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Editorial

Acreditamos que uma nova gestão da AMP (Associação 
Mineira de Psiquiatria) deva começar com iniciativas que 
vão ao encontro dos interesses dos seus sócios e da psi-
quiatria mineira. Uma destas iniciativas é o lançamento 
do novo boletim científico “O Que Há de Novo em Psi-
quiatria” (OQNP). O OQNP foi concebido para auxiliar na 
atualização dos associados da AMP. A cada dois meses, 
ele trará resumos comentados dos mais importantes 
artigos científicos publicados nos principais periódicos 
nacionais e internacionais. Estes resumos serão foca-
dos em artigos de interesse clínico que possam mudar 
de imediato a conduta ou as perspectivas do psiquiatra, 
que muitas vezes, absorvido por sua desgastante rotina 
de trabalho, não tem muito tempo para se atualizar. A 
seleção desses artigos e seus comentários estão sob a 
responsabilidade de um corpo editorial composto por 
professores, pesquisadores e clínicos do Departamento 
de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG), com reconhecida produção científica nacio-
nal e internacional, dentro de sua área de especialidade. 
Esperamos que aprovem este novo boletim e nos man-
tenham informados das suas críticas e sugestões para 
que continuemos a aprimorar este novo instrumento de 
formação continuada.

Outras iniciativas no sentido de atualizar os membros 
da AMP serão desenvolvidas durante a nossa gestão. 
Iniciaremos a partir do dia primeiro de março de 2012, 
às 10 horas da manhã no salão Nobre da Faculdade de 
Medicina da UFMG as nossas reuniões de formação 
clínica. Estas reuniões, voltadas para a prática clínica, 
serão coordenadas por especialistas de Minas Gerais e 
também de outros estados que falarão sobre sua expe-
riência de abordagens, tratamentos e novidades em um 
determinado tema clínico. Nossa intenção é que sejam 
reuniões dinâmicas, permitindo o máximo possível de 
interação entre o palestrante e os colegas presentes. Esta 
primeira reunião contará com a presença do Professor 
Itiro Shirakawa, vice-presidente da ABP que nos falará 
sobre sua experiência clínica no tratamento da esquizo-
frenia. Programe sua agenda desde já e não perca esta 

oportunidade! O programa completo das próximas es-
tará disponível no nosso site (www.ampmg.org.br). Não 
hesite em nos contactar caso você tenha novos temas 
ou nomes de palestrantes que você deseje para intera-
gir nessas reuniões. Estaremos sempre disponíveis para 
escutar as suas ideias e sugestões.

O primeiro congresso organizado pela nova gestão acon-
tecerá entre os dias 12 a 14 de junho. Queremos fazer 
desse evento científico um local de encontro e formação 
do psiquiatra mineiro, sempre abordando temas de seu 
interesse. Reuniremos vários conferencistas brasileiros e 
internacionais, muitos dos quais já confirmaram presen-
ça. Teremos, por exemplo, a honra de realizar uma con-
ferência da professora Florence Thibaut, atual presidenta 
da WFSBP (Federação Mundial de Sociedades de Psiquia-
tria Biológica) que falará sobre dependência a cocaína 
e do professor Charles Hanley, atual presidente da IPA 
(Associação Internacional de Psicanálise), que nos falará 
sobre as relações possíveis (e as impossíveis), entre psi-
canálise e as neurociências. A professora Marta Rondon 
presidente eleita da IAWMH (Associação Internacional 
para a Saúde Mental da Mulher) nos falará sobre me-
canismos da resiliência na mulher. Além desses temos 
vários outros convidados internacionais confirmados. 
Confirme também a sua presença e reserve esta data na 
sua agenda. As inscrições já serão abertas em breve. Nos 
dê também idéias e sugestões para tornar esse evento a 
sua cara, a cara da psiquiatria mineira.

Contamos com sua ajuda e participação para realizarmos 
aquilo que nos propusemos fazer quando nos apresenta-
mos para essa gestão à frente da AMP (Gestão Psiquia-
tria Geraes, triênio 2012/2014): uma associação forte, 
que esteja ao lado, sem ambigüidades, da psiquiatria e 
do psiquiatra mineiro.

____________________________________________ 

Maurício Leão  Humberto Correa
Presidente da AMP  Vice-presidente da AMP

O Que Há de Novo 
em Psiquiatria Geraes

OqueHádeNovoemPsiquiatria
Acesse o boletim na internet   |   www.OQuEHadENOvOEmPsiQuiatria.cOm.br

Leia na integra todos os texto desta edição 
e encontre as referências para os artigos 
publicados no OQNP.

