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1
Introdução

1. Introdução
Este relatório descreve as atividades relativas ao ano II do Instituto Nacional de Psiquiatria
do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes (INPD, www.inpd.org.br). O INPD 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 desenvolvimento.
Ao longo deste relatório, organizado por eixos de acordo com a proposta original, apresentaremos as atividades, metas e objetivos alcançados nos últimos 12 meses, reorganizados de
acordo com o que foi descrito no relatório I.
Além disso, como eixo 7, descreveremos as atividades relativas à continuidade 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 descrito no relatório anterior, por orientação da FAPESP,
e para atender a diretriz que define que Coordenadores de Projetos Temáticos não devem liderar
mais de um projeto, este projeto foi incorporado como um novo eixo deste INCT, transferindo-se
para o INPD seus objetivos e recursos remanescentes.
Em resumo o INPD completou mais um ano realizando diversas atividades como descreveremos a seguir. Estas não foram atingidas sem percalços.
O Eixo Pesquisa de pesquisa, por exemplo, envolve dois projetos de grande monta. O
Projeto Conexão (uma coorte de crianças e adolescentes onde se avalia de fatores de risco e
resiliência para o surgimento de transtornos mentais) esta realizando a terceira onde de coleta de
dados após aproximadamente oito anos da avaliação inicial dos sujeitos. Uma das maiores dificuldades envolve manter um índice de retenção ideal (mais detalhes abaixo). Cortes de recursos
do CNPq, trouxeram dificuldades adicionais para sua execução. Entre iniciativa bem sucedidas,
há tratativas adiantadas com o Broad Institute (uma organização de pesquisa que envolve o Massachusets Institute of Tecnhology e a Universidade de Harvard que utiliza genômica para avançar
nossa compreensão da biologia e tratamento de doenças humanas) para análise genéticas dos
nossos sujeitos.
O outro projeto que compõe este eixo de Pesquisa, o Projeto Primeiros Laços (que é um
ensaio clínico baseado na visitação domiciliar de enfermeiras à gestantes adolescentes em alta
vulnerabilidade para desenvolver habilidades parentais), tem como objetivo a promoção e o desenvolvimento infantil. Finalizamos com sucesso o estudo piloto (uma intervenção até os 24 meses de idade das crianças em 80 duplas de mães e filhos). Iniciamos em julho de 2018 o Estudo
II (um ensaio cliníco para testar a eficácia deste programa com 200 gestantes), o qual enfrenta
diversas dificuldades para incluir participantes. Para superá-las, desenvolvemos uma pareceria
com outras organizações de saúde (ex.: Hospital Albert Einstein na região de Paraisópolis). Os
recentes cortes financeiros do CNPq também afetaram este projeto. Na busca de maiores recursos, fizemos uma articulação com outros projetos FAPESP (ex.: CPE – Centro Brasileiro para o
Desenvolvimento na Primeira Infância, recentemente submetido à FAPESP) e com a iniciativa privada (ex. Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineiração – CBMM e Fundação Maria Cecília do
Couto Vidigal). Estamos aguardando respostas a todas estas iniciativas, mas as tratativas iniciais
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foram alvissareiras. A grande realização do “Projeto Primeiros Laços” foi o Prêmio Abril-DASA
de Inovação em Medicina Social (https://saude.abril.com.br/medicina/os-campeoes-do-premio-abril-dasa-de-inovacao-medica/), um prêmio que busca reconhecer as iniciativas nacionais que,
de forma inovadora, tentam desenvolver opções que buscam melhorar a vida da população.

O Eixo de Recursos Humanos desenvolve várias iniciativas. O Destaque maior é ainda o
Programa Especial de Cooperação Tripartite em Psiquiatria Translacional do Desenvolvimento
(TPTD). Neste período alunos concluíram o programa, novos foram selecionados e diversos cursos internacionais foram realizados. Com relevância para saúde pública, vários alunos concluíram
o Curso de Especialização em Saúde Mental da infância e Adolescência, um curso de pós-graduação lato senso de longo alcance para profissionais na área de saúde mental. Finalmente, com
o objetivo de estimular a criação de novos centros de pesquisa na área de psiquiatria da infância
e adolescência no país, vários progressos foram obtidos na formação de potenciais líderes de
outros estados fora do Eixo São Paulo-Rio Grande do Sul.
No eixo de Transferência de Conhecimento para a Sociedade destacamos o Projeto Jovem
Doutor (uma ação de difusão de conhecimento em saúde que aproxima a universidade com a
comunidade), a continuidade no desenvolivimento do Site do INPD- Portal de conhecimento
(Inpd.org.br) e o novo Site de Saúde Mental na Escola e cartilha para professores (www.saudementalnaescola.com), recém criado em colaboração com a Secretaria de Saúde de Porto Alegre.
Já no que tange ao eixo de Transferência de conhecimento para Setores Públicos Privado,
foi o Projeto Cuca Legal que revelou resultados mais palpáveis. Este projeto, que visa à promoção
de saúde mental e a prevenção de transtornos mentais em ambientes de ensino, durante o período criou vários materiais didáticos e realizou cursos de capacitação para professores da rede de
ensino fundamental e médio no país. Além disso, um estudo piloto visa o desenvolvimento de um
sistema eletrônico interativo de suporte via celular (em parceria com a iniciativa privada – empresa
Kidopi – Soluções em Informática Médica) que 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. Não menos importantes, outras iniciativas estão em andamento (ex., desenvolvimento de
um software de reconhecimento de face e voz na gravidez de risco; digitalização de um programa
de incentivo à puericultura e à parentalidade positiva para famílias sob cobertura da Estratégia de
Saúde da Família; desenvolvimento de plataformas digitais para incremento do rastreio de transtornos mentais na infância e adolescência na Atenção Primária à Saúde).
É digna de nota a extensão e densidade das colaborações internacionais do INPD. Esta envolve intercâmbio de alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores do país e diferentes
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centros internacionais e projetos colaborativos com recursos internacionais. Há aquelas em que
temos um papel de formar profissionais (Moçambique), aquelas onde há intensas trocas bilaterais
(Harvard, Yale, Karolinska, King’s College, Toronto), e aquelas com incentivo financeiro como o
com a Universidade de Miami (Projeto FAPESP Sprint) e a envolvendo Estado Unidos, Índia, Holanda, Africa do Sul (com financiamente do National Institute of Mental Health)
O Eixo que envolve a continuidade do Projeto Temático: Investigação de Circuitos Neuronais e Marcadores Biológicos Envolvidos no Transtorno Obsessivo-Compulsivo por meio de
Paradigmas Comportamentais de Medo e Ansiedade gerou inúmeras publicações no período
e alguns projetos foram conclúidos. A maior dificuldade envolve o projeto de neurocirurgia (Estimulação Cerebral Profunda). Aparentemente por motivos de natureza ideológica, o CRM não
autorizou a cirurgia de 4 pacientes que foram submetidos para avaliação em 2017/2018. Uma
nova diretoria foi eleita em 2019 o que nos deu esperança de que estes casos sejam aprovados
para a cirurgia este ano. Assim que tivermos a autorização, teremos condições de rapidamente
operar os pacientes que já foram selecionados e assim concluir este projeto.
A tabela abaixo revela uma produção científica expressiva deste INCT no período deste
relatório.
Tabela 1: Produção do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes (INPD) no ano II

Produção

Quantidade

Artigos publicados

69

Livro/Capítulo de livro

3/5

Alunos formados – Mestrado

04

Alunos formados – Doutorado

06

Alunos formados – Pós Doutorado

0

Alunos em andamento – Mestrado

15

Alunos em andamento – Doutorado

30

Alunos em andamento – Pós Doutorado
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Finalmente, a Gestão do INPD continua acontecendo de forma harmonica e produtiva entre
os seus principais líderes. Além de cumprir as metas estabelecidas, nosso foco para o próximo
ano é buscar novas fontes de recursos para saldar o deficit gerado pelo não cumprimento de
acordos prévios por parte do CNPq e para ampliar aqueles projetos de maior impacto.
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2
Eixo de Pesquisa

2. Eixo de Pesquisa
O eixo de pesquisa do INPD evoluiu bem neste período, com grandes avanços tanto
no projeto Conexão quanto no projeto Primeiros Laços, as duas pesquisas que são o foco
deste eixo.
O projeto Conexão está entre as maiores e mais importantes coortes de crianças e adolescentes (2.500 sujeitos entre 6-12 anos) para avaliação de fatores de risco e resiliência para o surgimento de transtornos mentais. Neste momento, estamos realizando a terceira coleta de dados
após aproximadamente oito anos da avaliação inicial dos sujeitos. O time de pesquisa adquiriu
bastante experiência com coleta de amostras em grandes centros urbanos e está fazendo todos
os esforços para manter um índice de retenção ideal (mais detalhes abaixo).
O projeto Primeiros Laços, que realiza visitação domiciliar de gestantes adolescentes em
alta vulnerabilidade para desenvolver habilidades parentais, tem como objetivo a promoção e o
desenvolvimento infantil. Este projeto finalizou com sucesso a intervenção até os 24 meses de
idade das crianças em 80 duplas de mães e filhos. Três artigos encontram-se atualmente submetidos para publicação, dois Mestrados Profissionais em Atenção Primária à Saúde do SUS,
dois Mestrados em andamento no PPG em Psiquiatria e um Mestrado em andamento no PPG
Enfermagem em Saúde Coletiva e um Doutorado finalizado. Além disto, o projeto foi contemplado com o Prêmio Abril-DASA de 2018 de Inovação em Medicina Social.
2.1. Projeto Conexão
Este relatório versa sobre as atividades realizadas entre maio de 2018 e abril de 2019 no
projeto Conexão – Mentes do futuro (Coorte de Alto Risco para Transtornos Psiquiátricos), inserido no Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes.
O projeto Conexão é o atual nome do projeto Prevenção iniciado em 2010. Conforme já
descrito no relatório do ano 1, naquele momento, foi decidido pelo nome “Prevenção” devido ao
objetivo principal do projeto, que ainda permanece, ou seja, 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 a segunda coleta (2013-2014), houve perda de 20% dos sujeitos de pesquisa e estratégias de retenção
destes sujeitos começaram a ser elaboradas a fim de fidelizar o maior número possível de participantes. Dentre essas estratégias, o nome do projeto foi reconsiderado para que adotássemos
um nome moderno, que representasse a gama 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 focais 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).
Um website foi desenvolvido, buscando estreitar a comunicação com pais, crianças e
adolescentes, http://www.conexaomentesdofuturo.com.br/projeto, dando também visibilidade
ao projeto.
O presente projeto persiste com o objetivo principal de identificar trajetórias da psiquiatria da
infância para a vida adulta, com foco em avaliar fatores envolvidos no surgimento, manutenção
9

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.
Destas, 1.553 sujeitos foram selecionados por apresentarem alto risco familiar para transtornos 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, mensurações através de diversos testes neurocognitivos, desempenho escolar, dentre outras avaliações.
Na primeira recoleta de 2013-2014, 80% dos sujeitos da fase inicial participaram, seguindo
um 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 e 2019. Após o planejamento, estruturação e início das coletas de
dados, realizados entre 2017-2018, este relatório apresenta o período a partir de maio de 2018
até abril de 2019. As atividades nesse período consistiram em: 1. Andamento da coleta de dados
e 2. Estratégias de recrutamento de participantes, ambos detalhados abaixo
2.1.2 Andamentos das coletas de dados
O projeto Conexão encontra-se, até o momento em que este relatório está sendo apresentado, em fase de execução. As coletas de dados iniciaram em 10 de abril de 2018 e têm ocorrido em duas etapas, conforme planejado anteriormente: i) uma etapa de coleta de dados com
os pais/responsáveis dos participantes de pesquisa e ii) uma etapa de coleta de dados com os
participantes de pesquisa. Até o presente momento (20 de abril de 2019), entre os 2511 casos
participantes do projeto das cidades de São Paulo e Porto Alegre, 1146 já foram avaliados, 246
recusaram participação, 739 estão em andamento e 380 ainda não foram localizados.
Conforme descrito no último relatório, os protocolos de avaliação utilizados foram determinados para uma avaliação de viabilidade, mantendo os elementos centrais das fases anteriores
do estudo e incluindo novas medidas. Os protocolos aplicados desde o início das coletas de
dados, até o presente momento, incluem:
a) A escala de psicopatologia Dimensional Child and Adult Behavioral Checklist (ABCL e
CBCL);
b) Avaliações de psicose (Community Assessment of Psychic Experience – CAPE, e Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States – CAARMS);
c) Testagem neurocognitiva, com a aplicação do teste de dígitos (ordem direta e inversa),
blocos de Corsi (ordem direta e inversa) e testes cognitivos computadorizados para mensurar velocidade de processamento de informação (two-choice reaction time), controle
inibitório (teste Go-No-Go), processamento do tempo (Spaceship Task400), tempo de
reação (teste de Stroop), viés atencional (teste de dot probe)
d) A avaliação socioeconômica atualizada para o último modelo da Associação Brasileira de
Empresas de Pesquisa de 2015;
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e) 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;
f) Questionário sobre uso de serviços de saúde e estigma;
g) Instrumento diagnóstico Development and Well-Being Assessment (DAWBA). Fundamental para o projeto, o instrumento DAWBA foi adquirido pelo projeto (conforme pagamentos descritos nas tabelas abaixo) e oferece a possibilidade de compilar dados coletados na entrevista domiciliar com os pais/responsáveis e com os sujeitos de pesquisa
em uma plataforma única.
Desde sua fase de planejamento, até sua presente execução, o projeto conta com a participação da empresa contratada, Analysis – Confidence Pesquisa e Multitécnicas. Tal empresa
participou, diretamente, do planejamento e implementação das coletas de dados em São Paulo e
Porto Alegre através do fornecimento de uma plataforma de registro e manejo de dados, busca e
atualização de registro dos participantes de pesquisa, e contratação e treinamento de equipe de
coleta de dados com pais/responsáveis pelos participantes. Após o início das coletas de dados,
até o presente momento, a empresa segue responsável pela execução de algumas estratégias
de localização de participantes ainda não encontrados, atualização de registro de participantes,
e coordenação e execução das coletas de dados com os pais/responsáveis pelos participantes
de pesquisa.
Reuniões semanais (segundas-feiras às 07:30) ocorreram via Skype entre a equipe de coordenadores do projeto e parte da equipe da Analysis com a finalidade de acompanhamento e
discussões sobre os procedimentos de coleta de dados da semana anterior e ações posteriores.
Além disso, o período sobre o qual este relatório se refere foi composto por algumas reuniões
presenciais da equipe do projeto e contaram com a presença de pesquisadores dos dois centros,
Porto Alegre e São Paulo.
2.1.3 Andamento da coleta de dados com os pais/responsáveis
As coletas de dados com os pais/responsáveis pelos participantes (coordenadas pela
empresa contratada, Analysis), têm acontecido no domicílio dos responsáveis, sendo realizada
pelos participantes de pesquisa. Os avaliadores, treinados no primeiro semestre de 2018, são
responsáveis pelo contato com os responsáveis, agendamento da avaliação, deslocamento até
o domicílio e realização da avaliação. Ao longo do andamento das coletas, parte da equipe da
Analysis participa das reuniões semanais por vídeo conferência (segundas-feiras às 7:30) dos
coordenadores do projeto. Toda semana, um relatório sobre o andamento das coletas é dividido
com os coordenadores.
As principais dificuldades encontradas envolveram aderência de avaliadores de São Paulo e
dificuldade de acesso dos entrevistadores aos domicílios dos participantes em dias de alterações
climáticas significativas (ex: chuvas).
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2.1.4 Andamento da coleta de dados com os participantes de pesquisa
Coleta de dados psicológicos
As coletas de dados com os participantes de pesquisa consistem em uma avaliação com
psicólogo realizada, prioritariamente, nos centros de pesquisa das cidades de São Paulo e Porto
Alegre. Cada centro conta com uma equipe local de psicólogos bolsistas (CNPq) coordenada
pelas psicólogas Cintia Sanches e Julia Schäfer. A equipe de Porto Alegre iniciou com três psicólogos (CNPq DTI-B) e a equipe de São Paulo com seis psicólogos (4 CNPq DTI-B e 2 CNPq
DTI-C). Atualmente, a equipe de Porto Alegre conta com três (1 DTI-B e 2 DTI-C) e a equipe de
São Paulo com dois psicólogos (1 DTI-B e 1 DTI-C). Ao longo do período de coleta de dados, as
equipes de ambos os centros de pesquisa foram sofrendo modificações devido as demandas de
avaliação, e essas ocorreram conforme abaixo:
• Julho/2018: desligamento de uma psicóloga (DTI-B) da equipe de São Paulo e contratação
de uma psicóloga (DTI-B) em Porto Alegre;
• Novembro/2018: desligamento de uma psicóloga (DTI-B) da equipe de Porto Alegre;
• Dezembro/2018: desligamento de uma psicóloga (DTI-C) da equipe de São Paulo;
• Fevereiro/2019: desligamento de uma psicóloga (DTI-B) da equipe de São Paulo;
• Abril/2019: desligamento de uma psicóloga (DTI-B) da equipe de São Paulo e alteração de
bolsa (DTI-B – DTI-C) de duas psicólogas da equipe de Porto Alegre.
As equipes de psicólogos locais dos centros de pesquisa eram responsáveis por contatar
os participantes, agendar e realizar as avaliações, encaminhar participantes que necessitavam
de algum tipo de encaminhamento e resguardar os materiais utilizados nas coletas de dados. Ao
longo do andamento, percebeu-se falta de agilidade no agendamento e execução das avaliações
pelos psicólogos devido ao pouco tempo que sobrava a esses profissionais para entrar em contato com os participantes. Tal dificuldade foi solucionada com a inclusão de uma profissional em
cada centro responsável pelas ligações e agenda das avaliações. Em São Paulo, a profissional
(Célia Maria de Araújo) também foi responsável pelo agendamento e preparação dos sujeitos
para procedimentos de neuroimagem. Como já mencionado até aqui, os participantes eram
convidados a participar da pesquisa deslocando-se até os centros de pesquisa em São Paulo
e Porto Alegre para realização da avaliação (de acordo com sua cidade de residência). Devido
a este deslocamento, cada participante recebia um valor de diária como forma de auxiliar nos
custos com transporte e alimentação. No entanto, foi-se percebendo que alguns participantes,
embora não recusassem participação, recusavam-se a se deslocar até os centros de pesquisa.
Dessa forma, duas psicólogas foram incluídas no projeto, com a missão de realizar as avaliações
psicológicas dos participantes que se recusavam a ir até o centro de pesquisa à domicílio.
As avaliações psicológicas realizadas, tanto nos centros de pesquisa, quanto à domicílio
dos participantes, demandam materiais de papelaria, impressões e armazenamento de informações (tanto físicas, quanto digitais). Portanto, ao longo do período de avaliações, materiais de papelaria foram adquiridos e impressões foram realizadas conforme demanda. Todas as
avaliações realizadas possuem gravação de áudio e digitalização de Termos de Consentimento
e testes neuropsicológicos. Devido ao peso de tais arquivos, um plano de armazenamento de
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dados móveis em nuvem (sistema Dropbox) foi adquirido para a guarda segura e diminuição de
riscos de perda.
Coleta de material biológico
Juntamente da avaliação psicológica dos participantes de pesquisa realizada nos centros
de pesquisa, é feita a coleta de material biológico desde o início das avaliações. O material biológico consiste em 30 ml de sangue venoso e um tufo (3 x cm de comprimento por 1cm de largura)
de cabelos da nuca dos participantes maiores de 18 anos de idade. Todos os procedimentos
de coleta de material biológico, em ambos os centros, são conduzidos por equipe capacitada,
treinada e habilitada. Em Porto Alegre, essa equipe conta com duas bolsistas (CNPq DTI-C e
Iniciação Científica) e em São Paulo por membros do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas da UNIFESP. Devido ao fato dos procedimentos específicos das coletas de material
biológico e da estrutura limitada do centro de Porto Alegre, foi necessária a contratação de consultoria de uma profissional qualificada para recrutar a equipe, organizar os procedimentos de
coleta, processamento, armazenamento e envio de material biológico.
O Biorrepositório referente a este projeto e suas etapas anteriores apresenta estrutura física
já instalada nas dependências do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e contempla amostras biológicas de material humano,
tais como sangue total, saliva, soro, DNA, RNA, que estão sob o gerenciamento da pesquisadora
Drª Sintia Iole Belangero, Professora Adjunta da Disciplina de Genética do Departamento de Morfologia e Genética da UNIFESP. Portanto, todo material biológico coletado no centro de pesquisa
de Porto Alegre, após ser processado nas dependências do Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
é enviado ao Biorrepositório em São Paulo seguindo resolução da ANVISA nº20 de 10 de abril de
2014. Até o presente momento, um envio de material foi realizado no mês de agosto de 2018.
Além disso, os protocolos de coleta, processamento e armazenamento de material biológico do
projeto preveem a utilização de diversos materiais em todas as suas etapas (como por exemplo
tubos, PAXgene, alcool swabs, blood stop, ponteiras, tesoura, ponteira, envelopes, selos, adesivos, entre outros.)
Exames de ressonância magnética
Além da avaliação psicológica e coleta de material biológico dos participantes, uma subamostra destes realizaram exames de Ressonância Magnética estrutural (RM) por Tensores de
Difusão (DTI) e de Conectividade Funcional (FC). Enquanto no centro de São Paulo os exames
estão em andamento e sendo realizados no Instituto de Radiologia (INRAD) HC-FMUSP, no centro de Porto Alegre a realização dos exames foi concluída em dezembro de 2018 e foi realizada
no Hospital Dom Vicente Scherer da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre
(ISCMPA). Em São Paulo, os exames são realizados todos os fins de semana e, até o momento
presente, em torno de 204 participantes já o realizaram. Em Porto Alegre, a realização dos exames iniciou em maio de 2018 e foram finalizadas em dezembro de 2018 devido a uma reforma
agendada do setor de exames de imagem da ISCMPA. Na ISCMPA foram realizados 200 exames
de participantes de pesquisa em Porto Alegre.
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2.1.5 Estratégias de localização dos participantes de pesquisa
Desde que as coletas de dados do Projeto Conexão iniciaram em abril de 2018, percebeu-se a dificuldade em localizar alguns participantes de pesquisa devido ao fato de que os
telefones que tínhamos, ou não funcionavam, ou já não pertenciam mais ao participante ou
seus responsáveis. Devido a isso, desde outubro de 2018 alguns esforções direcionados a
estratégias de localização dos participantes foram implementadas. A estratégia implementada foi a contratação de um serviço de buscas in loco oferecido pela empresa já contratada,
Analysis. Nesta estratégia, “motoboys” foram enviados até o último endereço que tínhamos de
300 participantes e seus responsáveis de modo a tentar localiza-los, ou buscar informações
sobre o seu paradeiro. Os motoboys levavam consigo folders explicativos do projeto e, quando
localizavam os participantes, forneciam novos telefones para contato à equipe da Analysis,
responsável por contatar os participantes e responsáveis após localização. No total de 300
buscas in loco realizadas, 142 participantes e seus responsáveis foram localizados. Prevê-se
novas tentativas de localização in loco pela empresa Analysis. No entanto, atualmente, a equipe de psicólogos ativa nos centros de São Paulo e Porto Alegre está realizando a busca dos
participantes através da rede social Facebook e do contato com as escolas em que os participantes estudaram. Até o presente momento, em Porto Alegre 26 participantes foram localizados pelo Facebook e 1 pelo contato com as escolas, e em São Paulo 3 foram localizados pelo
Facebook. A iniciativa de localização através do contato com as escolas ainda não foi iniciada
no centro de São Paulo.
Cerca de 18 artigos foram publicados em 2018 e 2019. Entre eles destacamos o artigo de
“Axelrud et al., Polygenic Risk Score for Alzheimer’s Disease: Implications for Memory Performance and Hippocampal” Volumes in Early Life, publicado no periódico americano de maior prestígio,
o American Journal of Psychiatry.
2.2 Projeto Primeiros Laços
O projeto Primeiros Laços (www.primeiroslacos.com) busca testar um programa de visitação
domiciliar com foco em gestantes adolescentes (entre 14 e 20 anos de idade) em alta vulnerabilidade e seus filhos, iniciando no primeiro trimestre de gestação até o segundo ano de vida da criança.
Tem como objetivos desenvolver habilidades parentais sensíveis e responsivas, apoiar o desenvolvimento de um plano de vida para a mãe e sua família, melhorar aspectos relacionados à saúde da
gestante e posteriormente do seu filho. Com isso, tem como objetivo final promover o desenvolvimento infantil. Finalizamos com sucesso a intervenção até os 24 meses de idade das crianças,
completando assim o Estudo I Programa Primeiros Laços, que envolveu 80 duplas mães e filhos.
Três artigos diretamente relacionado com esta pesquisa foram elaborados neste ano. O
primeiro deles foi aceito para publicação em 10 de maio na revista Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging. Vale destacar a primeira autora, Dra. Elizabeth Shephard,
do King´s College. Shephard acaba de finalizar um ano como pesquisadora visitante no INPD.
Atraída por nossa linha de pesquisa e banco de dados ela agora estendeu seu período no Brasil e
fará seu pós doutorado sob supervisão do Professor Guilherme Polanczyk, principal investigador
desta pesquisa.
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I. Effects of maternal psychopathology and education level on neurocognitive development in infants of adolescent mothers living in poverty in Brazil. Elizabeth Shephard 1,2* ,
Daniel Fatori 1 , Larissa Rezende Mauro 1 , Mauro V de Medeiros Filho 1 ,Marcelo Q
Hoexter 1 , Anna M Chiesa 3 , Lislaine A Fracolli 3 , Helena Brentani 1 , Alexandre AFerraro 1 , Charles A Nelson III 4,5 , Euripedes C Miguel 1; Guilherme V Polancyk 1*
Abstract
Background
Adolescent motherhood remains common in developing countries and is associated with
risk-factors that adversely impact infant neurodevelopment, including poverty, low maternal education and increased maternal psychopathology. Yet, no published work has assessed how these
factors affect early brain development in developing countries.
Methods
This pilot study examined effects of maternal psychopathology and education on early
neurocognitive development in a sample of adolescent mothers (n = 50, final n = 31) and their
infants living in poverty in São Paulo, Brazil. Maternal symptoms of anxiety, depression and
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and education level were assessed during pregnancy. Infant neurocognitive development was assessed at age 6 months with oscillatory power
and functional connectivity in the theta (4-6Hz), alpha (6-9Hz) and gamma (30-50Hz) frequencies derived from resting-state electro-encephalography (EEG), temperament (negative affect,
attention/regulation), and cognitive, language and motor skills. Cluster-based permutation testing and graph-theoretical methods were used to identify alterations in oscillatory power and
connectivity that were associated with maternal psychopathology and education. Correlations
between power and connectivity alterations were examined in relation to infants’ overt cognitive-behavioural abilities.
Results
Increased maternal anxiety and lower maternal education were associated with weaker oscillatory connectivity in alpha-range networks. Infants with the weakest connectivity in the alpha
network associated with maternal anxiety also showed the lowest cognitive ability. Greater maternal anxiety and ADHD were associated with increased absolute and relative theta power.
Conclusions
Our findings highlight the importance of addressing maternal psychopathology and improving
education in poor adolescent mothers to prevent negative effects on infant neurodevelopment.
Em preparação encontram-se os dois artigos abaixo:
II. The effects on child development of a nurse home visitation program for pregnant youth
living in adverse conditions: a randomized controlled trial.
III. eDiary of maternal care in the context of a home-visiting intervention for adolescent mothers in an urban deprived area of Sao Paulo
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Atualmente, estamos conduzindo o Estudo II – Primeiros Laços, que incluiu modificações
menores no protocolo de intervenção e de avaliação. Iniciamos em junho de 2018 a inclusão de
participantes através da busca em 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) na Região Oeste da cidade de São Paulo. Até o momento, foram randomizados 97 participantes. Em função da dificuldade em incluir participantes, o que se relaciona ao perfil da população estudada, recentemente
finalizamos a colaboração com as unidades de saúde do Hospital Albert Einstein na região de Paraisópolis, onde iremos também recrutar participantes. Paralelamente ao recrutamento, já estamos realizando as avaliações cegas de 30 semanas de gestação (realizadas em 29 participantes,
o que representa 76% das elegíveis), 3 meses (realizadas em 6 participantes, o que representa
40% das elegíveis). Até o momento houve 33 nascimentos, tendo sido coletadas 20 amostras
de sangue de cordão umbilical e de placenta. O fluxograma que descreve os participantes do
estudo randomizados e acompanhados ao longo do tempo encontra-se abaixo. Este projeto está
articulado com outros dois projetos de pesquisa. O primeiro é o Projeto Temático Intervenções na
primeira infância e trajetórias de desenvolvimento cognitivo, social e emocional, sob responsabilidade do Professor Guilherme Vanoni Polanczyk (Processo 2016/22455-8). O segundo projeto é
o CPE Centro Brasileiro para o Desenvolvimento na Primeira Infância, recentemente submetido à
FAPESP sob responsabilidade do Prof. Naércio Aquino Menezes Filho (INSPER), do qual participam os Profs. Anna Maria Chiesa, Euripedes Constantino Miguel Filho, Guilherme V. Polanczyk,
Helena Brentani e Lislaine Fracolli.
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CONSORT FLOW DIAGRAM ESTUDO PRIMEIROS LAÇOS
Enrollment
Registered (n= 414)

Excluded at registration (n= 25)
 UBS – out of the way (n=25)
•
Age (n=8)
•
Gestational time (n=17)

Assessed for eligibility (n=389)

Scheduling possible (n=30)
•
•
•
•

House search (n= 10)
New names (n= 14)
Scheduled (n= 5 )
UBS- medical consulation (n= 1 )

Excluded at telephonic pre-screening (n= 154)
•
Abortion (n= 18)
•
Risk pregnancy (n= 3)
•
More than one child (n= 18)
•
Moved (n= 5)
•
Is not pregnancy (n= 1)
•
Syphilis (n= 3)
•
Refusal (n= 41)
•
Gestational time (n= 55)
•
Out of class (n= 4)
•
Over age (n= 3)
•
There is no legal person (n= 2)
•
UBS -judicial measure (n= 1)
 Could not contact (n= 43)
 We could not schedule the visit (n=15)

Assessments at EDD (n=147)
Did not attend the appointment (n= 48)

Excluded – EDD (n=2)
Randomized (n=97)

•
•

Intellectual deficit (n=1)
Schizophrenia (n= 1)

Allocation
Allocated to control group (n= 48)

Allocated to intervention group (n= 49)

Follow-Up
 Performance 30 weeks = (48)
•
Abortion (n=1)
•
Desist (n=1)
•
Realized (n=29)
•
Trying to contact (n=2)
•
Waiting period(n=15)

 Performance 30 weeks = (49)
•
Abortion (n=2)
•
Desist (n=4)
•
Moved (n=4)
•
Realized (n= 22)
•
Trying to contact (n= 2)
•
Waiting period(n= 15)

 Performance 3 months = (48)
•
•
•
•
•

Abortion (n=1)
Desist (n=1)
Realized (n=2)
Scheduled (n=1)
Waiting period(n=43)

Performance 3 months = (49)
•
•
•
•
•
•

Abortion (n=2)
Desist (n=4)
Moved (n=4)
Realized (n=4)
Scheduled (n=1)
Waiting period(n= 34)
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Paralelamente, esforços para realizar um trabalho de excelência tem sido implementado no
aprimoramento da equipe. Enfermeiras que atuam no programa de visitação a jovens gestantes ingressaram na pós-graduação. Atualmente temos dois Mestrados Profissional em Atenção
Primária à Saúde do SUS, dois Mestrados em andamento no Programa de Pós-graduação em
Psiquiatria e um Mestrado em andamento no Programa de Pós Graduação de Enfermagem em
Saúde Coletiva e um Doutorado finalizado.
O projeto Primeiros Laços projeto foi contemplado em 2018 com o Prêmio Abril-DASA
de Inovação em Medicina Social (https://saude.abril.com.br/medicina/os-campeoes-do-premio-abril-dasa-de-inovacao-medica/). O Prêmio busca reconhecer as inciativas nacionais que, de
forma inovadora, tentam desenvolver opções que buscam melhorar a vida da população. A escolha dos vencedores segue duas etapas, sendo um júri indicado pelos organizadores e uma etapa
aberta à escolha da população.

