USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

Prof. Luis Augusto Paim Rohde

Dissertação de mestrado

 I. Bárbara Calil Lacerda. Alterações no controle inibitório em crianças com muito baixo 

peso e/ou prematuras com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Início: 

2016. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. (Orientador).

Tese de doutorado

 I. Rafael Massutti. Prevalência mundial de Adição à Internet: revisão sistemática e me-

tanálise. Início: 2016. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Ciências do Comportamento) 

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

 II. Adelar Pedro Franz. Fatores de risco para transtorno de déficit de atenção/hiperativida-

de em crianças muito prematuras e/ou com muito baixo peso ao nascer. Início: 2016. 

Tese (Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio Gran-

de do Sul. (Orientador).

 III. Felipe Almeida Picon. Avaliação da conectividade funcional através de ressonância 

magnética funcional em estado de repouso no diagnóstico e no curso do Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). Início: 2015. Tese (Doutorado em Ciências 

Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

 IV. IV. Arthur Caye. Identificando indivíduos em risco para psicopatologia na adolescen-

cia: integrando informações epidemiológicas com mecanismos neurobiológicos. Início: 

2015. Tese (Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. (Orientador).

 V. Virgínia de Oliveira Rosa. Ensaio clínico randomizado com uso de treinamento cogniti-

vo em crianças e adolescentes com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. 

Início: 2014. Tese (Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

(Orientador).

Supervisão de pós-doutorado

 I. Carlos Renato Moreira Maia. Início: 2016. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Jair Mari de Jesus

Dissertação de mestrado

 I. Carolina Ziebold. Estudar a Validade e Reprodutibilidade das Novas Categorias Diag-

nósticas do CID-11 para a Atenção Primária. Início: 2015. Dissertação (Mestrado em 
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Psiquiatria e Psicologia Médica) - Universidade Federal de São Paulo, Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

 II. Nataly Palacios. Comparação Diagnóstica Multicêntrica de Diagnósticos Psiquiátricos 
na Atenção Primária. Início: 2015. Dissertação (Mestrado em Psiquiatria e Psicologia 
Médica) - Universidade Federal de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

 III. Marina Zanetti. A Classificação dos Transtornos Parafílicos nas Mulheres. Início: 2014. 
Dissertação (Mestrado em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Universidade Federal de São 
Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

 IV. Ricardo Prado. Estudo da Validade do Conceito de ?Bodily Stress Disorder? na Aten-
ção Primária.. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Psiquiatria e Psicologia Médica) 
- Universidade Federal de São Paulo. (Orientador).

Tese de doutorado

 I. Elson Asevedo. REVISION OF ICD-10 CHAPTER ON BEHAVIOURAL AND MENTAL DI-
SORDERS PROTOCOL FOR CLINIC-BASED STUDIES. Início: 2015. Tese (Doutorado 
em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Universidade Federal de São Paulo, Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

 II. Daniela Bordini. Treino Parental com Vídeo modulação para aquisição de habilidades 
sociais em crianças com autismo. Início: 2015. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psico-
logia Médica) - Universidade Federal de São Paulo. (Orientador).

 III. Angel Rojas. O impacto do estigma no manejo de problemas de saúde mental por 
médicos da atenção básica. Início: 2013. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia 
Médica) - Universidade Federal de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Supervisão de pós-doutorado

 I. Patricia Portantiolo Manzolli. Início: 2014. Universidade Federal de São Paulo, Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

 II. Patrícia Natália Oliveira da Silva. Início: 2014. Universidade Federal de São Paulo, Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo.

Iniciação científica

 I. João Victor Silva Nani. Análise do papel das oligopeptidases em modelos animais trata-
dos com antipsicóticos. Início: 2015. Iniciação científica (Graduando em Ciências Bio-
lógicas) - Universidade Federal de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico. (Orientador).

Rodrigo Afossenca Bressan

Tese de doutorado

 I. Bruno Bertoluchi Ortiz. Investigação da frequência de refratariedade na esquizofrenia 

desorganizada em comparação com esquizofrenia paranoide. Início: 2015. Tese 
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(Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Universidade Federal de São Pau-
lo. (Orientador).

 II. Marilia Alves dos Reis. Validação do Single Photon Emission Microscope (SPEM) 
para realização de Estudos de Imagem Molecula de Alta Resolução em Pequenos. 
Início: 2014. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Universidade 
Federal de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior. (Orientador).

 III. Pedro Mario Pan Neto. Avaliação longitudinal de sintomas do transtorno afetivo bipolar 
em escolares de São Paulo e Porto Alegre: uma coorte de alto risco. Início: 2013. Tese 
(Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Universidade Federal de São Paulo, 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

 IV. Larissa Campagna Martini. Fatores ligados à empregabilidade de portadores de es-
quizofrenia e outros transtornos mentais graves inseridos no mercado formal de 
trabalho. Início: 2012. Tese (Doutorado em Mestrado / Doutorado) - Universidade 
Federal de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-
perior. (Orientador).

Iniciação científica

 I. Cláudio Augusto Bernadelli de Gaspar. Precursores do Adolescente a transtonros psi-
quiátricos - Aprender a partir de análise de User-Serviço de engajamento. Início: 2014. 
Iniciação científica (Graduando em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Universidade Fe-
deral de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
(Orientador).

 II. Luana de Souza Bento da Silva. Identificação de marcadores neuroestruturais e 
padrões de conectividade cerebral preditores de conversão para psicose. Início: 
2014. Iniciação científica (Graduando em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Uni-
versidade Federal de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo. (Orientador).

 III. Fernando Chiodini Machado. Precursores do Adolescente a transtornos psiquiátricos 
- Aprender a partir de análise de User-Serviço de engajamento. Início: 2014. Iniciação 
científica (Graduando em Psiquiatria e Psicologia Médica) - Universidade Federal de São 
Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. (Orientador).

 IV. Mariana Raffo Pereda. Identificação de fatores genéticos preditivos de resposta ao tra-
tamento nas psicoses. Início: 2013. Iniciação científica (Graduando em Psiquiatria e Psi-
cologia Médica) - Universidade Federal de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo. (Orientador)

Orientações de outra natureza

 I. Raphael Giovanini da Silva. Prevenção na esquizofrenia e no transtorno bipolar da neuro-
ciência à comunidade: uma plataforma multifásica, multimodal e translacional para inves-
tigação e intervenção. Início: 2012. Orientação de outra natureza. Universidade Federal 

de São Paulo. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. (Orientador).
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Guilherme Vanoni Polanczyk 

Dissertação de mestrado

 I. Jordana Verano de Oliveira. A influência do TDAH materno sobre e estruturação do 

ambiente na primeira infância. Início: 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado) - De-

partamento de Psiquiatria da FMUSP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior. (Orientador).

Tese de doutorado

 I. Caroline Drehmer Pilatti. Os efeitos do treino parental comportamental e do tratamento 

com metilfenidato sobre habilidades de pais de crianças pré-escolares com transtorno 

de déficit de atenção/hiperatividade. Início: 2017. Tese (Doutorado em Pós-graduação) 

- Departamento de Psiquiatria da FMUSP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-

soal de Nível Superior. (Orientador).

 II. Luisa Shiguemi Sugaya. Estudo sobre prevalência e caracterização de comportamen-

tos disruptivos e descontrole emocional em uma amostra clínica de pacientes pré-es-

colares com diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Início: 

2017. Tese (Doutorado em Pós-graduação) - Departamento de Psiquiatria da FMUSP. 

(Orientador).

 III. Tatiane Cristina Ribeiro. A prevalência do transtorno do espectro autista na infância: um 

estudo original em uma amostra comunitária de escolares brasileiros e uma meta-análi-

se. Início: 2016. Tese (Doutorado em Pós-graduação) - Departamento de Psiquiatria da 

FMUSP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Supervisão de pós-doutorado

 I. Fernanda Speggiorin Pereira Alarcão. Início: 2016. Departamento de Psiquiatria da 

FMUSP.

 II. Daniel Graça Fatori de Sá. Início: 2016. Departamento de Psiquiatria da FMUSP, Fun-

dação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

 III. Giovana Del Prette. Início: 2013. Departamento de Psiquiatria da FMUSP.

Iniciação científica

 I. Carolina Vilela Martins Tonin. Diferenças na apresentação de sintomas clínicos do TDAH 

em crianças pré- escolares de acordo com o gênero. Início: 2017 - Departamento de 

Psiquiatria da FMUSP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 

(Orientador).

 II. Leonardo Restani Seda Pinto. Uma análise do estigma em pais/cuidadores de crianças 

com TDAH e suas mudanças no decorrer de algumas formas de tratamento.. Início: 

2016 - Departamento de Psiquiatria da FMUSP. (Orientador).
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Chao Lung Wen

Tese de doutorado

 I. Diogo Julien Miranda. eCare e Comunicação em Saúde: Sistemática de comunicação 

em saúde integrando dramaturgia, computação gráfica 3D e documentário interativo 

para promover o aprendizado em saúde. Início: 2013. Tese (Doutorado em Telemedi-

cina - Departamento de Patologia) - Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. (Orientador)

Hermano Tavares

Dissertação de mestrado

 I. Juan David Tovar. Jogo patológico e jogo problemático: validação de um instrumento. 

Início: 2017. Dissertação (Mestrado em Psiquiatria) - Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de São Paulo. (Orientador).