Federada a__________________
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O que há de novo em depressão na mulher

Há muita preocupação, por parte de médicos e das ges-
tantes, sobre possíveis efeitos deletérios sobre o feto 
do uso materno de um antidepressivo. Muitas mulhe-
res ficam grávidas fazendo uso de um antidepressivo 
e têm que decidir sobre sua continuidade ou não do 
tratamento. Muitas outras mulheres em uso de um an-
tidepressivo, ao planejarem a gravidez, têm também 
que decidir sobre continuar ou não o uso desse me-
dicamento. Em ambas as situações estão em jogo di-
versas variáveis: primeiramente, o risco possivelmente 
aumentado de uma recaída ou de uma recorrência da 
depressão maior durante a gestação (uma depressão 
na gravidez, sabemos hoje, pode levar a comprometi-
mentos importantes para a mulher e para a criança, in-
clusive a mudanças epigenéticas nesta). De outro lado, 
deve-se levar em consideração os possíveis efeitos des-
sa medicação sobre o feto. Há, ainda, que se adicionar 
a essa equação uma terceira variável, qual seja, o mito, 
infelizmente ainda corrente, de que a gestação “prote-
geria” a mulher de transtornos psiquiátricos.

No estudo de Yonkers e colaboradores, publicado na 
revista Epidemiology em novembro de 2011, os auto-
res tentam responder a seguinte pergunta: “O uso do 
antidepressivo reduz o risco de um episódio depressivo 
na gravidez?” Os autores acompanharam prospectiva-
mente 778 gestantes com história prévia de depres-
são maior.  Concluíram que gestantes que usaram um 
antidepressivo, globalmente, não tinham menor risco 
de desenvolver depressão do que as gestantes que 
não usaram, embora alguns sub-grupos de gestantes 
pudessem se beneficiar desse uso (gestantes que tive-
ram um episódio depressivo nos seis meses anteriores 
à concepção e gestantes que tiveram quatro ou mais 
episódios depressivos antes da gestação). Esses resul-
tados estão em aparente contradição com os de outro 
estudo prospectivo publicado em fevereiro de 2006 na 
JAMA por Cohen e colaboradores. Esses autores ha-
viam estudado prospectivamente 201 gestantes que 
foram divididas entre aquelas que interromperam uso 
do antidepressivo e aquelas que não interromperam. 
Verificou-se que no grupo das que interromperam o 
uso do medicamento, a freqüência de recaídas depres-
sivas foi significativamente maior do que no grupo que 
não interrompeu o uso de antidepressivo.

Que conclusões podemos tirar desses dois estudos, 
ambos metodologicamente adequados, com pontos for-
tes e limitações inerentes a esse tipo de estudo (cuja 

discussão foge aos objetivos desse texto), e publicados 
em boas revistas internacionais. Primeiramente, dife-
renças metodológicas entre eles, como, por exemplo, 
qual instrumento diagnóstico foi usado, e forma como 
esse diagnóstico foi feito podem explicar, ao menos 
parcialmente, essa diferenças. Mas, possivelmente, 
mais importante, seria o tipo de população estudada. 
No estudo de Cohen e colaboradores as mulheres foram 
selecionadas em serviços de psiquiatria e tinham como 
características o fato de terem quadros depressivos mais 
graves e alta prevalência de comorbidades psiquiátricas. 
No estudo de Yonkers e colaboradores, as mulheres fo-
ram selecionadas em serviços de ginecologia-obstetrícia 
e tinham, globalmente, quadros depressivos menos gra-
ves e menos comorbidades psiquiátricas.

Respondendo, portanto, à pergunta: “O uso do antide-
pressivo reduz o risco de um episódio depressivo na 
gravidez?” No estágio atual de nosso conhecimento, o 
que podemos dizer é: algumas mulheres poderiam in-
terromper o uso do antidepressivo, com risco aceitável, 
outras não deveriam interrompê-lo, devido ao risco rele-
vante de recaída ou recorrência. Mulheres com quadros 
depressivos graves, múltiplas recorrências depressivas 
antes da gestação, mulheres com comorbidades psiquiá-
tricas ou que tiveram episódio depressivo poucos meses 
antes da concepção, provavelmente se benefi ciariam 
da continuidade do uso do antidepressivo na gestação. 
Mas, cabe ao psiquiatra, discutindo abertamente com 
sua paciente, avaliar todos os riscos e benefícios do uso 
do antidepressivo, à luz dessas e de outras informações, 
decidir, caso a caso, pela continuidade do seu uso, ou 
não do medicamento durante a gestação.