Entrega do Prêmio Abril & Dasa em Inovação Médica para os
pesquisadores do Projeto Primeiros Laços.
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3
Formação de Recursos Humanos

3. Formação 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 neurociência do desenvolvimento e a disseminação dessas iniciativas e treinamento para algumas
áreas menos desenvolvidas do país. Dentre as nossas iniciativas buscamos: formar pesquisadores de nível internacional; promover a nucleação de pesquisadores em áreas emergentes e
carentes no país; ampliar formação de profissionais que possam identificar e tratar de casos incipientes de transtornos mentais graves; auxiliar países de baixa renda a desenvolver formação de
recursos humanos de qualidade para atuar em saúde mental de bom nível e com isso ampliar o
acesso global aos tratamentos; atrair jovens talentos para usar os dados coletados no estudo de
coorte através da iniciação científica; e atrair alunos estrangeiros para colaborar com perguntas
próprias no uso de dados coletados pelo estudo de coorte. Estas ações estão consoantes com
os objetivos propostos pelo INPD, demonstrando a importância deste investimento na inserção
internacional do país.
O eixo de recursos humanos tem suas ações pautadas pelas diretrizes descritas no projeto
original divididos em seis pontos: a) formar pesquisadores de nível internacional; b) promover a
nucleação de pesquisadores em áreas emergentes e carentes no país; c) ampliar formação de
profissionais que possam identificar e tratar de casos incipientes de transtornos mentais graves
e d) auxiliar países de baixa renda a desenvolver formação de recursos humanos de qualidade
para atuar em saúde mental de bom nível e com isso ampliar o acesso global aos tratamentos;
e) atrair jovens talentos para usar os dados coletados no estudo de coorte através da iniciação
científica; e f) atrair alunos estrangeiros para colaborar com perguntas próprias no uso de dados
coletados pelo estudo de coorte. Estas ações estão consoantes com os objetivos propostos
pelo INPD para esse eixo (descritos abaixo), demonstrando a importância deste investimento na
inserção internacional do país.
Objetivo 1: Desenvolver um Programa Internacional Tripartite Especial de Pós-Graduação em
Neurociência Translacional do Desenvolvimento.
Tabela 2: Resumo atividades do programa Tripartite:

Atividade

Descrição

Status

Detalhes

Criação do programa

Aprovação nas 3 universidades

Realizado

Finalizado em 2017

Inclusão de alunos

Etapa piloto inclusão de 1 aluno.

Realizado

Primeiro aluno incluído
para etapa piloto

Seleção de alunos

Seleção de novos alunos em 2018

Realizado

6 novos alunos incluídos

Alunos concluintes

Alunos concluintes desde início do
projeto

3 alunos

3 alunos concluíram o
programa

Seleção de alunos

Seleção de novos alunos em 2019

Realizado

4 novos alunos incluídos

Alunos em andamento

Alunos cursando o programa atualmente 6 alunos

6 alunos cursando o
programa
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3.1 Programa internacional Tripartite
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 foco na formação de 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 têm
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.
No ano de 2019 quatro novos alunos foram incorporados ao programa, sendo dois da UNIFESP (Elson Asevedo e Graccielle Cunha), um da UFRGS (Diego Librenza Garcia) e um da USP
(Lais Razza). Neste mesmo ano, dois alunos da UFRGS finalizaram o programa (Arthur Caye e
Lucas Primo).
O Tripartite conta neste momento com seis alunos, sendo três da UNIFESP (Carolina Ziebold, Elson Asevedo, e Graccielle Cunha), um da UFRGS (Diego Librenza Garcia), e dois da USP
(Luiza Sugaya e Lais Razza). Os alunos que concluem o programa Tripartite USP-UNIFESP-UFRGS recebem diploma de doutorado pela sua instituição de origem acrescido de uma certificação destas outras duas universidades. Para tal, 30% dos créditos oferecidos em sua Instituição
deverão ser cumpridos em disciplinas do programa Tripartite.
No tópico a seguir descrevemos a produção científica dos alunos concluintes, e que hoje
encontram-se em plena consolidação de liderança acadêmica.
3.1.1 Concluintes do Tripartite
Lucas Primo de Carvalho Alves – UFRGS
O Dr. Lucas Primo defendeu sua tese na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em
fevereiro de 2019, tese orientada pela Prof. Dra. Neusa Sica da Rocha, “Avaliação da Gravidade
dos Sinais e Sintomas Melancólicos da Depressão Maior Através da Análise de Rasch e sua Associação com Marcadores Biológicos”.
A depressão melancólica é um subtipo de transtorno depressivo maior (TDM) possivelmente mais associado a variáveis biológicas. Seis itens da HDRS-17 (HAM-D6) (humor deprimido,
sentimento de culpa, trabalho e atividades, ansiedade psíquica, sintomas somáticos e retardo
psicomotor) parecem representar um constructo mais associado a melancolia. Essa escala pode
ser avaliada pela análise estatística de Rasch, que possibilita um ordenamento da gravidade
dos sinais e sintomas do transtorno. A associação de sinais e sintomas HAM-D6 com variáveis
de novas teorias neurobiológicas do TDM, como a teoria neurotrófica e a teoria inflamatória,
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podem auxiliar tanto no entendimento da neurobiologia do TDM, como na busca por novos alvos
terapêuticos. O objetivo geral da tese foi avaliar o ordenamento de gravidade (hierarquia) dos
sintomas melancólicos da HAM-D6 e associá-los a variáveis de novas teorias neurobiológicas
da depressão. A tese foi composta de 5 artigos. Pacientes admitidos em unidade de internação
psiquiátrica com diagnóstico de TDM, entre 2011 e 2013, foram avaliados. No estudo 1, foram
coletados dados clínicos com as escalas HDRS-17, Clinical Global Impression (CGI) e Global
Assessment of Functioning (GAF) na admissão hospitalar e comparados com dados coletados
na alta. Para os estudos 2, 4 e 5 foram utilizados os dados somente da admissão hospitalar.
A análise de Rasch da escala HAM-D6, no estudo 2, foi realizada no software RUMM2020. As
associações entre os sinais e sintomas da HAM-D6 e os marcadores biológicos, nos estudos 4
e 5, foram através de regressões lineares múltiplas, controladas para covariáveis confundidoras.
Resultados: Estudo 1: Os pacientes que realizaram ECT apresentaram-se mais graves na
admissão psiquiátrica, em comparação àqueles que realizaram apenas tratamento farmacológico. As taxas de remissão e resposta foram semelhantes nos grupos (58,1% e 84,3%, respectivamente, no grupo ECT; 58,7% e 75,5%, respectivamente, no grupo psicofármaco, sem
significância estatística). Estudo 2: A HAM-D6 apresentou as propriedades de escalabilidade e de
possibilidade de ordenamento de sintomas, enquanto a HDRS-17, não. Os sinais e sintomas, em
ordenamento crescente de gravidade, foram humor deprimido, trabalho e atividades, sintomas
somáticos, ansiedade psíquica, sentimento de culpa e retardo psicomotor. Estudo 4: Menores níveis de BDNF foram encontrados nos pacientes com retardo psicomotor (redução de 10,07ng/ml
(IC 95% = 0,71 – 19,43); P = 0,03). Estudo 5: Trabalho e atividades foi associado a menores níveis
de TNF-α (β = -0,18; P = 0,04) e maiores níveis de IL-10 (β = 0,2; P = 0,03). Humor deprimido foi
associado a maiores níveis de IL-4 (β = 0,23; P = 0,02). Retardo psicomotor apresentou maiores
níveis de IL-6 (β = 0,21; P = 0,02).
Conclusões: A HAM-D6 parece representar um constructo unidimensional (depressão melancólica), com seus sintomas podendo ser ordenados em gravidade. Sintomas menos graves
como trabalho e atividades e humor deprimido foram associados a um padrão de resposta anti-inflamatório. O sinal mais grave, retardo psicomotor, foi associado a um padrão pró-inflamatório
(aumento de IL-6) e a diminuição de BDNF. Esses achados podem contribuir para encontrar alvos
mais específicos para novos alvos terapêuticos da depressão.
Produção Científica dos últimos 2 anos (2017 – 2018):
1. VALDIVIA, LUCIANNE J.; ALVES, LUCAS P.C.; ROCHA, NEUSA S. Spiritual Health and
Life-Orientation Measure: Psychometric properties of the Brazilian Portuguese version.
JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY, v. online, p. 135910531775161-11, 2018.
2. PRIMO DE CARVALHO ALVES, LUCAS; SICA DA ROCHA, NEUSA. Lower levels of
brain-derived neurotrophic factor are associated with melancholic psychomotor retardation among depressed inpatients. BIPOLAR DISORDERS, v. 00, p. 1-7, 2018.
3. PRIMO DE CARVALHO ALVES, LUCAS; PIO DE ALMEIDA FLECK, MARCELO ; BONI,
ALINE ; SICA DA ROCHA, NEUSA . The Major Depressive Disorder Hierarchy: Rasch
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Analysis of 6 items of the Hamilton Depression Scale Covering the Continuum of Depressive Syndrome. PLOS ONE, v. 12, p. e0170000, 2017.
4. PRIMO DE CARVALHO ALVES, LUCAS; SICA DA ROCHA, NEUSA. Debate on -Defining melancholia: A core mood disorder-. BIPOLAR DISORDERS, v. 00, p. 1-2, 2017.
LIVROS PUBLICADOS
1. Alex Jones Flores Cassenote; Lucas Primo de Carvalho Alves. Principais Temas em
Epidemiologia, 1. ed. São Paulo: Medcel Editora e Eventos LTDA, 2018. Vol. 3.
2. Alex Jones Flores Cassenote; Lucas Primo de Carvalho Alves. Principais Temas em
Epidemiologia, 1. ed. São Paulo: Medcel Editora e Eventos LTDA, 2018. Vol. 4.
CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS
1. CORDIOLI, A. V.; PRIMO DE CARVALHO ALVES, LUCAS; VALDIVIA, LUCIANNE J;
ROCHA, N. S. As principais psicoterapias: fundamentos teóricos, técnicas, indicações e
contraindicações. In: Aristides Volpato Cordioli; Eugenio Horacio Grevet. (Org.). Psicoterapias – Abordagens atuais. 1ed.Porto Alegre: Artmed, 2018, v. 1, p. 25-45.
2. BRAGA, D. T.; PROVIN, M. X.; PRIMO DE CARVALHO ALVES, LUCAS. Dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares e hipnose. In: Aristides Volpato Cordioli;
Eugenio Horacio Grevet. (Org.). Psicoterapias – Abordagens atuais. 1ed.Porto Alegre: Artmed, 2018, v. 1, p. 265-281.
Arthur Caye – UFRGS
O Dr. Arthur Caye da Universidade Federal do Rio Grande do Sul defendeu sua tese de doutorado, em dezembro de 2018, sob supervisão do Prof. Luiz Rohde “The developmental course
of attention-deficit/hyperactivity disorder: persistence, remission and emergence of symptoms
from childhood to adulthood (O curso desenvolvimental do transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade: persistência, remissão e emergência de sintomas da infância até a idade adulta).
Os artigos originais incluídos em sua defesa de doutorado são descritos abaixo:
1. Caye A, Rocha TB, Anselmi L, Murray J, Menezes AM, Barros FC, Gonçalves H, Wehrmeister F, Jensen CM, Steinhausen HC, Swanson JM, Kieling C, Rohde LA. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Trajectories From Childhood to Young Adulthood: Evidence From a Birth Cohort Supporting a Late-Onset Syndrome. JAMA Psychiatry. 2016 Jul
1;73(7):705-12. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.0383.
2. Caye A, Spadini AV, Karam RG, Grevet EH, Rovaris DL, Bau CH, Rohde LA, Kieling C. Predictors of persistence of ADHD into adulthood: a systematic review of the literature and meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2016 Nov;25(11):1151-1159. Epub 2016 Mar 28.
3. Caye A, Swanson J, Thapar A, Sibley M, Arseneault L, Hechtman L, Arnold LE, Niclasen
J, Moffitt T, Rohde LA. Life Span Studies of ADHD-Conceptual Challenges and Predictors
of Persistence and Outcome. Curr Psychiatry Rep. 2016 Dec;18(12):111.
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4. Caye A, Sibley M, Swanson JM, Rohde LA. Late-onset ADHD: Understanding the evidence and building theoretical frameworks. Curr Psychiatry Rep. 2017 Nov 13;19(12):106.
doi: 10.1007/s11920-017-0858-7.
Outros artigos e cartas publicados no período do doutorado:
1. Caye A, Menezes AM, Rohde LA. Child vs Adult Onset of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder—Reply. JAMA Psychiatry. 2017 Apr 1;74(4):421-422. doi: 10.1001/
jamapsychiatry.2016.2782.
2. Caye A, Swanson JM, Coghill D, Rohde LA. Treatment strategies for ADHD: an evidence-based guide to select optimal treatment. Mol Psychiatry. 2019 Mar;24(3):390-408. doi:
10.1038/s41380-018-0116-3. Epub 2018 Jun 28.
3. Caye A, Passos IC, Kunz M, Kauer-Sant’anna M. Response to lithium has a neurobiological signature. Mol Psychiatry. 2018 Apr 24. doi: 10.1038/s41380-018-0050-4.
4. Sibley MH, Rohde LA, Swanson JM, Hechtman LT, Molina BSG, Mitchell JT, Arnold LE,
Caye A, Kennedy TM, Roy A, Stehli A; Multimodal Treatment Study of Children with ADHD
(MTA) Cooperative Group. Late-Onset ADHD Reconsidered With Comprehensive Repeated Assessments Between Ages 10 and 25. Am J Psychiatry. 2018 Feb 1;175(2):140149. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17030298.
5. Caye A, Axelrud LK, Salum GA. Traumatic brain injury and dementia. Lancet Psychiatry.
2018 Oct;5(10):782-783. doi: 10.1016/S2215-0366(18)30187-1.
6. Zimerman A, Caye A, Zimerman A, Salum GA, Passos IC, Kieling C. Revisiting the Werther Effect in the 21st Century: Bullying and Suicidality Among Adolescents Who Watched
13 Reasons Why. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2018 Aug;57(8):610-613.e2. doi:
10.1016/j.jaac.2018.02.019.
7. Rosa GSD, Andrades GS, Caye A, Hidalgo MP, Oliveira MAB, Pilz LK. Thirteen Reasons
Why: The impact of suicide portrayal on adolescents’ mental health. J Psychiatr Res. 2019
Jan;108:2-6. doi: 10.1016/j.jpsychires.2018.10.018. Epub 2018 Oct 30.
8. Caye A, Kieling RR, Rocha TB, Graeff-Martins AS, Geyer C, Krieger F, Manfro GG, Brentani H, Isolan L, Rosário MC, Grassi-Oliveira R, Caetano SC, Moriyama T, Rohde LA, Kieling
C. Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children – Present
and Lifetime Version (K-SADS-PL), DSM-5 update: translation into Brazilian Portuguese.
Braz J Psychiatry. 2017 Oct-Dec;39(4):384-386. doi: 10.1590/1516-4446-2017-2317.
3.1.2 Seleção de Novos Alunos Tripartite
A seleção de novos alunos se dá através de edital que é circulado nos três programas de
pós-graduação. No momento de escrita deste relatório (abril 2019) já realizamos 2 seleções de
alunos. Para concorrer a uma vaga o candidato deve apresentar comprovante de matrícula no
programa de Doutorado de uma das instituições participantes, e ter pelo menos um artigo A1
ou dois artigos A2 como primeiro autor publicado ou com aceite para publicação. Os alunos
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selecionados devem 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. A banca de
seleção é formada por um orientador de cada programa de pós-graduação: Prof. Luiz Rohde da
UFRGS; Prof. Eurípedes Miguel da USP; e Prof. Jair Mari da UNIFESP. O anexo 1 deste relatório
apresenta o edital da última seleção.
3.1.2.1. Alunos Tripartite Selecionados em 2018
Neste tópico apresentamos um resumo dos alunos que foram selecionados em edital de
2018. Além de sua produção até o momento da inscrição, os alunos apresentam uma carta de
interesse em inglês descrevendo seus planos futuros. Nosso objetivo neste programa é investir na
formação e psiquiatras pesquisadores genuinamente dedicados a psiquiatria do desenvolvimento.
Elson Asevedo – UNIFESP
Desde 2018, o Dr. Asevedo publicou 6 artigos em periódicos internacionais, sendo 1 como
primeiro autor. Em 2018 mantive atividades como coordenador dos estudos de campo para a
revisão do capítulo de transtornos mentais da CID-11 no Brasil. E desde o segundo semestre
de 2018, vem planejando as análises para o estudo: “Determinants for the sex difference on the
prevalence of depression and self-harm in adolescents”, sob orientação do Prof. Jair Mari.
Produção Científica dos últimos dois anos
1. 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.
2. Rizzo LB, Swardfager W, Maurya PK, Graiff MZ, Pedrini M, Asevedo E, Cassinelli AC,
Bauer ME, Cordeiro Q, Scott J, Brietzke E, Cogo-Moreira H. An immunological age index
in bipolar disorder: A confirmatory factor analysis of putative immunosenescence markers
and associations with clinical characteristics. Int J Methods Psychiatr Res. 2018 Dec;27(4)
3. Reed GM, Sharan P, Rebello TJ, Keeley JW, Elena Medina-Mora M, Gureje O, Luis Ayuso-Mateos J, Kanba S, Khoury B, Kogan CS, Krasnov VN, Maj M, de Jesus Mari J, Stein
DJ, Zhao M, Akiyama T, Andrews HF, Asevedo E, Cheour M, Domínguez-Martínez T,
El-Khoury J, Fiorillo A, Grenier J, Gupta N, Kola L, Kulygina M, Leal-Leturia I, Luciano M,
Lusu B, Nicolas J, Martínez-López I, Matsumoto C, Umukoro Onofa L, Paterniti S, Purnima S, Robles R, Sahu MK, Sibeko G, Zhong N, First MB, Gaebel W, Lovell AM, Maruta T,
Roberts MC, Pike KM. The ICD-11 developmental field study of reliability of diagnoses of
high-burden mental disorders: results among adult patients in mental health settings of 13
countries. World Psychiatry. 2018 Jun;17(2):174-186.
4. Reed GM, Keeley JW, Rebello TJ, First MB, Gureje O, Ayuso-Mateos JL, Kanba S, Khoury
B, Kogan CS, Krasnov VN, Maj M, de Jesus Mari J, Sharan P, Stein DJ, Zhao M, Akiyama
T, Andrews HF, Asevedo E, Cheour M, Domínguez-Martínez T, El-Khoury J, Fiorillo A,
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Grenier J, Gupta N, Kola L, Kulygina M, Leal-Leturia I, Luciano M, Lusu B, Martínez-López
JNI, Matsumoto C, Odunleye M, Onofa LU, Paterniti S, Purnima S, Robles R, Sahu MK,
Sibeko G, Zhong N, Gaebel W, Lovell AM, Maruta T,Pike KM, Roberts MC, Medina-Mora
ME. Clinical utility of ICD-11 diagnostic guidelines for high-burden mental disorders: results
from mental health settings in 13 countries. World Psychiatry. 2018 Oct;17(3):306-315
5. Vistorte AOR, Ribeiro W, Ziebold C, Asevedo E, Evans-Lacko S, Keeley JW, Gonçalves
DA, Palacios NG, Mari JJ. Clinical decisions and stigmatizing attitudes towards mental
health problems in primary care physicians from Latin American countries. PLoS One.
2018 Nov 15;13(11)
6. Jaen-Varas D, Mari JJ, Asevedo E, Borschmann R, Diniz E, Ziebold C, Gadelha A. The
association between adolescent suicide rates and socioeconomic indicators in Brazil: a
10-year retrospective ecological study. Braz J Psychiatry. 2019 Feb 18.
Graccielle Rodrigues da Cunha Asevedo- UNIFESP
Sob orientação do prof. Dr. Ary Gadelha de Alencar Araripe Neto, e orientação dos prof. Dr.
Rodrigo Affonseca Bressan, coordenador do Eixo de Pesquisa do INPD e Profa. Dra. Cristiane
Silvestre de Paula, a aluna Graccielle vem se dedicado a um projeto focado na perspectiva de
prevenção dos Transtornos Mentais. O objetivo será investigar a questão de risco para o avanço
na identificação precoce e prevenção dos TM. Seus estudos permeiam 4 eixos: 1 – Realizar uma
revisão do conceito de risco e propor uma definição mais precisa; 2 – Desenvolver uma calculadora de risco para o desenvolvimento de TM na infância e adolescência; 3 – Verificar como uma
boa sociabilidade pode influenciar no desenvolvimento de TM e 4 – Investigar as experiências
psicóticas como um fator de risco para TM no geral.
Produção científica dos últimos 2 anos
1. Dal Mas, C., Nani, J. V., Noto, C., Yonamine, C. M., da Cunha, G. R., Mansur, R. B., ... &
Brietzke, E. (2019). Ndel1 oligopeptidase activity as a potential biomarker of early stages
of schizophrenia. Schizophrenia research.
2. Mahdi, S., Albertowski, K., Almodayfer, O., Arsenopoulou, V., Carucci, S., Dias, J. C., ...
& da Cunha, G. R. (2018). An international clinical study of ability and disability in autism
spectrum disorder using the WHO-ICF framework. Journal of autism and developmental
disorders, 48(6), 2148-2163.
3. Paula, C. S., Cunha, G. R., Bordini, D., Brunoni, D., Moya, A. C., Bosa, C. A., ... & Cogo-Moreira, H. (2018). Identifying Autism with a Brief and Low-Cost Screening Instrument—
OERA: Construct Validity, Invariance Testing, and Agreement Between Judges. Journal of
autism and developmental disorders, 1-12.
4. Zeni-Graiff, M., Rios, A. C., Maurya, P. K., Rizzo, L. B., Sethi, S., Yamagata, A. S., ... &
Zugman, A. (2017). Peripheral levels of superoxide dismutase and glutathione peroxidase
in youths in ultra-high risk for psychosis: a pilot study. CNS spectrums, 1-5.
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5. Mansur, R. B., Rizzo, L. B., Santos, C. M., Asevedo, E., Cunha, G. R., Noto, M. N., ... &
Brietzke, E. (2017). Plasma copeptin and metabolic dysfunction in individuals with bipolar
disorder. Psychiatry and clinical neurosciences, 71(9), 624-636.
6. Maurya, P. K., Rizzo, L. B., Xavier, G., Tempaku, P. F., Zeni-Graiff, M., Santoro, M. L., ... &
Maes, M. (2017). Shorter leukocyte telomere length in patients at ultra high risk for psychosis. European Neuropsychopharmacology, 27(5), 538-542.
Diego Librenza Garcia – UFRGS
De 2017 a setembro de 2018, o Dr. Librenza Garcia esteve envolvido em atividades de
pesquisa na UFRGS sob supervisão do professor Ives Cavalcante Passos, com ênfase no uso de
técnicas de machine learning para construção de modelos preditivos em psiquiatria, com foco
em desfechos relevantes em transtornos de humor e suicídio. Desde outubro de 2018 se encontra na McMaster University, no Canadá, fazendo um fellowship com o professor Flavio Kapczinski.
Suas atividades de pesquisa envolvem técnicas de machine learning associadas com diferentes
modalidades de capturas de dados. Estas técnicas incluem captura de movimentos oculares,
medidas de eletroencefalograma após estimulação com pulsos de estimulação magnética transcraniana (EEG+TMS), digital phenotyping (captura de dados de smartphone momento-a-momento que geram marcadores de humor, comportamento e cognição em tempo real da interação
usuário-device), captura de voz, e processamento de textos (aplicados a prontuários eletrônicos
e mídias sociais). Está trabalhando com predicão de resposta à terapia cognitiva comportamental
com marcadores de EEG+TMS, e predição de tratamento em ensaios clínicos em andamento
na McMaster University com o uso das modalidades de captura de dados citadas acima. Além
do uso de machine learning na modalidade supervised (que gera estes modelos preditivos), também está trabalhando com unsupervised machine learning, técnica que pode ser usada para
encontrar clusters relevantes dentro de uma amostra. Nessa linha, está analisando uma amostra
de pacientes com tentativa de suicídio para encontrar diferentes endofenótipos baseados em
dados clínicos e genéticos que representem diferentes trajetórias até esse desfecho. Além disso,
coordena um time de Big data analytics/Data Science que inclui o ensino destas técnicas usando
softwares como R e Python, com o objetivo de estimular mais estudos nessa área. Os objetivos
destas linhas de pesquisa incluem: (1) predição de desfechos relacionados a transtornos psiquiátricos, incluindo suicídio, resposta a tratamento e prejuízo funcional; (2) desenvolvimento de marcadores mais objetivos em psiquiatria através da incorporação de novas tecnologias e modalidades de dados e (3) busca de endofenótipos com aplicação clínica que possam ser relacionados
com trajetórias dentro dos transtornos e, no futuro, gerar formas mais objetivas de diagnosticar
em psiquiatria, com o desenvolvimento de categorias diagnósticas que representem de forma
mais acurada as bases neurobiológicas dos transtornos psiquiátricos.
Publicações nos últimos dois anos:
1. de Ávila Berni G, Rabelo-da-Ponte FD, Librenza-Garcia D, Boeira MV, Kauer-Sant’Anna M, Passos IC, Kapczinski F. Potential use of text classification tools as signatures of
suicidal behavior: A proof-of-concept study using Virginia Woolf’s personal writings. PLoS
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One. 2018 Oct 24;13(10):e0204820. doi: 10.1371/journal.pone.0204820. eCollection
2018. Erratum in: PLoS One. 2018 Nov 16;13(11):e0207963. PubMed PMID: 30356303;
PubMed Central PMCID: PMC6200194.
2. Librenza-Garcia D, Kotzian BJ, Yang J, Mwangi B, Cao B, Pereira Lima LN, Bermudez
MB, Boeira MV, Kapczinski F, Passos IC. The impact of machine learning techniques in the
study of bipolar disorder: A systematic review. Neurosci Biobehav Rev. 2017 Sep;80:538554. doi: 10.1016/j.neubiorev.2017.07.004. Epub 2017 Jul 18. Review. PubMed PMID:
28728937.
3. Kapczinski NS, Mwangi B, Cassidy RM, Librenza-Garcia D, Bermudez MB, Kauer-Sant’anna M, Kapczinski F, Passos IC. Neuroprogression and illness trajectories in bipolar disorder.
Expert Rev Neurother. 2017 Mar;17(3):277-285. doi: 10.1080/14737175.2017.1240615.
Epub 2016 Oct 3. Review. PubMed PMID: 27659841.
4. Pinto JV, Passos IC, Librenza-Garcia D, Marcon G, Schneider MA, Conte JH, da Silva JPA, Lima LP, Quincozes-Santos A, Kauer-Sant Anna M, Kapczinski F. Neuron-glia
Interaction as a Possible Pathophysiological Mechanism of Bipolar Disorder. Curr Neuropharmacol. 2018;16(5):519-532. doi: 10.2174/1570159X15666170828170921. Review.
PubMed PMID: 28847296; PubMed Central PMCID: PMC5997869.
Laís Boralli Razza – USP
A aluna Laís Boralli Razza é doutoranda pelo Programa de Psiquiatria da FMUSP e foca seus
estudos na área de neuromodulação. Atualmente tem seu trabalho de doutoramento intitulado
“Alterações na Perfusão Cerebral Induzidas por Estimulação Transcraniana no Córtex Pré-Frontal: Um Estudo Randomizado, Placebo-Controlado Utilizando 99mTc SPECT” como principal
projeto em andamento. Nos últimos dois anos participou de cinco publicações, incluindo papers
como JAMA Psych e The New England Journal of Medicine.
Entre estas publicações, possui artigos como primeira autora no jornal Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry.
1. BRUNONI, AR.; SAMPAIO, B; MOFFA, AH; APARÍCIO, LV; GORDON, P; KLEIN, I; RIOS,
RM. ; RAZZA, LB.; LOO, C; PADBERG, F; VALIENGO, L. Noninvasive brain stimulation in
psychiatric disorders: a primer. REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA, 2019.
2. RAZZA, LB.; MOFFA, AH. et al. A systematic review and meta-analysis on placebo response to repetitive transcranial magnetic stimulation for depression trials. PROGRESS IN
NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, 2018.
3. BRUNONI, AR; CHAIMANI, A; MOFFA, AH. ; RAZZA, LB. et al. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation for the Acute Treatment of Major Depressive Episodes. JAMA
Psychiatry, 2017.
4. FERNANDES, RA.; FIQUER, JT.; GORENSTEIN, C; RAZZA, LB; et al. Nonverbal behaviors are associated with increased vagal activity in major depressive disorder: Implications
for the polyvagal theory. JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS, 2017.
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5. BRUNONI, AR.; MOFFA, AH.; SAMPAIO-JUNIOR, B; BORRIONE, L; MORENO, ML; FERNANDES, RA.; VERONEZI, B; NOGUEIRA, B; APARICIO, L.V.M.; RAZZA, LB et al. Trial
of Electrical Direct-Current Therapy versus Escitalopram for Depression. NEW ENGLAND
JOURNAL OF MEDICINE, 2017.
Relatório de Atividades dos Alunos em 2017
Os itens abaixo sumarizam a produção e atividades dos alunos anteriormente selecionados,
em atividades desenvolvidas entre o relatório do ano 1 deste INCT (escrito em abril de 2018) e
este relatório. Por se tratar de projetos de doutorado, que em alguns casos já estavam em andamento, algumas atividades descritas abrangem um período maior, para uma correta apreciação.
Carolina Ziebold – UNIFESP
Desenvolvimento da pesquisa no período fevereiro de 2017 – 01 de abril de 2019
O Projeto de Doutorado que está sendo executado por Carolina compreende uma “Avaliação da validade e reprodutibilidade das categorias diagnósticas da décima primeira edição da
Classificação Internacional dos Transtornos Mentais na Atenção Primária: CID-11 AP”. O objetivo
é examinar a validade e reprodutibilidade das categorias propostas para os sintomas ansiosos,
depressivos e somáticos apresentados por pacientes da atenção primária em cinco países e,
assim, fornecer informações para a Organização Mundial da Saúde sobre a adequação das categorias nosológicas dos transtornos mentais comuns propostas para a CID-11 AP. Os resultados
das análises preliminares do projeto foram apresentados no XVII World Congress of Psychiatry
(Outubro 2017, Berlin). Durante o final do ano 2017 e o primeiro semestre de 2018, foram concluídas as análises que permitiram a elaboração de dois artigos. O primeiro artigo foi publicado em
junho de 2018 na revista Psychological Medicine e o segundo foi publicado em fevereiro de 2019
na revista Journal of Affective Disorders. Os resultados deste último artigo foram apresentados no
XVIII World Congress of Psychiatry (Setembro 2018, Cidade do México) e no Universal Health and
Mental Health Coverage for All Congresses (Dezembro 2018, Valletta, Malta). De forma paralela,
desde agosto do ano 2017, parte do doutorado está sendo dedicado para desenvolver o projeto
Uso de Serviços Para Problemas De Saúde Mental Entre Crianças E Adolescentes: Custos, Preditores E Desfechos – Um Estudo Longitudinal, que, baseado nos dados coletados na Coorte de
alto Risco do INPD, espera ser a primeira avaliação longitudinal dos preditores e desfechos do
investimento público em serviços utilizados por crianças e adolescentes com transtornos mentais
no Brasil.
Publicações cientificas
1. Jaen-Varas, D, Mari, JJ, Asevedo, E, Diniz, E, Ziebold, C, Gadelha, A. The association
between adolescent suicide rates and macroeconomic indicators in Brazil: A 10-year retrospective ecological study. Brazilian Journal of Psychiatry, Epub February 18, 2019.https://dx.doi.org/10.1590/1516-4446-2018-0223
2. Ziebold, C., Mari, J. J., Goldberg, D. P., Minhas, F., Razzaque, B., Fortes, S., … Reed,
G. M. (2018). Diagnostic consequences of a new category of anxious depression and a
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reduced duration requirement for anxiety symptoms in the ICD-11 PHC. J Affect Disord.
2018;245:120-125. doi: 10.1016/j.jad.2018.10.082.
3. Vistorte, A., Ribeiro, W., Ziebold, C., Asevedo, E., Evans-Lacko, S., Keeley, J. W., Gonçalves, D. A., Palacios, N. G., … Mari, J. J. (2018). Clinical decisions and stigmatizing
attitudes towards mental health problems in primary care physicians from Latin American
countries. PloS one, 13(11), e0206440doi:10.1371/journal.pone.0206440
4. Fortes S, Ziebold C, Reed GM, Robles-Garcia R, Campos MR, Reisdorfer E, et al. Studying ICD-11 Primary Health Care bodily stress syndrome in Brazil: do many functional disorders represent just one syndrome? Braz J Psychiatry. 2018;00:000-000. http://dx.doi.
org/10.1590/1516-4446-2018-0003
5. Ziebold, C., Goldberg, D. P., Reed, G. M., Minhas, F., Razzaque, B., Fortes, S., … Mari,
J. J. Dimensional analysis of depressive, anxious and somatic symptoms presented by primary care patients and their relationship with ICD-11 PHC proposed diagnoses. Psychological Medicine. 2018;1–8. http://doi.org/10.1017/ S0033291718001381
6. Asevedo, E, Ziebold, C, Diniz, E; Gadelha, A, Mari, J. Ten-year evolution of suicide rates
and economic indicators in large Brazilian urban centers. Current Opinion in Psychiatry.
2018, 31(3):265-271.
7. Argolo, F, Magnavita, G, Cecchi, G, Ziebold, C, Mabunda, D, Zugman, A, …Bressan, R.
Lowering costs for large-scale screening in psychosis: a systematic review and meta-analysis of performance and value of information for speech-based psychiatric evaluation.
In press.
8. Rojas, A, Ribeiro, W, Ziebold, C, Asevedo, Evans-Lacko, S, Jaen-Varas, D, Gutierrez, N,
Mari, JJ. Adaptation and psychometric properties of the Mental Illness Clinicians’ Attitudes
Scale (MICA v4) to Brazilian Portuguese and Latin-American Spanish. In press.
9. Jaen-Varas, D, Mari, JJ, Asevedo, E, Diniz, E, Ziebold, C, Gadelha, A. A 10-year retrospective ecological study of the methods of suicide used by Brazilian adolescents. In press.
Luiza Shiguemi Sugaya-USP
A Dra. Sugaya está desenvolvendo o projeto “Estudo sobre prevalência, correlatos clínicos
e resposta ao tratamento de irritabilidade e comportamentos disruptivos e em crianças pré-escolares com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade”, sob orientação do Prof. Dr. Guilherme V. Polanczyk, da USP. A irritabilidade é um sintoma comum em crianças com Transtorno
do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), e está associado a diversos desfechos negativos.
Apesar de sua importância clínica e da necessidade de intervenções precoces, ainda faltam evidências clínicas sobre o tratamento do TDAH e irritabilidade em crianças pré-escolares. Nesse
contexto, este estudo pretende avaliar a prevalência e características clínicas de sintomas de
irritabilidade em uma amostra de crianças pré-escolares com TDAH; e investigar o efeito dos
tratamentos com metilfenidato (MTF) e treinamento parental sobre a irritabilidade e outros comportamentos disruptivos. O estudo faz parte do Estudo Mappa: Ensaio Clínico randomizado,
30