 II. Daniel Carr Ribeiro Gulassa. Estudo randomizado e controlado de uso do método psi-

codramático para o tratamento ambulatorial de pacientes com dermatotilexomania. 

Início: 2015. Dissertação (Mestrado em Psiquiatria) - Faculdade de Medicina da Univer-

sidade de São Paulo. (Orientador).

 III. Cristiana Nicoli Mattos. ENSAIO DUPLO-CEGO CONTROLADO COM TOPIRAMATO 

PARA TRATAMENTO DE ONIOMANIA. Início: 2014. Dissertação (Mestrado em Psiquia-

tria) - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. (Orientador).

 IV. Ana Claudia Penna. O impacto da atividade física aeróbica sobre aspectos da impulsi-

vidade e afetividade negativa em jogadores patológicos. Início: 2014. Dissertação (Mes-

trado em Psiquiatria) - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Coorde-

nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).

Tese de doutorado

 I. Raquel Berg. Desamparo Aprendido e Ilusão de Controle em jogadores patolóógicos e 

controles normais. Início: 2015. Tese (Doutorado em Psiquiatria) - Faculdade de Medi-

cina da Universidade de São Paulo. (Orientador).

 II. Andrea Lorena Costa Stravogiannis. Ciúme Excessivo: diferenças e semelhanças entre 

homens e mulheres. Início: 2015. Tese (Doutorado em Psiquiatria) - Faculdade de Me-

dicina da Universidade de São Paulo. (Orientador).

 III. Elen Cristina Batista de Oliveira. Projeto de Estudo Clínico Descritivo: Os aspectos psi-

copatológicos e fenomenológicos da Dermatotilexomania. Início: 2014. Tese (Doutora-

do em Psiquiatria) - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. (Orientador).

Giovanni Abrahão Salum Junior

Iniciação científica

 I. Frederido Krumenauer. Coorte de Alto Risco para Transtornos Psiquiátricos. 2017. Ini-

ciação Científica. (Graduando em Medicina) - Universidade Federal do Rio Grande do 
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Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Orientador: 

Giovanni Abrahão Salum Júnior.

Dissertação de mestrado

 II. Daniela Sperotto. Ensaio clínico randomizado comparando treinamento de viés de atribui-

ção hostil ativo vs. Inativo para a irritabilidade em adultos com diagnóstico de transtorno 

de desregulação disruptiva do humor. Início: 2015. Dissertação (Mestrado profissional em 

Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

 III. Ana Cláudia Umpierre Knackfuss. Irritabilidade em adultos: distinção entre comporta-

mento e humor disruptivo. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas: Psiquia-

tria) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Giovanni Abrahão Salum Júnior.

 IV. André Simioni. Autolesão deliberada em crianças e adolescentes: prevalência, correla-

tos clínicos e psicopatologia materna. 2017. Dissertação (Mestrado em Ciências Médi-

cas: Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aper-

feiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Giovanni Abrahão Salum Júnior.

Tese de doutorado

 I. Andre Simioni. Cognição, desenvolvimento e psicopatologia. Início: 2018. Tese (Dou-

torado em Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

(Orientador).

 II. Lorenna Sena Teixeira Mendes. Habilidades motoras finas, funções executivas e psico-

patologia. Início: 2018. Tese (Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universi-

dade Federal do Rio Grande do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior. (Orientador).

 III. Julia Schafer. Estresse Pós-traumático em crianças e adolescentes. Início: 2018. Tese 

(Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. (Orientador).

 IV. Aline Romani Sponchiado. Neurociências Cognitivas e Afetivas Aplicadas à Formação 

Humanística em Saúde: Avaliação e Desenvolvimento de Empatia, Cognição Social e 

Regulação Emocional. Início: 2017. Tese (Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) 

- Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador).

 V. Paola Laporte. Avaliação e treinamento de percepção de emoções faciais para o tra-

tamento de irritabilidade e promoção da saúde em adolescentes. Início: 2017. Tese 

(Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. (Orientador).

 VI. Fabiane Leusin. Avaliação dos efeitos do tabagismo passivo na cognição e no desen-

volvimento de transtornos psiquiátricos na infância e adolescência. Início: 2015. Tese 

(Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) - Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (Orientador).
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8.3. Participação em eventos, congressos:

Euripedes Constantino Miguel Filho

 I. Heart and Brain - Guiding Emotions and Life. Heart, Obsessions and compulsions. 

2017. (Congresso).

 II. NIH Web-based training course. 2017. (Outra).

 III. World Congress on Brain, behavior and Emotions 2017. Desmitificando o TOC e suas 

comorbidades: dicas práticas de como tratar. 2017. (Congresso).

 IV. World Congress on Brain, behavior and Emotions 2017. Palestrante na atividade “Mesa 

Redonda - Neurocirurgia dos transtornos mentais com o tema “Cirurgia ablativas ver-

sus DBS no tratamento do TOC”. 2017. (Congresso).

 V. World Congress on Brain, behavior and Emotions 2017. Na qualidade de Membro da 

Comissão de Psicofarmacologia. 2017. (Congresso).

 VI. WPA XVII World Congress of Psychiatry 2017. 2017. (Congresso).

 VII. XXXIV Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Presidente da Conferência 13 - Violência, 

psiquiatria e intervenções preventivas. 2017. (Congresso).

Luis Augusto Paim Rohde

 I. APA Annual Meeting. Advances in understanding and treating ADHD beyond the DSM-

5 - Advances in Psychiatry. 2018. (Congresso).

 II. The International ADHD Congress. ADHD in the era of personalized medicine: genera-

ting and validating a risk score for predicting adult ADHD & complex cases of children 

with ADHD. 2018. (Congresso).

 III. WPA Thematic Congress. Mental health and the Lancet Commission on adolescent 

health. 2018. (Congresso).

 IV. 7º Simpósio PHDA.Investigação sobre PHDA no mundo: desenvolvimento e desafios. 

2017. (Simpósio).

 V. 7º Simpósio PHDA.Estamos enfrentando uma epidemia de PHDA a nível mundial?. 

2017. (Simpósio).

 VI. APSARD 2017 Annual Meeting.Sailing in troubled waters: new findings on ADHD adoles-

cent and young adult-onset trajectories and their chilhood predictors. 2017. (Encontro).

 VII. Eunethydis 2017. ADHD and personalized medicine: developing a risk score for adult 

ADHD. 2017. (Congresso).

 VIII. IV Congresso Internacional e XXIV Congresso da ABENEPI. Dialogando com especia-

listas sobre TDAH. 2017. (Congresso).
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 IX. IV Congresso Internacional e XXIV Congresso da ABENEPI. O TDAH ao longo da vida: 

quem, quando e como podemos diagnosticar? Novas evidências epidemiológicas. 

2017. (Congresso).

 X. LIPED - Aula Inaugural da Liga de Pediatria da UFRGS.Transtorno de Déficit de Aten-

ção/Hiperatividade. 2017. (Simpósio).

 XI. Meeting of Minds IX - Changes, challenges the life-course.Scene set - Challenges and 

complexities of ADHD and co-occurring mental health conditions in children and ado-

lescents. 2017. (Encontro).

 XII. Meeting of Minds IX - Changes, challenges the life-course.Neurobiology across the life-

-course; brain development in ADHD. 2017. (Encontro).

 XIII. Meeting of Minds IX - Changes, challenges the life-course.Breaking headlines in ADHD: 

2016/17 - Review of key publications. 2017. (Encontro).

 XIV. Optimising the management of ADHD across the life-course. Achievement and sustai-

ning optimal management of ADHD. 2017. (Seminário).

 XV. Reunião Científica do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas de Porto 

Alegre.Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e Otorrino: O transtorno é na 

verdade um déficit de PAC ou resultado de adenoides hipertrofiadas?. 2017. (Outra).

 XVI. Un nuevo incio para el TDAH.Individualizing ADHD treatment. 2017. (Simpósio).

 XVII. V Encontro Internacional de Neonatologia e III Simpósio Interdisciplinar de Atenção ao 

Prematuro.Transtornos de comportamento: quando encaminhar?. 2017. (Encontro).

 XVIII. XIII Congresso Gaúcho de Psiquiatria. Trajetórias do TDAH: da infância à vida adulta, 

Mesa Redonda: TDAH ao longo do ciclo vital. 2017. (Congresso).

 XIX. XXI Congreso Lationamericano de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de 

la Infancia, Niñez, Adolescencia y Professiones Afines (FLAPIA). TDAH. 2017. (Con-

gresso).

 XX. XXVI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica A.C.. Ne-

cesitamos nuevos medicamentos para mejorar el tratamiento de los pacientes con 

TDAH?. 2017. (Congresso).

 XXI. XXXV Congresso Brasileiro de Psiquiatria. TDD - Transtorno do Déficit Diagnóstico. 

2017. (Congresso).