O uso de um antidepressivo reduz 
o risco de um episódio depressivo 
maior na gravidez?
Humberto Correa
Professor Títular de Psiquiatria da Universidade Federal de Minas Gerais
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O que há de novo em adictologia

O que o tdaH tem há ver
com a dependência à cocaína?
Frederico Duarte Garcia
Professor Adjunto de Psiquiatria da Universidade Federal de Minas Gerais

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) está pre-
sente em 3-5,5% dos adultos. Os pacientes com o TDAH têm um risco 
3 a 4 vezes maior que a população geral de abusarem de substâncias 
psicotrópicas como a cocaína. Além disto, estima-se que 15-25% dos 
dependentes de drogas apresentam um TDAH. Aproximadamente 
35% dos pacientes procurando tratamento para a dependência à 
cocaína relatam sintomas de TDAH na infância e 15% deles apresen-
tam sintomas clínicos significativos durante a vida adulta.

Alguns autores acreditam que alguns pacientes com TDAH 
acabam utilizando a cocaína como um a forma de tratamento 
do transtorno. Foi por isso que uma equipe da Martinica fran-
cesa, onde a dependência à cocaína é uma epidemia, resolveu 
comparar o impacto do TDAH sobre a dependência à cocaína 
entre os pacientes dependentes com e sem esta comorbidade. 
Para isso eles realizaram um estudo transversal utilizando uma 
versão francesa da escala Wender Utah Rating Scale (WURS-25).

Nesse estudo, Delavenne et col. (Delavenne, Ballon et al. 2011) 
diagnosticaram 22% de casos de pacientes com antecedentes 
de TDAH em usuários de cocaína que procuravam tratamen-
to em centros especializados. Isso corresponde a cinco vezes 
a prevalência esperada para uma população com a mesma 
idade. Além disto, os pacientes com TDAH apresentavam um 
padrão de uso da cocaína muito mais severo do que os que não 
tinham a comorbidade. Neste estudo, os pacientes com TDAH 
gastavam cinco vezes mais dinheiro, indicando uma quantida-

de maior de droga consumida, e usavam o “crack”, uma via de 
absorção mais rápida da cocaína, em vez de cheirar a cocaína. 
Os pacientes com TDAH eram menos escolarizados e apresen-
tavam mais complicações sociais e judiciais. Os pacientes com 
TDAH têm assim um potencial para o desenvolvimento de de-
pendência à cocaína é maior que nos outros pacientes, devido 
à quantidade de droga consumida e por causa da via utilizada.

O estudo conclui que os dados encontrados encorajam o 
rastreamento do TDAH visto que esta comorbidade deve ser 
tratada junto com a dependência à cocaína. 

Existem vários relatos de tratamento do TDAH associado à de-
pendência à cocaína. Contudo nenhum consenso foi estabeleci-
do até o momento. As recomendações clínicas até o momento 
sugerem que o uso de medicamentos estimulantes de liberação 
prolongada, como o metilfeindato associados à terapia motiva-
cional e uma abordagem multidisciplinar para o tratamento da 
dependência à cocaína e ao TDAH podem ser mais eficazes que 
o tratamento isolado da dependência à cocaína. O metilfenidato 
de liberação prolongada é seguro e eficaz para o tratamento do 
TDAH em dependentes de cocaína (Collins, Levin et al. 2006).

Enfim, esse estudo reforça a importância do rastreamento do 
TDAH em pacientes de cocaína e destaca a importância do 
tratamento desta comorbidade, como um método comple-
mentar para o tratamento da dependência a cocaína.

PONTOS FORTES

O TDAH parece ser uma 
comorbidade frequentemente 
associada à dependência de 
cocaína.

Dependentes de cocaína com 
TDAH gastam 5 vezes mais com 
a droga que os que não tem a 
comorbididade.

O rastreamento do e o tratamento 
TDAH parecem ser importantes 
no tratamento da dependência à 
cocaína favorecendo o prognóstico.

_______________________________________

Collins, S. L., F. R. Levin, et al. (2006). “Response 
to cocaine, alone and in combination with me-
thylphenidate, in cocaine abusers with ADHD.” 
Drug Alcohol Depend 82(2): 158-67.

Delavenne, H., N. Ballon, et al. (2011). “Atten-
tion Deficit Hyperactivity Disorder Is Associated 
With a More Severe Pattern of Cocaine Con-
sumption in Cocaine Users From French West 
Indies.” J Addict Med 5(4): 284-288.

Quais fatores influenciam o sucesso da tentativa 
de parar de fumar tabaco em adultos?
Drª. Heloise Delavenne Garcia
Médica Psiquiatra, adictologista e hipnoterapeuta

O tabaco é uma das causas mais 
importantes de morte prematura 
no mundo. A interrupção precoce 
do tabaco é fundamental. Cada ano 
de uso de tabaco, após os 40 anos, 

reduz a expectativa de vida em aproximativamente três meses. 
Compreender os fatores determinantes do sucesso da interrupção 
do tabaco pode ajudar a melhorar protocolos de tratamento. Uma 
revisão recente da literatura, publicada no Addiction, avaliou as 
pesquisas sobre os fatores de preditivos nas tentativas e sucesso 
da interrupção do tabaco. 