duplo-cego, controlado por placebo, que compara o uso de Metilfenidato e treinamento parental
para tratamento de pré-escolares com TDAH. No total, serão incluídas 150 crianças, com idades
entre 47 a 71 meses e diagnóstico de TDAH, as quais estão sendo randomizadas em três grupos: 1) MTF e intervenção placebo, 2) treinamento parental e placebo e 3) grupo controle, que
receberá a intervenção placebo e o placebo medicamentoso. A avaliação da irritabilidade será
feita através das escalas “Multidimensional Assesment Profile of Disruptive Behavior” (MAP-DB)
e “Affective Reactivity Index” (ARI). O estudo está pleno andamento e, até o momento, já foram
incluídas 110 crianças. A conclusão desta etapa está prevista para dezembro de 2019. Em 2018,
o Estudo Mappa foi apresentado no XV Encontro Anual do ProDAH/HCPA, em que recebeu o
prêmio de melhor trabalho entre as apresentações orais, e, em 2019 o projeto foi apresentado no
International Federation of Psychiatric Epidemiology Congress.
3.1.3 Disciplinas específicas na formação dos alunos Tripartite
As três Instituições de pós-graduação participantes do Tripartite apresentam cursos regulares em inglês que devem ser frequentados por todos alunos do programa. Além dos cursos
regulares que o INPD disponibiliza regularmente nos três programas de pós-graduação, o Tripartite oferece aos alunos cursos complementares com participação de atuantes pesquisadores
internacionais, com participação mandatória para os alunos participantes do programa Tripartite.
Para garantir sua participação os alunos recebem apoio para deslocamento providenciado pelo
INPD, a partir das regras de uso de recurso da Fapesp e CNPq.
Segue a relação dos cursos que foram realizados neste período do relatório:
1. TRANSDIAGNOSTIC APPROACHES IN NEUROSCIENCE RESEARCH (Prof. Daniel Pine
NIMH, David Ross, David Hodgins, Philip Corlett, de 19 a 21 de abril de 2018 (Anexo 2
Curso 1).
2. NEUROIMAGING PROCESSING AND ANALYSIS: ADVANCED MODULE – TRIPARTITE
(Prof. Anderson Winkler NIMH; Prof. Nicolas Crossley- Universidade Catolica do Chile e
Prof. Joao Ricardo Sato (UFABC), de 17 a 20 de setembro de 2018 (Anexo 3 Curso 2).
3. Mental Disorders from a Neurocircuit Perspective: A New Approach to Mental Disorders”
Programa Tripartite (Professores convidados James Leckman e David Ross – Yale University, Pos Doutoranda Elizabeth Shephard, King’s College e professores da USP, UNIFESP
e UFRGS), 21 e 22 de fevereiro de 2019 (Anexo 4 Curso 3).
4. Psychiatric Genetics in clinical practice Professor James McCracken, UCLA School of
Medicine, 11 a 13 de março de 2019 (Anexo 5 Curso 4).
3.1.4 O Tripartite no International Federation of Psychiatric Epidemiology
O programa tripartite tem sido apontado internacionalmente como experiência bem sucedida de formação de recursos humanos, sendo objeto de dois simpósios internacionais realizados
durante o congresso organizado pela International Federation of Psychiatric Epidemiology na cidade de São Paulo em abril de 2019. O programa do congresso pode ser verificado no Anexo 6
IFPE Programa.
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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.
3.2. Curso de Especialização em Saúde Mental da infância e Adolescência
A ideia desse curso surgiu a partir da realização do I Fórum de Debates da Unidade de
Psiquiatria da Infância e Adolescência (UPIA) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
sobre Saúde Mental da Infância e Adolescência, realizado em dezembro de 2010, e alicerça o
objetivo 2 do INPD.
O Fórum citado contou com a participação de profissionais de diversas Instituições, tais
como UNIFESP, Mackenzie, UNIBAN, UNISA, Escola de Saúde Mental do Rio de Janeiro, além
de profissionais da Prefeitura Municipal de São Paulo. A ideia principal desse Fórum foi fomentar
o diálogo entre as Universidades e as Iniciativas Públicas para identificar as melhores estratégias
para trabalhar em conjunto no sentido de melhorar a qualidade do atendimento de crianças e
adolescentes no Brasil. Assim, nasceu o CESMIA (Curso de Especialização em Saúde Mental
da infância e Adolescência). O público alvo do CESMIA é composto por profissionais de saúde
mental da infância e adolescência atuantes preferencialmente na rede pública, com pelo menos
um ano de experiência. Objetivo Geral do Curso – capacitar em saúde mental profissionais com
nível superior da área de saúde que atendem crianças e adolescentes em instituições preferencialmente públicas
Conteúdo Programático – As aulas 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 crianças 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
O CESMIA iniciou sua primeira turma em março de 2012 e até o momento já concluiu 04
turmas de formação, com cerca de 120 alunos participantes que concluíram o CESMIA. Cada
edição durou cerca de 16 meses, com carga horária total de 362 horas. Atualmente está na sua
quinta edição, contando com cerca de 42 alunos. Durante suas cinco edições, todas as atividades programadas para o CESMIA foram realizadas. A metodologia empregada no curso consiste
em técnicas de ensino-aprendizagem centradas no aluno, baseadas em problematização do
conhecimento. Desde o início do curso foram realizadas reuniões mensais com a coordenação
geral e coordenadores de disciplina para avaliação continuada dos processos envolvidos na
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execução do curso. Nestes encontros, deliberações em colegiado foram conduzidas no sentido
de sanar lacunas não previstas, obstáculos e dúvidas de ordem pedagógica e administrativa,
além de proporcionar a consolidação, sob revisão continua, das dimensões de visão, missão,
valores e metas do CESMIA.
Dois artigos relacionados ao CESMIA foram publicados neste último período:
1. Blanco-Vieira T, Ramos FADC, Lauridsen-Ribeiro E, Ribeiro MVV, Meireles EA, Nóbrega
BA, Motta Palma SM, Ratto MF, Caetano SC, Ribeiro WS, Rosário MC. (2018). A guide
for Planning and Implementing Successful Mental Health Educational Programs. J Contin
Educ Health Prof; 38(2):126-136.
2. Blanco-Vieira T, Santos M, Ferrão YA, Torres AR, Miguel EC, Bloch MH, Leckman JF, do
Rosario MC. (2019). The impact of attention deficit hyperactivity disorder in obsessive-compulsive disorder subjects. Depress Anxiety. 2019 Apr 16. doi: 10.1002/da.22898.
Objetivo 3: Estimular os novos profissionais e grupos de pesquisa de departamentos psiquiátricos emergentes selecionados no país para incorporar o referencial da Psiquiatria do Desenvolvimento.
3.3 Nucleação nos Estados – Estímulo a novos grupos de pesquisa
Esta atividade tem como objetivo apoiar grupos emergentes na formação e profissionais de
excelência e desenvolvimentos dos grupos que focam seus estudos e pesquisas da psiquiatra
do desenvolvimento. Nós selecionamos três sítios para avançar na nucleação: Bahia, Goiás e
Ceará. Como parte deste programa selecionamos o Dr. Felipe Argolo da Bahia, o Dr. Elton Diniz
do Ceará, e os doutores Andiara Saloma e Mateus Diniz de Goiás. Estes alunos têm o compromisso de retornar aos seus estados e iniciar processo de desenvolvimento de programas de
pós-graduação com atuação local, e reproduzir formação de recursos humanos para a docência
e pesquisa nestes estados emergentes, com foco na psiquiatria do desenvolvimento. O objetivo
é dar continuidade na captação de novos alunos provenientes destes três estados selecionados
para nosso programa de nucleação.
Felipe Coelho Argolo – Bahia
O Dr. Felipe Argolo tem vocação para a pesquisa e foi o primeiro selecionado para nucleação de grupo de pesquisa para atuação na Bahia. Vai desenvolver o projeto de doutorado: “Medidas automatizadas de comportamento como ferramentas para avaliação clínica” com orientação
do Prof. Rodrigo Affonseca Bressan, o candidato está com bolsa de doutorado da CAPES desde
abril de 2017.
Produção 2018-2019
1. (Correia-Melo et al., 2018; Filgueiras Filho et al., 2018; Fonseca et al., 2018; Gadelha et al.,
2018; Jesus-Nunes et al., 2018; P. M. Pan et al., 2018; P. Pan, Salum, Argolo, Gadelha, &
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Bressan, 2018; S Correia-Melo et al., 2017; Viana, Argolo, Ribeiro, Silva Junior, & Correia,
2017; Zugman et al., 2018). Comparative study of esketamine and racemic ketamine in
treatment-resistant depression: Protocol for a non-inferiority clinical trial. Medicine, 97(38).
2. Filgueiras Filho, N. M., Feitosa Filho, G. S., Solla, D. J. F., Argolo, F. C., Guimarães, P. O.,
de Mattos Paiva Filho, I., … others. (2018). Implementation of a Regional Network for ST-Segment--Elevation Myocardial Infarction (STEMI) Care and 30-Day Mortality in a Low- to
Middle-Income City in Brazil: Findings From Salvador’s STEMI Registry (RESISST). Journal
of the American Heart Association, 7(14).
3. Fonseca, L., von Nielander, L., Argolo, F., Pan, P., Bressan, R., & Gadelha, A. (2018). O12.
8. LOWER FAMILY INCOME PREDICTS PSYCHOTIC EXPERIENCES IN A COMMUNITY
SAMPLE OF YOUTHS IN BRAZIL: RESULTS FROM A 3-YEAR FOLLOW-UP STUDY.
Schizophrenia Bulletin, 44(suppl_1), S112--S112.
4. Gadelha, A., Pan, P. M., Argolo, F., Fonseca, L., von Nielander, L., & Bressan, R. (2018).
Psychotic Experiences in Childhood Predict Depressive Disorder and any Substance Use
in Adolescence: Findings from the Brazilian High Risk Cohort (HRC) Study. In EARLY INTERVENTION IN PSYCHIATRY (Vol. 12, p. 113).
5. Jesus-Nunes, A. P., Morais-de-Jesus, M., Dantas-Duarte, A., Miranda Moreira, T., Coelho
Argolo, F., de Oliveira Castro, A., … Quarantini, L. C. (2018). The Portuguese Version
of the Immunosuppressant Therapy Adherence Scale (ITAS) among Liver Transplant Recipient Patients: Translation and Psychometric Properties. Annals of Hepatology, 17(1),
104–109.
6. Pan, P. M., Gadelha, A., Argolo, F. C., Hoffmann, M. S., Arcadepani, F. B., Miguel, E. C.,
… Bressan, R. A. (2018). Childhood trauma and adolescent psychotic experiences in a
community-based cohort: The potential role of positive attributes as a protective factor.
Schizophrenia Research.
7. Pan, P., Salum, G., Argolo, F., Gadelha, A., & Bressan, R. (2018). t126. Psychotic experiences and common mental disorders in childhood and adolescence: bidirectional and
transdiagnostic associations in a longitudinal community-based study. Schizophrenia Bulletin, 44(Suppl 1), S164.
8. Zugman, A., Gadelha, A., Argolo, F., Pan, P., Rohde, L. A., Miguel, E. C., … Jackowski, A. P. (2018). F168. Psychotic Experience And Adolescent Brain Trajectory: Evidence
For Structural Alterations In Dopaminergic Regions. Schizophrenia Bulletin, 44(suppl_1),
S286--S286.
Elton Diniz – Ceará
O Dr. Elton Diniz é proveniente do Ceará, um dos estados selecionados para o programa
de nucleação do INPD. Esta desenvolvendo a pesquisa “What is the Prevalence of Treatment-Resistance Schizophrenia? A Systematic Review and Meta-analysis”, sob orientação do Prof.
Ary Gadelha. Está se especializando em avaliação crítica de literatura e lecionou uma aula sobre
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revisão sistemática no curso de metodologia que é ministrado em inglês. Tem bolsa da CAPES
para realizar seu doutorado. Nosso objetivo é atrair novos alunos com o seu perfil para catalisarmos o desenvolvimento de pesquisa no Ceará.
Produção 2018 – 2019
1. 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.
2. Jaen-varas, Denisse; Mari, Jair J.; Asevedo, Elson; Borschmann, Rohan; Diniz, Elton;
Ziebold, Carolina; Gadelha, Ary. The association between adolescent suicide rates and socioeconomic indicators in Brazil: a 10-year retrospective ecological study. Revisa Brasileira
de Psiquiatria, v. 00, p. 000-000, 2019.
Andiara Saloma e Mateus Diniz – Goiás
O projeto de nucleação de grupos de pesquisa em Goiás selecionou dois alunos para
o doutorado (Dra. Andiara Saloma e o Dr. Mateus Diniz) que participam do estudo “Applying
polygenic risk scoring for psychiatric disorders to a large family with bipolar disorder and major
depressive disorder”.
Produção 2018 – 2019:
1. de Jong S, Diniz MJA, Saloma A, Gadelha A, Santoro ML, Ota VK, Noto C; Major Depressive Disorder and Bipolar Disorder Working Groups of the Psychiatric Genomics Consortium, Curtis C, Newhouse SJ, Patel H, Hall LS, O Reilly PF, Belangero SI, Bressan RA,
Breen G. Commun Biol. 2018 Oct 8;1:163. doi: 10.1038/s42003-018-0155-y. eCollection
2018.
O objetivo do INPD é ampliar a captação de novos alunos de Goiás para auxiliar na nucleação de pesquisadores neste estado emergente.
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Transferência de Conhecimento
para a Sociedade

4. Transferência de Conhecimento para a Sociedade
No período do relatório, inúmeras atividades de transferência de conhecimento para a sociedade foram realizadas no âmbito do INPD. Todas elas estão intimamente relacionadas ao
escopo dos objetivos desse eixo que foram apresentados inicialmente na proposta e que foram
selecionados para continuidade de acordo com relatório passado, tendo em vista os cortes
no orçamento proposto que resultaram e um valor aportado significativamente menor do que
previsto. Assim, algumas iniciativas foram priorizadas em detrimento de outras. Os objetivos
priorizados foram: 1. 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; 2. 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 e 3. 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.
Vale ressaltar, como uma iniciativa de sucesso, o Curso de Riscos e Alertas para Jovens
sobre uso de Redes Sociais e Smartphones, na plataforma Educacional Jovem Doutor, detalhado no decorrer deste capítulo.
4.1 Jovem Doutor

O Programa Jovem Doutor é uma ação de difusão de conhecimento em saúde que aproxima a universidade com a comunidade. Foi criado em 2017 pelo Prof. Chao Lung Wen, chefe da
disciplina de Telemedicina do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo. O objetivo do programa é estimular a comunicação em saúde a partir de tecnologias interativas e promover a saúde através da educação. Para tal, são selecionados alunos
do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental que estejam dispostos a obter esses conhecimentos, em
turnos diferentes de sua escola. O material é desenvolvido de acordo com as necessidades da
saúde da sociedade local. Assuntos como: DST, gravidez na adolescência e alterações na puberdade são alguns dos temas abordados. Neste momento estamos priorizando temas relacionados a saúde mental como parte de nossa iniciativa conjunta com o INPD. Em Santos, o Jovem
Doutor se encontra no 5º ano consecutivo e mais de 700 alunos se formaram neste programa.
No período de agosto a setembro de 2018, foi finalizado o Curso de Riscos e Alertas para
Jovens sobre uso de Redes Sociais e Smartphones, na plataforma Educacional Jovem Doutor.
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O conteúdo do curso foi organizado em 6 conjuntos temáticos, integrando vídeos com texto, infográficos, computação gráfica do Homem Virtual e avaliação interativa.
No período de 05 de novembro a 15 de dezembro foi disponibilizado o curso que com alcançou 2.476 participantes, de todos os estados Brasileiros, finalizando com um webinar no dia
13 de dezembro de 2018, baseada nas dúvidas mais votadas.
Abaixo, encontra-se uma pequena apresentação do que foi abordado no Webinar.
Como lidar com dependência digital e ciberbullying
Estes foi o principal tema abordado no webinar do curso Alertas a Riscos de Saúde Mental
decorrente do uso de redes sociais e smartphones. O evento, realizado dia 13 de dezembro,
contou com a participação do Prof. Dr. Luis Augusto Rohde, vice-coordenador do INPD, Prof. Dr.
Chao Lung Wen, coordenador do Eixo de Transferência de Conhecimento para a Sociedade do
INPD, e a Profa. Ana Luiza Colagrossi, especialista em educação socioemocional. A temática do
webinar foi fruto da interação dos participantes do curso e mostra a preocupação da sociedade
em relação aos desvios de comportamentos decorrentes da Era Digital.