 XXII. XXXV Congresso Brasileiro de Psiquiatria. É possível predizer o TDAH na idade adulta? 

2017. (Congresso).

Rodrigo Affonseca Bressan

 I. Palestra Universidade de Moçambique – Saúde Mental. Moçambique, 04 de fevereiro 

de 2017.
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 II. Participação CONGRESSO ICORS 2017 – San Diego. 23 a 28 de março de 2017.

 III. INNOVATION IN HEALTH. Encontro Embaixada Brasil em Londres. 17 de maio de 2017.

 IV. The English and Romanian Adoptees study (ERA): Implications for Policy and Practice. 

22 de maio de 2017.

 V. Creative Writing and Mental Health Conference – King’s College. 27 de maio de 2017.

 VI. Bayer - PHYSICIAN & HIS/HERHEALTH - Hotel Gran Estanplaza Berrini. 11 de agosto 

de 2017 -

 VII. PsyCon Local do Evento Sheraton São Paulo WTC Av. das Nações Unidas, 12559 - 

São Paulo – SP Site: http://www.sheratonsaopaulowtc.com.br/ 12 de agosto de 2017 

- 2017 –

  New approaches towards prevention of Schizophrenia: A Multiphasic and Multimodal 

Strategy Dr. Rodrigo A. Bressan 

  Patient at ultra-high risk for psychosis: should they be treated? Drs. Jonathan M. Meyer 

and Rodrigo A. Bressan.

 VIII. III Jornada Prata da Casa – PROESQ – Unifesp Apresentação do PROESQ e Abertura 

– Qual o futuro da pesquisa em Esquizofrenia? – 17 de agosto de 2017

 IX. OPEN MIND SUMIT JANSSEN - São Paulo – 

  Module 1: Schizophrenia – Improving Schizophrenia Outcomes Chair.18 de agosto 

de 2017 

 X. Palestra/aula eletiva Aula eletiva - Neurobiologia da Esquizofrenia - anfiteatro do Proesq 

– Unifesp – Rua Machado Bitencourt, 222. 22 de agosto de 2017.

 XI. Aula/palestra – Mente e Cérebro – 3o.ano graduação médica – Unifesp. - Anfiteatros 

José Cassiano de Figueiredo. 28 de agosto de 2017 –

 XII. TRIPARTIRE – 

  Virtual Reality in Clinicans and Researchon Mental Disorders – Dr. Lucia Valmaggia 

(King’sCollege, London/ElectedPresidentof IEPA16:15-17h – Perspectives on EMA on 

Assessment and Intervention of Mental Disorders – Felipe Argolo (UNIFESP) – Rodrigo 

A. Bressan.21 e 22 de setembro de 2017.

 XIII. Banca Defesa de tese doutorado do aluno Pedro Pan Neto “AVALIAÇÃO LONGITU-

DINAL DOS TRANSTORNOS DE HUMOR NA TRANSIÇÃO ENTRE A INFÂNCIA E A 

ADOLESCÊNCIA: MARCADORES PSICOPATOLÓGICOS, GENÉTICOS E DE NEU-

ROIMAGEM. 22 de setembro de 2017.

 XIV. I Latin American Symposium of Prevention of Mental Disorders: Focus on Schizophrenia - 

Conferência Rodrigo A. Bressan “O Cérebro Adolescente - Uma janela de riscos e oportu-

nidades” Conferência 2: O Cérebro Adolescente – Uma janela de riscos e oportunidades 

com Dr. Rodrigo Bressan (UNIFESP/YMIND/PROESQ) 23 de setembro de 2017 .
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 XV. CINE CONSCIÊNCIA - LOCAL: ESPAÇO ITAÚ (AUGUSTA)

  Filme: DUNKIRK 

  Debate: Rodrigo Affonseca Bressan José Paulo Fiks Letícia Nolasco Vicente Mediação: 

Andres Santos Jr. 30 de setembro de 2017 -

 XVI. Palestra/aula Aula- Mente e Cerebro - 3o ano Graduação Médica – Unifesp - 02 de 

outubro de 2017.

 XVII. Supervisão Curso Neurociências – residentes– Departamento de Psiquiatria Unifesp – 

16 de outubro de 2017.

 XVIII. 25º Congreso Internacional de Psiquiatría. Buenos Aires.

  Conferência Central: A intervenção precoce e cronicidade da esquizofrenia. 24 e 25 de 

outubro de 2017. 

 XIX. XXXV CBP CONGRESSO BRASILEIRO DE PSIQUIATRIA - 

  Trajetória cerebral das psicoses - é possível prevenir? - Rodrigo Affonseca Bressan (SP) 

  Objeto da psiquiatria: mente ou cérebro? - Rodrigo Affonseca Bressan (SP). 26 – 27 e 

28 de outubro de 2017 -

 XX. “Neuroimaging symposium/meeting “ - Santiago – Chile. 05 – 06 e 7 de novembro de 2017

 XXI. Qualificação Tese Marilia Alves dos Reis - AVALIAÇÃO DO TRANSPORTADOR DE DO-

PAMINA NA ESQUIZOFRENIA: UM ESTUDO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 

POR EMISSÃO DE FÓTON ÚNICO (SPECT) COM TRODAT-1-99MTC. Rodrigo A.Bres-

san + José Luiz Pedroso + Quirino + Acioly - Local Anfiteatro Prédio Pesquisas II. 01 de 

dezembro de 2017 -

 XXII. ABRE – II FORUM EMPODERAMENTO E SUPERAÇÃO NAS PRATICAS DE SAUDE 

MENTAL – “A importância da Esperança.” 01 de dezembro de 2017 - 

 XXIII. Diabetes em Pauta. 27 de fevereiro de 2018.

 XXIV. Entrevista para Revista Época “Saúde Mental na Escola”. 28 de fevereiro de 2018 –

 XXV. Gravação Programa /Câmera Record - Qual é o tratamento ideal para uma pessoa com 

esquizofrenia? Quais os medicamentos utilizados? É possível elencar as características 

comuns às pessoas diagnosticadas com esquizofrenia? 08 de março de 2018.

 XXVI. Gravação/aula Aché - 16 de março de 2018.

 XXVII. 6th Biennial SIRS Conference taking place from 4. 04 a 08 de abril de 2018.

 XXVIII. Gravação SPDM - “Esquizofrenia”, que será publicado no site da SPDM. www.spdm.

org.br . 11 de abril de 2018.

 XXIX. Gravação aula website -Planmark - Minds - Janssen – Karina. 11 de abril de 2018.

 XXX. Gravação Rádio Globo - Saúde Mental na Escola. 19 de abril de 2018.
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 XXXI. V CONGRESSO CLINICA PSIQUIÁTRICA - FMUSP - Centro de Convenções Rebouças 

- ESPERANÇA E ESQUIZOFRENIA - 19 – 20 e 21 de abril de 2018.

 XXXII. Palestra Depressao Adolescente Suicidio - Shopping Cidade Jardim. 04 de maio de 

2018

 XXXIII. Psicofarmacos - aulas antipsicóticos para residentes – Unifesp - 7 e 14 de maio de 2018.

 XXXIV. PALESTRA – DEPRESSÃO E SUICIDIO NA ADOLESCENCIA – UNIFESP. 10 de maios 

de 2018 –

 XXXV. Pfizer ICNS Fórum LATAM - CNS FORUM- O tema será Esquizofrenia: ultra high risk 

patients . 26 de maio de 2018 -

 XXXVI. XI CONGRESSO BRAS. DE PSICOPEDAGOGIA E V SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 

PSICOPEDAGOGOS. “Habilidades Sócio Emocionais e a Saúde Mental na Escola” - 

Associação Brasileira de Psicopedagogia - ABPp. 05 de julho de 2018 -

Giovanni Abrahão Salum Junior

 I. Congress on Brain, Behavior and Emotions. Crise de replicabilidade na pesquisa psi-

quiátrica: exemplos de cuidado na pesquisa sobre a neurobiologia das doenças men-

tais. 2018. (Congresso).

 II. International College of Neuropsychopharmacology 31st World Conference. The de-

velopment of dissociable and common aspects of psychopathology from childhood to 

adolescence and their brain structural correlates. 2018. (Congresso).

 III. V Congresso Clínica Psiquiátrica. Regulação Emocional, suas conexões e os transtor-

nos de ansiedade na infância e adolescência. 2018. (Congresso).

 IV. 3rd International Conference on Human Brain Development. Challenges in Phenotyping 

Mental Health and Mental Illness across the Lifespan. 2017. (Congresso).

 V. American College of Neuropsychopharmacology 56th Annual Meeting. Toward Repro-

ducible Transdiagnostic Markers of Psychopathology in the Developing Brain. 2017. 

(Congresso).

 VI. Brainhack. What the ‘heck’ is wrong with brain research in psychiatry. 2017. (Congresso).

 VII. Prática Clínica em Psiquiatria no Brasil. RDoC: Descrição da Proposta e sua importân-

cia para Pesquisa e Novos Modelos Diagnósticos. 2017. (Congresso)

 VIII. Society of Biological Psychiatry 72nd Annual Meeting. Childhood Irritability: Insights from 

Multiple Brain-Based Modalities. 2017. (Congresso).

