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Editorial

Colegas,

Nossa gestão, Psiquiatria Geraes (2012/2014), está na me-
tade do mandato que nos foi por você confiado. Realizamos 
até o momento um congresso, O XIV Congresso Mineiro 
de Psiquiatria, ocorrido de 12 a 14 de junho de 2013. Foi 
um grande sucesso!  Tivemos cerca de 400 participantes, a 
grande maioria médicos psiquiatras. Sempre foi nosso ob-
jetivo, nossa bandeira, que as atividades científicas desen-
volvidas por nossa Associação tivessem uma programação 
que de fato atraísse, em primeiro lugar, nossos associados, 
que são, todos, psiquiatras ou médicos em formação, assim 
como outros colegas médicos. E assim se fez! De que servi-
ria a Associação Mineira de Psiquiatria fazer um congresso 
que não atraia, em primeiro lugar, o Psiquiatra?

No nosso segundo congresso, o XV Congresso Mineiro de 
psiquiatria, que se realiza nesse momento,  juntamente 
com a IX Jornada Sudeste, apenas confirmamos o acerto 
dessa posição. O tema do nosso congresso é: “Psiquiatria: 
especialidade médica integradora”. Tem como objetivo 
discutir com colegas de várias especialidades as interfaces 
entre a psiquiatria e as outras áreas. Acreditamos na impor-
tância que a psiquiatria tem para uma atenção verdadeira-
mente integral e de qualidade aos nossos pacientes. Temos 
nesse congresso mais de 700 inscritos, público formado, de 
novo, majoritariamente por psiquiatras, residentes, profis-
sionais médicos em formação ou interessados pela psi-
quiatria. Observamos ainda uma retomada do interesse de 
nossos tradicionais parceiros, públicos e privados, no nosso 
congresso, e mais ainda, testemunhamos o entusiasmo de 
dezenas de colegas que auxiliaram na organização desse 

evento, submeteram seus trabalhos e estão contribuindo, 
de diversas maneiras para que seja um sucesso. 

O segundo congresso ainda não acabou, mas o terceiro 
de nossa gestão, o XVI Congresso Mineiro de Psiquiatria já 
está em fase de organização e já está marcado. Já está mar-
cado? Sim...já esta marcado. Só com antecedência, cons-
truímos algo verdadeiramente organizado, profissional, 
como você merece. Organização e profissionalismo são, 
aliás, exigências do mundo contemporâneo. De 11 a 13 
de setembro de 2014, na Associação Médica de Minas 
Gerais, teremos o XVI Congresso Mineiro de Psiquiatria 
cujo tema será: Psiquiatria, clínica da contemporanei-
dade. Vamos discutir as relações e as contribuições da psi-
quiatria para entendermos fenômenos contemporâneos: 
mídias sociais (e o povo nas ruas...), internet, o novo mun-
do do trabalho, direito, novas e velhas addicções, educação 
médica para o século XXI, marketing, economia, novos 
sintomas, novas abordagens, e muitos outros temas pal-
pitantes, atuais...contemporâneos. Teremos para o nosso 
próximo congresso uma grande novidade. Você, associado 
da AMP vai construir o seu congresso, com suas sugestões, 
propostas de temas, de pessoas a convidar que sejam de 
seu interesse. Queremos um congresso construído por to-
dos, não perca essa chance, faça o SEU congresso.

 Visite nosso site, nosso facebook, siga-nos no twiter...
____________________________________________ 

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

   Presidente do XV Congresso 
   Mineiro de Psiquiatria

O Que Há de Novo 
em Psiquiatria Geraes

O novo volume do OQNP está cheio de artigos de pri-
meira linha, expressão da qualidade e excelência da 
pesquisa psiquiátrica nacional.

Neste volume convidamos colegas pesquisadores para falar 
um pouco do que estão produzindo e publicando no mundo.
Nosso foco foi mostrar a interferência de comorbidades 
psiquiátricas, fatores neuroimunológicos e ambientais 
nas doenças psiquiátricas.

O texto da equipe do professor Kapczinski explicita deta-
lhes sobre a ação do cortisol na neurodegeneração encon-
trada no Transtorno Bipolar. Seguimos com as pesquisas 
do Dr. Rodolfo Ladeira e do Dr. Ivan Aphahamian sobre a 
mudança da acurácia das escalas neuropsicológicas em 

pacientes idosos com transtorno bipolar. A professora 
Maila de Castro descreve em seguida uma nova entida-
de nosológica que deve ser considerada no diagnóstico 
diferencial de algumas doenças psiquiátricas. O professor 
Breno Diniz descreveu um artigo interessante sobre a as-
sociação entre depressão e demência. Por fim, o professor 
Frederico Garcia descreve sobre um novo fator de risco 
para transtornos alimentares.