Os autores desta revisão realizaram uma revisão da literatura e incluí-
ram todos os estudos observacionais e prospectivos que examinaram 
os fatores de preditivos de tentativas e da manutenção da abstinência 
ao tabaco em adultos. Ficaram excluídos das análises os indivíduos com 
menos de 16 anos e os que apresentavam alguma doença mental.

A probabilidade de um paciente tentar parar de fumar é di-
retamente proporcional a sua motivação de parar de fumar.  
Infelizmente, a motivação parece não estar relacionada ao au-
mento da taxa de sucesso da abstinência ao tabaco. Outro fa-
tor, relacionado à chance de o paciente realizar uma nova ten-

tativa, é o número de tentativas anteriores de parar de fumar: 
quanto maior o número de tentativas, maior a chance do pa-
ciente tentar novamente. Além disto, se a duração do período 
de abstinência for menor que uma semana, há uma redução 
das chances de o paciente ter sucesso na próxima tentativa. 

A severidade da dependência, medida pelo teste de Fagers-
trom, é um dos fatores mais intensamente ligados à taxa de 
sucesso de parar de fumar. Um baixo nível de dependência 
prediz o sucesso da tentativa de parar de fumar.

Nenhuma característica sócio-demográfica (o nível social ou de 
educação ou de renda, o gênero, o estado civil) influência o suces-
so de parar de fumar segundo esta revisão da literatura. Apenas 
o nível social elevado, parece estar associado a uma maior taxa 
de sucesso de parar em fumar segundo dois estudos incluídos. 

Esses resultados devem ser interpretados à luz de algumas limita-
ções. Primeiro, devido à heterogeneidade metodológica utilizada 
nos estudos; segundo, devido ao viés de seleção das amostras, pois 
não são representativas de toda a população de fumantes. Espere-
mos que, nos próximos estudos, outras populações de fumantes, 
como aqueles com uma doença mental, também sejam avaliadas.

Este artigo ressalta a impor-
tância de motivar os pacientes 
fumantes a parar fumar 
(aconselhamento mínimo a cada 
fumante e consulta motivacio-
nal), de avaliar a intensidade 
da dependência pela escala 
de Fagerstrom (http://www.
scielo.br/pdf/jbpneu/v35n1/pt_
v35n1a11.pdf) e de acompanhar 
de perto os pacientes durante a 
primeira semana de abstinência 
ao tabaco.

____________________________________

Vangeli E, Stapleton J, Smit ES, Borland 
R, West R. Predictors of attempts to stop 
smoking and their success in adult general 
population samples: a systematic review. Ad-
diction. 2011 Dec;106(12):2110-21.
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O que há de novo em psicoterapia

como as psicoterapias podem 
modificar o funcionamento cerebral?
Dr. Antônio Alvim-Soares
Médico Psiquiatra do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
Mestrando pelo Programa de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG

“Precisamos nos lembrar de que todas as nossas concepções psicológicas 
são provisórias e deverão algum dia poder se calcar sobre substratos orgâni-
cos”. (Freud,  Sobre o narcisismo: uma introdução (1914), v.XIV, p.95.)

No início do século vinte, as ideias de Freud e a psicaná-
lise revolucionaram o pensamento de uma era. O nosso 
entendimento acerca da vida psíquica dos seres humanos 
nunca mais foi o mesmo.

Depois de Freud, outras técnicas e abordagens foram de-
senvolvidas. Sem dúvida, hoje a psicoterapia é parte funda-
mental do arsenal terapêutico dos psiquiatras.  Há muitos 
anos, em nossos consultórios, testemunhamos o quanto as 
intervenções psicoterápicas podem alterar profundamente 
as crenças de nossos pacientes, suas formas de pensar, bem 
como seus padrões de comportamento. Todavia, os mecanis-
mos fisiológicos por detrás de tais mudanças apenas recente-
mente começaram a receber a atenção necessária.

Em uma brilhante revisão da literatura, Quidé e colabora-
dores buscaram responder à pergunta que, muitas vezes, 
nós e nossos pacientes fazemos: “Como a psicoterapia atua 
sobre o cérebro?” Para tanto, foi feita uma extensa pesqui-
sa nas bases de dados PubMed, PsychInfo e Web of Science 
em busca de estudos que comparassem exames de neuroi-
magem, anatômica ou funcional, antes e após as interven-
ções psicoterápicas ou psicofarmacológicas, em grupos de 
pacientes com depressão ou transtornos ansiosos.