 IX. World Congress on Brain, Behavior and Emotions. Sistemas de valência negativa como 

ferramenta para entender os transtornos psiquiátricos. 2017. (Congresso).

 X. XIII Congresso Gaúcho de Psiquiatria. Aspectos translacionais da irritabilidade. 2017. 

(Congresso).
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  Society of Biological Psychiatry 72nd Annual Meeting. Childhood Irritability: Insights from 

Multiple Brain-Based Modalities. 2017. (Congresso).

Guilherme Vanoni Polanczyk

 I. Workshop “Como aumentar o impacto das Publicações Científicas? Annual Research 

review: A meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and 

adolescents”. 2018. (Outra).

 II. 6th World Congress on ADHD. What works for preschoolers with ADHD: Cognitive trai-

ning games, parent training or medication?. 2017. (Congresso).

 III. 6th World Congress on ADHD. Chair - Epidemiology. 2017. (Congresso).

 IV. 7ª Edição de Caleidoscópio Cultural.participou do debate sobre a série “13 Reasons 

why?” organizado pela Biblioteca ESPM. 2017. (Encontro).

 V. II Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência da ACP.”Sinais Precoces em Trans-

tornos do Neurodesenvolvimento” na mesa Sinais Precoces de Transtornos em Psi-

quiatria da Infância e Adolescência. 2017. (Outra).

 VI. II Jornada de Psiquiatria da Infância e Adolescência da ACP.Tratamento para Pré-esco-

lares com TDAH e Treinamento Parental. 2017. (Outra).

 VII. World Congress on Brain, behavior and Emotions 2017. Auto-controle e desinibição. 

2017. (Congresso).

 VIII. World Congress on Brain, behavior and Emotions 2017. Coordenador da Mesa Re-

donda - Quando trajetórias psicopatológicas se encontram: as evidências científicas e 

os dilemas clínicos no tratamento de crianças com múltiplos transtornos psiquiátricos. 

2017. (Congresso).

Hermano Tavares

 II. Aula para Residência no Programa de Psiquiatria do Departamento de Psiquiatria da 

FMUSP. Transtornos do Impulso III. 2018. (Outra).

 III. Aula para Residência no Programa de Psiquiatria do Departamento de Psiquiatria da 

FMUSP. Transtornos do Impulso II. 2018. (Outra).

 IV. Aula para Residência no Programa de Psiquiatria do Departamento de Psiquiatria da 

FMUSP. Transtornos do Impulso - Autocuidado (Trico e Dermatotilexomania). 2018. (Outra).

 V. Aula para Residência no Programa de Psiquiatria do Departamento de Psiquiatria da 

FMUSP. Transtorno do Controle do Impulso. 2018. (Outra).

 VI. V Congresso Clínica Psiquiátrica. O impacto social das dependências comportamen-

tais. 2018. (Congresso).

 VII. Cidades Inteligentes. Desafios e Oportunidades. 2017. (Encontro).
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 VIII. IX Curso de Transtornos do Controle do Impulso. Qualidade de Vida. 2017. (Outra).

 IX. IX Curso de Transtornos do Controle do Impulso. Transtorno do Jogo. 2017. (Outra).

 X. IX Curso de Transtornos do Controle do Impulso. Introdução aos Transtornos do Impul-

so. 2017. (Outra).

 XI. IX Curso de Transtornos do Controle do Impulso. Compras Compulsivas (Oniomania). 

2017. (Outra).

 XII. IX Curso de Transtornos do Controle do Impulso. Cleptomania. 2017. (Outra).

 XIII. IX Curso de Transtornos do Impulso. Transtorno Explosivo Intermitente. 2017. (Outra).

 XIV. Jornada Pernambucana de Psiquiatria. Amor patológico: quando amar dói demais. 

2017. (Outra).

 XV. Jornada Pernambucana de Psiquiatria. Dependência Tecnológica. 2017. (Outra).

 XVI. Reunião Geral: Psiquiatria além do consultório: treinamento emocional preventivo ba-

seado na psicologia positiva para estudantes de medicina. Psiquiatria e Psicologia Po-

sitiva. 2017. (Outra)

 VII. Reunião Geral: Saúde Mental em Moçambique. Saúde Mental em Moçambique. 2017. 

(Outra).

8.4. Premiação

Neste tópico falaremos sobre os prêmios ganhos pelos pesquisadores do INPD durante 

este período.

 I. Alies Muskin Career Development Leadership Program, Anxiety and Depression Asso-

ciation of America (ADAA) para Marcelo C. Batistuzzo, em 2017.

 II. Travel Grant (LABMAN) e curso “Machine Learning”, Centro Latinoamericano de forma-

ción interdisciplinaria (Celfi) Ministério de Ciência e Tecnologia para Marcelo C. Batistuzzo.

 III. Junior Investigator Award at the Research Colloquium for Junior Investigators, at the 

171th APA Annual Meeting in New York, NY para Pedro Pan Neto

 IV. 2018 TRAVEL FELLOWS AWARD at the 6th Schizophrenia International Research So-

ciety Conference, FLORENCE, ITALY 4 – 8 APRIL 2018 para Pedro Pan Neto

 V. World fellowship” para o “European Human Genetics Conference 2018”.”Differential 

DNA methylation associated to onset of psychopathology” para Letícia Spindola.



Eixo de Gestão do Instituto

9



104

9. Eixo de Gestão do Instituto

Com quase 10 anos de atividades, o INPD conseguiu estruturar uma boa visão e operação 

administrativa, que mantém as atividades gerenciais funcionando de forma sistemática. Tendo 

em conta o tempo transcorrido entre a escrita do projeto (2014) e sua aprovação (dezembro 

2016), bem como os cortes orçamentários, todas as metas foram revistas. 

Os responsáveis por cada eixo de atividade trabalharam em um planejamento detalhado de 

ações e do uso dos recursos. Houve uma revisão de metas, atividades e despesas. A coorde-

nação e vice coordenação definiu regras quanto ao uso dos recursos, sistemática de compras e 

prestação de contas.

Conforme descrito na proposta, o INPD utiliza um sistema de gerenciamento de recursos, 

disponibilizado pela USP, denominado SIGEO – Sistema de Gerenciamento Orçamentário. Nele 

é possível acompanhar o recurso disponível por cada projeto, os pagamentos já realizados e 

saldos. Acompanha-se informações de recursos já disponibilizados e futuros. 

Todos os responsáveis por eixo, e pessoas de sua equipe designadas para tal, têm acesso 

a este sistema, seja na USP ou em ambiente externo a universidade. 

Desde sua formação, o INPD possui um grupo de e-mail que é utilizado para comunicações 

gerais (inpd@googlegroups.com). Este meio de comunicação se mantém, e é amplamente utili-

zado para as questões que devem ser divulgadas.

A equipe de coordenadores de eixo reúne-se a cada 15 dias, em grupos alternados, mas 

sempre com a presença dos professores Eurípedes Constantino ou Luiz Augusto Rohde, coor-

denador e vice coordenador do Instituto. Nestas reuniões busca-se o gerenciamento de cada 

projeto e toma-se as decisões pertinentes. Estas reuniões seguem na seguinte ordem:

1. Eixo de pesquisa – atualização de atividades dos projetos Conexão e Jovens Gestantes

2. Eixo de Recursos Humanos e Internacionalização

3. Eixos de Transferência de conhecimento para a Sociedade e Setor Público e Privado

Antes desta pauta os coordenadores são atualizados quanto as questões administrativas e 

decisões que necessitam de sua aprovação. 

O novo Eixo que envolve o projeto temático antigo do Prof. Euripedes, é gerido do ponto de 

vista científico pelo Prof. Euripedes em conjunto com a Dra. Roseli e Dr. Marcelo Hoexter. A parte 

administrativa e é executada pela mesma equipe do INPD.