Dependência de meios eletrônicos
O Prof. Dr. Luis Augusto Rohde esclareceu os fatores de alerta a dependência digital e também chamou a atenção para a diferenciação entre novos males e os já existentes, que podem ter
adquirido nova linguagem de propagação com o advento dos meios digitais.
Sobre comportamento, foi enfatizado que um dos problemas mais agravantes é a questão
do ciberbullying. Segundo pesquisa publicada em reportagem pela Revista Época (https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-fica-em-segundo-lugar-em-ranking-global-de-ofensas-na-internet/),
o Brasil é o segundo país com mais casos de bullying digital no mundo.
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Educação como prevenção
A educação foi o grande destaque para prevenção aos males potencializados pela tecnologia. A profa. Ana Luiza Colagrossi salientou que a educação exerce um papel essencial para que
a sociedade possa lidar com a Era Digital de forma saudável e benéfica.
A temática do webinar foi fruto da interação dos participantes do curso e mostra a preocupação da sociedade em relação aos desvios de comportamentos decorrentes da Era Digital.
Neste momento, estamos expandindo o alcance desse material com outras parcerias.
Ainda sobre a questão do bullying, o Prof. Dr. Chao Lung Wen exemplificou algumas técnicas usadas no Programa Jovem Doutor (https://jovemdoutor.org.br/), projeto no qual foi aplicado
o conteúdo do curso Alertas a Riscos de Saúde Mental decorrente do uso de redes sociais e
smartphones na metodologia de phenomenon learning em escolas municipais de Santos e Balneário Camboriú.
Paralelamente, de setembro a dezembro foram realizadas
atividades do Projeto Jovem Doutor sobre Alertas a Riscos de
Saúde Mental provocados pelo uso de Redes Sociais e Smartphones e Cyberbullying, nas escolas CEM D. Lili / CEM. Pres.
Médici/ CEM Alfredo Domingos no Balneário de Camboriú.
Já em 2019 houve o lançamento da 5º edição do Jovem
Doutor no município de Santos, no qual o objetivo é a promoção
da valorização dos professores, em busca das excelências de
qualidade e empreendedorismo educacional, com a formação
do Grupo de Pesquisa «Inovação em Educação 4.0 em Saúde
para Educação Básica», elaboração e publicação de uma
Revista Acadêmica de Saúde nas Escolas, desenvolvimento de
um livro de experiências «Jovem Doutor de Educação Criativa»
e a organização de um seminário de aplicação de tecnologias
na educação em Saúde para professores (outubro). Está sendo
promovida formação em Educação Criativa, Aprendizagem Significativa por meio da Discussão
Integrada de Conhecimentos e “Team-Based Learning.
No dia 22 de novembro de 2018 programa Jovem Doutor foi citado em matéria apresentada na Globo, no programa Como Será? A integra da matéria pode ser acessada no link abaixo:
https://globoplay.globo.com/v/7247278/?fbclid=IwAR1DZhqca_HgFCZzngCf9G3guHuCsHSvH8tGtGKeyCclgMLIyO5mcevV4qc
Uma segunda matéria deu ao projeto uma exposição de 55 minutos. Foi produzida pela TV Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Debate envolveu a participação das coordenadoras
e professora de Santos, e permite conhecer de forma mais detalhada os conceitos, inovações e aspectos diferenciais do projeto. (https://www.youtube.com/watch?v=pm8I7lhDrXU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0e-BxCuqqTqHXRiuQbUGWG3DfMlQOn5tUldCX9cAzdOiOmnDp_wToWxcc)
Também em 2019 iniciamos a busca por parceiros, Fundações e Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo para que possam colaborar com o aprimoramento e implementação do
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Programa Jovem Doutor em outras cidades do Estado de São Paulo, cujo objetivo é a promoção
e valorização dos professores, oferecendo uma formação de qualidade em educação digital e
sua interface com saúde mental e bem-estar.
4.2 Instituto Singularidades
A iniciativa de aumentar nossas ações de transferência de conhecimento para a sociedade
em cooperação entre o Instituto Singularidades no desenvolvimento do curso a distância “ Capacitação de Professores em Saúde Mental” foi suspensa em março deste ano a pedido do Instituto. Por parte do INPD, em função da escassez de recursos, optamos em não investir recursos
nesse desenvolvimento – o que incluiria investimento para alterações nos vídeos gravados, tendo
em vista a defasagem da qualidade do material feito há alguns anos. Além disso, nosso elo de
ligação com o Instituto Singularidades (que desenvolveu seu projeto de Mestrado na Psiquiatria
USP) não trabalha mais na Instituição, o que inviabiliza esse projeto.
Porém, o curso “Capacitação de Professores em saúde Mental” poderá ser repensado neste mesmo Eixo de Transferência de Conhecimento para a Sociedade, futuramente.
4.3 Site do INPD- portal de conhecimento – www.inpd.org.br
Uma de nossas propostas é divulgar nossos “achados” para o público leigo. Almejamos
que a população interessada tenha acesso de uma forma mais clara aos conhecimentos obtidos
em nossas pesquisas, incluindo sua participação como voluntários das nossas pesquisas, caso
desejem.
O portal é também utilizado na divulgação das pesquisas do INPD e das participações de
nossos pesquisadores em programas de rádio, TV e jornal, com uma linguagem adequada ao
leigo evitando jargão científico.
Entre abril de 2018 a maio de 2019 publicamos 34 notícias em nosso site que abordam
desde a divulgação de achados de nossos pesquisadores como também entrevistas realizadas
na grande mídia e curso relacionados a infância e adolescência. Alguns em destaque abaixo:
Estudo Internacional Multicêntrico investiga como funciona o cérebro de pessoas
com TOC.
http://inpd.org.br/?noticias=pesquisa-global-compara-funcionamento-cerebro-de-pessoas-com-toc
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O estudo internacional realizado em vários locais do mundo, entre eles, Brasil, investiga
como o cérebro de pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) trabalha em comparação com os cérebros de indivíduos saudáveis. O projeto foi lançado no início de 2018 e será
realizado durante um período de aproximadamente 5 anos.
Primeiros Laços e Conexão

Um site específico do projeto foi desenvolvido para ser um canal de divulgação com pesquisadores e participantes do projeto como sujeitos de pesquisa. O mesmo foi desenvolvido para
o Projeto Conexão
http://primeiroslacos.com
http://www.conexaomentesdofuturo.com.br/projeto
Ciência aberta: Depressão em Jovens e Adolescentes

Prof. Guilherme Vanoni Polanczyk participou do debate no programa Ciência Aberta, realização da FAPESP em parceria com Folha de S. Paulo, no dia 06 de novembro de 2018. O objetivo destes materiais é divulgar a ciência para o público geral. Já foram também abordados temas
como obesidade e mulheres na ciência.
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O evento teve transmissão ao vivo a partir do Canal da Agência FAPESP no Youtube. (https://www.youtube.com/channel/UC4Ml9MsL-7hKKGlhcAtMwDg)
4.4 Site de Saúde Mental na Escola e cartilha para professores
O site www.saudementalnaescola.com foi desenvolvido pela Seção de Afetos Negativos
e Processos Sociais (SANPS), da UFRGS diante da constatação dos problemas escolares decorrentes da saúde mental nas escolas. Este projeto, da Secretaria da Saúde do Rio Grande do
Sul, tem colaboração do eixo de transferência de conhecimento do INPD para a saúde mental
de todo estado. Além do site desenvolvemos uma cartilha psicoeducativa (PDF acessivel em
https://docs.wixstatic.com/ugd/1bd1b6_da952d88498343cd88bbf50e130aba27.pdf) para professores, esta foi construída por profissionais da saúde e da educação, com o intuito de orientar
o professor na identificação das diferentes situações que envolvem as questões de saúde mental
na infância e na adolescência no cotidiano escolar. Além disso, visa instrumentalizar manejos
e dar sequência aos devidos encaminhamentos para atendimentos especializados e redes de
apoio para os casos em que se observam situações atípicas no desenvolvimento.
O material traz tópicos importantes e orientadores como: Problemas de saúde mental comuns na escola; Orientações sobre o que pode piorar ou melhorar a saúde mental do aluno;
Como ajudar alguém com problemas de saúde mental e Como ser um bom ouvinte.
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No período do relatório, inúmeras atividades de transferência de conhecimento para o setor
público e privado seguiram sendo desenvolvidas no âmbito do INPD. Todas elas estão intimamente
relacionadas ao escopo dos objetivos desse eixo que foram apresentados inicialmente na proposta e
que foram selecionados para continuidade de acordo com relatório passado, tendo em vista os cortes
no orçamento proposto que resultaram e um valor aportado menor do que previsto. Assim, algumas
iniciativas foram priorizadas em detrimento de outras. Os objetivos priorizados foram: 1. Transferir
um pacote de intervenções para mulheres grávidas de comunidades de baixa renda na cidade de
São Paulo; 2. Transferir uma tecnologia de rastreio baseada em rede para rastreio de estresse materno e anomalias de desenvolvimento para o sistema de atenção primária à saúde, e
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
rastreios de saúde mental e apoio técnico para as salas de espera de consultórios públicos e
privados.
Cabe ressaltar que embora algumas das iniciativas nesse eixo estão ainda em fase maturacional, tendo ainda poucos resultados palpáveis, as iniciativas no âmbito do Cuca Legal e o projeto Saúde Mental na Escola já produzem resultados e impactos significativos no setor público.
O Eixo de Transferência de Conhecimento para Setores Públicos e Privado do INPD, ganhou uma divisão denominada Setor de Inovação e Transferência de Tecnologia para Sociedade,
coordenado pelo Dr. Hermano Tavares, professor associado do Departamento de Psiquiatria da
Faculdade de Medicina da USP e pelo Dr. Rodrigo Dias, médico colaborador do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. As propostas em inovação e
transferência de tecnologia para sociedade foram divididas em três iniciativas: I) desenvolvimento
de plataformas digitais para incremento do rastreio de transtornos mentais na infância e adolescência na Atenção Primária à Saúde; II) digitalização de um programa de incentivo à puericultura
e à parentalidade positiva para famílias sob cobertura da Estratégia de Saúde da Família; e III)
desenvolvimento de um aplicativo para telefonia móvel de identificação de depressão, ansiedade
e estresse em gestantes. O estágio de desenvolvimento de cada uma dessas iniciativas é descrito a seguir.
5.1 Desenvolvimento de plataformas digitais para incremento do rastreio de transtornos mentais na infância e adolescência na Atenção Primária à Saúde;
Parceria: Grupo de Tecnologia e Comunicação em Saúde (TIC-Saúde) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), sob coordenação do Prof. Dr. Anilton Sales Garcia e do Prof. Dr.
Willian Hisatugu
A execução do projeto PRO-Mental está a encargo do Dr. Victor Bigelli de Carvalho, médico colaborador 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
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da Faculdade de Medicina da USP. O objetivo da presente proposta é desenvolver um ambiente
digital que automatize processos de entrevista clínica por meio dispositivos móveis – rastreio digital, a fim de facilitar a implementação do mhGAP na avaliação de transtornos comportamentais
e emocionais da infância e adolescência dentro do sistema de atenção primária à saúde. Espera-se, desse modo, aumentar a qualidade e confiabilidade na identificação de agravos psiquiátricos na infância e adolescência. Este ambiente deverá ser, desde a sua concepção, projetado e
desenvolvido para se integrar aos principais sistemas e bases de dados de saúde pública e indicadores socioeconômicos, permitindo dessa forma a formulação de hipóteses e teste de fatores
associados aos transtornos mentais na infância e adolescência.
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, a versão final do projeto PRO-Mental que
será 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. Foram também definidas
as bolsas de apoio técnico, iniciação científica e doutorado para as Universidades Federal de
Pernambuco e do Espírito Santo, bem como os planos de trabalho de todas as Universidades
envolvidas (USP, UFES e UFPE).
Foi planejada a organização de informações, bem como das bases de dados públicas, com
dados correlatos às escalas que serão usadas no processo de coleta de dados: PSC, PHQ-9 e
SNAP, para modelagem prévia de dados pelos engenheiros da UFES. Além disso, foi selecionado e compartilhado material bibliográfico sobre transtornos mentais na infância e adolescência
para compartilhamento com as equipes envolvidas, com vistas à eleição de conceitos chaves e
elaboração te um glossário de termos para facilitar o processo de análise ontológica de dados.
5.2 Digitalização de um programa de incentivo à puericultura e à parentalidade positiva para famílias sob cobertura da Estratégia de Saúde da Família;
Parcerias: Profa. Dra. Anna Maria Chiesa, Professora Associada do Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da USP; Grupo de Tecnologia e Comunicação 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 do Enfermeiro Rafael Barreto, do programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem da USP. O projeto encontra-se
em sua fase final de elaboração para apresentação como plano de mestrado profissional 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”.
5.3 Desenvolvimento de um aplicativo para telefonia móvel de identificação de depressão, ansiedade e estresse em gestantes.
Parcerias: Dra. Vera Tess coordenadora do Grupo de Gestantes do Serviço de Interconsulta do Instituto de Psiquiatria da USP; Prof. Dr. Marco Aurélio Knippel Galletta coordenador do
Ambulatório de Gravidez de risco do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP;
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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 da Dra. Kelly Prado, médica colaboradora 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 telefonia
móvel de identificação de depressão, ansiedade e estresse em gestantes”.
O objetivo geral do projeto Grávida Digital é desenvolver um método de identificação de
depressão, ansiedade e estresse em mulheres grávidas através da análise por mineração de
metadados de uso de telefone celular, além de captura de biomarcadores de voz e análise de
expressão facial. Os objetivos específicos da fase atual do projeto são:
• Testar a aceitabilidade e satisfação das gestantes em relação à ferramenta digital para avaliação de depressão, ansiedade e estresse.
• Testar a especificidade e sensibilidade da ferramenta comparada ao padrão ouro da avaliação por psiquiatra treinado para avaliação de depressão, ansiedade e estresse.
Está em negociação a parceria com empresa de telefonia para viabilização de sua estrutura
digital (plataforma web e softwares específicos). O seguimento destas pacientes será realizado
dentro dos ambulatórios de gestantes do IPQ-FMUSP, com a colaboração da Dra. Vera Tess.
Finalmente, o projeto Grávida Digital irá compartilhar sua amostra com a Profa. Dra. Carla
Taddei de Castro Neves da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e sua aluna Amanda
Sodré Mota, que irá colaborar desenvolvendo seu projeto de doutorado intitulado “Microbiota e
a depressão no perinatal e puerpério”. O objetivo geral é verificar se a integração dos dados coletados com o aplicativo do celular, mais dados de microbiota fecal das mesmas pacientes pode
melhorar a capacidade de previsão e identificação de agravos mentais durante a gravidez.
Recentemente, foi observado que a microbiota intestinal está ligada a doenças psiquiátricas
como a depressão, possivelmente pela comunicação entre a microbiota e o eixo cérebro –intestino. O objetivo específico neste caso é caracterizar a microbiota fecal de pacientes diagnosticadas com depressão em diferentes períodos da gestação. As coletas de amostras de fezes serão
realizadas em três períodos: primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. A caracterização da microbiota será avaliada através de sequenciamento de alta eficiência.
5.4 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
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transtornos 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 referência na área, fundamentado na premissa do que a disseminação adequada de informações
sobre saúde mental é fundamental para o desenvolvimento de fatores protetores que levam
ao bem–estar e para a redução dos fatores de risco que estão associados ao surgimento e as
complicações dos Transtornos Mentais. Nesse sentido, boa parte do processo de formulçaõa
das atividades é dedicada à tradução de conteúdo de alta complexidade para uma linguagem
acessível e pertinente à prática dos educadores.
5.4.1 Atividades realizadas
Desenvolvimento de um Sistema de Inteligência Artificial e Estudo Piloto
Essa atividade visa o desenvolvimento e avaliação por meio de estudo piloto de um sistema eletrônico interativo de suporte via celular (CleverCare) para educadores, em parceria com a
empresa Kidopi – Soluções em Informática Médica. O sistema 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 busca viabilizar e potencializar projetos na área da saúde que necessitem soluções informatizadas 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 usuário de forma personalizada e
ativa. O sistema inicia diálogos como usuário e caso sua resposta não puder ser classificada, ela
é enviada para um especialista, que define sua categoria e permite a continuação do diálogo.
O sistema, por sua vez, analisa a p e r g u n t a 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 usuário, caso contrário, é
enviada para o especialista.
Atualmente, o projeto do estudo piloto encontra-se em fase de análise pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UNIFESP. O conteúdo do primeiro chatbot foi produzido pela equipe do
Cuca Legal e está sendo inserido no CleverCare pela Kidopi, espera-se que em trinta dias a ferramenta já esteja disponível para uso. Após aprovação do CEP, será realizada a coleta de dados
junto aos educadores de duas escolas públicas do município de Jaboticabal.
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Cursos em Saúde Mental para Educadores e Consultoria para Gestores do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC

O Projeto Cuca Legal realiza cursos periódicos de capacitação em Saúde Mental para diversas equipes de profissionais do SENAC. O curso visa discutir sobre o conceito de saúde mental, prevenção de transtornos mentais, transtornos de humor e de ansiedade, além de apresentar
informações sobre automutilação e suicídio). Realiza também 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.
Capacitação de Educadores da Diretoria de Ensino de Sorocaba
Realizou-se uma Capacitação em Saúde Mental para 34 educadores da Diretoria de Ensino
de Sorocaba do Estado de São Paulo, com objetivo de avaliar a versão atualizada do modelo de
intervenção. A capacitação teve a duração de 32 horas presenciais, divididas em 4 encontros de
8 horas, abordando a temática através de atividades expositivas, intercalada por atividades interativas que contemplam a estimulação ao julgamento crítico e a fixação do conteúdo apresentado.
5.4.2 Desenvolvimento de Material Didático
Encontra-se em fase final de elaboração e diagramação a apostila: “Prevenção ao Consumo de Drogas entre Jovens”. A apostila servirá como material de apoio para o novo módulo
incorporado na capacitação de educadores do Projeto Cuca Legal.
5.4.3 Participação em Eventos
Apresentação no 4º Congresso do Estado de São Paulo no Apoio ao Escolar em Tratamento de Saúde e do 1º Simpósio Internacional de Pedagogia Hospitalar, evento organizado pela
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina com o apoio do Hospital São Paulo.
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Participação nas Ações do Setembro Amarelo da Secretaria de Saúde de Ilhabela
5.4.4 Publicações em Mídias
Matérias e entrevistas dos profissionais que atuam no Projeto Cuca Legal relacionadas a
saúde mental da infância e adolescência dentro do contexto escolar. O material produzido é a
tradução de um conteúdo de alta complexidade para o publico leigo, pertinente aos educadores.
Entrevista Facebook: Saúde Emocional.
https://novaescola.org.br/conteudo/17097/bem-estar-do-professor-participe-da-conversaao-vivo-com-especialistas-de-saude-emocional
Publicação: Saúde Mental na escola por que cuidar dela:
https://novaescola.org.br/conteudo/12605/saude-mental-na-escola-por-que-cuidar-dela
Publicação: 5 ações para promover a saúde mental na escola:
https://novaescola.org.br/conteudo/12912/5-acoes-para-promover-a-saude-mental-na- escola
Publicação: Como promover a cultura de paz nas escolas?
https://novaescola.org.br/conteudo/17039/como-promover-a-cultura-de-paz-nas-escolas
Publicação: Como está a saúde mental nas escolas?
https://novaescola.org.br/conteudo/17034/como-esta-a-saude-mental-nas-escolas
Publicação: 8 respostas sobre violência e clima escolar
https://novaescola.org.br/conteudo/17132/8-respostas-sobre-violencia-e-clima-escolar
Publicação: Suicídio o que a escola pode fazer
https://novaescola.org.br/conteudo/12462/suicidio-o-que-a-escola-pode-fazer
Publicação: Cutting como lidar com uma criança que se automutila
https://novaescola.org.br/conteudo/4993/cutting-como-lidar-com-uma-crianca-que-se- automutila
Publicação: Eu ando ansiosa e sinto que estou com problemas, mas tenho vergonha
de falar com amigos. Quem pode me ajudar?
https://novaescola.org.br/conteudo/16987/eu-ando-ansiosa-e-sinto-que-estou-com- problemas-mas-tenho-vergonha-de-falar-com-amigos-quem-pode-me-ajudar
Matéria no Estadão: Cresce alerta para automutilação entre crianças e jovens.
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-alerta-para-automutilacao-entre- criancas-e-adolescentes-no-brasil,70002815855
Entrevista na CBN: Algo que parecia estar longe há 10 anos agora eu temo.
http://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/252084/algo-que-parecia-estar-longe-ha-10anos-agora-temo.htm
Vídeo no Youtube: Cresce alerta para automutilação entre crianças e jovens.
https://youtu.be/ZEui6soCW5
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6. Internacionalização
Abaixo sumarizamos as atividades desenvolvidas neste eixo, que visa ampliar a interação
dos pesquisadores do INPD no cenário internacional, bem como o desenvolvimento de projetos
conjuntos, conforma previsto no projeto original.
6.1 Colaboração com Moçambique
Uma missão importante do país é auxiliar na formação de recursos humanos para atuar em
países de baixo desenvolvimento econômico. O Brasil conta com expertise para auxiliar nesta
formação essencial para o desenvolvimento destes países. O objetivo principal é selecionar profissionais de saúde mental (psiquiatras e psicólogos), que possam funcionar como multiplicadores nas universidades dos países selecionados. Nesse sentido, o Departamento de Psiquiatria da
UNIFESP desenvolve um programa com a Universidade Eduardo Mondlane de Moçambique, em
conjunto com o Instituto de Psiquiatria de New York da Columbia University. Esta é uma colaboração com os Doutores Minton Winberg, Maria Oquendo e Cristiane Duarte da New York Columbia
University, com o projeto “PALOP Mental Health Implementation Research Training Program”,
que foi financiado pela Fogarty International Center and The National Institute of Mental Health
(US Principal Investigators/Columbia University: Milton Wainberg, MD & Maria Oquendo, MD,
Training Director: Cristiane Duarte, PhD, Mozambique Principal Investigator/Universidade Eduardo Mondlane: Mohsin Sidat, MD, PhD, Brazil Principal Investigator/Universidade Federal de Sao
Paulo: Jair Mari, MD, PhD). Number and type of the approved project: D43TW009675, Program
Announcement (PA) Number: PAR-10-257: Chronic, Non-Communicable Diseases and Disorders
Across the Lifespan: Fogarty International Research Training Award (NCD-LIFESPAN) (D43). Os
três pesquisadores da Columbia University são professores afiliados da UNIFESP e credenciados
como orientadores do programa de pós-graduação. O objetivo do programa é desenvolver atividades em Maputo, São Paulo e Nova York visando a formação de mestres e doutores para atuar
na Universidade Eduardo Mondlane, como professores universitários na área de psiquiatria. O
objetivo deste programa de treinamento é preparar pesquisadores moçambicanos para abordar
a construção de seu sistema de saúde mental de forma racional, eficiente e eficaz. O país conta
com apenas treze psiquiatras e o programa de treinamento pretende formar lideranças que possam escalar a formação local de recursos humanos para o ensino e pesquisa em psiquiatria. O
INPD decidiu estender este programa da UNIFESP para a USP e UFRGS, no intuito de ampliar
a formação de recursos humanos neste país tão carente. Conseguimos atrair nove estudantes
para a UNIFESP, dois alunos na UFRGS e um aluno da USP. Os três departamentos de psiquiatria
que consolidaram sua inserção internacional mostram uma solidariedade inequívoca no desenvolvimento da psiquiatria do desenvolvimento em Moçambique.
Alunos de Moçambique, na UNIFESP, e seu projeto em desenvolvimento:
Maria Lídia Filipe Chaúque Gouveia – Emotional contagion of fainting spells in a secondary
school in Maputo, Mozambique. O contágio de sintomas emocionais em situações grupas tem
sido observado globalmente. Os sintomas geralmente são atribuídos à feitiçaria ou à toxicidade
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ambiental, mas podem ser evocados em configurações de laboratório de psicologia. Foi relatado
que havia desmaios entre as raparigas duma Escola Secundária da Cidade de Maputo em Moçambique. Disseminou-se uma crença entre os alunos de que os desmaios eram causados por
espíritos uma vez que a escola havia sido construída por cima de um cemitério familiar. A crença
foi amplamente veiculada pela imprensa. Profissionais de saúde pública precisam de informação
para poder melhor decidir como agir em situações como esta. O objetivo do estudo foi o de
investigar possíveis fatores relacionados com o fenómeno. Orientado pelo Prof. Jair Mari e Prof.
Milton Weinberg.
Palmira Fortunato dos Santos and Ashraf Kagee – An overview of the mental health system
in Mozambique: The role psychiatric technicians in addressing the treatment gap. Os serviços de
saúde mental em Moçambique apresentaram um crescimento assinalável desde a independência até a actualidade. A população do país é de 25.727.911 habitantes e conta com um leque
de 382 profissionais de saúde mental. Fazem parte desta equipa 9 psiquiatras, 109 psicólogos,
241 técnicos de psiquiatria e 23 terapeutas ocupacionais. O país mudou gradualmente a sua actuação na área da saúde mental de uma abordagem asilar centrada nos serviços especializados
com internamentos de longa duração, para um enfoque ao nível dos cuidados primários. Orientado pelo Prof. Jair Mari e Prof. Milton Weinberg.
Vasco Francisco Japissane Cumbe – Community health workers’ knowledge, attitudes, practices of epilepsy in the center of Mozambique. A falta de integração efectiva de contéudos de
saúde mental no pacote de formação dos APEs dificulta a mudança de conhecimentos, atitudes
e práticas sobre a Epilepsia, reforçando deste modo as atitudes negativas sobre esta doença
para com os pacientes. Esta situação dificulta a intervenção dos APEs em actividades comunitárias tendo como grupo alvo as Pessoas com Epilepsia (PCE), familiares e Praticantes de Medicina Tradicional (PMTs), traduzindo se na ausência de promoção de actividades preventivas e
de referência dos casos suspeitos para o tratamento nos cuidados de saúde mental nos CPS.
De referir que alguns indíviduos treinados como APEs são PMTs, com forte influência nas comunidades onde estão inseridos, o que poderia ser explorado para melhorar a ligação comunidade
e Serviços de Saúde Mental nos (CPS). Orientado pelo Prof. Jair Mari e Prof. Milton Weinberg.
Wilza Beatriz Filipe Fumo – Estratégia comunitária para o aumento da atenção às pessoas em
risco de suicídio em Moçambique. Em 4 fases e a partir de vários desenhos do estudo, será feita
a adaptação e obtenção da acurácia de um instrumento de rastreio de risco de suicídio (CSSRS),
adaptação cultural da intervenção breve (plano de segurança para a prevenção do suicídio) e
mediante rastreio na comunidade (através do PHQ9 e CSSRS adaptado), testada a intervenção
aplicada por diferentes intervenientes (agentes comunitários, profissionais de saúde primários ou
técnicos de psiquiatria) através do desdobramento da oferta de cuidados em 3 vias para finalmente identificar qual delas terá melhor custo-eficácia. Orientada pelo Prof. Marcelo Feijó e Prof.
Maria Oquendo.
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Saida Ramzan Khan Mohmed Khan – Adaptação e Validação da Psicoterapia Interpessoal
(TIP) no Modelo de Aconselhamento Interpessoal (AIP) para tratamento de Perturbações Mentais
nos Cuidados de Saúde Primários e Comunitários em Moçambique. A psicoterapia interpessoal
(TIP) é uma abordagem psicoterapêutica empiricamente validada para uma variedade de transtornos psiquiátricos como os transtornos afectivos, ansiosos e alimentares. O aconselhamento
interpessoal (AIP) é uma abordagem psicoterapêutica que deriva directamente da Terapia Interpessoal (TIP), é estruturada para não ser usada em ambientes especificamente de saúde mental,
mas também em unidades sanitárias de atenção primaria e na comunidade para o tratamento de
pacientes com sintomas depressivos. Orientada pelo Prof. Marcelo Feijó e Prof. Maria Oquendo.
Luciana Henrique Jaime Massinga – Tradução, Adaptação, Validade de Conteúdo e Estudo
de Acurácia do PC-PTSD para Português de Moçambique. As principais contribuições deste
estudo serão a validação do conteúdo da escala para rastreio da Perturbação de Stress pós-traumático nos serviços de saúde ao nível dos cuidados primários podendo ser implementada
ao nível dos cuidados primários melhorando o diagnóstico e tratamento desta perturbação com
consequências devastadoras ao nível individual e social. O objetivo é traduzir, adaptar, validar o
conteúdo e avaliar a acurácia da escala de rastreio para Perturbação de stress pós-traumático
nos cuidados de Saúde Primários (PC-PTSD) do inglês para Português na população de Moçambicana. Orientada pelo Prof. Marcelo Feijó e Prof. Maria Oquendo.
Flávio Machado Mandlate – Avaliação da viabilidade do aconselhamento interpessoal administrado por conselheiros de saúde em pacientes hiv+ com depressão em 2 provincías de Moçambique. O presente projeto, visa avaliar a viabilidade do uso do AIP administrado por conselheiros de
saúde no manejo da depressão em pacientes adultos portadores de HIV seguidos nos cuidados
primários de 2 províncias nomeadamente Maputo cidade e Maputo província em Moçambique.
Será realizado um estudo qualitativo exploratório sobre os conhecimentos atitudes e práticas dos
conselheiros e outros provedores em relação a depressão e seu manejo nos pacientes adultos
portadores de HIV ao nível dos cuidados primários e um estudo com métodos mistos para avaliar
a viabilidade e aplicabilidade da capacitação em aconselhamento interpessoal. Serão conduzidas entrevistas semiestruturadas, discussão em grupos focais. Os conselheiros serão treinados
baseados no manual do AIP para o tratamento da depressão. Será pilotada a viabilidade do AIP
administrado pelos conselheiros de saúde com avaliação dos sintomas de depressão com recurso aos instrumentos como PHQ 9, BDI, WHODAS 2.0, SRQ 20, WHOHIV-QoL no baseline e
o desfecho após 2 meses de tratamento. Orientado pelo Prof. Jair Mari e Prof. Cristiane Duarte.
Dirceu Henrique Paulo Mabunda – O papel do Agente Polivalente Elementar de Saúde (APE)
como provedor de Intervenção em Período Critico (CTI) para o atendimento de pacientes com
transtorno psicótico em Moçambique: Ensaio Clinico Randomizado. Avaliar as potencialidades
do envolvimento dos Agentes Polivalentes Elementares (APEs) como provedores de cuidados
de Saúde Mental em Moçambique. Como objetivos específicos pretendemos: – descrever os
conhecimentos e as percepções dos APEs, dos profissionais de saúde, Familiares/cuidadores,
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membros da comunidade e doentes psicóticos em relação às doenças mentais,- Avaliar o interesse dos APEs em dar seguimento dos pacientes com psicose, após alta hospitalar ao nível
comunitário,- Identificar crenças, tabus e estigma sobre saúde mental nas comunidades sob
perspectiva dos APEs, provedores de saúde, doentes, familiares e membros da comunidade,Identificar as experiencias dos utentes, cuidadores e comunidades com relação a doença mental,
as barreiras e facilitadores do acesso aos serviços, implementar a Intervenção em Período de
Transição(CTI) adaptado ao contexto Moçambicano. Orientado pelo Prof. Jair Mari e Prof. Cristiane Duarte.
António Nurmahomed Quinta Faruk Suleman – Álcool e outras drogas em Moçambique:
manual, validação de instrumentos, intervenções psicossociais e farmacológicas. A implementação de rastreio e intervenções breves na comunidade são raras ou quase nenhumas aumentando mais ainda a lacuna de tratamento já existente das pessoas que sofrem de Transtornos
mentais e de consumo de substancias nas comunidades. O objetivo é elaborar manual; validar
instrumentos e adaptar intervenções para tratamentos e psicossociais e Farmacológicas. Utilizar as directrizes do mhGAP para elaborar o Manual; Validar dois instrumentos: AUDIT-C para o
Álcool e CAGE-D para as drogas; e Adaptar intervenções como a Entrevista motivacional para
serem usados pelos APE (Agentes Polivalentes Elememtares) nas comunidades e intervenções
farmacológicas a serem usados pelos PCP/TP (Profissionais de Cuidados primários/Técnicos de
Psiquiatria) nas unidades sanitárias periféricas das comunidades. Orientado pelo Prof. Jair Mari e
Prof. Cristiane Duarte.
Aluno de Moçambique – na USP, e seu projeto em desenvolvimento:
Afonso Mazine Tiago Fumo – Determinação da precisão diagnóstica do Questionário Abrangente de Triagem das Perturbações Mentais. Determinar a precisão diagnóstica de um Questionário Abrangente de Triagem das Perturbações Mentais – The Comprehensive Mental Health
Questionnaire (CmhQ) em relação ao Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI plus).
Os objectivos específicos são: a) determinar a sensibilidade e a especificidade do Questionário
Abrangente de Triagem das Perturbações Mentais – The Comprehensive Mental Health Questionnaire (CmhQ) de acordo com MINI Plus; b) determinar valores preditivos positivos e os valores preditivo negativos Questionário Abrangente de Triagem das Perturbações Mentais – The
Comprehensive Mental Health Questionnaire (CmhQ) de acordo com MINI Plus, e c) avaliação da
aceitação, pelos pacientes, do Questionário Abrangente de Triagem das Perturbações Mentais –
The Comprehensive Mental Health Questionnaire (CmhQ) na Triagem das Perturbações Mentais.
Orientado pelo Prof. Marcelo Hoexter.
Aluna de Moçambique – na UFRGS, e seu projeto em desenvolvimento:
Helena Mutede Cutótua Daniel – Estudo de prevalência e fatores associados ao TDAH em
escolares de Moçambique. Validação da escala SNAP-IV para o português de Moçambique e
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avaliação de prevalência e fatores associados em algumas escolas de Moçambique. O Transtorno do Déficit de Atenção com ou sem Hiperatividade (TDAH), têm levado muitas crianças e
adolescentes a consultas neuropediátricas, psicoterápicas e psicopedagógicas nos últimos anos
no mundo inteiro. Porém, um dos principais desafios Saúde Mental é o acesso a cuidados de
saúde para a maior parte da população e, para Moçambique, onde o número de especialistas e
técnicos de Psiquiatria e Saúde Mental ainda é reduzido, esta realidade é ainda mais evidente.
Os casos do TDAH são subdiagnosticados devido à má compreensão do quadro clínico, confundindo-se o TDAH com a falta de limites. O uso de instrumentos padronizados de diagnóstico e
simples de execução por leigos pode diminuir o número de crianças com TDAH não identificados
e nem tratados. O objetivo do estudo será determinar a precisão diagnóstica de um Questionário
Abrangente de Triagem do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) e avaliação da prevalência. Orientada pelo Prof. Luiz Augusto Rohde.
Milton Armando Teresa Malai – Avaliar os conhecimentos sobre a influência do álcool no desenvolvimento das doenças psiquiátricas e a existência da ajuda médica em Maputo. Adaptação
transcultural e validação da sexta versão da addiction Severity Index para cultura Moçambicana e
estudo piloto. Em Moçambique não existe estudos epidemiológicos sobre álcool e outras drogas
mas segundo os relatórios anuais do programa de saúde mental os problemas relacionados ao
abuso e dependência de drogas tem sido a segunda maior causa de internamentos e procura
dos serviços. Contudo não temos nenhum instrumento que permita avaliar de uma forma geral
os problemas relacionados ao álcool e outras drogas para melhor responder a este problema de
saúde pública. Ao adaptar está escala para cultura Moçambicana vai nos permitir avaliar os problemas do uso de álcool e outras drogas bem como determinar as prioridades terapêuticas. O
objetivo deste estudo é adaptar e validar a sexta versão da addiction severity index para a cultura
Moçambicana. Orientado pelo Professor Flávio Pechansky.
1ST WORLD FEDERATION OF ADHD AFRICAN REGIONAL MEETING
Dentro desta perspectiva de se incrementar o intercâmbio com Moçambique, o Prof. Luiz Augusto Rohde organizou o “1ST WORLD FEDERATION OF ADHD AFRICAN REGIONAL MEETING”,
com participação de delegados de vários países africanos, o programa pode ser acessado no https://
www.adhd-federation.org/1st-wfadhd-african-regional-meeting/ (Anexo 7 Moçambique Evento).
6.2 Harvard University
Em 2018, nosso aluno Marcelo Branãs deu continuidade em fazer um research fellowship
no McLean Hospital da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard com Dra. Mary C.
Zanarini. Ela é diretora do Laboratory for the Study of Adult Development, cujo principal estudo é
o McLean Study of Adult Development (MSAD). O MSAD foi o primeiro estudo prospectivo financiado pelo National Institute of Mental Health (NIMH) sobre o curso e desfechos de pacientes com
Transtorno de Personalidade Borderline (TPB). Ele compreende uma coorte de 378 pacientes
que vem sendo estudada por 24 anos. Durante meu tempo com este grupo foi possível escrever
artigos, que se encontram atualmente em processo final de publicação.
55