Com efeito, já é notório que tais quadros clínicos apre-
sentam alterações morfológicas e funcionais no cérebro. 
Cabe recordar que há uma sobreposição entre as altera-
ções funcionais e morfológicas muitas vezes encontradas 
nesses transtornos.

Os estudos sugerem que, tanto a psicoterapia quanto 
a psicofarmacologia, tendem a normalizar a função e a 
morfologia sobretudo das estruturas do chamado “circui-
to do medo”. Curiosamente, os mecanismos de tais mu-
danças são diferentes nas duas abordagens.

Enquanto a psicoterapia tende a aumentar o recruta-
mento e o funcionamento de áreas  do córtex pré-frontal 
relacionadas à cognição, sobretudo do córtex cingulado 
anterior, a psicofarmacologia tende a diminuir a hiperati-
vação de áreas do sistema límbico, com especial destaque 
para a amigdala.

Apesar de tais achados representarem um grande passo na 
nossa compreensão dos efeitos fisiológicos da psicoterapia, 
outras dúvidas precisam ser esclarecidas: tais anormalidades 
são pré-existentes (traço) ou consequências (estado) desses 
transtornos? Só o tempo e mais estudos trarão a resposta.

Modelo hipotético de alterações funcionais na amígdala e as principais áreas pré-frontais envolvidas nos transtornos ansiosos e transtorno depressivo maior. Antes do tratamento, 
os pacientes com transtornos de ansiedade ou transtorno depressivo maior geralmente mostram aumento na atividade da amígdala e reduzida a atividade do córtex pré-frontal. A 
Psicoterapia (setas azuis) vai aumentar o funcionamento frontal, associado à diminuição da hiperatividade da amígdala (efeito descendente), enquanto a farmacoterapia (setas ver-
melhas) irá reduzir a hiperatividade da amígdala, juntamente com um aumento da função inibitória do PFC sobre essa estrutura (efeito descendente). Após o tratamento, essas áreas 
irão mostrar uma atividade normalizada.                            PFC: córtex pré-frontal; ACC: córtex cingulado anterior; CPFDL: Córtex pré-frontal dorsolateral.

Para saber mais detalhes, 
incluindo a ação da psico-
terapia e da psicofarmaco-
logia em cada transtorno, 
fica como sugestão a leitura 
completa do artigo.

________________________
Quidé Y, Witteveen AB, El-Hage 
W, Veltman DJ, Olff M. Differences 
between effects of psychological 
versus pharmacological treatments 
on functional and morphological 
brain alterations in anxiety disorders 
and major depressive disorder: a 
systematic review. Neurosci Biobehav 
Rev 2012; 36 (1): 626-44. 

PMID: 21963442
DOI: 10.1016/j.neubiorev.2011.09.004
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O que há de novo em transtorno bipolar

Quais características sugerem um 
transtorno bipolar em pacientes 
buscando tratamento para 
episódio depressivo maior?
Fernando Neves
Professor Adjunto de Psiquiatria da Universidade Federal de Minas Gerais

O estudo realizado por Angst e colaboradores, pu-
blicado em agosto no Archives of General Psychiatry, 
avaliou os critérios diagnósticos para TAB do DSM-IV-
-TR e identificou de forma significativa os pacientes 
com características de “bipolaridade” entre aqueles 
que aparentemente seriam unipolares. Em tempos 
de reformulação do DSM, a próxima revisão (DSM-V) 
será publicada no ano que vem, o estudo promete es-
quentar o debate entre o grupo que prega o chamado 
“retorno à Kraepelin” (Manic-depressive ilness) e o gru-
po que defende a manutenção do núcleo diagnóstico 
atual ressegurando que episódio maníaco/hipomanía-
co continue como elemento definidor do TAB. Todos 
nós que lidamos com transtornos de humor sabemos 
como é difícil diagnosticar o TAB segundo os critérios 
atuais do DSM-IV-TR. Essa dificuldade decorre, princi-
palmente, de dois fatos: os episódios de depressão são 
muito mais freqüentes que os episódios maniformes e 
os pacientes não costumam reconhecer as elevações 
de humor como sendo patológicas. Sendo assim, mui-
to raramente, exceto em condições excepcionais, como 
num atendimento de urgência, um psiquiatra vai tes-
temunhar in loco, já na primeira avaliação, um episó-
dio de elevação do humor. Como conseqüência disso, a 
maioria desses pacientes vai receber somente antide-
pressivos que, se não inócuos, podem induzir à cicla-
gem rápida, quadros mistos, refratariedade e compor-
tamento suicida. Portanto, não há dúvidas de que algo 
precisa ser feito para que os pacientes recebam um tra-
tamento apropriado tão breve quanto possível. Além 
da busca por marcadores biológicos (promessa ainda 
não cumprida após mais de um século), as propostas 
que têm sido levadas em consideração são aquelas 
defendidas pelos dois grupos mencionados acima: 1) 
Reformulação radical dos critérios diagnósticos ou 2) 
Reformulação parcial, restringindo as modificações a 
elementos periféricos.