Para um melhor controle e apoio aos pesquisadores, com auxílio da equipe de gestão da USP 

(Instituição sede), funcionários da UNIFESP e da UFRGS foram treinados sobre as regras e uso de 

recursos do INPD. Além disso, um fluxo de compras e de gestão de documentos foi estabelecido e 

um descritivo de papeis e responsabilidades foi elaborado para os seguintes cargos: administrativo 

financeiro (Quadro V), apoio a gestão (Quadro VI), apoio a pesquisa (Quadro VII), 
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Quadro XLII: Perfil de atividades na área Administrativo financeira 

1. Cadastro de recursos no SIGEO, designando cada projeto para controle de saldo em cada rubrica;

2. Ser o responsável pelo controle de saldo de cada patrocinador (CNPq e Fapesp) otimizando o uso dos recursos 
de acordo com as regras de cada um;

3. Registro das compras no SIGEO para controle de saldos por parte da gestão de projetos e coordenação, a partir 
das informações geradas pelo processo de compra (Orçamentos, nota fiscal, etc);

4. Registro para prestação de contas das despesas realizadas em cada sistema de acordo com as regras do 
patrocinador;

5. Responsável pela elaboração da Prestação de contas;

6. Reunir-se mensalmente com a gerência para checagem de documentos e acompanhamento da execução 
financeira;

Quadro XLIII: Perfil de atividades na área de Apoio a gestão

1. Realizar o processo de compra/contratação de acordo com as regras de cada patrocinador, em consonância 
com o plano de trabalho;

2. Fazer as submissões de bolsa e controle de saldo, vencimentos e relatórios;

3. Auxiliar nas atividades de início do projeto, assim como elaboração de relatórios e documentos ao longo do 
projeto;

4. Organizar documentos e registro de ações para uso na elaboração de relatórios científicos; 

5. Apoiar a organização de eventos do INPD. Cursos, reuniões de equipe, treinamentos de pesquisadores, etc.

6. Responsável pelo patrimoniamento de equipamentos adquiridos no projeto;

Quadro XLIV: Apoio as pesquisas: atividades dos apoios locais – UNIFESP e UFRGS

1. Apoiar as atividades locais de coleta de dados.

2. Atender as demandas de compras e contratações sendo a interface com o EAP;

3. Organizar documentos e registro de ações para uso na elaboração de relatórios científicos; 

4. Ser o elo de comunicação entre as atividades do INPD e as formas de divulgação (site do INPD, saúde da men-
te, site CNPq, site da universidade local, etc), com apoio de profissional jornalista para elaboração de textos;

5. Responsável pela organização de eventos locais do INPD. Cursos, reuniões de equipe, treinamentos de pesqui-
sadores, etc.

6. Responsável pelo encaminhamento de patrimoniamento de equipamentos adquiridos no projeto;
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Quadro XLV: Perfil de atividades do Assistente de Pesquisa

1. Apoio nas atividades de coleta de dados de pesquisa, como recebimento e logística junto aos profissionais de 
campo e o coordenador da pesquisa.

2. Ser o elo de comunicação entre as atividades do INPD e as formas de divulgação (site do INPD, saúde da men-
te, site CNPq, etc).

3. Apoiar a organização de eventos do INPD. Cursos, reuniões de equipe, treinamentos de pesquisadores, etc.

4. Auxiliar na busca e geração de conteúdo para portal do INPD voltado ao público leigo com foco em orientação 
de jovens.

Quadro XLVI: Perfil de atividades na área Gestão de Projetos

1. Acompanhar todas as atividades financeiras sendo a responsável por autorizar junto ao Eurípedes as compras 
e pagamentos;

2. Fiscalizar junto ao EAP as atividades de compras, saldos de projetos e de rubricas, remanejamentos e presta-
ção de contas, desenvolvendo estratégias de uso do recurso e/ou busca de novos aportes;

3. Elaborar junto aos coordenadores os relatórios técnicos parciais e finais, acompanhando a comunicação junto 
aos patrocinadores;

4. Supervisionar as atividades do apoio a pesquisa;

5. Acompanhar as reuniões de coordenação do INPD quando: informará andamentos financeiros, fará atualização 
prévia a reunião dos andamentos dos projetos (execução técnica);

6. Responsável pelo registro e guarda de documentos e informações/notícias ao longo da execução para uso na 
prestação e contas e elaboração de relatório técnico;

7. Propor soluções e estratégias para execução das metas estabelecidas no projeto, sempre que necessário, 
sinalizando a coordenação quanto ao andamento das atividades;

Quadro XLVII: Outras ações complementares da gestão e organização do instituto

1. Organização de um arquivo de acesso a todos da equipe (Dropbox) com documentos de uso comum como, 
logotipos das instituições e do INPD, projeto aprovado, termos de outorga, planilhas orçamentárias;

2. Atas e pautas das reuniões disponíveis em ambiente virtual (Google docs).
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10. Busca Ativa de Novos Financiamentos 

Conforme descrito anteriormente, o tempo transcorrido entre a apresentação deste projeto 

e sua aprovação foi de aproximadamente 2 anos e meio (apresentação da proposta em setembro 

de 2014, aprovação no final de 2016 e liberação de recursos em abril de 2017). Além do aumento 

de custo de itens orçados no projeto, ao longo destes anos, tivemos cortes substanciais.

Também por conta deste gap de tempo e da necessidade de continuidade dos projetos de 

acompanhamento, buscamos alternativas de apoio e financiamento com outras agências de fo-

mento. Os projetos listados abaixo foram apresentados pelos principais pesquisadores do INPD, 

na busca de recursos complementares ligados a proposta principal e/ou seus desdobramentos. 

 i. Em novembro de 2015, apresentamos um projeto para a Instituição Brazil Foundation, 

na busca de um recurso na ordem de R$ 49.400,00. Denominado “Novas Tecnologias 

para Fortalecer Famílias em Vulnerabilidade e Garantir o Desenvolvimento Saudável das 

Futuras Gerações”, o projeto objetivava o uso de uma tecnologia de comunicação via 

SMS com as participantes do projeto. Nosso intuito era ter uma comunicação diária 

com elas, buscando aumentar o vínculo projeto x participantes. O projeto não foi con-

templado. 

 ii. Em fevereiro de 2016 apresentamos proposta ao edital Nº 01/2016 – Universal do 

CNPq com um projeto que buscava ampliar o período de intervenção e acompanha-

mento de bebês nascidos no âmbito do programa de visitas domiciliares focado em 

gestantes em risco, de 12 para 18 meses de vida. 

Este projeto foi aprovado em dezembro de 2016, com recursos na ordem de R$ 120.000,00. 

(Processo CNPQ 420267/2016-6)

 iii. No mês de maio de 2016 o grupo de pesquisadores do INPD obteve um apoio financeiro 

de R$ 100.000,00, doado pela Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Este 

recurso foi depositado e gerido pela Fundação Faculdade de Medicina e utilizado para 

suprir necessidades de Recursos Humanos dedicados ao projeto. Em especial para pa-

gamentos as enfermeiras que visitam os participantes nas localidades de residência. 

 iv. Um projeto para o Grand Challenges Canada, foi contemplado em janeiro de 2015, sob 

o título “ The effects over early brain development of a nurse home visitation program 

for pregnant youth and their families living in a poor urban area in São Paulo, Brazil”. 

Recursos na ordem de $194,242 foram investidos.

 v. Com objetivo de identificar as capacidades emergentes de comunidades em desen-

volver aprendizagem em grupo, tomada de decisão e consciência além da soma das 

capacidades dos indivíduos, e como desdobramento de um dos projetos do INPD, 

uma proposta foi aprovada e aprovada pela Templeton World Clarity Foundation, em 

dezembro de 2016. Recursos na ordem de US$40.000 foram designados para esta 

parte da pesquisa. 

 vi. Aplicamos proposta de colaboração com pesquisadores da Miami University no edital 

SPRINT – São Paulo Researchers in International Collaborations. No primeiro semes-
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tre de 2017. Fomos contemplados com recurso de viagem para dois pesquisadores 

do INPD. 

 vii. Em agosto de 2017 apresentamos proposta de pesquisador visitante para que pudés-

semos receber, pelo período de 1 ano, a pós doutoranda Dr Elizabeth Shephard, do 

King’s College London. O início de suas atividades foi em fevereiro de 2018.

 viii. Um financiamento da London School of Economics and Political Science (LSE) em uma 

parceira com a Unidade de Pesquisa de Serviços Sociais Pessoais (PSSRU) está for-

necendo financiamento de 1.094.462,59 reais, que foi iniciado em 2012, mas com final 

previsto para dezembro de 2018. 

 ix. Em março de 2016 o projeto “ Testing PIXA3: An Innovative Way to Measure Growth 

Easily, Frequently and Precisely” recebeu do Bill and Melissa Gates Foundation recursos 

na ordem de US$151,515.

 x. Em 2016, um projeto vinculado ao INPD em parceria com a Texas Tech University 

(Profs. Elizabeth Trejos-Castillo e Ann Mastergeorge) foi financiado pela FAPESP via 

edital SPRINT (São Paulo Researchers in International Collaboration), cujo objetivo é 

promover a parceria entre pesquisadores de instituições de ensino superior e pesqui-

sa no Estado de São Paulo com pesquisadores parceiros no exterior. O SPRINT tem 

por objetivo contribuir para o planejamento mais conveniente para as submissões de 

propostas de mobilidade. Projeto “Incidence and effects of toxic stress on neurodeve-

lopment, cognitive and socioemotional outcomes in children and adolescents: a cross 

national comparative collaboration” (15/50469-0), no valor de R$ 31.670,00

Em janeiro de 2017, o National Institute of Mental Health aprovou o projeto “Identifying Re-

producible Brain Signatures of Obsessive-Compulsive Profiles”. Proposto em parceria com The 

New York Institute o projeto recebeu recurso no montante de US$749,730, sendo  US$183,394 

destinado para o estudo no Brasil. 
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11. Perspectivas Futuras

No próximo ano, estaremos atentos para cumprir as nossas metas, continuaremos bus-

cando ativamente novos recursos financeiros para garantirmos a realização dos objetivos atuais, 

bem como amplia-los.