Outro trabalho desenvolvido em Harvard foi o Borderline Personality Disorder Training Institute, coordenado pela Dra. Lois W. Choi-Kain. Ela é a sucessora do Dr. John G. Gunderson,
considerado por muitos o “pai” do Transtorno de Personalidade Borderline, já que seus trabalhos foram um dos principais que possibilitaram o estabelecimento dos critérios diagnósticos
do TPB e sua inclusão no DSM-III. O grupo organiza diversos cursos e faz publicações que
visam disseminar conhecimentos para o tratamento desses pacientes com técnicas baseadas
em evidência.
No Brasil, no IPq, estávamos criando o ADRE (Ambulatório para o Desenvolvimento dos
Relacionamentos e das Emoções), que é um serviço ambulatorial para o tratamento de adolescentes com TPB. A parceria com ambos grupos possibilitou que nossa equipe se especializasse
em Good Psychiatric Management (GPM) [Bom Manejo Clínico, em português] e em Mentalization-Based Treatment (MBT), que são duas terapias baseadas em evidência para o TPB. Um
curso com o primeiro destes tratamentos já está totalmente traduzido para português, há um
manual publicado e os vídeos práticos estão disponíveis gratuitamente pela internet. Todos os
médicos residentes que passam no nosso serviço recebem esse treinamento e poderão levar
esse conhecimento a outras instituições nas quais atuarem após sua formação.
Essa parceria também possibilitou trazer para o Brasil o Family Connections (Conexões
Familiares). Dra. Luciana Payne, da Universidade de Harvard, ministrou o curso pela primeira vez
no Brasil, no IPq, e atualmente estamos realizando um grupo piloto com familiares de pacientes
com TPB. Essa abordagem consiste em grupos com familiares e dois líderes que têm encontros semanais, por 12 semanas, onde apreendem técnicas baseadas em evidência para melhor
interagirem com o seu familiar portador de TPB. Além disso o ADRE faz parte de uma iniciativa
mundial, coordenada pela Harvard, para desenvolver o GPM-A, que é uma adaptação do GPM
para adolescentes.
A parceria com a Universidade de Harvard e com o McLean Hospital continua até hoje,
sendo que em 2019 duas médicas residentes em psiquiatria do 3º ano do IPq fizeram estágio de
3 meses no Laboratory for the Study of Adult Development.
6.3 Yale University
A parceria com a Yale conta com um histórico extenso e de muita colaboração e projetos
em conjunto. Parte trata de anualmente selecionar dois residentes de psiquiatria do HC FMUSP
para uma experiência de três meses na instituição.
No ano de 2018 foram selecionados os seguintes alunos:
1. Aline Jimi Myung Cho – Período em Yale: de 30/11/2018 a 11/01/2019
2. Ana Beatriza Ravagnani Salto – Período em Yale de 31/07/2018 a 13/11/2018
No ano de 2019 foram selecionados os alunos:
1. Fernando Barroz Ezquerro – Período em Yale: 03/06/2019 a 04/09/2019
2. Pedro Macul Ferreira de Barros – Período em Yale: 03/06/2019 a 18/09/2019
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Há ainda outros alunos de graduação e pós graduação que visitam a instituição. Luis C.
Farhat ficou na Yale entre os meses de janeiro e outubro de 2018. Seu vínculo foi de estudante
estagiário no laboratório do Dr. Michael H. Bloch, MD, MS, especializado em intervenções farmacológicas para transtornos psiquiátricos na infância e adolescência. Luis foi protagonista em
diferentes projetos. liderou projetos de pesquisa que se propuseram a avaliar critérios de resposta ao tratamento em pacientes com tricotilomania submetidos a intervenções em ensaios
clínicos. O projeto de Luis adicionou ao conhecimento em tricotilomania definições de resposta
a priori que podem ser empregadas por estudos clínicos no futuro, evitando a possível inflação de resultados em ensaios clínicos. Dois artigos científicos foram resultado desse projeto
(Um publicado no periódico Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry
e outro submetido no Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology). Luis também
compilou a evidência presente sobre tratamentos em tricotilomania empregando metodologia
de meta-análise, outro artigo submetido no Journal of Clinical Psychiatry. Luis também auxiliou
no desenvolvimento de projetos com coleta de dados. Particularmente, auxiliou na montagem
do protocolo e coleta de dados genéticos para o TABS study (https://campuspress.yale.edu/
tabsstudy/), que utiliza metodologia de sequenciamento de trios para identificação de novos
genes possivelmente associados a tricotilomania. Luis também participou da elaboração de
protocolo de pesquisa de um ensaio clínico voltado para avaliar a eficácia e segurança de gadgets (pulseira HabitAware https://habitaware.com/) como adjuvante à terapia de reversão de
hábito para sintomas de tricotilomania.
Na linha de pesquisa de jogo patológico Luís desenvolveu alguns projetos com o Dr. Marc N.
Potenza, MD, PhD, diretor do Center of Excellence in Gambling research. Particularmente, Luis propôs análises secundárias de uma base de dados de uma pesquisa em adolescentes de Connecticut. Os dois artigos científicos resultantes estão submetidos no Journal of Behavioral Addictions.
Luis também liderou dois capítulos de livro sob orientação do Dr. Potenza, ambos já publicados.
Como contrapartida de nossa cooperação com a Yale recebemos o aluno Isaac Johnson,
entre os meses de janeiro e março de 2019. Ele ficou como estudante estagiário no laboratório
do Prof. Dr. Euripedes C. Miguel especializado em transtorno obsessivo compulsivo (TOC) ao
longo da vida. Isaac auxiliou no desenvolvimento de diferentes projetos associados a neurocirurgia para TOC, particularmente ao auxiliar na análise de dados e escrita do manuscrito para publicação sobre traços de personalidade obsessivo-compulsivos após procedimento de gamma
knife. Isaac também auxiliou na escrita de relatos de casos de diferentes médicos residentes no
IPq-HCFMUSP e acompanhou o serviço de psiquiatria da infância e adolescência, frequentando
a enfermaria junto aos residentes de psiquiatria. Isaac também frequentou centros especializados
em medicina primária na região oeste de São Paulo.
Outro aluno da Yale, Kyle Wiley, este ve no Brasil e trabalhou com a pesquisadora do INPD,
Prof. Helena Brentani , na análise de dados de nossos estudos. Teve o pôster “Associations
between maternal cortisol during pregnancy, methylation of glucocorticoid regulatory genes, and
infant stress physiology at 12 months”, aprovado para apresentação oral no congresso ISPNE
2018 – International Society of Psychoneuroendocrinology.
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Amanda Calhoun, residente em Psiquiatria da Universidade de Yale, passou a integrar o
nosso grupo de pesquisa. Sob a orientação de Marcelo Hoexter, Amanda dedica-se a investigação de fatores de risco ambientais (demográficos, perinatais e adversidades na infância) e clínicos
(individuais e na família) associados a presença de tiques na infância e adolescência.
Em fevereiro de 2019 recebemos o Professor James Leckman para ministrar a disciplina
“Transtornos Mentais a partir de Neurocircuitos: uma nova abordagem para os Transtornos Mentais”, como parte das ofertas de cursos no programa Tripartite.
Dr. Leckman é um colaborador do INPD desde sua concepção e em todos estes anos
atua em diferentes projetos, recebe alunos da USP e envia alunos da Yale para atividades no
Brasil. É orientador na pós-graduação em Psiquiatria da USP e em 2019 irá iniciar a orientação
da aluna Beatriz Ravagni, que durante sua residência esteve com o Professor nos Estados
Unidos.
Em abril de 2020 nós receberemos os professores Adam Checkoroud, Christopher Pittenger e Gerard Sanacora para o 6º Congresso Clínica Psiquiátrica, que é organizado pelo Departamento de Psiquiatria da USP com a colaboração da UNIFESP e UFRGS.
A pós-doutoranda Carolina Cappi, responsável por desenvolver projetos de genética, possui vínculo colaborativo com a Universidade Yale, mais especificamente com o Professor Thomas
V. Fernandez e com a Professora Flora Vaccarino e atualmente encontra-se contratada como
pós-doutoranda com verba norte-americana pela Professora Dalila Pinto do Icahn School of Medicine Mount Sinai para dar continuidade aos estudos genéticos dos trios de pacientes com TOC
coletados em nosso serviço.
6.4 Karolinska Institute
Em janeiro deste ano iniciamos uma nova colaboração para o desenvolvimento de abordagens psicoterápicas pela internet (uma iniciativa que pode ter grande impacto em termos de políticas públicas). A aluna Maria Alice de Mathis passou duas semanas no Instituto Karolinska, em
Estocolmo para iniciar a tradução para o português do material que já é utilizado sobre terapia-cognitivo-comportamental pela internet para pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo
(Internet-Based CBT). Durante o período em que esteve lá, foi feita toda a tradução do conteúdo
do site para o português e discussão da execução do projeto. Além disso, a aluna acompanhou
os psicólogos responsáveis pelo estudo feito pela internet que está acontecendo no momento e
foi treinada para ser a terapeuta responsável para o projeto a ser realizado no Brasil. Em março
deste ano, os pesquisadores do Instituto Karolinska responsáveis pelo protocolo de tratamento
de terapia cognitivo-comportamental pela internet para portadores de TOC (Christian Rück e seu
aluno Oskar Flygare), vieram por seis dias ao Instituto de Psiquiatria para finalizar o ajuste de todo
o programa em português, e testar o site, assim como ensinar a aluna responsável pelo projeto a
navegar no sistema (plataforma de interface com o paciente e plataforma de interface com o terapeuta, além da interligação entre os sites). Nas reuniões sobre o projeto, foram também decididos o tamanho amostral, escalas a serem utilizadas, tempo de acompanhamento dos pacientes,
critérios de inclusão e exclusão.

58

6.5 Colaboração com o King´s College
Projeto Applause – O objetivo da APPLAUSE é produzir um corpo de evidências que ilustre
como os jovens com problemas de saúde mental atualmente interagem tanto com os serviços
formais de saúde mental quanto com as estruturas informais de apoio social e familiar. A análise
cuidadosa dos dados coletados no Reino Unido e no Brasil permitirá a formulação de percepções
globalmente relevantes sobre a prestação de cuidados de saúde mental para jovens, que serão
apresentados internacionalmente como um recurso para o futuro design de serviços de saúde.
O investigador principal (PI): Sara Evans; Instituto de Psiquiatria, King’s College London e London
School of Economics, “Precursores Adolescentes para Transtornos Psiquiátricos – Aprendizado
da Análise do Envolvimento do Usuário-Serviço”, nome curto da proposta: APPLAUSE, European
Research Council, Grant agreement n ° 337673.
Duas alunas do Tripartite, Dra. Graccile Cunha (Barreiras de acesso a tratamento entre adolescentes atendidos em um serviço especializado em saúde mental: um estudo longitudinal) e
Dra. Carolina Ziebold (Uso de serviços para problemas de saúde mental entre crianças e adolescentes: custos, preditores e desfechos – um estudo longitudinal), estão desenvolvendo projetos
no Brasil que proporcionarão comparação de caminhos para a tenção na adolescência e custos
envolvidos no Brasil e Reino Unido. A Dra. Carolina Ziebold está solicitando bolsa sanduiche para
permanecer seis meses com a Dra. Sara Evans no Reino Unido.
Além dessas atividades a Dra. Elizabeth Shephard concluiu recentemente um ano como
pesquisadora visitante no INPD. Shephard foi pós-doutoranda do Instituto de Psiquiatria e Neurociência. Oriunda do (IoPPN) do King’s College London e ingressou no INPD como pesquisadora visitante internacional em fevereiro de 2018. Ela possui vasta experiência na condução e
análise de dados relacionados a medidas de eletroencefalograma (EEG) em diversos transtornos
psiquiátricos e lidera atualmente estudos em nosso laboratório que envolvem esta modalidade
na investigação do Transtorno Obsessivo-compulsivo, Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade e Autismo. Além disso, a Dra Shephard participa ativamente da formação de recursos
humanos por meio de orientações de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado), além
de ministrar cursos de EEG no IPq.
Em fevereiro de 2019, em parceria com professores convidados – James Leckman e David
Ross – ministrou o curso Mental Disorders from a Neurocircuit Perspective: A New Approach to
Mental Disorders.
Fruto da seu trabalho no INPD, Projeto Primeiros Laços, destacamos o artigo que foi aceito
no dia 10 de maio de 2019 para publicação na revista Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.
Effects of maternal psychopathology and education level on neurocognitive development in
infants of adolescent mothers living in poverty in Brazil. Elizabeth Shephard 1,2* , Daniel Fatori 1 ,
Larissa Rezende Mauro 1 , Mauro V de Medeiros Filho 1 ,Marcelo Q Hoexter 1 , Anna M Chiesa 3 ,
Lislaine A Fracolli 3 , Helena Brentani 1 , Alexandre AFerraro 1 , Charles A Nelson III 4,5 , Euripedes C Miguel 1; Guilherme V Polancyk 1*
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6.6 Universidade de Miami
A parceria com Profa. Kiara Timpano e o PROTOC encontra-se bastante produtiva. Este
projeto é fruto de um financiamento entre o NIMH e a USP/SPRING – FAPESP e possibilitou a
ampliação da nossa colaboração com a Profa Timpano. Já recebemos em nosso Instituto a Profa. Timpano por duas ocasiões. O Prof. Euripedes Miguel e o Dr. Marcelo Hoexter estiveram em
Miami em dezembro de 2018 para reuniões com ela. Essa parceria nos permitiu submeter, sob
a liderança da Profa. Timpano, um grant para o International OCD Foundation com um projeto
intitulado “Pathway towards Treatment and Prevention: Identifying key vulnerabilities and environmental risk factors for OCD using the Brazilian High-Risk Cohort Study”. Este projeto permitirá
a continuidade desta colaboração. Ademais, a aluna de iniciação científica Tais Tanamatis encontra-se desde janeiro de 2019 no laboratório de Profa. Timpano aprendendo a coletar dados
psicofisiológicos e aprofundar-se em metodologia de pesquisa
6.7 Columbia University
Esta colaboração demonstra como estudantes estrangeiros estão usando o Banco de Dados do INPD. Nós recebemos nos últimos anos três estudantes da Columbia University para
trabalhar com este banco de dados. Os alunos levantam uma questão relevante, desenvolvem
um protocolo de pesquisa e preparam um artigo como principal autor que será submetido a
publicação em veículos de qualidade. Esta colaboração demonstra o crescente interesse das
universidades internacionais na qualificação de seus recursos humanos em colaboração com os
orientadores do INPD. Os exemplos encontram-se abaixo.
Priyam Thind – Identification gap of mood disorders among youth in a community
sample.
Priyam Thind, MPH Candidato, Dr. Jair de Jesus Mari, MD, PhD, Pedro Mario Pan, MD,
Equipe do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento da Psiquiatria do
Desenvolvimento do CNPq (INPD-CNPq). Objetivos. Avaliar fatores clínicos e sociodemográficos
associados à identificação de transtorno depressivo maior (TDM) e transtorno bipolar (TDB) entre
jovens de uma amostra da comunidade. Métodos. Este estudo foi realizado no Brasil e avaliou
uma amostra de conveniência comunitária que consistiu de 122 crianças de 6 a 12 anos de
escolas públicas. Pais biológicos dos participantes completaram uma pesquisa domiciliar. Nós
avaliamos a identificação de MDD e BD, conforme definido pelos relatórios de encaminhamento
e pela Avaliação de Desenvolvimento e Bem-Estar (DAWBA), entre as crianças elegíveis. Análises
de qui-quadrado, testes t de duas amostras e regressões logísticas, controlando por idade, gênero e localização, foram realizadas. Resultados. A identificação de MDD e BD é baixa entre essa
população jovem e, em comparação, a identificação de MDD é menor (36% vs. 53%). Crianças
de ambos os grupos diferem em termos de sintomas emocionais, hiperatividade e problemas
de pares. O nível de escolaridade da mãe é uma variável sociodemográfica chave associada à
identificação de ambos os transtornos após o ajuste para fatores de confusão. Conclusões: Os
resultados deste estudo indicaram que a identificação de distúrbios comportamentais, atenção,
aprendizagem ou emocionais foi muito baixa entre os jovens, particularmente para aqueles com
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transtorno depressivo maior. O reconhecimento e o recurso da alta prevalência de depressão
entre os jovens é necessário no nível da comunidade. A educação da mãe parece ser um fator
muito importante que contribui para a identificação de distúrbios de humor entre os jovens.
Marie Onakomaiya – Atividade física, BDNF e integridade da substância branca após
trauma em uma grande amostra da comunidade brasileira
Os benefícios da atividade física, particularmente o exercício aeróbico, o humor e a cognição são amplamente relatados na literatura. Diversos mecanismos potenciais de ação também
foram explorados, dentre os quais os mais promissores incluem o efeito do fator neurotrófico
derivado do cérebro (BDNF) no hipocampo. Em modelos animais, demonstrou-se que o BDNF
aumenta com a atividade física e teoriza-se que esteja envolvido no efeito da cognição melhorada. A literatura em estudos humanos tem focado principalmente os benefícios da atividade física
em idosos, com alguns dados promissores sugerindo um papel para o BDNF em alterações no
volume cerebral, transtornos de humor e função cognitiva. No entanto, menos estudos examinaram o papel do BDNF e da atividade física nesses desfechos em crianças. Assim, o objetivo
deste estudo é determinar se os níveis circulantes de BDNF variam de acordo com a atividade
física e se isso está associado à integridade da substância branca e a diagnósticos psiquiátricos
em uma amostra comunitária de crianças. Serão realizadas estatísticas descritivas para idade,
sexo e principais variáveis incluídas na análise: medidas séricas de BDNF em dois momentos,
desfechos da substância branca, particularmente anisotropia fracionada e difusividade média (difusividade radial e axial também serão examinadas), sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, frequência de atividade física, histórico de trauma, tratamento ambulatorial e uso de drogas
psiquiátricas. Intervalos de confiança e odds ratio serão calculados para estimar os valores populacionais dos parâmetros. Serão realizados modelos de regressão e análises de característica
de operação do receptor para determinar se existe uma associação entre os diferentes preditores
e o diagnóstico psiquiátrico.
Alessandra Cirillo – O Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo é
um dos principais centros de formação em saúde mental no Brasil e na América Latina. Ela terá
acesso a vários programas de treinamento no departamento e terá direito a participar da Coorte de Alto Risco (HRC), o maior estudo de neurociência populacional já realizado em países de
baixa e média renda. O estudo combina um forte componente epidemiológico com avaliações
genéticas, de neuroimagem e cognitivas e psiquiátricas. Detalhes sobre este estudo podem ser
encontrados em outros lugares (Salum, Gadelha et al. 2015). Ela terá acesso ao banco de dados
deste grande estudo e poderá desenvolver questões de pesquisa relacionadas a qualquer um
dos componentes do HRC, uma vez que essa questão não está sendo investigada por outro
investigador aprovado da HRC. Certificamos que Alessandra Cirillo servirá como Estudante de
Prática de Saúde Global da Mailman School of Public Health em nossa organização de 25 de
maio de 2019 até 25 de novembro de 2019. Ela irá trabalhar no estudo The High-Risk Cohort sob
a supervisão do Prof. Jair Mari.
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Ainda com a Universidade de Columbia, sob a liderança dos Prof. Eurípedes Miguel e da
Profa. Roseli G. Shavitt, um estudo multicêntrico está sendo desenvolvido (“Identifying Reproducible Brain Signatures of Obsessive-Compulsive Profiles”), financiado pelo Instituto Nacional de
Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH), envolvendo além da USP e grupos das Universidades
Columbia (Nova York), Cape Town (África do Sul), Bangalore (Índia), e Amsterdam (Holanda) encontra-se bastante ativa. Além da coleta de dados multimodais (clínicos, neuropsicológicos e
neuroimagem) de sujeitos com TOC e controles saudáveis (100 sujeitos por centro), ampliamos
a coleta destes dados para irmãos de pacientes com TOC. Para isso, teleconferências semanais
para a discussão da metodologia e reuniões de acompanhamento são realizadas para que os
dados sejam coletados de modo padronizado em todos os centros.
Além dessas atividades, o OCD Global Grant é um projeto multicêntrico, internacional, financiado pela agência norte-americana de saúde mental (National Institute of Mental Health –
NIMH), que tem como objetivo principal identificar marcadores cerebrais reprodutíveis associados a perfis clínicos, neurocognitivos e de neuroimagem do transtorno obsessivo-compulsivo
(TOC). Os centros participantes são Universidade Columbia (EUA), Universidade de Amsterdam
(Países Baixos), Universidade de Cape Town (África do Sul), Instituto Nacional de Saúde Mental
da India (NIMHANS – Bangalore, India) e Universidade de São Paulo (USP, Brasil). Pretendemos
identificar, por métodos de neuroimagem multimodal, marcadores cerebrais do TOC que seriam
estáveis em todas as amostras, independente da cultura e etnia. Para isso, trabalharemos com
250 indivíduos com TOC, 100 de seus irmãos não afetados pelo transtorno e 250 indivíduos
saudáveis (grupo controle). Cada centro, portanto, irá avaliar 50 indivíduos com TOC, 20 de seus
irmãos não afetados pelo transtorno e 50 indivíduos saudáveis. Além dos marcadores da doença,
pretendemos identificar fatores de proteção (associados ao não desenvolvimento da doença) nos
indivíduos de risco (irmãos não afetados). Até o momento, completaram o estudo pós-controle
de qualidade dos dados clínicos, neurocognitivos e de neuroimagem no nosso centro: 15 participantes controles saudáveis (total dos 5 centros: 60), 15 participantes com TOC (total dos 5
centros: 52) e 1 irmão não afetado (total dos 5 centros: 3).
6.8 Outras Colaborações
Sob a liderança dos Prof. Eurípedes Miguel e da Profa. Roseli G. Shavitt, nossa participação
em um estudo multicêntrico (“Identifying Reproducible Brain Signatures of Obsessive-Compulsive Profiles”), financiado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos (NIMH),
envolvendo o nosso grupo e grupos das Universidades Columbia (Nova York), Cape Town (África
do Sul), Bangalore (Índia), e Amsterdam (Holanda) encontra-se bastante ativa. Além da coleta de
dados multimodais (clínicos, neuropsicológicos e neuroimagem) de sujeitos com TOC e controles
saudáveis (100 sujeitos por centro), ampliamos a coleta destes dados para irmãos de pacientes
com TOC. Para isso, teleconferências semanais para a discussão da metodologia e reuniões de
acompanhamento são realizadas para que os dados sejam coletados de modo padronizado em
todos os centros.
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7. PROTOC – Investigação de Circuitos Neuronais e Marcadores
Biológicos Envolvidos no Transtorno Obsessivo-Compulsivo por
meio de Paradigmas Comportamentais de Medo e Ansiedade
Racional para este antigo projeto temático ser incorporado ao INCT – Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes.
Como explicitado no relatório anterior, por orientação da FAPESP (em função do Prof. Euripedes ser coordenador de dois projetos temáticos, o que infringia o regulamento atual da FAPESP),
o projeto Temático (processo FAPESP: 2011/21357-9) foi incorporado a este INCT como um eixo
de projetos distintos que visa investigar o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).
7.1 Resumo dos objetivos do projeto proposto
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 novas abordagens terapêuticas. Estamos avaliando diferentes populações (pacientes com TOC em
diferentes fases do desenvolvimento, com e sem tratamento atual; com e sem história de resistência 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 foram também investigados em um modelo animal de TOC. Finalmente, análises de expressão gênica e metilação
estão sendo realizadas em tecido cerebral post-mortem de pacientes com TOC.
Os resultados obtidos deste antigo temático foram descritos em relatórios anteriores. 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.
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 tratamen64