O estudo comentado aqui certamente fortalece a pri-
meira opção. Ele avaliou 5635 sujeitos de 18 países 
provenientes de variados cenários terapêuticos que 
buscavam tratamento para episódio depressivo maior. 
Além das avaliações padronizadas para o diagnóstico 
do TAB, os pacientes foram avaliados com uma entre-
vista semi-estruturada para coleta de dados clínicos e 
um “Especificador de bipolaridade”. Para serem positi-
vos em relação ao chamado “Especificador de bipola-

ridade”, os pacientes deveriam preencher os seguintes 
critérios: sofrer um episódio de humor elevado, humor 
irritável ou um episódio de maior atividade, acompa-
nhados de pelo menos três dos sintomas listados sob 
o critério B do DSM -IV-TR associado com pelo menos 
uma das três seguintes conseqüências: (1) mudança 
inequívoca e observável do comportamento habitual 
da pessoa, (2) prejuízo acentuado no funcionamento 
social ou ocupacional observáveis por outros, ou (3) 
necessidade de internação ou tratamento ambulato-
rial. Destaca-se que nenhuma duração mínima dos 
sintomas é exigida e nenhum critério de exclusão do 
DSM-IV-TR é aplicado. Ou seja, os critérios para o “es-
pecificador de bipolaridade” são muito menos restriti-
vos que os usados no DSM-IV-TR. Conforme o espera-
do, o número de pacientes diagnosticados como tendo 
o “Especificador de bipolaridade” foi muito maior que 
os formalmente diagnosticados segundo os critérios 
do DSM-IV-TR: 47% versus 16%, respectivamente. Sur-
preendentemente, o “Especificador de bipolaridade” 
identificou muito mais pacientes como tendo quadro 
bipolar mais bem estabelecido, ou seja, eles apresen-
taram mais frequentemente elementos que conferem 
maior validade ao diagnóstico de TAB, tais como: his-
tória familiar de TAB, comorbidade com transtorno 
do uso de substâncias e presença de quadros mistos 
durante a avaliação.  Assim, não procede a crença 
compartilhada por mim, inclusive, de que o elemento 
que garante maior homogeneidade seja a ocorrência 
de episódio maníaco/hipomaníaco. Outro importante 
achado foi a confirmação da hipótese a mania/hipo-
mania induzida por antidepressivos representa um 
importante indicador de TAB que, se adotado pelo 
DSM-V, incluiria muito mais pacientes verdadeiramen-
te bipolares que a redução para menos de 4 dias do 
período necessário para o diagnóstico de hipomania.

Finalizando, se os resultados desse bem conduzido 
estudo vão ser levados em consideração pelo grupo 
que está reformulando o DSM-V essa é uma outra 
questão que pode ter contornos mais políticos do 
que científicos. Falta agora saber se essa mudança de 
paradigma incrementaria a utilidade do diagnóstico 
de TAB. Em outras palavras, ter-se-á que avaliar se os 
pacientes identificados pelo “Especificador bipolar” 
respondem melhor aos estabilizadores de humor do 
que aos antidepressivos.

PONTOS FORTES

50% dos pacientes que se 
apresentam para tratamento 
de transtorno depressivo 
maior apresentam sintomas 
significativos de bipolaridade.

São elementos associados à 
bipolaridade: História familiar 
de TAB; Comorbidade com 
transtornos relacionados ao 
uso de substâncias; Comor-
bidade com transtorno de 
personalidade borderline; 
Ocorrência de mania/hipoma-
nia induzida por antidepres-
sivos; Sintomas mistos; Dois 
ou mais episódios prévios de 
depressão

São elementos que não 
ajudam na diferenciação 
entre depressão unipolar e 
TAB: Gênero; Comportamento 
suicida; Comorbidade com 
transtornos de ansiedade; 
Sintomas psicóticos; Duração 
dos episódios

_______________________________

Angst J, Azorin JM, Bowden CL, 
Perugi G, Vieta E, Gamma A, Young 
AH; BRIDGE Study Group. Prevalence 
and characteristics of undiagnosed 
bipolar disorders in patients with a 
major depressive episode: the BRIDGE 
study. Arch Gen Psychiatry. 2011 
Aug;68(8):791-8.
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O que há de novo em suicidologia
O que há de novo em transtorno de ansiedade