Quadro XLVIII: Metas

Eixo/Projeto Meta Ano 2 Ano 4 Ano 6

Pesquisa
Reavaliar o grupo de 2.512 crianças participantes do estudo 
através de entrevistas sobre emoções, comportamentos e 
medidas (onda-3)com os pais e a criança;

0% 70% 100%

Pesquisa
Reavaliação da coorte enriquecida da neuroimagem de 180 
crianças com técnicas de imagem cerebral (onda 3). 

0% 30% 100%

Pesquisa

Genotipagem de variantes comuns no genoma usando o 
IlluminaHumanCore Array para a amostra total, quantificar o 
comprimento telomérico dos leucócitos, QTL, eQTL e expres-
são de RNAm. 

100% 100% 100%

Pesquisa
Avaliação do grupo total (n=2,512) e da coorte enriquecida 
de imagem (n=780) com avaliações do seu ambiente (e.g., 
eventos de vida, exposição ao tabaco, etc.)

0% 70% 100%

Pesquisa
Avaliação por pirosequenciamento das sequencias LINE-1, 
assim como neurotrofinas, citocinas inflamatórias e hormônios.

0% 70% 100%

Pesquisa
Utilizar os dados de base contendo todos os dados gerados 
pelas avaliações com o grupo e traduzir as informações de 
risco para algoritmos preditivos;

40% 60% 100%

Pesquisa
Testar a adequação do programa de visitas domiciliares a 
jovens gestantes

100% N/A N/A

Pesquisa
Consolidação e análise de dados das avaliações no períodos: 
30 semanas gestacionais, parto, e idades de 6, 9, 12, 18 e 
24 meses

25% 75% 100%

Pesquisa
Avaliação dos efeitos da intervenção, através de medidas 
realizadas a partir da 300 semana gestacional até os 24 
meses de vida

25% 75% 100%

Pesquisa
Publicar em revistas internacionais (classificação CAPES A1 
e A2) os resultados obtidos

25% 75% 100%

Recursos Humanos Lançamento oficial do programa nas três universidades. 30% 60% 100%

Recursos Humanos 18 alunos envolvidos no programa. 30% 60% 100%

Recursos Humanos
8 disciplinas sobre diferentes temas de pesquisa em Neuro-
ciência do Desenvolvimento oferecidas 2 vezes ao ano.

30% 60% 100%

Recursos Humanos 10 teses concluídas 30% 60% 100%

Recursos Humanos
4 alunos de pós-doutoramento com posições acadêmicas 
formais em Universidade. 

30% 60% 100%

Recursos Humanos

12 artigos sobre aspectos relacionados à Psiquiatria do 
Desenvolvimento tendo estudantes de doutoramento e / ou 
pós-doutoramento como primeiros ou principais autores, 
aceitos em revista internacional classificada como CAPES A1 
(DEM-II) (fator de impacto superior a 4) 

30% 60% 100%
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Continuação do Quadro XLVIII: Metas

Eixo/Projeto Meta Ano 2 Ano 4 Ano 6

Recursos Humanos
2 iniciativas programas baseados em resultados gerados no 
INPD sobre Psiquiatria do Desenvolvimento implementados 
no sistema de saúde mental.

30% 60% 100%

Recursos Humanos Lançamento oficial do programa na UNIFESP 30% 60% 100%

Recursos Humanos 3 turmas de alunos formadas 30% 60% 100%

Recursos Humanos
Aumento de 50% no número de crianças e adolescentes 
avaliados e tratados pelos profissionais das 3 turmas

30% 60% 100%

Recursos Humanos

Convênio com Universidade Estadual de Londrina, Univer-
sidade Federal do Tocantins, Universidade do Estado do Ama-
zonas, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade 
Federal da Bahia, Universidade Federal do Ceará e Univer-
sidade do Maranhão para desenvolver ações educativas em 
Neurociência do Desenvolvimento em seus ambientes. 

30% 60% 100%

Recursos Humanos
Programas piloto de treinamento em Neurociência do Desen-
volvimento em cada ambiente;

30% 60% 100%

Recursos Humanos
Treinamento de mentores locais em Neurociência do De-
senvolvimento promovendo suas habilidades para conduzir 
pesquisas básicas e supervisão clínica na área

30% 60% 100%

Recursos Humanos

Expor os jovens profissionais de saúde mental que estão em 
treinamento nesses centros ao arcabouço de Neurociência 
do Desenvolvimento, tentando atraí-los para entrar em pro-
gramas de residência formais em Psiquiatria da Infância em 
São Paulo ou Porto Alegre

30% 60% 100%

Recursos Humanos
Lançamento de programas embrionários “lato sensu” em 
Psiquiatria da Infância no contexto da Neurociência do De-
senvolvimento em alguns desses centros

30% 60% 100%

Transferência de 
Conhecimento para 
a Sociedade

Criar um Portal de Serviços Unificado, identificar e trabalhar 
de forma colaborativa com 3 iniciativas governamentais em 
atenção primária e saúde mental compartilhando materiais e 
cursos.

30% 60% 100%

Transferência de 
Conhecimento para 
a Sociedade

Criação de conjuntos de conteúdos e cursos de difusão por 
EaD para a realização de atividades nos moldes do Projeto 
“Jovem Doutor” e “Adolescer” no tópico de Saúde Mental e 
Desenvolvimento na Infância e Adolescência, para replica-
ção em diversas universidades brasileiras, e realização de 8 
cursos com 400 alunos por curso.

20% 50% 100%

Transferência de 
Conhecimento para 
Governo

Finalizar o desenvolvimento do aplicativo de captura de 
biomarcador de voz e expressão facial; realizar o teste de 
campo do aplicativo para verificação da aceitabilidade e sa-
tisfação da usuária (gestante); coletar dados de biomarcador 
de voz e expressão facial de 250 gestantes; testar a sensibi-
lidade e especificidade do aplicativo na detecção diagnóstica 
de estresse, ansiedade e depressão em gestantes.

20% 60% 100%
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Continuação do Quadro XLVIII: Metas

Eixo/Projeto Meta Ano 2 Ano 4 Ano 6

Transferência de 
Conhecimento para 
Governo

Finalizar o desenvolvimento do aplicativo de incentivo à 
parentalidade positiva; realizar o teste de campo do apli-
cativo para verificação da aceitabilidade e satisfação do 
usuário (agente comunitário de saúde); coletar dados sobre 
a qualidade da parentalidade nas áreas de captação de duas 
equipes de saúde da família; testar a sensibilidade e especi-
ficidade do aplicativo na detecção de núcleos familiares com 
cuidados parentais inadequados.

20% 50% 100%

Transferência de 
Conhecimento para 
Governo

Finalizar o desenvolvimento do aplicativo de automatização 
de entrevista para rastreio de transtornos emocionais e de 
comportamento da infância e adolescência; realizar o teste 
de campo do aplicativo para verificação da aceitabilidade 
e satisfação do usuário (agente comunitário de saúde); 
coletar dados sobre ocorrência de transtornos emocionais 
e de comportamento da infância e adolescência nas áreas 
de captação de duas equipes de saúde da família; testar 
a sensibilidade e especificidade do aplicativo na detecção 
diagnóstica de transtornos emocionais e de comportamento 
da infância e adolescência.

20% 60% 100%

Internacionalização

Até o final desta proposta, esperamos ter contato estabe-
lecido com pelo menos 20 novos grupos de pesquisa em 
universidades nas Américas, Europa e Sudeste da Ásia, com 
pelo menos cinco novos pesquisadores participando de um 
novo programa de intercâmbio cada dois anos.

33% 66% 100%

Internacionalização
Esperamos divulgar informações sobre os nossos grupos 
para, no mínimo, 15 mil pesquisadores. 

5000 10000 15000

Internacionalização
Disseminar diretrizes clínicas associadas com os nossos re-
sultados de pesquisa para, no minimo, 15 mil pesquisadores

5000 10000 15000

Internacionalização

a) enviar 24 residentes medicos, 6 doutorandos e seis docentes 
para a Universidade de Yale e receber três residentes medicos, 
três alunos de doutorado e seis membros do corpo docente 
no INPD; b) enviar seis alunos de doutorado e três membros 
do corpo docente para Universidade de Harvard e receber três 
alunos de doutorado e seis membros do corpo docente no 
INPD; c) enviar um doutorando e um membro do corpo docente 
ao Kings College e receber um estudante de doutorado e um 
membro do corpo docente a ser recebido no INPD; d) enviar 1 
residente medico, 1 aluno de doutorado e 1 membro do corpo 
docente para a Universidade de Toronto e receber um residente 
medico, um estudante de doutorado, e três membros do corpo 
docente no INPD; e e) enviar um doutorando e um membro do 
corpo docente para o Instituto Karolinska e receber um estu-
dante de doutorado e um membro do corpo docente no INPD.