to do TOC com medidas 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 e investigar correlatos cerebrais por
meio de ressonância magnética funcional.
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 tratamento do TOC refratário (técnica de estimulação ventro-capsular e ventro-estriatal).
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.
MÓD ULO 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.
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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 portadores 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 serotonérgica (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.
No projeto 1 do Módulo I (Estudos em Pacientes com TOC versus controles, Pré e Pós-tratamento com ISRS), atingimos cerca de 85% da amostra almejada para a comparação de
linha de base e cerca de 75% da amostra para a comparação pré e pós. Temos a expectativa de
concluir a coleta total de dados em 6 meses; 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, todos com avaliação de ressonância magnética funcional.
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O projeto 2 (Viés Atencional no TOC na infância e adolescência) está concluído e o manuscrito científico foi publicado (Chacon et al., Obsessive-compulsive symptoms in children
with first-degree relatives diagnosed with obsessive-compulsive disorder. Braz J Psychiatry.
2018;40(4):388-393).
Em relação ao projeto 3 (Estudo em pacientes com TOC refratário Pré e Pós Tratamento
com Capsulotomia ventral por raios gama com lesões únicas bilaterais – Gamma Knife) foram
conclúidas todas as cirurgias. Cinco pacientes foram operados seguindo a técnica de uma lesão
única ventral bilateral no ramo anterior da cápsula interna. Tendo em vista a baixa eficácia associada a estes alvos menores, propusemos o aumento de volume das lesões originais (duplas lesões bilaterais), conforme anteriormente previsto. Os cinco pacientes já realizaram este segundo
procedimento cirúrgico. Atualmente, estamos organizando uma base de dados conjunta entre a
Universidade de São Paulo, a Universidade de Brown (em parceria com os pesquisadores Nicole
McLaughlin e Benjamin Greenberg) e o Baylor College (em parceria com o pesquisador Sameer
Sheth) para publicar os resultados conjuntos das casuísticas dos três centros envolvendo a falta
de eficácia clinica e outra publicação relacionada a achados de neuroimagem. No final de 2018,
publicamos na seção Early Career Investigator Commentary no periódico Biological Psychiatry,
o comentário de Marcelo Hoexter: “Are We Ready for Individualized Target Planning of Ablative
Procedures in Intractable Obsessive-Compulsive Disorder?
Um estudo relacionado aos achados de traços e de diagnóstico de personalidade (avaliados pelo instrumento “Structured Interview for DSM-IV Personality”) em uma amostra de 14
pacientes antigos de nosso serviço, que recebeu lesões duplas bilaterais foi submetido à revista
Frontiers in Psychiatry e teve uma primeira revisão favorável Copetti et al, Obsessive-compulsive
personality disorder symptoms as predictors of poor response to gamma ventral capsulotomy in
intractable OCD patients. Front Psychiatry, 2019 [submitted].
Como parte do projeto 4 (Estudo em pacientes com TOC refratário Pré e Pós Tratamento
com Estimulação Encefálica Profunda (EEP), dos 10 pacientes planejados para este estudo, 4
realizaram o procedimento cirúrgico, 3 aguardam a autorização final do CREMESP para cirurgia
e um está sendo preparado para avaliação do CREMESP. Resumidamente, dos 4 pacientes
que receberam EEP, 2 indivíduos (B e C) apresentaram remissão completa de sintomas e 2 (A e
D) não apresentaram melhora com o procedimento cirúrgico. Todos os pacientes realizaram no
pré-operatório exames de ressonância magnética de crânio, com sequências estruturais e de
tensor de difusão (“diffusion tensor imaging – DTI”) para estudos futuros. A maior limitação para
o progresso deste projeto em 2018/2019 foi a mudança de orientação política do CRM que não
autorizou a cirurgia de 4 pacientes que foram submetidos para avaliação em 2017/2018. A nossa
interpretação foi de que a diretoria do CRM da época era contrária a este tipo de procedimento.
Em 2019, uma nova diretoria foi eleita que nos prometeu agilizar o processo. Assim que tivermos
a autorização, teremos condições de rapidamente operar os pacientes que já foram selecionados
e assim concluir este projeto.
O projeto 5 (Estimulação elétrica por corrente contínua no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo: um ensaio clínico duplo-cego, randomizado, placebo-controlado) teve a coleta
de dados encerrada contabilizando um total de 44 sujeitos. Foi possível coletar dados diretamente
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ligados ao desfecho clínico principal do ensaio, bem como medidas de testes neuropsicológicos,
biomarcadores periféricos e ressonância magnética de crânio. Iniciamos a análise e interpretação
dos dados para a elaboração do manuscrito final, bem como de outros artigos contemplando os
desfechos secundários do ensaio clínico.
Finalmente, o projeto 6 (Avaliação do viés atencional e treino de modificação do viés atencional em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo) está com a coleta de dados concluída.
O artigo “Attentional bias in specific symmetry and cleaning dimentsions of obsessive-compulsive
disorder”, fruto do pós-doutorado de Alice de Mathis recebeu uma primeira revisão favorável no
Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.
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 e neuroimagem dos participantes dos projetos
1, 3, 4, 5 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 diversas 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 medidas, de modo longitudinal, e comparando pacientes
e controles saudáveis. Dois artigos foram publicados relacionados a estes subprojetos, a saber:
Skinazi et al., “No evidence of attentional bias toward angry faces in patients with obsessive-compulsive disorder” Braz J Psychiatry. 2018 Dec 6:0. [Epub ahead of print] e Vattimo et al., “Caudate
volume differences among treatment responders, non-responders and controls in children with
obsessive-compulsive disorder”. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019 Apr 10 [Epub ahead of print]
A aluna de iniciação científica Maria Maziero, orientada pelo Prof. Marcelo Hoexter, irá passar 2 meses na Universidade de Harvard, sob supervisão do Prof. Ofer Pasternak (Diretor do
Seção Neuroscience Image Computing), para analisar os dados de imagem por tensor de difusão
dos nossos participantes.
O projeto 3 (Estudo eletroencefalográfico em pacientes com TOC e controles) terminou a
coleta de dados e um artigo que descreve o protocolo experimental empregado neste estudo foi
submetido no periódico Experimental Brain Research. Demos início a novas coletas de dados
envolvendo EEG nos pacientes submetidos a estimulação encefálica profunda.
O projeto 4 (Estudo eletrofisiológico intra-operatório em pacientes com TOC submetidos à
Estimulação Encefálica Profunda) está diretamente relacionado ao projeto 4 do módulo I e conta
com 3 pacientes investigados. A continuidade do projeto 4 do módulo I permitirá a obtenção de
dados intra-operatórios de mais 7 pacientes com TOC para posterior publicação.
Em relação ao projeto 5 (Estudo de Marcadores Biológicos Periféricos em pacientes com
TOC e controles), mantivemos a estratégia de continuar os experimentos de sequenciamento do
exoma em trios de pacientes do TOC baseados nos achados anteriores do grupo publicados no
periódico Translational Psychiatry. Todas as amostras biológicas das famílias TOC coletadas e
extraídas no Brasil apresentaram qualidade padrão de pureza de e estão sendo sequenciadas na
Yale (Prof. Thomas Fernandez) e no Icahn School of Medicine – Mount Sinai (Profa. Dalila Pinto),
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onde a aluna Carolina Cappi está realizando um pós-doutorado. A Carolina Cappi iniciou uma
colaboração com a Prof. Pino Allonso da Bellvitge University Hospital, Barcelona, para sequenciar
o RNA dos casos de TOC coletados no Brasil e na Espanha submetidos a Estimulação Encefálica
Profunda com verba do NIH sob liderança de Thomaz Fernandez.
O projeto 6 deste módulo (Estudo de Marcadores Biológicos Centrais 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). Dois artigos científicos foram publicados: Lisboa et al., “Initial
findings of striatum tripartite model in OCD brain samples based on transcriptome analysis”.
Sci Rep. 2019;9(1):3086 e de Oliveira et al., “Layer-specific reduced neuronal density in the
orbitofrontal cortex of older adults with obsessive-compulsive disorder”. Brain Struct Funct.
2019;224(1):191-203.
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 extinction 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 o Prof. Carlos
Bragança Pereira do Instituto de Matemática da USP almejando integrar diversas modalidades
de investigação com inferências Bayesianas.
7.3 Publicações de artigos em revistas científicas indexadas:
Vattimo EFQ, Barros VB, Requena G, Sato JR, Fatori D, Miguel EC, Shavitt RG, Hoexter
MQ, Batistuzzo MC. Caudate volume differences among treatment responders, non-responders
and controls in children with obsessive-compulsive disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019
Apr 10. doi: 10.1007/s00787-019-01320-w. [Epub ahead of print]
Lisboa BCG, Oliveira KC, Tahira AC, Barbosa AR, Feltrin AS, Gouveia G, Lima L, Feio Dos
Santos AC, Martins DC Jr, Puga RD, Moretto AC, De Bragança Pereira CA, Lafer B, Leite REP,
Ferretti-Rebustini REL, Farfel JM, Grinberg LT, Jacob-Filho W, Miguel EC, Hoexter MQ, Brentani
H. Initial findings of striatum tripartite model in OCD brain samples based on transcriptome analysis. Sci Rep. 2019 Feb 28;9(1):3086. doi: 10.1038/s41598-019-38965-1.
Skinazi M, de Mathis MA, Cohab T, de Marco E Souza M, Shavitt RG, Miguel EC, Hoexter
MQ, Batistuzzo MC. No evidence of attentional bias toward angry faces in patients with obsessive-compulsive disorder. Braz J Psychiatry. 2018 Dec 6:0. doi: 10.1590/1516-4446-2018-0130.
[Epub ahead of print]
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de Oliveira KC, Grinberg LT, Hoexter MQ, Brentani H, Suemoto CK, Nery FG, Lima LC, Alho
ATDL, Farfel JM, Ferretti-Rebustini REL, Leite REP, Moretto AC, da Silva AV, Lafer B, Miguel EC,
Nitrini R, Jacob-Filho W, Heinsen H, Pasqualucci CA. Layer-specific reduced neuronal density in
the orbitofrontal cortex of older adults with obsessive-compulsive disorder. Brain Struct Funct.
2019 Jan;224(1):191-203. doi: 10.1007/s00429-018-1752-8.
Boedhoe et al., An Empirical Comparison of Meta- and Mega-Analysis With Data From the
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A tabela abaixo resume a produção científica do período deste relatório.
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8.2 Orientações em andamento e concluídas em 208/19 dos principais pesquisadores
do INPD.
Pós Doutorados em andamento
Carolina Cappi. Variações raras de novo e hereditárias no genoma de pacientes com transtorno
obsessivo-compulsivo. Início: 2014. .Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da
USP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Eurípedes Constantino Miguel Filho
Lavinia Teixeira de Aguiar Machado. Início: 2017. Universidade Federal de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jair de Jesus Mari
Daniel Graça Fatori de Sá. Início: 2016. Departamento de Psiquiatria da FMUSP, Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Guilherme Vanoni Polancyk
Fernanda Speggiorin Pereira Alarcão. Início: 2016. Departamento de Psiquiatria da FMUSP.
Orientador: Guilherme Vanoni Polancyk
Giovana Del Prette. Início: 2013. Departamento de Psiquiatria da FMUSP. Orientador: Guilherme Vanoni Polancyk
Patricia Bado. Início: 2018. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Orientador: Giovanni Abrahão Salum Junior
Fernanda Lúcia Capitâneo Baeza. Início: 2018. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Orientador: Giovanni Abrahão Salum Junior
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Doutorados em andamento
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).
Orientador: Eurípedes Constantino Miguel Filho
Arthur Gus Manfro. Transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) de início na adolescência: Desafiando a hipótese neurodesenvolvimental do TDAH. Início: 2017. Tese (Doutorado
em Psiquiatria e Ciências do Comportamento) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
(Orientador). Orientador: Luis Augusto Paim Rohde
Bárbara Calil Lacerda. Alterações no controle inibitório em crianças com muito baixo peso e/ou
prematuras com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 2018. Dissertação (Mestrado
em Ciências Médicas: Psiquiatria) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, . Orientador: Luis
Augusto Paim Rohde. Orientador: Luis Augusto Paim Rohde
Guilherme Mortiz. Ensaio clínico randonizado com o uso do grupo de habilidades em terapia
dialético comportamental como tratamento complementar a medicação em adultos com TDAH.
Início: 2017. Dissertação (Mestrado profissional em Psiquiatria e Ciências do Comportamento) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. (Orientador). Orientador: Luis Augusto Paim Rohde
Carolina Andrea Ziebold Jorquera. Avaliação da validade e confiabilidade das categorias diagnósticas da décima primeira edição da classificação internacional dos transtornos mentais na
atenção primária: CID-11 AP. Início: 2017. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica)
– Universidade Federal de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Orientador: Jair de Jesus Mari
Thaís dos Reis Vilela. Prevalence of emotional and behavioral problems and exposure to
psychosocial stressors among children of addicted families in an underprivileged community. Início: 2017. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) – Universidade Federal de São
Paulo. Orientador: Jair de Jesus Mari
Maria Lídia Filipe Chaúque Gouveia. Avaliação da Eficácia da Utilização dos Técnicos de Psiquiatria (TP) no Serviço Nacional de Saúde (SNS) de Moçambique. Início: 2015. Tese (Doutorado
em Psiquiatria e Psicologia Médica) – Universidade Federal de São Paulo, Fullbright. Orientador:
Jair de Jesus Mari
Daniela Bordini. Treino Parental com Vídeo modulação para aquisição de habilidades sociais
em crianças com autismo. Início: 2015. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) –
Universidade Federal de São Paulo. Orientador: Jair de Jesus Mari
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Marlene Apolinário Vieira. O impacto da violência escolar (bullying) na saúde mental do adolescente. Início: 2015. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) – Universidade Federal
de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Jair de
Jesus Mari
Elson Asevedo. Revision of icd-10 chapter on behavioural and mental disorders 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: Jair de Jesus Mari
Palmira Fortunato dos Santos. Rastreio da depressão em pacientes hiv positivos nos cuidados
primários de saúde em moçambique: estudo correlacional da depressão e adesão ao tratamento
antiretroviral. Início: 2015. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) – Universidade
Federal de São Paulo, Fullbright. Orientador: Jair de Jesus Mari
Bruno Bertoluchi Ortiz. Investigação da frequência de refratariedade na esquizofrenia desorganizada em comparação com esquizofrenia paranoide. Início: 2015. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) – Universidade Federal de São Paulo. Orientador: Rodrigo Affonseca
Bressan
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 Pessoal de Nível Superior. Orientador: Guilherme Vanoni Polancyk
Luisa Shiguemi Sugaya. Estudo sobre prevalência e caracterização de comportamentos disruptivos e descontrole emocional em uma amostra clínica de pacientes pré-escolares com diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Início: 2017. Tese (Doutorado em
Pós-graduação) – Departamento de Psiquiatria da FMUSP. Orientador: Guilherme Vanoni Polancyk
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-análise. Início: 2016.
Tese (Doutorado em Pós-graduação) – Departamento de Psiquiatria da FMUSP, Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Guilherme Vanoni Polancyk
Andrea Lorena Costa Stravogiannis. Ciúme Excessivo: diferenças e semelhanças entre homens e mulheres. Início: 2015. Tese (Doutorado em Psiquiatria) – Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. Orientador: Hermano Tavares
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Raquel Berg. Desamparo Aprendido e Ilusão de Controle em jogadores patológicos e controles
normais. Início: 2015. Tese (Doutorado em Psiquiatria) – Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo. Orientador: Hermano Tavares
Elen Cristina Batista de Oliveira. Projeto de Estudo Clínico Descritivo: Os aspectos psicopatológicos e fenomenológicos da Dermatotilexomania. Início: 2014. Tese (Doutorado em Psiquiatria)
– Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Orientador: Hermano Tavares
Andre Simioni. Cognição, desenvolvimento e psicopatologia. Início: 2018. Tese (Doutorado em
Ciências Médicas: Psiquiatria) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Giovanni Abrahão Salum Junior
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:
Giovanni Abrahão Salum Junior
Paola Laporte. Avaliação e treinamento de percepção de emoções faciais para o tratamento
de irritabilidade e promoção da saúde em adolescentes. Início: 2017. Tese (Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Giovanni
Abrahão Salum Junior
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: Giovanni Abrahão Salum Junior
Fabiane Leusin. Avaliação dos efeitos do tabagismo passivo na cognição e no desenvolvimento
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: Giovanni Abrahão Salum Junior
Kesley de Oliveira Reticena. .... Início: 2017. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Enfermagem) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Lislaine Fraccoli
Lucíola D’Emery Siqueira. .... Início: 2016. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Enfermagem) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Lislaine Fraccoli
Flávia Corrêa Porto de Abreu. Análise da interação entre adolescentes e enfermeiras na visita
domiciliária. Início: 2015. Tese (Doutorado em Pós-Graduação em Enfermagem) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Lislaine Fraccoli
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Mestrados em andamento
Rafael Falk Giannotti. Rates of eating disorders in a large Brazilian community sample of children and adolescents. Início: 2017. Iniciação científica (Graduando em Medicina) – Universidade
Federal de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jair de Jesus Mari
João Victor Silva Nani. Análise do papel das oligopeptidases em modelos animais tratados
com antipsicóticos. Início: 2015. Iniciação científica (Graduando em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Orientador: Jair de Jesus Mari
Jordana Verano de Oliveira. A influência do TDAH materno sobre e estruturação do ambiente
na primeira infância. Início: 2016. Dissertação (Mestrado em Mestrado) – Departamento de Psiquiatria da FMUSP, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador:
Guilherme Vanoni Polancyk
Juan David Tovar. Jogo patológico e jogo problemático: validação de um instrumento. Início:
2017. Dissertação (Mestrado em Psiquiatria) – Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo. Orientador: Hermano Tavares
Luis Souza Motta. Resposta placebo nos transtornos de ansiedade. Início: 2019. Dissertação
(Mestrado profissional em Ciências Médicas: Psiquiatria) – Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Giovanni
Abrahão Salum Junior
Débora Cristina de Melo Lima. .... Início: 2018. Dissertação (Mestrado profissional em Mestr.
Profissional Enf. At. Primária Saúde do SUS) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Anna
Maria Chiesa
Rosicléia Freitas Borges. .... Início: 2017. Dissertação (Mestrado profissional em Mestr.Profissional Enf. At. Primária Saúde do SUS) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Anna
Maria Chiesa
Cintia Aparecida S. Luz. .... Início: 2019. Dissertação (Mestrado profissional em Mestr.Profissional Enf. At. Primária Saúde do SUS) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Lislaine
Fraccoli
Carla Cristina Santiago S. Saad. .... Início: 2019. Dissertação (Mestrado profissional em Mestr.
Profissional Enf. At. Primária Saúde do SUS) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Lislaine Fraccoli
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Elaine Ribeiro do Amaral. .... Início: 2019. Dissertação (Mestrado profissional em Mestr.Profissional Enf. At. Primária Saúde do SUS) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Lislaine
Fraccoli
Leticia Aparecida da Silva. .... Início: 2018. Dissertação (Mestrado profissional em Pós-Graduação em Enfermagem) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Lislaine Fraccoli
José Mario Rabone Junior. .... Início: 2018. Dissertação (Mestrado profissional em Pós-Graduação em Enfermagem) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Lislaine Fraccoli
Denise Maria Campos de Lima Castro. .... Início: 2018. Dissertação (Mestrado profissional em
Mestr.Profissional Enf. At. Primária Saúde do SUS) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador:
Lislaine Fraccoli

Iniciações Científicas em andamento
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) – Universidade Federal de São Paulo, Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Rodrigo Affonseca Bressan
Cláudio Augusto Bernadelli de Gaspar. Precursores do Adolescente a transtonros 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: Rodrigo Affonseca Bressan
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: Rodrigo Affonseca Bressan
Mariana Raffo Pereda. Identificação de fatores genéticos preditivos de resposta ao tratamento
nas psicoses. Início: 2013. Iniciação científica (Graduando em Psiquiatria e Psicologia Médica) –
Universidade Federal de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Orientador: Rodrigo Affonseca Bressan
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: Guilherme Vanoni Polancyk
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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: Guilherme Vanoni Polancyk
Tatiane dos Santos. Avaliação e treinamento de atribuição de emoções faciais para o tratamento de irritabilidade e promoção de saúde em adolescentes. Início: 2018. Iniciação científica
(Graduando em Medicina) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Giovanni Abrahão Salum Junior
Amanda Dahmer Tiecher. Projeto Conexão. Início: 2018. Iniciação científica (Graduando em
Psicologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico. Orientador: Giovanni Abrahão Salum Junior
Danielle Soares. Coorte de Alto Risco para Transtornos Mentais. Início: 2018. Iniciação científica
(Graduando em Medicina) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Orientador: Giovanni Abrahão Salum Junior
Gabriel Cardoso de Sousa. Projeto Conexão. Início: 2018. Iniciação científica (Graduando em
Medicina) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Rio Grande do Sul. Orientador: Giovanni Abrahão Salum Junior
Luiza Axelrud. Escore de risco poligênico para o Alzheimer: implicações para a memória, leitura
e volumes hipocampais na infância e na adolescência. Início: 2017 – Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador:
Giovanni Abrahão Salum Junior

Pós Doutorados Concluídos
Carlos Renato Moreira Maia. Início: 2016. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luis Augusto Paim
Rohde.

Doutorados Concluídos
Virgínia de Oliveira Rosa. Ensaio clínico randomizado com uso de treinamento cognitivo em
crianças e adolescentes com Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. 2018. Tese (Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Luis Augusto Paim Rohde.
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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). 2018. Tese (Doutorado em Ciências Médicas: Psiquiatria) – Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Luis Augusto Paim Rohde.
Arthur Caye. Identificando indivíduos em risco para psicopatologia na adolescencia: integrando informações epidemiológicas com mecanismos neurobiológicos. 2018. Tese (Doutorado em
Ciências Médicas: Psiquiatria) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Luis
Augusto Paim Rohde.
Douglas Teixeira Leffa. Efeito da estimulação transcraniana por corrente contínua em um modelo animal do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. 2018. Tese (Doutorado em
Medicina: Ciências Médicas) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coorientador: Luis
Augusto Paim Rohde.
Angel Olider Rojas Vistorte. Impacto do estigma no manejo clinico dos transtornos mentais
na atençao primária. 2018. Tese (Doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica) – Universidade
Federal de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Jair de Jesus Mari.
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 Superior. Orientador: Rodrigo Affonseca Bressan

Mestrados Concluídos
Bárbara Calil Lacerda. Alterações no controle inibitório em crianças com muito baixo peso e/ou
prematuras com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 2018. Dissertação (Mestrado
em Ciências Médicas: Psiquiatria) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Luis
Augusto Paim Rohde.
Guilherme Mortiz. Ensaio clínico randonizado com o uso do grupo de habilidades em terapia
dialético comportamental como tratamento complementar a medicação em adultos com TDAH.
Início: 2017. Dissertação (Mestrado profissional em Psiquiatria e Ciências do Comportamento) –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Orientador: Luis Augusto Paim Rohde
João Victor Silva NanI. Atividade das oligopeptidases Ndel1 e ECA em modelo animal para a
esquizofrenia frente ao tratamento com antipsicóticos. 2018. Dissertação (Mestrado em Psiquiatria e Psicologia Médica) – Universidade Federal de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Jair de Jesus Mari.
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Karina Prestupa de Sousa. Instrumento de avaliação de resultados de grupos realizados pelas
equipes de núcleo de apoio à saúde da família na atenção primária. 2018. Dissertação (Mestrado
em Mestr.Profissional Enf. At. Primária Saúde do SUS) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Anna Maria Chiesa.
Luiza Gomes Magalhaes. Barreiras de acesso na atenção primária à saúde à travestis e transexuais na região central de São Paulo. 2018. Dissertação (Mestrado em Mestr.Profissional Enf.
At. Primária Saúde do SUS) – Escola de Enfermagem da USP. Orientador: Anna Maria Chiesa.
8.3 Alunos de Iniciação Científica
A formação de recursos humanos para a pesquisa se inicia na graduação. A atração de
alunos para trabalhar nos dados do INPD permite um aprendizado de alto nível, iniciado na
graduação e na busca de perguntas adequadas objetivando a oportunidade do aluno aprender
análises estatísticas sofisticadas, com acesso a um banco de dados amplo. Isso o permite produzir artigos científicos de qualidade, que podem despertar o aprendizado da cultura científica.
Estamos listando a participação dos alunos nas 3 instituições.
Luiza Kvitko Axelrud – UFRGS
Tem participação em 4 projetos:
1. “Escala de aptidões sociais” investigando os dois “lados” da dimensão do funcionamento
social”
2. “Escore de risco poligênico de Alzheimer: implicações para memória e volume hipocampal na infância e adolescência”
3. “Risco genético para o Alzheimer e conectividade funcional em crianças e adolescentes”
4. “Escore de associação de polimorfismos cerebrais: investigando a confiabilidade, estabilidade temporal e capacidade preditiva de uma medida agregada de fatores cerebrais
associada a doenças mentais em crianças e adolescentes”
Participação em artigos:
1. Axelrud LK, Santoro ML, Pine DS, Talarico F, Gadelha A, Manfro GG, et al. Polygenic Risk
Score for Alzheimer’s Disease: Implications for Memory Performance and Hippocampal
Volumes in Early Life. Am J Psychiatry. 2018 Mar 2;appiajp201717050529.
2. Sperotto D, Manfro AG, Axelrud LK, Manfro PH, Salum GA, DeSousa DA. Brazilian Portuguese version of the Anger Rumination Scale (ARS-Brazil). Trends Psychiatry Psychother. 2018 Mar;40(1):8–15.
3. Caye A, Axelrud LK, Salum GA. Traumatic brain injury and dementia. Lancet Psychiatry.
2018 Oct;5(10):782–3.
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4. Axelrud LK,Sato JR, Santoro ML, Talarico F, Pine DS, Rohde LA, et al. Genetic Risk for
Alzheimer’s disease and Functional Brain Connectivity in Children and Adolescents. Neurobiology of aging* (*aceito provisoriamente, em revisão)
Participação em congressos:
- 38ª Semana Científica do HCPA (2018): “Risco genético para o Alzheimer e conectividade funcional de regiões suscetíveis à patologia da tau em crianças e adolescentes”
Gabriel Cardoso de Souza – UFRGS
Atua no projeto: “Períodos sensíveis de desenvolvimento: testando os efeitos do abandono parental em psicopatologia e cognição”
Danielle Soares Teixeira – UFRGS
Projeto: “Impactos da genética, ambiente e estrutura cerebral na ansiedade”
Marina Spier Borges – UFRGS
Projeto: Um novo modelo de psicopatologia em crianças e adolescentes”
Rafael Franco Ignácio – USP
Projeto: Avaliação de sintomas obsessivo-compulsivos maternos e aumento da atividade córtico-estriatal em adolescentes de uma amostra comunitária.
Tais Tanamatis – USP
Projeto: Avaliação de atributos positivos, função executiva e sintomas obsessivo-compulsivos em
uma amostra comunitária.
Gabriela Koga Tonsig – UNIFESP
Projeto: Investigação de preditores clínicos de resistência ao tratamento precoce em uma coorte
de pacientes em primeiro episódio psicótico.