O chamado “Efeito Cicatriz” (EC) é uma importante causa de 
falta resposta ou resposta incompleta aos tratamentos de al-
guns transtornos psiquiátricos. O EC corresponde, assim, a im-
possibilidade de se reestabelecer o funcionamento anterior de 
um indivíduo acometido por uma doença psiquiátrica, mesmo 
se ela for tratada corretamente. A existência do EC é observada 
nos transtornos de ansiedade (TA) através das elevadas taxas 
de cronificação dos transtornos de ansiedade; pelo aumento 
do risco de comorbidades psiquiátricas nestes pacientes; pelo 
não restabelecimento do funcionamento pré-transtorno ape-
sar de um tratamento eficaz; e pela constatação que a melhora 
no transtorno não necessariamente reduz os gastos em saúde 
do paciente.  A prevenção do EC através de estratégias que evi-
tem o desenvolvimento dos transtornos mentais é essencial.

Os esforços de pesquisa nas estratégias de prevenção de trans-
tornos de ansiedade foram concentrados e disseminados a 
partir de 1994, com a publicação de trabalho do Institute of 
Medicine (IOM) dos EUA1. No ano passado o Journal of Anxiety 
Disorders - publicou uma meta-análise revendo o impacto das 
intervenções cognitivo comportamentais na prevenção dos 
transtornos e dos sintomas ansiosos2.

Os TA são a classe mais prevalente de transtornos mentais ao 
longo da vida nos EUA, acometendo de 8-27% das crianças em 
idade escolar e adolescentes3 e 29% dos adultos4.

O estudo é uma meta-análise que avaliou os estudos que uti-
lizaram apenas programas de terapia cognitiva comportamen-
tal (TCC) para prevenir os transtornos de ansiedade. Foram in-

cluídos apenas os estudos, balizados com os critérios do IOM 
para prevenção dos transtornos mentais. Os autores utilizaram 
as medidas de ansiedade geral (avaliando o nível global de 
ansiedade), as medidas de sintomas de ansiedade (avalia sin-
tomas associados com transtornos específicos de ansiedade) 
e as medidas de depressão (sintomas comórbidos frequentes) 
para caracterizar as variações de ansiedade nos indivíduos tra-
tados com TCC e não tratados. Os resultados mostram, através 
do tamanho do efeito do tratamento, que a TCC é eficaz na 
prevenção dos transtornos ansiosos e apesar do tamanho do 
efeito ser considerado estatisticamente moderado estes resul-
tados são altamente relevantes em saúde pública.

Entre os moderadores de eficácia da TCC testados, apenas mé-
todo de administração da TCC através de uma mídia ao invés 
de por profissional de saúde, parece ser mais efetivo. Entretan-
to, esses dados misturam-se com os do nível de administração 
individual e por grupo, o que impossibilita dizer se método, 
nível ou ambos são responsáveis pelos resultados. Outro dado 
interessante é que ao contrário do que ocorre na prevenção 
da depressão maior não houve diferença entre programas de 
abordagem universal e específica dos sintomas, sendo que 
uma meta-análise prévia havia demonstrado superioridade 
dos programas universais7.

Os estudos de seguimento de pacientes mostraram que a pre-
venção utilizando a TCC também reduz a prevalência de transtor-
nos de ansiedade após 6 e 12 meses da intervenção; entretanto, 
com redução do efeito. Esses dados são semelhantes aos encon-
trados nos estudos de prevenção de transtorno depressivo.

será que a tcc pode ajudar a prevenir 
os transtornos de ansiedade?
Dr. Tiago Couto
Médico Psiquiatra do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
Mestrando pelo Programa de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG

como vemos o cérebro de pacientes suicidas 
através da Neuroimagem e da Neuropsicologia?
Dr. Dante Galileu Guedes Duarte
Médico Psiquiatra do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais
Mestrando pelo Programa de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG

O suicídio acompanha o ser humano ao longo de toda sua exis-
tência. Apesar das  motivações e formas de execução variarem,  
na sociedade ocidental, ele é visto algumas vezes como uma 
solução para um problema que está causando um sofrimento 
intenso. As pesquisas em neuroimagem e em neuropsicologia 
tem permitido uma compreensão aprofundada do suicídio e 
vem abrindo novas pistas para prevenção e o tratamento. 