33% 66% 100%

Internacionalização

Estabelecimento da NNCI nos programas de residência 
médica de psiquiatria das principais universidades do Brasil, 
após a adaptação cultural da iniciativa, primeiro na USP, em 
seguida, na UNIFESP, e, finalmente, na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

33% 66% 100%
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Edital para Seleção de Pós-Graduandos em 2018 ao Programa 
Tripartite em Psiquiatria Translacional do Desenvolvimento 

(TPTD). 
 
Estão abertas até o dia 10/08/2018 as inscrições para candidatos da pós-graduação 
(Doutorado) ao Programa TPTD, no qual o aluno terá a oportunidade de participar de 
atividades e intercâmbio com ênfase na área de neurociências em Psiquiatria 
Translacional do Desenvolvimento. nas respectivas universidades: USP, UNIFESP e 
UFRGS,  
 
Objetivos do programa  

O Programa Especial de Cooperação Tripartite em Psiquiatria Translacional do 
Desenvolvimento (TPTD) tem o objetivo formar pesquisadores de ponta na área de 
psiquiatria, neurociências e saúde mental com ênfase nas fases iniciais do 
desenvolvimento. O programa reúne as fortalezas de cada um dos programas de pós-
graduação em Psiquiatria das três Universidades envolvidas, com o objetivo de formar 
pesquisadores com conhecimento aprofundado nas mais avançadas e inovadoras 
metodologias do campo, em áreas estratégicas como neurociência populacional, 
fenomenologia guiada pela neurociência, neurociência clínica, neurociência integrativa, 
prevenção de transtornos mentais a luz dos achados de neurociência. O programa visa 
formar pesquisadores de nível internacional e para tanto oferece cursos em inglês com 
professores internacionais com grande impacto no campo. Além disto, os jovens 
pesquisadores terão a oportunidade de participar de estudos de alto nível que vem 
sendo desenvolvidos pelos orientadores do programa. Espera-se formar futuras 
lideranças acadêmicas para enfrentar a enorme complexidade desta área de pesquisa.    

Regime didático e certificação 

Os alunos selecionados deverão cumprir os créditos necessários para obtenção do título 
de Doutorado, de acordo com o regimento do Programa de Pós-Graduação de sua 
instituição. Parte destes créditos, totalizando 30% deverão ser cumpridos em disciplinas 
do programa Tripartite.  

Alunos egressos do Programa Tripartite USP-UNIFESP-UFRGS receberão diploma pela 
sua instituição de origem, acrescido de uma certificação das outras duas universidades. 

 

 

Regulamento do Programa Especial de Cooperação Tripartite USP-

UNIFESP-UFRGS em Psiquiatria Translacional do Desenvolvimento (TPTD)

A Comissão

A comissão de ensino de pós-graduação para o programa será formada pe-

los seguintes professores:

• Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Prof. Luis Augusto Paim 

Rohde e Prof. Giovanni Abrahão Salum Júnior

• Pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) Profs. Jair de Jesus Mari e An-

drea Jackowski

• Pela Universidade de São Paulo (USP) Profs. Guilherme Vanoni Polanczyk e Euripe-

des Constantino Miguel

A presidência da comissão será exercida pelo Prof. Jair Mari de Jesus, da 

UNIFESP e será

renovada a cada dois anos em consenso entre os membros da Comissão.

Objetivos

O Programa Especial de Cooperação Tripartite m Psiquiatria Translacional do 

Desenvolvimento (TPTD) tem o objetivo formar pesquisadores de ponta na área 

de psiquiatria, neurociências e saúde mental com ênfase nas fases iniciais do de-

senvolvimento. O programa reúne as fortalezas de cada um dos três programas 

de pós-graduação com o objetivo de formar pesquisadores com conhecimento 

aprofundado nas mais avançadas metodologias, tais como epidemiologia, psiquia-

tria clínica, neurociência clínica, neurociência integrativa, prevenção de transtornos 

mentais. O programa visa formar pesquisadores de nível internacional e para tanto 

oferece cursos em inglês com professores internacionais com grande impacto no 

campo. Além disto, os jovens pesquisadores terão a oportunidade de participar 

de estudos de alto nível que vem sendo desenvolvidos pelos orientadores do pro-

grama. Espera-se formar futuras lideranças acadêmicas para enfrentar a enorme 

complexidade desta área de pesquisa.

12. Anexos

Anexo 1 – Regulamento do programa Especial de Cooperação Tripartite
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Da oferta de vagas e admissão

O programa irá ofertar 2 vagas por ano, em cada uma das 3 Universidades 

participantes. A divulgação, e o processo de seleção, serão realizados entre os alu-

nos matriculados no programa de Doutorado no primeiro semestre de 2017.

Os alunos interessados deverão pleitear seu ingresso no programa especial, 

junto a secretaria do Programa de Pós-Graduação de sua instituição, por meio de 

carta de apresentação.

No ato da solicitação deverá apresentar seu projeto de Doutorado e a inter-

-relação com o tema, Currículo Lattes atualizado demostrando sua trajetória aca-

dêmica, 1 publicação, como primeiro autor em periódico com Fator de Impacto, 

classificado em A1 ou 2 publicações em periódico com Fator de Impacto classifi-

cado em A2.

A seleção do candidato será realizada por um comitê nomeado pela Comis-

são com entrevista conduzida em inglês, com o intuito de averiguar sua capaci-

dade de proficiência em língua estrangeira e de acompanhar as aulas que serão 

ministradas por professores estrangeiros.

Regime didático e certificação

Os alunos selecionados deverão cumprir os créditos necessários para obten-

ção do título de Doutorado, de acordo com o regimento do Programa de Pós-Gra-

duação de sua instituição.

Parte destes crédito, totalizando 30% deverão ser cumpridos em disciplinas 

do programa Tripartite.

Alunos egressos do Programa Tripartite USP-UNIFESP-UFRGS receberão di-

ploma de doutorado pela sua instituição de origem acrescido de uma certificação 

das outras duas universidades.

Disciplinas ofertadas

O programa irá ofertar as seguintes disciplinas especiais:

1. Neurociência Populacional

2. Perspectivas do Desenvolvimento mental em crianças

3. Desenho e condução de pesquisa clínica na psiquiatria do desenvolvimen-

to de crianças e adolescentes.

4. Estudos de revisão sistemática e metanálise.

5. Prejuízo multidimensional: entendendo o complexo desenvolvimento infantil.

6. Psiquiatria Social

7. Métodos de Pesquisa em Saúde Mental.

8. Análise avançada de dados em psiquiatria

9. Neurociência aplicada em pesquisas psiquiátricas

10. Neurociências Clínicas: Transformando a Assistência em Saúde Mental
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Anexo 2 – Divulgação do programa Tripartite para o Instituto Karolinska

APENDICE 2.2

Tripartite Graduate Program on Developmental Translational Neuroscience  

INPD-HRC Graduate Grant

The main aim of this call is to look for students willing to develop a doctorate level (Ph.d) 

from the Karolinska Institutet interested in applying for a 1-year/2-years post-graduate program in 

the National Institute of Developmental Psychiatry (INPD) to develop research linked to the High 

Risk Cohort Study for Psychiatric Disorders (HRC-Brazil)(Salum, Gadelha et al. 2015).  The Gra-

duate Program in Developmental Neuroscience is run by three Brazilian institutions regarded as 

of international level by evaluations conducted by the Brazilian Ministry of Education  (Capes, the 

Agency that assess graduate programs in the country) indicating that they are at an international 

level (Federal University of Rio Grande do Sul , University of São Paulo and the Federal University 

of São Paulo scoring ). This international Ph.D. Program aims to attract high-level Brazilian and 

Foreign students to run their doctorates on the field of Development Psychiatry.  

The research question

The student will have access to the database of this large study and will be able to develop 

research questions related to any of the components of the HRC, given that this question is not 

being pursued by another approved HRC investigator. 

Mentorship

A mentorship from HRC researchers is also offered as part of the International Tripartite Gra-

duate Program on Developmental Translational Neuroscience.  The mentor will meet frequently 

with the student,  provide mentorship towards the development of a proper research question, 

and help with data analysis and manuscript writing. 

The HRC

The HRC is the largest population neuroscience study ever performed in Low and Middle 

Income Countries. The study combines a strong epidemiological component with genetics, neu-

roimaging, and cognitive and psychiatric assessments. Details about this study can be found 

elsewhere (Salum, Gadelha et al. 2015).  A brief overview of the assessments included in the HRC 

cohort can be found bellow. 

Study design: The High Risk Cohort Study used a two-stage design. The full description can 

be obtained elsewhere; (see the article on Link). In brief, we first assessed childhood symptoms 

and family history of psychiatric disorders in a screening interview, collecting information from 

9,937 index children at 57 schools in the cities of São Paulo and Porto Alegre, as well as from 

45,394 family members. In the second stage, a random subsample (intended to be representa-

tive of the community, n = 958) and a high-risk subsample (children at increased risk for mental 

disorders, based on family risk and childhood symptoms, n = 1554) were selected for further 
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evaluation. We evaluated those 2,512 subjects using an extensive protocol, involving one 2-h 

home evaluation with the parents, two 1-h evaluations of the child by a psychologist, and two 1-h 

evaluations of the child by a speech pathologist. In those evaluations, saliva samples for genetic 

studies were collected from the subjects and their biological parents. In addition, 750 children 

were invited to take part in a neuroimaging study and to provide blood samples for the assess-

ment of peripheral blood biomarkers. Those children were collectively designated the enriched 

imaging cohort. Figure 1 presents a schematic diagram of the study.