Apresentação de pôster no SIRS 2019
Leonardo Cardoso Saraiva – USP
Projeto: Investigação de Circuitos Neuronais e Marcadores Biológicos Envolvidos no Transtorno
Obsessivo-Compulsivo por meio de Paradigmas Comportamentais de Medo e Ansiedade
8.4 Participação em eventos
Aqui relacionamos a participação dos principais pesqusiadores do INPD em Congressos e
aulas no exterior
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Eurípedes Constantino Miguel Filho
• ADAA – Anxiety and Depression Association of America
39th Annual Conference 2019- 28-31 de março de 2019 – Chicago, EUA
• SOBP – Society of Biological Psychiatric
74th Annual Meeting – 16-18 de maio de 2019 – Chicago, EUA
• ACNP- American College of Neuropsyhopharmacology
57th Annual Meeting – 9-13 de dezembro de 2018 – Hollywood, Florida, EUA
• SOBP – Society of Biological Psychiatric
73rd Annual Meeting – 10-12 de maio de 2018 – New York, EUA
• Brain, Behavior and Emotions.
5 a 8 de Junho, Brasilia 2019 – Presidente
• 15th International Stereotactic Radiosurgery Society Congress
Rio de Janeiro, 10 a 13 de junho de 2019
Luis Augusto Paim Rohde
• 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry
and Allied Professions. Neurocognitive comparison of ADHD cases with sluggish cognitive
tempo symptoms and ADHD – restrictive inattentive presentation. 2018.
• 23rd World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry
and Allied Professions. Decomposing ADHD diagnosis across the life cycle. 2018.
• 4th Asian Congress on ADHD. World ADHD research scenario: current and challenges.
2018.
• APA Annual Meeting. Advances in understanding and treating ADHD beyond the DSM-5 –
Advances in Psychiatry. 2018.).
• TDAH nas escolas.Conversando sobre TDAH com pais e professores. 2018.
• The International ADHD Congress. ADHD in the era of personalized medicine: generating and
validating a risk score for predicting adult ADHD & complex cases of children with ADHD.
2018.
• WPA Thematic Congress. Mental health and the Lancet Commission on adolescent health.
2018.
Jair Mari De Jesus
• Congress on Brain, Behavior and Emotions 2018, realizado entre 20 a 23 de junho de 2018
em Gramado/RS.
• The 18th WPA World Congress of Psychiatry. Mexico City, Mexico. 27-30 September, 2018
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Rodrigo Affonseca Bressan
• XI Congresso Brasileiro de Psicopedagogia e v Simpósio Internacional de psicopedagogos –
Palestra abertura do evento – Rodrigo Affonseca Bressan : “Habilidades Sócio Emocionais e
a Saúde Mental na Escola” – Associação Brasileira de Psicopedagogia – ABPp. 5 de julho
de 2018. São Paulo, SP
• Meetings the Minds – CCM/LIBBS – Mesa redonda: Pródromos e Prevenção de doenças
mentais – São Paulo, 17 de agosto de 2018.
• Speaker – Nei-Psycon – Hotel Windsor Oceânico Rio de Janeiro. 23 de agosto de 2018.
• Congresso Paulista de Psiquiatria – Palestra: A Psiquiatria e a Neurociências: Como transformar achados científicos em informação para o nosso cotidiano. 24 de agosto de 2018.
• 4º. Congresso Internacional Sabará Infantil – Hotel Maksound – 15 de setembro de 2108.
Conferência Magna “Como abordar a saúde mental na infância e na adolescência”.
• LVII Congresso Colombiano de Psiquiatria – Cartagena – “ Primeiro episódio psicótico na
infância”. 31de outubro a 3 de novembro de 2018.
• Seminário Rede Latino-Americano de Pesquisa – Hotel Maksound Plaza – SP -Palestra
abertura “Em busca da superação da esquizofrenia – das neurociências à prática clínica. 29
de novembro a 1 de dezembro de 2018.
• Palestra na Acadêmica Nacional de Medicina – Rio de Janeiro – 4 de abril de 2019. Simpósio “Saúde Mental do Médico e Estudante de Medicina”
• Participação SIRS – Conference Schizophrenia International Rescarch. Orlando – USA, 9 a
12 de abril de 2019.
Guilherme Vanoni Polancyk
• 108th Annual Meeting of the American PsychoPathological Association. The life course of
ADHD around the world. 2018.
• 5th Eunethydis International Conference on ADHD. Early intervention and presentation of
ADHD. 2018.
• Conexão Focus. 2018.
• 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.
• World Congress on Brain, Behaior and Emotions 2018. Tempo de tela e desenvolvimento da
primeira infância – Mesa Redonda: A tecnologia chegou à primeira infânci. 2018.
• World Congress on Brain, Behaior and Emotions 2018. Mesa Redonda: Psicofarmacoterapia na Infância e Adolescência: o que funciona e o que não funciona?. 2018.
• World Congress on Marina Spier Borges 2018. In bloom?: e se Kurt tivesse nos encontrado? Como prevenir trajetórias tão nocivas? – Mesa Redonda: Nerdvana: e se Kurt Cobain
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tivesse nos encontrado?. 2018. (Congresso).
• World Congress on Brain, behavior and Emotions 2018. Transtorno do espectro do autismo
– Mesa Redonda: A roupagem clínica das doenças neuropsiquiátricas ao longo do desenvolvimento do cérebro. 2018. (Congresso).
Hermano Tavares
• TED x FAAP.Em busca da saúde e da felicidade. 2019.
• XI Curso de Transtornos do Impulso. Introdução ao modelo de Impulsividade ACEDA. 2019.
• V Congresso Clínica Psiquiátrica. O impacto social das dependências comportamentais.
2018.
• Winter School.Impulse Disorders Symptoms. 2018.
• XXX Congresso Latino Americano de Psiquiatria. Políticas públicas en los juegos de azar: del
entretenimiento a la patología y al juego responsable -. 2018.
• XXXVI Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Políticas públicas nos jogos de azar: do entretenimento a patologia para o jogo responsável. 2018.
Giovanni Abrahão Salum Junior
• Congress on Brain, Behavior and Emotions. Crise de replicabilidade na pesquisa psiquiátrica: exemplos de cuidado na pesquisa sobre a neurobiologia das doenças mentais. 2018.
• International College of Neuropsychopharmacology 31st World Conference. The development of dissociable and common aspects of psychopathology from childhood to adolescence and their brain structural correlates. 2018.
• V Congresso Clínica Psiquiátrica. Regulação Emocional, suas conexões e os transtornos de
ansiedade na infância e adolescência. 2018.
Anna Maria Chiesa
• Conference on Implementation Research and Practice for Early Childhood Development.
2019.
• III Congresso Internacional de Psicomotricidade Relacional e Fórum Municipal de Educação.
Conferência sobre o tema: Importância da visita domiciliar na construção da parentalidade
positiva. 2018.
• II Simpósio sobre Pós-Parto: Apostando nas primeiras histórias: a importância do vínculo.
Palestrante na mesa redonda: 2018.
• Seminário de Boas Práticas em Desenvolvimento Infantil do Programa São Paulo pela primeiríssima Infância. 2018.
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Lislaine Fracolli
• 10º Congresso Brasileiro Nursing. Vivência de puérperas frente à situação da equipe de
enfermagem durante o trabalho de parto. 2018.
• 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem, 6o Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde e 5º Colóquio Latino Americano de História da Enfermagem. Enfrentamento da doença por pacientes com câncer e percepções frente ao cuidado
ofertado pela equipe de saúde. 2018.
• 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem, 6o Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde e 5º Colóquio Latino Americano de História da Enfermagem. Uso potencial das nomenclaturas diagnósticas na atenção primária à saúde: análise
crítica da literatura. 2018.
• 70º Congresso Brasileiro de Enfermagem, 6o Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde e 5º Colóquio Latino Americano de História da Enfermagem. Mudanças na vida e no corpo da mulher durante a gravidez. 2018.
• I Seminário Internacional de Pesquisa em Saúde/ II Simpósio de Pesquisa em Enfermagem
do Distrito Federal.Plano municipal de saúde e relatório anual de gestão de Alfenas-MG:
contradições para a integralidade. 2018.
• I Seminário Internacional de Pesquisa em Saúde/ II Simpósio de Pesquisa em Enfermagem
do Distrito Federal.A fenomenologia social para compreensão das interações entre mães e
enfermeiras na visitas domiciliares. 2018.
• I Simpósio Internacional de Pós- Graduação em Enfermagem do PPGE: A formação para a
saúde global, 2018.
8.5 Premiações dos pesquisadores
Uma das formas de reconhecimento de nosso trabalho é a premiação de nossas pesquisas, fazendo com que elas tenham um alcance ainda maior além dos meios acadêmicos.
O Prêmio Abril & Dasa de Inovação Médica é uma iniciativa dos grupos Abril e Dasa, com
a curadoria da Revista Saúde, que visa reconhecer projetos e profissionais médicos que fazem
a diferença nas áreas científica, clínica e assistencial. Busca descobrir ideias e realizações com
potencial inovador capazes de mudar a vida e a saúde das pessoas.
A premiação recebe a indicação de trabalhos conduzidos, publicados ou liderados por
médicos brasileiros, contemplando, assim, estudos em fase clínica, testes laboratoriais, projetos
educativos e assistenciais, campanhas de prevenção etc.
Os trabalhos já finalizados que preencherem os critérios, estipulados no regulamento, são
submetidos a um júri de especialistas. Por meio de suas avaliações definimos três finalistas por
categoria. A análise dos jurados, somada a uma votação popular de menor peso, ainda definem
um vencedor por categoria, que será conhecido em uma cerimônia no dia http://premiodeinovacaomedica.com.br/votacao-popular/
Primeiros Laços ganha o Prêmio Abril & Dasa de Inovação Médica – Categoria Inovação em
Medicina Social.
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O DOCTALKS Médicos Liderando a Mudança é um fórum exclusivo para convidados
que promove a troca de experiência entre especialistas e líderes em suas áreas de atuação. Temas importantes e atuais na realidade do médico estão sempre presentes na pauta. O Prêmio
Doctalks é uma iniciativa do CCM Group que visa homenagear os eventos e personalidades da
área médica que se destacaram pela excelência e relevância de seu trabalho.
A edição 2019 reuniu os mais influentes médicos de diferentes especialidades, chefes de
serviço de importantes hospitais e presidentes de associações médicas do país.
O Professor Doutor Eurípedes Constantino Miguel Filho recebeu o prêmio de Personalidade
médica do ano, em 2019.

Prêmio Capes de Tese – Edição 2018.
A tese de doutorado defendida por Pedro Mario Pan Neto, sob a orientação do docente Rodrigo Affonseca Bressan, pelo Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Psicologia Médica do
Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp), foi vencedora do Prêmio Capes de Tese – Edição 2018 na categoria Medicina II. Intitulada “Avaliação Longitudinal dos
Transtornos de Humor na Transição entre a Infância e a Adolescência: Marcadores Psicopatológicos, Genéticos e de Neuroimagem”, a pesquisa identificou alterações da conectividade no circuito
cerebral de recompensa que foram associadas a casos de depressão, após três anos de acompanhamento, por meio de exames de ressonância magnética do cérebro de crianças e jovens.
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Concedido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),
o prêmio condecora, desde 2005, as melhores teses de doutorado aprovadas nos cursos de
pós-graduação reconhecidos no Sistema Nacional de Pós-Graduação em cada uma das 49
áreas do conhecimento. Os critérios de premiação consideram a originalidade do trabalho, a sua
relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, social e de inovação e o valor
agregado pelo sistema educacional ao candidato.
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9. Gestão do Instituto
O INPD completa agora 11 anos de atividades e mantém uma funcional operação
administrativa.
Contamos com uma equipe de uma administradora, uma secretária e uma assistente
administrativa.
Também temos o apoio da equipe que compõe o Escritório de Apoio ao Pesquisador, do
Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP.
Conforme descrito na proposta o INPD e no relatório de ano 1, utilizamos 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.
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 utilizado para as comunicações com todo o grupo.
A equipe de coordenadores segue reunindo-se a cada 15 dias, em grupos alternados,
sempre com a presença dos professores Eurípedes Constantino e/ou Luiz Augusto Rohde, coordenador e vice coordenador do Instituto. Participam também os coordenadores dos outro eixos:
Jair Mari, Rodrigo Bressan, Chao Wen, Guilherme Polanczyk e Hermano Tavares.
Nesta reunião trata-se de atualização dos andamentos dos projetos e as decisões pertinentes cada eixo:
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.
Nestas reuniões são feitos os registros de decisões tomadas, andamento dos projetos,
dificuldades encontradas e próximos passos do instituto.
Frente ao atual cenário econômico, o CNPq não vem cumprindo com os repasses de recursos aprovados. Com esta situação, que representa uma diferença de R$ 684.000, tivemos que
tomar uma decisão quanto aos projetos. Em reunião ocorrida em 4 de abril de 2019 definiu-se
que as atividades nos eixos de formação de RH, Internacionalização, Transferência de conhecimento para a Sociedade e Setor Público e Privado devem ser desaceleradas de forma que o
recurso disponível seja utilizado para seguimento das atividades de pesquisa em campo. Aliado
a isso diversas iniciativas foram tomadas para completer os recursos faltantes a partir da iniciativa
privada e outras agencias de fomento internacionais.
A equipe de coordenadores segue na busca por novos recursos complementares a fim de
viabilizar as entregas sacrificadas.
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10. Busca de novos financiamentos
A equipe de pesquisadores INPD veem trabalhando na ampliação de atividades e pesquisas ligadas à nossa área de atuação. Os cortes iniciais de verbas aplicados aos INCTS, somado a
inflação decorrida entre a apresentação da proposta e a aprovação e ao novo corte recentemente
informado pelo CNPq inviabilizaram algumas iniciativas desenhadas. Para atender as necessidades do Instituto em sua totalidade, vimos trabalhando na busca de recursos adicionais.
Um de nossos parceiros é a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM).
Sensibilizados pela questão da saúde mental de crianças e adolescentes brasileiros eles nos
apoiam em necessidades pontuais. Em fevereiro de 2019 doaram as passagens aéreas para
que pudéssemos receber o professor James Leckman, da Yale University Child Study Center em
São Paulo. Ele ministrou aula na disciplina “Transtornos Mentais a partir de Neurocircuitos: uma
nova abordagem para os Transtornos Mentais”, e discutiu projetos de pesquisa com os alunos
do nosso programa Tripartite.
Uma proposta de novo aporte de recursos específicos para a pesquisa está sendo avaliada
pela direção da CBMM, que deverá ainda neste semestre de 2019 nos sinalizar de sua decisão.
Da mesma forma recursos foram solicitados para a Fundação Maria Cecília Couto Vidigal
para o projeto Primeiro Laços.
O time de pesquisadores também aplicou propostas para as seguintes inciativas:
Em Abril, 2018 para Schizophrenia International Research Society (SIRS) – Young Investigator Award. Florence, Italy, Aprovado com aporte de recursos para passagem, hospedagem,
inscrição e programa de mentoria no Congresso SIRS 2018 – Aproximadamente R$ 10.000,00.
Passagem, hospedagem, inscrição e programa de mentoria no Congresso Society of Biological Psychiatry SOBP 2019 – foi aprovado em maio de 2018, pela APA Research Colloquium
– International Travel Award for Early Career Investigators NY, USA.
Em dezembro, 2018, o investigador Pedro Pan venceu o Prêmio CAPES de melhor tese,
Medicina II, agraciado por uma bolsa de Pós-doutorado por 1 ano. Como entrou em concurso
TAE (Técnico Administrativo em Educação do Ensino Superior do MEC) na Unifesp o pesquisador
não recebeu a bolsa.
Em março de 2019 tivemos aprovação de uma bolsa de pós-doutorado para Dra
Elizabeth Shephard, do King’s College. Este será seu segundo período no Brasil, após
um ano como pesquisadora visitante. Dra Shephard foi uma grande conquista do INPD.
Atraída pela linha de pesquisa e robustez vem se dedicando a análise de dados e a ensinar nossos pesquisadores juniores a trabalharem neste tipo de material.
Duas alunas do Tripartite, Dra. Graccile Cunha (Barreiras de acesso a tratamento entre adolescentes atendidos em um serviço especializado em saúde mental: um estudo longitudinal) e
Dra. Carolina Ziebold (Uso de serviços para problemas de saúde mental entre crianças e adolescentes: custos, preditores e desfechos – um estudo longitudinal), estão desenvolvendo projetos
no Brasil que proporcionarão comparação de caminhos para a tenção na adolescência e custos
envolvidos no Brasil e Reino Unido. A Dra. Carolina Ziebold está solicitando bolsa sanduiche para
permanecer seis meses com a Dra. Sara Evans no Reino Unido. Estas iniciativas estão ligadas
ao projeto Aplause.
97

Grant submetido em março -2019 em parceria com o Center for Applied Genomics of the
Children’s Hospital of Philadelphia, USA. Aguardando resposta.
“U.S.-Brazil Collaborative Biomedical Research Program (R01 Clinical Trial Optional)”, entitled: The frequency and consequence of mutation burden of the Metabotropic Glutamate Receptor (mGluR) gene network across pediatric neuropsychiatric diseases.
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11. Metas e seu acompanhamento
O quadro a seguir apresenta, de forma sumarizada, a realização de nossas metas.
Seguimos atentos para cumprir as etapas que nos comprometemos a realizer, ajustadas ao
cenário atual.
Quadro Metas
Eixo/Projeto
Meta
Ano 2 Ano 4 Ano 6
Reavaliar o grupo de 2.512 crianças participantes do estudo através de entrevistas
Pesquisa
0%
70%
100%
sobre emoções, comportamentos e medidas
(onda-3)com os pais e a criança;
Pesquisa

Pesquisa

Pesquisa

Pesquisa

Pesquisa

Pesquisa
Pesquisa

Pesquisa
Pesquisa

Pesquisa

Pesquisa

Reavaliação da coorte enriquecida da neuroimagem de 180 crianças com técnicas de 0%
imagem cerebral (onda 3).
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.
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.)
Avaliação por pirosequenciamento das sequencias LINE-1, assim como neurotrofinas,
citocinas inflamatórias e hormônios.
Utilizar os dados de base contendo todos
os dados gerados pelas avaliações com o
grupo e traduzir as informações de risco
para algoritmos preditivos;
Testar a adequação do programa de visitas
domiciliares a jovens gestantes
Consolidação e análise de dados das avaliações no períodos: 30 semanas gestacionais,
parto, e idades de 6, 9, 12, 18 e 24 meses
Avaliação dos efeitos da intervenção, através
de medidas realizadas a partir da 30 semana gestacional até os 24 meses de vida
Publicar em revistas internacionais (classificação CAPES A1 e A2) os resultados obtidos
Investigação Neurobiologica no TOC: TOC
versus controles, Pré e Pós-tratamento
com inibidores seletivos de recaptura de
serotonina
Investigação Neurobiologica no TOC:
Viés Atencional no TOC na infância e
adolescência

100%

30%

100%

100%

100%

0%

70%

100%

0%

70%

100%

40%

60%

100%

100%

N/A

N/A

25%

75%

100%

NA

25%

100%

25%

75%

100%

30%

60%

100%

30%

60%

100%

Realizado
Realizamos 60% do esperado para o ano 3-4,
tendo então cumprido
parte da meta futura
Realizamos 80% do esperado para o ano 4-6,
tendo então cumprido
parte da meta futura
100% desta meta foi
realizada.

Realizamos 65% do esperado para o ano 3-4,
tendo então cumprido
parte da meta futura
100% desta meta foi
realizada.
100% desta meta foi
realizada.

Não finalizado.
Meta de 25% cumprida

Meta futura

Será realizada no ano
4-6
Realizamos 80% do esperado para o ano 4-6,
tendo então cumprido
parte da meta futura
Meta cumprida

100

Continuação do Quadro Metas
Eixo/Projeto
Meta
Ano 2 Ano 4 Ano 6
Realizado
Investigação Neurobiologica no TOC: TOC
Meta cumprida
refratário Pré e Pós Tratamento com CapsuPesquisa
20%
60%
100%
lotomia ventral por raios gama com lesões
únicas bilaterais (Gamma Knife)
Realizamos 40% do esInvestigação Neurobiologica no TOC: TOC
perado para o ano 4-6,
Pesquisa
refratário Pré e Pós Tratamento com Estimu- 10%
30%
100%
tendo então cumprido
lação Encefálica Profunda (DBS)
parte da meta futura
Investigação Neurobiologica no TOC: EstiMeta cumprida
mulação elétrica por corrente contínua no
Pesquisa
30%
70%
100%
tratamento do TOC: um ensaio clínico duplo-cego, randomizado, placebo-controlado
Investigação Neurobiologica no TOC: AvaMeta cumprida
liação do viés atencional e treino de modifiPesquisa
40%
80% 100%
cação do viés atencional em pacientes com
TOC
Realizamos 90% do esInvestigação Neurobiologica no TOC: Avaperado para o ano 4-6,
Pesquisa
liação neuropsicológica em pacientes com
40%
70% 100%
tendo então cumprido
TOC, crianças em risco e controles
parte da meta futura
Investigação Neurobiologica no TOC:
Realizamos 90% do esNeuroimagem em pacientes com TOC (não
perado para o ano 4-6,
Pesquisa
40%
70%
100%
medicados e refratários), crianças em risco
tendo então cumprido
e controles
parte da meta futura
Investigação Neurobiologica no TOC: EleMeta cumprida
Pesquisa
troencefalografia em pacientes com TOC
20%
60% 100%
(não medicados e refratários) e controles
Investigação Neurobiologica no TOC: Estudo
Realizamos 40% do eseletrofisiológico intra-operatório em pacienperado para o ano 4-6,
Pesquisa
10%
30%
100%
tes com TOC submetidos à Estimulação
tendo então cumprido
Encefálica Profunda
parte da meta futura
Investigação Neurobiologica no TOC: MarPesquisa
cadores Biológicos Periféricos em pacientes
com TOC e controles
Investigação Neurobiologica no TOC: MarcaRealizamos 80% do esdores Biológicos Centrais (Expressão e Metiperado para o ano 4-6,
Pesquisa
30%
60% 100%
lação) em Cérebros de indivíduos portadores
tendo então cumprido
de TOC e controles (estudo post-mortem)
parte da meta futura
Investigação Neurobiologica no TOC: Modelo
Meta cumprida
Pesquisa
Animal de TOC versus Controle Pré e Pós
0%
100% 100%
Tratamento
Investigação Neurobiologica no TOC: AplicaMeta cumprida
Pesquisa
ção e desenvolvimento de metodologia para 0%
100% 100%
análise estatística de resultados complexos
Recursos
Lançamento oficial do programa nas três
100% da meta
30%
60%
100%
Humanos
universidades.
cumprida
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Continuação do Quadro Metas
Meta
Ano 2 Ano 4

Eixo/Projeto
Recursos
18 alunos envolvidos no programa.
Humanos
8 disciplinas sobre diferentes temas de pesRecursos
quisa em Neurociência do Desenvolvimento
Humanos
oferecidas 2 vezes ao ano.
Recursos
10 teses concluídas
Humanos
Recursos
4 alunos de pós-doutoramento com posiHumanos
ções acadêmicas formais em Universidade.
12 artigos sobre aspectos relacionados à
Psiquiatria do Desenvolvimento tendo estudantes de doutoramento e / ou pós-doutoraRecursos
mento como primeiros ou principais autores,
Humanos
aceitos em revista internacional classificada
como CAPES A1 (DEM-II) (fator de impacto
superior a 4)
2 iniciativas programas baseados em resulRecursos
tados gerados no INPD sobre Psiquiatria do
Humanos
Desenvolvimento implementados no sistema
de saúde mental.
Recursos
Lançamento oficial do programa na UNIFESP
Humanos
Recursos
3 turmas de alunos formadas
Humanos
Aumento de 50% no número de crianças
Recursos
e adolescentes avaliados e tratados pelos
Humanos
profissionais das 3 turmas
Convênio com Universidade Estadual de
Londrina, Univer- sidade Federal do Tocantins, Universidade do Estado do Ama- zonas, Universidade Federal de Pernambuco,
Recursos
Universidade Federal da Bahia, Universidade
Humanos
Federal do Ceará e Univer- sidade do Maranhão para desenvolver ações educativas em
Neurociência do Desenvolvimento em seus
ambientes.
Programas piloto de treinamento em
Recursos
Neurociência do Desenvolvimento em cada
Humanos
ambiente;
Treinamento de mentores locais em NeuRecursos
rociência do Desenvolvimento promovendo
Humanos
suas habilidades para conduzir pesquisas
básicas e supervisão clínica na área

Ano 6

30%

60%

100%

30%

60%

100%

30%

60%

100%

30%

60%

100%

30%

60%

100%

Realizado
Meta do ano 2 e 4
realizadas
Meta do ano 2 e 4
realizadas
Meta ano 2 cumprida
Meta do ano 2 e 4
realizadas
Meta do ano 2 e 4
realizadas

Meta do ano 2 realizada
30%

60%

100%

30%

60%

100%

30%

60%

100%

Meta cumprida
Meta cumprida
Meta cumprida

30%

60%

100%
Meta do ano 2 realizada

30%

60%

100%

30%

60%

100%

30%

60%

100%

Meta parcialmente
realizada
Meta parcialmente
realizada
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Eixo/Projeto

Recursos
Humanos

Recursos
Humanos
Transferência
de Conhecimento para a
Sociedade

Transferência
de Conhecimento para a
Sociedade

Transferência
de Conhecimento para
Governo

Transferência
de Conhecimento para
Governo

Continuação do Quadro Metas
Meta
Ano 2 Ano 4
Expor os jovens profissionais de saúde
mental que estão em treinamento nesses
centros ao arcabouço de Neurociência do
Desenvolvimento, tentando atraí-los para
30%
60%
entrar em programas de residência formais
em Psiquiatria da Infância em São Paulo ou
Porto Alegre
Lançamento de programas embrionários
“lato sensu” em Psiquiatria da Infância no
30%
60%
contexto da Neurociência do Desenvolvimento em alguns desses centros
Criar um Portal de Serviços Unificado, identificar e trabalhar de forma colaborativa com
3 iniciativas governamentais em atenção
30%
60%
primária e saúde mental compartilhando
materiais e cursos.
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
20%
50%
Mental e Desenvolvimento na Infância e
Adolescência, para replica- ção em diversas
universidades brasileiras, e realização de 8
cursos com 400 alunos por curso.
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
20%
60%
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.
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
20%
50%
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.