Esta visão neurobiológica foi tema de um artigo de revisão recen-
te (JOLLANT et al. 2010).  Este artigo avaliou as publicações até 
setembro de 2010, abordando os achados neuropsicológicos e de 
neuroimagem. Os autores ressaltam que a maioria das tentativas 
de suicídio acontece geralmente na fase aguda de um transtor-
no mental e as doenças mentais são encontradas em mais de 
90% das pessoas que morrem por suicídio, segundo autópsias 
psicológicas. O seguimento dos pacientes aponta uma taxa de 
15% de mortes por suicídio em portadores de transtorno depres-
sivo maior, transtorno bipolar e esquizofrenia. Contudo, a maior 
parte dos pacientes que sofre de transtornos psiquiátricos não 
comete suicídio. Assim sendo, as enfermidades mentais e suas 
modificações neuropatológicas e psicológicas não explicam com-
pletamente o suicídio. Achados epidemiológicos sugerem que 
a depressão está muito associada à ideação e menos associada 
à passagem ao ato suicida. Transtornos mentais caracterizados 

por baixo controle dos impulsos parecem estar mais associados 
à passagem ao ato na ausência de ideação suicida. Os estudos 
neuropsicológicos e de neuroimagem revelam a existência de 
processos cognitivos disfuncionais, assim como regiões cerebrais 
com atividade e estruturas alteradas, independentemente das 
comorbidades psiquiátricas apresentadas pelos pacientes. 

Do ponto de vista da neuroimagem, as regiões acometidas englo-
bam o córtex prefrontal lateral, medial e amígdala. Obviamente, 
abordando associações entre si e com as regiões subjacentes.

Levando em conta os achados neuropsicológicos, os indivíduos 
que tentam suicídio apresentam uma modulação alterada dos 
valores, levando a uma maior sensibilidade frente aos embates 
sociais e a uma regulação reduzida das respostas emocionais. A 
atenção do paciente suicida é focada em aspectos negativos. Ele 
tem dificuldade para usar a linguagem verbal nas relações inter-
pessoais e propensão a perda de controle sobre os impulsos. As 
tomadas de decisões e capacidade para resolução de problemas 
parecem estar prejudicadas. 

O exposto acima é uma tentativa de entender melhor o proces-
so suicida. Não tem ambições de explicar o todo e também não 
visa reduzir o ser humano a algumas regiões cerebrais. Os au-
tores deixam claras as contribuições de todas as áreas do saber. 

PONTOS FORTES

A maioria dos pacientes que 
sofre de transtornos psiquiátricos 
não comete suicídio.

O baixo controle dos impulsos 
parecem estar associados à 
passagem ao ato na ausência 
de ideação suicida.

Os indivíduos que tentam 
suicídio tem dificuldade para 
usar a linguagem verbal 
nas relações interpessoais e 
propensão a perda de controle 
sobre os impulsos.

_________________________
JOLLANT, Fabrice ET al.  The suicidal 
mind and brain: A review of 
neuropsychological and neuroimaging 
studies. The World Journal of Biological 
Psychiatry, 2011, n. 12, p. 319-339.



8 Boletim da Associação
Mineira de Psiquiatria • O-QNP

OqueHádeNovoemPsiquiatria
Federada a__________________

B o l e t i m  O f i c i a l  d a  A s s o c i a ç ã o  M i n e i r a  d e  P s i q u i a t r i a   |   A M P

Editorial amP

Princípio da liberdade
Desde que tomamos posse na Presidência da ABP, 
em outubro de 2010, pautamos nosso trabalho pelo 
fortalecimento das relações com as Federadas. Uma 
promessa de campanha que se traduz em realidade 
todos os dias.

A Associação Mineira de Psiquiatria e os psiquiatras mi-
neiros foram fundamentais no processo eleitoral. Respei-
tando o perfil democrático ‘do homem das Gerais’ que 
vem desde Tiradentes, passando por Juscelino Kubistchek 
e Tancredo Neves, os mineiros foram aliados de primeira 
hora e aliados participativos, já que ajudaram a elaborar 
as metas de campanha.

E com o mesmo espirito crítico e político, receberam a 
primeira edição do projeto ABP Itinerante, que tem como 
objetivo aproximar a Brasileira e as Federadas.

Como podemos ver, os caminhos da ABP e da AMP se cru-
zam na defesa da profissão, na busca pela qualidade do 
ensino continuado e também no relacionamento com a 
comunidade científica representada pelas Universidades.

Uma sintonia que se aprimora ainda mais agora com a 
posse da nova diretoria da AMP.

Nosso trabalho conjunto só começou. A nossa luta pela 
defesa da profissão também.

Precisamos nos unir em torno da aprovação do PLS 
268/2002 que regulamenta a profissão do médico, na de-
fesa intransigente de uma política de saúde que tire da 
linha da falta de atendimento milhares de pacientes psi-
quiátricos e ainda - e não somente - do fim do preconceito 
contra psiquiatras e pacientes.

A ABP reconhece que os desafios são muitos, mas per-
feitamente transponíveis. Afinal, o ideal da Inconfidência 
- Libertas Quæ Sera Tamen – continua atual.

Nossa liberdade virá, mesmo que demore um pouco.

______________________________________________

Antonio Geraldo da Silva
Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria
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