Table 1. Overview of the High Risk Cohort Study measurements

CONSTRUCT Instrument(s)/Measure(s) Waves

(N = 2,512)

W1 W2 W3

Aspect n n n

BEHAVIORAL PHENOME

Psychiatric diagnosis Developing and Well-Being Assessment 2,512 2,010 Planned

Symptomatic 
dimensions

Strengths and Difficulties Questionnaire; Child 
Behavior Checklist; Dimensional Yale-Brown 
Obsessive-Compulsive Scale; Community 
Assessment of Psychic Experiences; Comprehensive 
Assessment of At-Risk Mental States; Screen for 
Child Anxiety Related Emotional Disorders

2,512 2,010 Planned

Substance/Alcohol use
Confidential questionnaire about smoking, alcohol, 
drugs, and risky sexual behaviors

- 2,010 Planned

Temperament Early Adolescent Temperament Questionnaire 2,200 - -

Learning

School Performance Test; Sequential Evaluation 
of Phonological Awareness; the ABFW test (early 
testing of phonology, vocabulary, fluency, and 
pragmatic language)

2,200 2,010 Planned

Emotion and cognition

General intelligence (Wechsler Intelligence Scale 
for Children); basic information processing (two-
choice reaction time); inhibitory-based executive 
function (Conflict Control and Go/No-Go tasks); 
attention (Attention Network Task); attention 
orienting toward threat faces and happy faces 
(Dot-probe task); temporal processing (Duration 
Discrimination task—anticipation at 400-ms and 
2000-ms intervals); delay aversion (Delay Reaction 
and Choice Delay tasks); working memory (Digit 
Span Forward/Backward and Corsi Blocks Forward/
Backward); immediate and late non-verbal memory 
(Rey Osterrieth Complex Figure Test); Visual-motor 
abilities (Bender-Gestalt Test and Motor Task of the 
Luria-Nebraska Neuropsychological Battery); non-
verbal design fluency (5-point task)

2,200 2,010 Planned
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BRAIN PHENOME (CONNECTOME)

MRI

High-resolution, three-dimensional T1-weighted 
imaging; diffusion tensor imaging; intrinsic 
connectivity functional MRI and on/off magnetization 
transfer. Total scan time in a 1.5 T General Electric 
scanner, 28 min.

740 580 Planned

GENOME

DNA information

Biological material: saliva DNA from index child and 
both biological parents, stored for future analysis

6,000 - -

Genetic material: Blood DNA from index child with 
information with an array of the genome with the 
Illumina HumanCore Array 650/2,512 Ongoing Planned

Analyses: telomere length; QTL and expression QTL; 
mRNA expression

ENVIRONME

Demographics
Selected questions: age; sex; socioeconomic status; 
socioeconomic progression since birth; parental 
marital status; parental ages at birth

2,512 - -

Psychiatric family 
history 

Family History Screen
Mini International Diagnosis Interview

2,512 - -

Prenatal/perinatal 
factors

Selected questions: gestational age; pregnancy 
stress; birth weight; exposure to tobacco smoke; 
exposure to alcohol breastfeeding; etc.

2,512 - -

Early life stressors

Family Environment Scale

2,512 - -Selected questions: head trauma; brain injury; 
parental warmth and protection; childhood 
maltreatment

Life-events schedule
Life chart recording traumatic events (e.g., school 
dropout, death or disease in the family, etc.) 
occurring during follow-up

- 2,010 Planned

Use of health care 
services

Selected questions: medication; psychotherapy; 
detailed patterns of health care services use

2,512 2,010 Planned

EPIGENOME
LINE-1 
pyrosequencing

LINE-1 global methylation 650 Ongoing Planned

PROTEOME

Proteins

Brain-derived neurotrophic factor immune and 
inflammatory cytokines: tumor necrosis factor-alpha; 
IL-1; IL-2; IL-4; IL-6; IL-8; IL-10; Interferon-gamma; 
chemokines; adipokines); hormones (copeptin). 

650 Ongoing Planned

Note: W1, wave 1 (baseline); W2, wave 2; MRI, magnetic resonance imaging; QTL, quantitative trait loci; IL, 
interleukin.
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Edital para Seleção de Pós-Graduandos em 2018 ao Programa 
Tripartite em Psiquiatria Translacional do Desenvolvimento 

(TPTD). 
 
Estão abertas até o dia 10/08/2018 as inscrições para candidatos da pós-graduação 
(Doutorado) ao Programa TPTD, no qual o aluno terá a oportunidade de participar de 
atividades e intercâmbio com ênfase na área de neurociências em Psiquiatria 
Translacional do Desenvolvimento. nas respectivas universidades: USP, UNIFESP e 
UFRGS,  
 
Objetivos do programa  

O Programa Especial de Cooperação Tripartite em Psiquiatria Translacional do 
Desenvolvimento (TPTD) tem o objetivo formar pesquisadores de ponta na área de 
psiquiatria, neurociências e saúde mental com ênfase nas fases iniciais do 
desenvolvimento. O programa reúne as fortalezas de cada um dos programas de pós-
graduação em Psiquiatria das três Universidades envolvidas, com o objetivo de formar 
pesquisadores com conhecimento aprofundado nas mais avançadas e inovadoras 
metodologias do campo, em áreas estratégicas como neurociência populacional, 
fenomenologia guiada pela neurociência, neurociência clínica, neurociência integrativa, 
prevenção de transtornos mentais a luz dos achados de neurociência. O programa visa 
formar pesquisadores de nível internacional e para tanto oferece cursos em inglês com 
professores internacionais com grande impacto no campo. Além disto, os jovens 
pesquisadores terão a oportunidade de participar de estudos de alto nível que vem 
sendo desenvolvidos pelos orientadores do programa. Espera-se formar futuras 
lideranças acadêmicas para enfrentar a enorme complexidade desta área de pesquisa.    

Regime didático e certificação 

Os alunos selecionados deverão cumprir os créditos necessários para obtenção do título 
de Doutorado, de acordo com o regimento do Programa de Pós-Graduação de sua 
instituição. Parte destes créditos, totalizando 30% deverão ser cumpridos em disciplinas 
do programa Tripartite.  

Alunos egressos do Programa Tripartite USP-UNIFESP-UFRGS receberão diploma pela 
sua instituição de origem, acrescido de uma certificação das outras duas universidades. 

 

 

Anexo 3 – Edital de seleção para o programa Tripartite em 2018
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Condições especiais aos alunos aprovados 

O aluno de Doutorado oriundo de uma das Instituições terá a oportunidade de passar 
uma semana nas duas outras Universidades, com um programa individualizado criado 
de acordo com suas necessidades, podendo escolher o pesquisador/professor que 
deseja acompanhar, de acordo com sua área de interesse, em um processo de mentoria. 
 
Serão custeados uma passagem e hospedagem na cidade (São Paulo ou Porto Alegre - 
de acordo com a cidade de origem), por até duas semanas, de forma que o aluno possa 
ter uma experiência nas outras duas instituições.  Despesas com alimentação, 
transporte interno e demais taxas inerentes ao processo de estágio serão de 
responsabilidade do aluno. 
 
Aluno terá apoio na busca de recursos para congressos internacionais com ajuda 
individualizada na confecção de “applications” e cartas de apoios do INPD e das 3 
instituições.  
 
A avaliação será feita por meio de currículo e entrevista em inglês. 
 
Documentos Necessários: (1) Curriculum Lattes; (2) Carta de Motivação em Inglês, 
demonstrando comprometimento com pesquisa e inserção na carreira acadêmica; (3) 
Um artigo A1 ou dois artigos A2 como primeiro autor publicado ou com aceite (4) 
comprovante de matrícula no programa de Doutorado de uma destas instituições. Estes 
documentos são requisitos para o processo de seleção, não significam aprovação 
automática do aluno.  

Estes documentos devem ser enviados em e-mail único com assunto: “Inscrição 
para Processo Seletivo – Programa Tripartite” até o dia 10 de agosto de 2018, para 
a secretaria da sua pós-graduação. 

USP - posgradpq@usp.br 
UFRGS – ppgpsiq@ufrgs.br  
UNIFESP – pgpsiquiatria@gmail.com   
 
A banca de seleção será conduzida por professores das três instituições que poderão 
fazer uma entrevista com os candidatos, caso julguem necessário. Esta entrevista 
acontecerá na instituição de origem do candidato.   
 
O resultado sairá divulgado a partir de 30 de agosto de 2018, por e-mail, a todos os 
candidatos.   
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 22 de junho de 2018.  
 