Ano 6

Realizado
Meta parcialmente
realizada

100%

100%

Meta parcialmente
realizada

Meta ano 2 cumprida
100%

Meta ano 2 cumprida

100%

Meta não realizada – O
projeto se encontra
ainda em fase de
elaboração
100%

Meta do ano 2 realizada

100%
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Continuação do Quadro Metas
Eixo/Projeto
Meta
Ano 2 Ano 4
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 (agenTransferência
te comunitário de saúde); coletar dados
de Conhecisobre ocorrência de transtornos emocionais 20%
60%
mento para
e de comportamento da infância e adoGoverno
lescência 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.
Até o final desta proposta, esperamos ter
contato estabelecido com pelo menos 20
novos grupos de pesquisa em universidades
Internacionanas Américas, Europa e Sudeste da Ásia,
33%
66%
lização
com pelo menos cinco novos pesquisadores participando de um novo programa de
intercâmbio cada dois anos.
Esperamos divulgar informações sobre os
Internacionanossos grupos para, no mínimo, 15 mil
5000 10000
lização
pesquisadores.
Disseminar diretrizes clínicas associadas
Internacionacom os nossos re- sultados de pesquisa
5000 10000
lização
para, no minimo, 15 mil pesquisadores
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
Internaciona- e seis membros do corpo docente no INPD;
33%
66%
lização
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

Ano 6

Realizado
Meta do ano 2 realizada

100%

Meta do ano 2 realizada
100%

Meta excluída no ano 1,
15000 em função de cortes
Meta excluída no ano 1,
15000 em função de cortes
Meta do ano 2-4
cumpridas

100%
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Continuação do Quadro Metas
Eixo/Projeto
Meta
Ano 2 Ano 4 Ano 6
Realizado
corpo docente para o Instituto Karolinska e
receber um estu- dante de doutorado e um
membro do corpo docente no INPD.
Estabelecimento da NNCI nos programas
Meta do ano 2
de residência médica de psiquiatria das
principais universidades do Brasil, após a
Internacionaadaptação cultural da iniciativa, primeiro na 33%
66%
100%
lização
USP, em seguida, na UNIFESP, e, finalmente,
na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS).
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Anexos

Anexo 1
Edital Tripartite

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 pósgraduação 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.
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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.
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Anexo 2
Curso 1
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Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Psicologia
Médica
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de
Medicina
Programa: PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA MÉDICA
Nome: TRANSDIAGNOSTIC APPROACHES IN NEUROSCIENCE RESEARCH
Número: 50
Créditos: 2
Período de Vigência: 19/04/2018 à 21/04/2018
Disciplina obrigatória: Não
Ementa: The main objective of this discipline is to promote the interaction
between students with leading national and international researchers (in the
research field) and explore the interface between psychiatry and
neuroscience. By means of this interaction, students are expected to
develop and enhance skills related to the development of their own
research, such as evaluating the relevance of their researches’ question,
understanding the strengths and limitations of the most commonly used
scientific methods, and understanding how to plan objectives and goals
within the scientific career.
Bibliografia: 1. Kendler KS, Jablensky A. Kraepelin's concept of psychiatric
illness. Psychological medicine. 2011; 41(6): 1119-26. 2. Pine, D. S. and E.
Leibenluft (2015). "Biomarkers With a Mechanistic Focus." JAMA Psychiatry
72(7): 633-634 3. Pine, D. S. and N. A. Fox (2015). "Childhood antecedents
and risk for adult mental disorders." Annu Rev Psychol 66: 459-485. 4.
Arbuckle, M. R., M. J. Travis and D. A. Ross (2017). "Integrating a
Neuroscience Perspective Into Clinical Psychiatry Today." JAMA Psychiatry
74(4): 313-314. 5. Ross, D. A., M. R. Arbuckle, M. J. Travis, J. B. Dwyer, G. I.
van Schalkwyk and K. J. Ressler (2017). "An Integrated Neuroscience
Perspective on Formulation and Treatment Planning for Posttraumatic Stress
Disorder: An Educational Review." JAMA Psychiatry 74(4): 407-415. 6. Ross,
D. A., M. J. Travis and M. R. Arbuckle (2017). "Posttraumatic Stress Disorder
in a Young Adult Military Veteran." JAMA Psychiatry 74(4): 417-418 7. Salum
GA, Gadelha A, Pan PM, Moriyama TS, Graeff-Martins AS, Tamanaha AC,
Alvarenga P, Valle Krieger F, Fleitlich-Bilyk B, Jackowski A, Sato JR, Brietzke
E, Polanczyk GV, Brentani H, de Jesus Mari J, Do Rosário MC, Manfro GG,
Bressan RA, Mercadante MT, Miguel EC, Rohde LA. High risk cohort study for
psychiatric disorders in childhood: rationale, design, methods and
preliminary results. Int J Methods Psychiatr Res. 2015 Mar;24(1):58-73. doi:
10.1002/mpr.1459

Rua Napoleão de Barros, 865
Vila Clementino - São Paulo – SP
Tel: 55 11 5576 4990
Email: pgpsiquiatria@gmail.com
Website: http://psiquiatriaunifesp.posgrad.com.br
111

Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Psicologia
Médica
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de
Medicina
Carga Horária
PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA MÉDICA

Doutorado

30.0 (hs)

PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA MÉDICA

Mestrado

30.0 (hs)

Área(s) de Concentração obrigatória(s) à Disciplina
PSIQUIATRIA
SAÚDE MENTAL
Turma(s)
Período/Ano Nome Docentes
1/2018

TRANSDIAGNTRIPART

DANIEL S. PINE (Participante Externo)

RODRIGO AFFONSECA BRESSAN (Docente)
ARY GADELHA DE ALENCAR ARARIPE NETO (Docente)
PEDRO MARIO PAN NETO (Participante Externo)
David Ross (Participante Externo)
GIOVANNI ABRAHAO SALUM JUNIOR (Participante Externo)
David Hodgins (Participante Externo)
JAIR DE JESUS MARI (Docente)
EURIPEDES CONSTANTINO MIGUEL FILHO (Participante Externo)
DANIELA BORDINI DE ALENCAR ARARIPE (Discente - Doutorado)
Philip Corlett (Participante Externo)

Programa: PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA MÉDICA
Nome: NEUROIMAGING PROCESSING AND ANALYSIS: ADVANCED MODULE TRIPARTITE
Número: 30

Rua Napoleão de Barros, 865
Vila Clementino - São Paulo – SP
Tel: 55 11 5576 4990
Email: pgpsiquiatria@gmail.com
Website: http://psiquiatriaunifesp.posgrad.com.br
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Anexo 3
Curso 2

RODRIGO AFFONSECA BRESSAN (Docente)
ARY GADELHA DE ALENCAR ARARIPE NETO (Docente)
PEDRO MARIO PAN NETO (Participante Externo)
David Ross (Participante Externo)
GIOVANNI ABRAHAO SALUM JUNIOR (Participante Externo)
David Hodgins (Participante Externo)
JAIR DE JESUS MARI (Docente)
EURIPEDES CONSTANTINO MIGUEL FILHO (Participante Externo)
DANIELA
BORDINI
ALENCAR ARARIPEem
(Discente
- Doutorado)
Programa
deDEPós-Graduação
Psiquiatria
e Psicologia

Médica
Philip Corlett (Participante Externo)

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de
Medicina

Carga
Créditos:
Horária
2 PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA MÉDICA
Programa:

Programa
de Pós-Graduação
emANALYSIS:
Psiquiatria
e Psicologia
PSIQUIATRIA
Período
de Vigência:
E PSICOLOGIA
17/09/2018
MÉDICA
à 20/09/2018
Doutorado
30.0
(hs)
Nome:
NEUROIMAGING
PROCESSING
AND
ADVANCED
MODULE Médica
TRIPARTITE
PSIQUIATRIA
Disciplina obrigatória:
E PSICOLOGIA
Não MÉDICA Mestrado
30.0 (hs)
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de
Número: 30
Ementa: A disciplina em inglês que
está vinculada ao Programa Tripartite e
Medicina
Projeto Escience.
Faz parte do Programa Tripartite (UNIFESP, USP e UFRGS).
Créditos:
2
Rua
Napoleão
Barros,avançados
865
Abordaremos conceitos
teóricos
e de
práticos
de processamento e
Vila
Clementino
São
Paulo
– SP
Período
de
Vigência:
17/09/2018
à
20/09/2018
de análise
dados de Ressonância
Magnética.
Área(s)
de de
Concentração
obrigatória(s)
à Disciplina
Tel: 55 11 5576 4990
Disciplina
obrigatória:
Bibliografia:
1. Won E, Não
Kim YK. Neuroimaging in psychiatry: Steps toward the
PSIQUIATRIA
Email: pgpsiquiatria@gmail.com

clinical
application
of http://psiquiatriaunifesp.posgrad.com.br
brain que
imaging
in psychiatric
disorders.
Prog
Website:
Ementa:MENTAL
A disciplina
em
inglês
está vinculada
ao Programa
Tripartite
e
SAÚDE
Neuropsychopharmacol
Biol
Psychiatry.
2018
Jan
3;80(Pt
B):69-70.
doi:
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Anexo 4
Curso 3

Programa da Disciplina de Pós-Graduação
"Transtornos Mentais a partir de Neurocircuitos: uma nova
abordagem para os Transtornos Mentais"
"Mental Disorders form a Neurocircuit Perspective: A New
Approach to Mental Disorders"
Programa Tripartite (USP, UNIFESP e UFRGS)
Venue: Institute of Psychiatry, Hospital das Clínicas da FMUSP. The course will be
ministered in English and will be transmitted to the Universidade Federal do Rio
Grande do Sul via Webconference.
21st of February 2019
Morning
08:30 – 9:15 – Functional anatomy of neurocircuitries in mental disorders (Marcelo
Hoexter, USP).
9:15 – 10:00 – Neuroimaging methods: how do they help in understanding
neurocircuitries in mental disorders? (André Zugman, UNIFESP).
10:00 – 10:30 – Coffee break
10:30 – 11:15 – Electroencephalographic methods: how do they help in
understanding neurocircuitries in mental disorders (Elizabeth Shephard, King’s
College).
11:15 – 12:00 – Challenges in the statistical analysis of neuroimaging and
electroencephalographic data (João Sato, UFABC).
12:00 – 13:00 – Lunch time!
13:00 – 14:30 – Round table – Does it make sense to develop a circuitry-based
taxonomy in Psychiatry? (David Ross, Yale University; Giovanni Salum, UFRGS).
14:30 – 15:30 – Immune system and its impact in the development of
neurocircuitries (James Leckman, Yale University).
15:30 – 16:00 – Coffee break
16:00 – 16:30 – Behavioral correlates for neurodevelopmental pathways of mood
regulation through ecological momentary assessment (Felipe Argolo, UNIFESP)
16:30 – 17:00 – Obsessive-compulsive symptoms, polygenic risk score and thalamic
development in children from the Brazilian High-Risk Cohort Study (Beatriz Ravagnani,
USP)

116

17:00 – 17:30 – Online training to reduce depressive symptoms in medical students:
a randomized controlled trial (Karina Pereira, UNIFESP)
22st of February 2019
Morning
08:30 – 9:15 – Genes and epigenetic factors in the development of neurocircuitries
(Helena Brentani, USP).
9:15 – 10:00 – A neurocircuitry approach to TS and its possible impact with treatment
(James Leckman, Yale).
10:00 – 10:30 – Coffee break
10:30 – 11:15 – A neurocircuitry approach to OCD and its possible impact with
treatment (Euripedes Miguel, USP).
11:15 – 12:00 - A neurocircuitry approach to Depression and its possible impact with
treatment (Pedro Pan, UNIFESP).
12:00 – 13:00 – Lunch time!
13:00 – 13:45 – A neurocircuitry approach to schizophrenia and its possible impact
with treatment (Ary Gadelha, UNIFESP).
13:45 – 14:30 – Neurocircuit-based treatments – Neuromodulation as an example
(André Brunoni, USP).
14:30 - 15:00 - DOUGLAS UFRGS
15:00 – 15:30 – Understanding psychotic experiences in a community sample of youths
in Brazil (Lais Fonseca, UNIFESP)
15:30 – 16:00 - Coffee Break
16:00 – 16:30 – DNA methylation as link between life adversities and emergence of
psychopathology (Leticia Spindola, UNIFESP)
16:30 – 17:00 – Sensory Phenomena in Obsessive-Compulsive Disorder – An
investigation to evaluate the role of the error processing and sensorimotor systems
in OCD. (Luis Farhat, USP)
17:00 – 17:30 – Cerebral alterations perfusion induced by transcranial stimulation of
the prefrontal cortex: a randomized, placebo-controlled study, using 99mTc SPECT.
(Lais Razza, USP)

References:
1. Bansal R, Staib LH, Laine AF et al. Anatomical Brain Images Alone Can
Accurately Diagnose Chronic Neuropsychiatric Illness. Plos ONE 2012,
7(12):e50698
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2. Bansal R, Xuejun H, Peterson BS. Morphological covariance in anatomical MRI
scans can identify discrete neural pathways in the brain and their disturbances
in persons with neuropsychiatric disorders. Neuroimage 2015, 111:215-227.
3. Bloch MH, Leckman JF, Zhu H, Peterson BS. Caudate volumes in childhood
predict symptom severity in adults with Tourette syndrome. Neurology 2005,
65:1253-8. 2005
4. Cappi C, Brentani H, Lima L et al. Whole-exome sequencing in obsessivecompulsive disorder identifies rare mutations in immunological and
neurodevelopmental pathways. Transl Psychiatry. 2016, 29;6:e74.
5. Dougherty DD, Brennan BP, Stewart SE et al. Neuroscientifically informed
formulation and treatment planning for patients with obsessive-compulsive
disorder: a review. JAMA Psychiatry 2018, 75(10): 1081-87.
6. Kawikova I, Leckman JF, Kronig H, Katsovich L, Bessen DE, Ghebremichael M,
Bothwell AL. Decreased numbers of regulatory T cells suggest impaired immune
tolerance in children with tourette syndrome: a preliminary study. Biological
Psychiatry 2007, 61:273-8. 2007
7. Greene DJ, Williams III AC, Koller JM et al. Brain structure in pediatric
Tourette syndrome. Molecular Psychiatry. 2017, 22, 972-80.
8. Insel T, Cuthbert B, Garvey M et al. Research domain criteria (RDoC): toward
a new classification framework for research on mental disorders. American
Journal of Psychiatry. 2010 Jul;167(7):748-51.
9. Hilbar DP, Cheung JW, Medland SE et al. Significant concordance of genetic
variation that increases both the risk for obsessive–compulsive disorder and the
volumes of the nucleus accumbens and putamen. British Journal of Psychiatry
2018, 213:430-436.
10. Kawikova I, Leckman JF, Kronig H, Katsovich L, Bessen DE, Ghebremichael
M, Bothwell AL. Decreased numbers of regulatory T cells suggest impaired
immune tolerance in children with tourette syndrome: a preliminary study.
Biological Psychiatry 2007, 61:273-8. 2007
11. Leckman JF. Tourette’s syndrome. Lancet.2002, 16;360(9345):1577-86.
12. Leckman JF, Denys D, Simpson HB, Mataix-Cols D, Hollander E, Saxena S,
Miguel EC, Rauch SL, Goodman WK, Phillips KA, Stein DJ. Obsessive-compulsive
disorder: a review of the diagnostic criteria and possible subtypes and
dimensional specifiers for DSM-V. Depression And Anxiety 2010, 27:507-27.
2010
13. Mataix-Cols D, Frans E, Pérez-Vigil A, et al. A total-population
multigenerational family clustering study of autoimmune diseases in obsessivecompulsive disorder and Tourette’s/chronic tic disorders. Mol Psychiatry 2018,
23(7): 1652-58.
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14. Mathalon, DH, Sohal VS. Neural oscillations and synchrony in brain
dysfunction and neuropsychiatric disorders: it’s about time. JAMA psychiatry,
2015 72(8), 840-44.
15. Miguel EC, do Rosário-Campos MC, Prado HS et al. Sensory phenomena in
obsessive-compulsive disorder and Tourette’s disorder. J Clin Psychiatry 2000,
61(2):150-6.
16. Milad MR, Rauch SL. Obsessive-compulsive disorder: beyond segregated
cortico-striatal pathways. Trends Cogn Sci 2012, 16(1):43-51.
17. Picton TW, Bentin S, Berg P et al. Guidelines for using human event-related
potentials to study cognition: recording standards and publication criteria. 2000
Psychophysiology, 37(2), 127-52.
18. Prado HS, Rosário MC, Lee J et al. Sensory phenomena in obsessivecompulsive disorder and tic disorders: a review of the literature
19. Peterson BS, Staib L, Scahill L, et al. Regional brain and ventricular volumes
in Tourette syndrome. 2001. 58(5):427-40.
20. Subirá M, Sato JR, Alonso P, et al. Brain structural correlates of sensory
phenomena in patients with obsessive-compulsive disorder. J Psychiatry
Neurosci, 2015, 40(4):232-40.
21. Uhlhaas PJ, Singer W. Neural synchrony in brain disorders: relevance for
cognitive dysfunctions and pathophysiology. Neuron, 2006 52(1), 155-68.
22. Van den Heuvel OA, van Wingen G, Soriano-Mas C, et al. Brain circuitry of
compulsivity. Eur Neuropsychopharmacol. 2016, 26(5):810-27
23. Worbe Y, Marrakchi-Kacem L, Lecomete S et al. Altered structural
connectivity of cortico-striato-pallido-thalamic networks in Gilles de la Tourette
syndrome. Brain 2015, 138:472-482.
Evaluation criteria:
Students will be assessed through their active participation in the course (50%) and
a text compatible with a letter to the editor highlighting the neurocircuits involved
in a neuropsychiatric disorder of their choice delivered at the end of the course (50%)
or through a presentation of their research project (compatible with the course).
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- Genética e Comorbidades em psiquiatria da infância e adolescência: Isso é
importante para desenhos de estudos de “clinical trials”?

- Apresentação de projetos de estudantes para discussão

- O que são escores de risco poligênico (PRS)? Como calcular? Como posso
usá-los?
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- Pharmacogenetic in child psychiatry: For what? Should I ask a test in
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- Students will present complex cases or papers for discussion
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evaluation: The costs and benefits of mental health
services
Denise Razzouk

Costs of care for persons with schizophrenia in Europe
Wulf Rössler

Financing systems and Quality of mental health care
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drugs for treatment of self-reported depression
Luiz Ramos

Crackland in Brazil: Population estimates and
treatment outcomes
Clarice Madruga

Predicting latent classes of drug use among
adolescents through parental alcohol use and
parental style: A longitudinal study
Juliana Valente

The Effect of Polypharmacy on Trajectories of
Cognitive Decline in People with Dementia
Christoph Mueller

Oral sessions 1
Measurement Invariance of the WHODAS 2.0
Across Youth With and Without Physical or Mental
Conditions
Braden Tompke

Sala Vermelha
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Plenary session 2

14:00 – 15:00
(Grande
Auditório)

Symposim 3 – Digital (Mental)
Healthcare
Chair: Ines Hungerbühler

15:30 – 17:30

Special Activity: ABP Symposium

Sala Amarela

Welcome reception

Internalising symptoms and BMI: co-development and
temporal associations from early childhood to midadolescence
Praveetha Patalay

Sexual Abuse of Minors by Clerics of the Catholic
Church in Germany – Epidemiology and Mental Health
Consequences for Affected Children and Adolescents
Hans Joachim Salize

Effects of Parental Psychopathology on Reports of
Health-related Quality of Life of Children with Mental
Illness
Irina Oltean

Prediction of suicide attempts in adolescents and
young adults in the community using regression
methods and machine learning
Roselind Lieb

Artificial intelligence (AI) and
Machine Learning (ML) for
population health management
Mariana Negrão

A dimensional analysis of depressive, anxious, and
somatic symptoms in primary care patients in five
countries: Relationship with proposed ICD-11
diagnoses for primary health care (ICD-11 PHC)
Carolina Ziebold

Irritability and ADHD in a sample of preschool
children
Luisa Sugaya

A transdiagnostic model to Prevention in mental and
behavioral disorders
Gracciele Asevedo

Does childhood trauma mediate the association
between ethnic minority status and psychosis?
Findings from the EU-GEI case-control study
Hannah Jongsma

Symposium 4 – The Three Universities Tripartite
Post-Grad Program in Brazil – USP, URGS
UNIFESP
Chair: Jair Mari

Mobile App–Based Intervention
for Depression
Heloísa Garcia

Oral Sessions 2
Hair cortisol as a predictor of quality of life among
children with mental disorder
Marisa Claire Buchan

Ten-year evolution of suicide rates and economic
indicators in large Brazilian urban centers
Elson Azevedo

“The interplay between Religion and mental
illness”

Meet the Expert: Alexander MoreiraAlmeida

Sala Vermelha

Self-harm and violent criminality linked with parental
death during childhood
Roger Webb

First Scientific Evidences of
Home-Based Psychiatric
Outpatient Care Through
Videoconferencing
Ines Hungerbühler

Coffee Break

15:00 – 15:30
(Salão Nobre)

17:30 – 19:00
(Salão Nobre)

Sala Coral

Prof. Alexander Moreira-Almeida – Distinguishing psychotic symptoms from spiritual experiences

Lunch and poster session

12:30 – 14:00

Grande Auditório
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10:30 – 12:30

10:00 – 10:30
(Salão Nobre)

Ian Colman

Pathways from parenting
practices to adolescent
suicidality: evidence on the
role of mental and behavioural
disorders from a prospective
cohort of Canadian children

Irina Oltean

The Impact of Family
Functioning on Child Mental
Service Use: Implications for
Clinical Services

Shaeseen Syed

Low school belongingness and
non-prescription opioid use
among students in Ontario,
Canada

Mila Kingsbury

The protective effect of
neighbourhood social
cohesion on adolescent
mental health following
stressful life events

Chair: Mark Ferro

Symposium 5 – The
potential influence of the
social environment on child
and youth mental health

Coffee Break
IFPE General Assembly

Prof. Antonio Lasalvia versus Prof. Ary Gadelha – Renaming Schizophrenia

Prof. Wulf Rössler – The Stigma of Mental Illness: End of The Story?

(Grande
Auditório)

Sala Coral

Themed Plenary Session 3 – Psychoses and environment

8:20 – 10:00

Grande Auditório

Tuesday 9 April 2019

Effects of Rest on Learning Processes
Shuyan Liu
Arthur Caye

Susanne Roehr

How to recruit refugees for mental health studies – lessons
learned from the “Sanadak” trial, the evaluation of a selfhelp app for Syrian refugees with posttraumatic stress

Martin Rotenberg

Green space and the incidence of psychotic disorders in
Toronto, Canada

Eoin McElroy

The search for disorders: Internalising symptom networks
in a population-based cohort and large clinical sample

Pearl Mok

Absolute risks of self-harm and violent criminality by
psychiatric diagnosis following first discharge from
inpatient psychiatric treatment

Meichun Mohler-Kuo

Swiss Youth Epidemiological Study on Mental Health (SYESMH): prevalence and treatment gap

Alessandra Martinelli

A recovery-oriented pilot study in an Italian mental health
service: acceptability, feasibility, impact

Daniel Fatori

Mental health services use by children with mental
disorders in two major Brazilian cities

Oral Sessions 3

Sala Vermelha

The effect of relative immaturity on
attention-deficit/hyperactivity
disorder: when development matters

Ary Gadelha

Genetic Liability to Schizophrenia,
Executive Functions and
Psychopathology in children and
adolescents

Pedro Pan

Prediction complements explanation
in understanding the developing
brain: the case of adolescent
depression

Giovanni Salum

Building a “Cognitive Development
Chart” to pediatric care: examining
the utility of a computerized tool to
predict mental health and
educational problems in school-age
children and adolescents

Chair: Jair Mari

Symposium 6 – The connection
High Risk Cohort Study in Brazil

Sala Amarela
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15:30 – 17:30

14:00 – 15:00
(Grande
Auditório)
15:00 – 15:30
(Salão Nobre)

12:30 – 14:00
(Salão Nobre)

Sala Coral

Francisca Rodriguez

The role of education and
income on cognitive
functioning in old age: A crosscountry comparison

Susanne Roehr

Subjective cognitive decline in
and across international cohort
studies of ageing: The
COSMIC collaboration

Scott Hofer

Integrative Analysis of
Longitudinal Studies on Aging
and Dementia (IALSA): A
Coordinated Analysis
Approach for Cross-National
Research on Lifespan
Determinants and Dynamics of
Aging and Dementia

Christoph Mueller

Clinical ‘Big Data’ in Dementia
Research

Chair: Susanne Roehr / Dr.
Christoph Mueller

Symposium 7 – Big data and
international collaborations:
Epidemiology of ageing
beyond borders

Coffee Break

Andréia Nascimento

Mortality due suicide and community mental services coverage in
state of São Paulo, 2015

Mariane França

Absenteeism and presenteeism due to mental disorders among the
economically active population living in São Paulo, Brazil: Results
from the São Paulo Megacity Mental Health Survey

Jian Li Wang

Multivariable Predictive algorithms for forecasting organizational risk
of depressive and anxiety disorders in the workplace: Predict@Work

Nicola Reavley

Effectiveness of eLearning and blended modes of delivery of Mental
Health First Aid training in the workplace: randomised controlled trial

Daniele Evelin Alves

What characterizes workplaces around the globe that keep their
employees following acquired brain injury? A systematic review

Roger T. Webb

Multiple adverse outcomes following first discharge from inpatient
psychiatric care: a national cohort study

Sarah Steeg

Suicide and all-cause mortality following hospital management of
suicidal behavior: Propensity score analysis of multicentre cohort
data

Joanne Enticott

PULSAR primary care trial main results: a stepped-wedge
randomized controlled trial to test a training intervention for general
practitioners in recovery-oriented practice to optimize personal
recovery in adult patients

Oral Sessions 4

Sala Vermelha

Nobert Schmitz

Systemic inflammation and
the risk of depression in
people with type 2 diabetes

Sonya Deschenes

Depressive Symptoms and
Sleep Problems as Risk
Factors for Heart Disease: A
Prospective Community
Study

Norbert Schmitz

Depressive Episodes,
Weight Change, and
Chronic Disease

Chair: Norbert Schmitz

Symposium 8 –
Association between
mental Illness and chronic
somatic conditions:
evidence from longitudinal
studies

Mark Ferro

Physical morbidity and mental health care among young people

Lina Sue Videira

Efficacy of Group Compassion-Focused Therapy in Posttraumatic
Stress Disorder – a clinical trial.

Vivek Benegal

Tracking Deviations in Neurodevelopmental Trajectories to Predict
Psychopathology

Graham Meadows

Resolving the Australian paradox of increased mental health care
expenditure and stable prevalence

Peter Butterworth

Individual variability in symptoms of common mental disorders and
primary care health service use: longitudinal analysis of survey and
linked administrative data

Geilson Santana

The unmet needs of individuals with personality disorders in the
developing world: the São Paulo Megacity as a sentinel and its
forewarnings

Kara Jaeschke

Modelling Global Service Coverage for Mental Disorders

Andreas Heinz

Human rights in psychiatry – implications of the UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities

Mathew Varghese

Challenges for Psychiatric Epidemiology in Developing Countries

Oral sessions 5

Special Activity: Janssen Symposium – Depot antipsychotics and relapse prevention in schizophrenia: New Perspectives

Sala Amarela

Prof. Johan Ormel – Common Mental Disorders - More Treatment But No Prevalence Drop: Why And What To Do

Plenary session 4

Lunch and poster session 2

Grande Auditório
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10:30 – 12:30

10:00 – 10:30
(Salão
Nobre)

8:20 – 10:00

19:00 – 23:00

Sala Coral

Sala Amarela

Sala Vermelha

Jennifer Dykxhorn

Neighbourhood ethnic density and
risk of non-affective psychosis: a
multilevel survival analysis

Hannah Jongsma

Does childhood trauma mediate the
association between ethnic minority
status and psychosis? Findings
from the EU-GEI case-control study

Els van der Ven

The incidence of psychotic disorder
among migrant and ethnic minority
groups in Europe: findings from the
multinational EU-GEI study

Kelly Anderson

Ethnic Differences in Involuntary
Admission and Clinical
Presentation at First Hospitalization
After Psychosis Onset among FirstGeneration Migrant Groups in
Canada

Chair: James Kirkbride

Symposium 9 – Racial-ethnic
disparities in psychosis risk,
treatment, and care: new global
perspectives

Coffee Break

“From hypothesis to publication: our
personal scientific trajectory”

Meet the expert: Johan Ormel

Roger Webb

Risk of dying unnaturally among young persons who
have harmed themselves and inflicted violence on
other people: a national registry study

Vesile Senturk Cankorur
Dimensional and categorical phenotypes of
alcohol and tobacco use disorders
João Maurício Castaldelli Maia

Cognitive functions of euthymic bipolar disorder type II
on monotherapy

Els van der Ven

The incidence of psychotic disorder among migrant
and ethnic minority groups in Europe: findings from the
multinational EU-GEI study

Supriya Misra

Social adversities and risk of psychosis among ethnic
minorities in a six-country case-control study

Jennifer Dykxhoorn

Risk of dementia in very late-onset schizophrenia-like
psychosis (VLOSLP): a matched cohort study with
Swedish registry data

Pearl Mok

Exposure to ambient air pollution during childhood and
risk for developing schizophrenia

Oral sessions 6

Geilson L. Santana

Childhood experiences and adult
psychopathology: exploring mediators with the
use of structural equation models

Bruno M. Coelho

Clustering of Childhood adversities through
confirmatory factor analysis and network
analysis

Wang Yuan-Pang

Multilevel Analysis of the Patterns of PhysicalMental Multimorbidity

Chair: Laura Helena Andrade

Symposium 10 – Application of multivariate
latent models to general population data:
key results from the São Paulo Mental
Health Survey

Prof. James Kirkbride – Psychoses sans Frontieres: towards an interdisciplinary understanding of psychosis risk amongst migrants and their descendants

Dr. Cheryl Corcoran – Can we prevent psychosis?

Themed Plenary Session 5 – Psychoses

Grande Auditório

Wednesday 10 April 2019

Congress Dinner
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17:30 – 18:00

15:30 – 17:30

(Salão Nobre)

15:10 – 15:30

13:30 – 15:10

12:30 – 13:30
(Salão Nobre)

Sala Coral

Sala Amarela

IFPE 2019 Final Remarks

Alexandre A. Loch

Valerio Vivenza

Hearing spirits? Religiosity in individuals
at risk for psychosis—Results from the
Brazilian SSAPP cohort

Kelly K. Anderson

Family Physician Access among Young People with First-Episode
Psychosis

Gonzalo Martínez-Alés

Suicide mortality trends among immigrants in Spain.

Diagnosis and treatment of Borderline Personality Disorder in “real
world” mental health services: a necessary entanglement?

Alexandre Paim Diaz

Medical students and social distance to people with depression: the
role of empathy

Franco Mascayano

Implementing a recovery-oriented intervention aimed at addressing
self-stigma in Chile

Antonio Lasalvia

“Anti-stigma certification”. Development of user-generated
questionnaire to evaluate provider-based stigma in mental health
settings

Camila Penteado

The Stigma Concerning Mental Illness Among Medical Students of
the State University of Campinas

Oral sessions 7

Maurício Henriques Serpa

Illicit drugs use and Ultra-High Risk
(UHR) for Psychosis Status in a LatinAmerican Sample

Martinus Theodorus van de Bilt

Poverty, low education, and the
expression of psychotic-like experiences
in the general community of Sao Paulo

Chair: Cheryl Corcoran

Symposium 7 – Cultural aspects of
prodromal psychosis in Brazil – The
SSAPP and the GASPAr UHR
initiatives

Coffee Break

Psychological distress over adulthood:
Evidence from the 1946, 1958 and 1970
British birth cohorts
Dawid Gondek

Cross-cohort comparisons in the adult
consequences of adolescent mental health
difficulties
Praveetha Patalay

Cross cohort comparisons in the
relationships between mental health and
health related behaviours in adolescence
Suzanne Gage

Secular trends in childhood emotional and
behavioural problems: evidence from four
British birth cohorts
Eoin McElroy

Chair: Praveetha Patalay

Symposium 12 – Cross-cohort
investigations of mental health: findings
from 5 successive British birth cohort
studies

Prof. Mirella Ruggeri – Community Psychiatry in Italy and in the Global Mental Health Context: the Strenghts and the Challenges

Prof. Andreas Heinz – Human rights in psychiatry – implications of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Plenary session 6

Lunch and poster session 2

Grande Auditório

Chair: Laura H. Andrade

Nikolas Rose

Special Symposium –
What is the future for
psychiatry?

Sala Vermelha

Anexo 7
Evento Moçambique

1st World Federation of ADHD African Regional Meeting:
Improving ADHD assessment and Management in Africa
On 3rd and 4th November 2018, the World Federation of ADHD in partnership with the Division
of Mental Health of the Ministry of Health from Mozambique organized the First WFADHD African
Regional Meeting on ADHD.
The preparation of the workshop began almost one year ago with joint meetings to decide the
agenda (see below) and invited professors and to apply for funding. In December 2017, we got
grant approvals from the Ministry of Health in Mozambique, the WFADHD and Shire that jointly
funded the meeting.
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