Esperamos que este novo volume do OQNP possa ser útil e 
informativo a psiquiatras clínicos e colegas de outras espe-
cialidades e ficamos a disposição para os comentários dos 
leitores por meio do e-mail crrdrogas.ufmg@gmail.com.
____________________________________________ 

Frederico Garcia
Editor

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 Transtorno Afetivo Bipolar

O que envolve a neuroprogressão no 
Transtorno Bipolar?
Bianca Pfaffenseller
Biomédica, Pesquisadora do Laboratório de Psiquiatria Molecular do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 
e Doutoranda pelo Programa em Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Maurício Kunz
Médico Psiquiatra, Pesquisador do Laboratório de Psiquiatria Molecular do HCPA e Professor do Programa em Psiquiatria da UFRGS

Flávio Kapczinski
Professor Titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da UFRGS, Diretor do Laboratório de Psiquiatria Molecular do HCPA 
e Coordenador geral do INCT em Medicina Translacional

O Transtorno Bipolar (TB), doença crônica e grave 
que afeta aproximadamente 2,4 % da população 
mundial. O TB está associado a uma alta taxa de 
comorbidades clínicas. Indivíduos com TB apre-
sentam um alto risco de desenvolver obesidade, 
diabetes e hipertensão, e um risco aumentado de 
morte por doenças cardiovasculares ou condições 
relacionadas. Esta carga da doença inclui déficits 
cognitivos, resistência ao tratamento e alterações 
biológicas em parâmetros periféricos e em estrutu-
ras cerebrais, como atrofia cortical e dilatação dos 
ventrículos. Tais alterações tornam-se mais pronun-
ciadas após múltiplos episódios de humor (mania 
ou depressão). Nesse contexto se encaixa a teoria 
da carga alostática no TB, que busca compreender 
como alterações cumulativas associadas a doenças 
psiquiátricas se refletem na progressão da doença 
(1). Alostase é a capacidade de atingir a estabilida-
de através de mudanças (2), o que permite ao or-
ganismo responder a várias situações através de al-
terações fisiológicas. Entretanto, se estes processos 
se tornam extremos ou ineficientes, a capacidade 
de resposta do organismo diminui e processos vão 
se acumulando de modo que mais sistemas regula-
tórios são comprometidos (carga alostática), possi-
velmente com prejuízo na plasticidade neural. Este 
conjunto de mudanças na apresentação clínica do 
TB que ocorre com o curso da doença tem sido re-
centemente conceituado como “neuroprogressão”. 
Uma revisão recente da literatura de Grande e cola-
boradores (3) discutiu a função da carga alostática 
na progressão do TB.

Entre os mediadores da alostase, destacam-se os 
glicocorticóides. Estes hormônios promovem adap-
tação dinâmica do organismo através da regulação 
da disponibilidade de compostos energéticos, entre 
outros efeitos. Quando em excesso e de forma crô-
nica, podem causar disfunções em compartimentos 
celulares essenciais (como a mitocôndria), aumento 
de estresse oxidativo e inflamação e diminuição de 
fatores neurotróficos, processos já evidenciados em 
pacientes bipolares. Considerando a exposição ex-
cessiva aos glicocorticóides vista no TB, os autores 
desta revisão discutem que os mecanismos bioló-

gicos envolvidos nas alterações neuroanatômicas, 
cognitivas e funcionais mais pronunciadas em pa-
cientes com múltiplos episódios possivelmente in-
cluem aumento de estresse oxidativo e marcadores 
pró-inflamatórios e uma deficiência em vias de neu-
roproteção, visto que tais alterações são evidentes 
em pacientes bipolares com a doença crônica, mas 
são geralmente sutis naqueles em estágios iniciais. 
De fato, os episódios de humor, tanto a mania como a 
depressão, têm sido associados com uma toxicidade 
sistêmica significativa (representado por alterações 
em marcadores séricos no TB), prejuízo cognitivo e 
funcional. Neste sentido, com base em evidências 
prévias, o estudo sugere que os episódios agudos 
de humor atuam como estados alostáticos, gerando 
uma carga que se acumula após várias crises e com-
promete sistemas regulatórios, sendo responsável 
em última análise por um remodelamento cerebral 
associado com o aumento da vulnerabilidade ao es-
tresse e prejuízos funcionais e cognitivos crônicos. 
A esse remodelamento de estrutura cerebral asso-
ciado ao deterioro funcional, tem se dado o nome 
“neuroprogressão”.

Este trabalho demonstra que a neuroprogressão no 
TB pode ter importantes implicações clínicas, visto 
que estágios iniciais e tardios da doença parecem 
apresentar diferentes características biológicas e as-
sim, possivelmente requerem diferentes estratégias 
de tratamento. Neste sentido, estudos longitudinais 
avaliando os efeitos da progressão da doença na 
estrutura e função cerebral em pacientes bipolares, 
assim como em outros parâmetros biológicos, são 
fundamentais para o entendimento desta patologia 
e para a prática clínica. Estes estudos têm potencial 
para oferecer meios mais adequados para o contro-
le da eficácia dos tratamentos e suporte para inter-
venções terapêuticas mais agressivas e precoces, a 
fim de minimizar os sintomas e a piora clínica dos 
pacientes. A possibilidade de se identificar anor-
malidades relacionadas à neuroprogressão pode 
fornecer um conhecimento mais amplo sobre os 
potenciais mecanismos patofisiológicos envolvidos 
neste processo, assim como um melhor diagnóstico, 
prognóstico e profilaxia em longo prazo no TB.

PONTOS FORTES

Aumento de déficits cognitivos 
e funcionais, perda da eficiên-
cia do tratamento e alterações 
neuroanatômicas e em marca-
dores periféricos tornam-se mais 
evidentes à medida que cresce o 
número de episódios de humor e 
a duração do TB. 

A neuroprogressão envolve a 
reorganização patológica do 
Sistema Nervoso Central, alte-
rações biológicas e implicações 
clínicas no TB.

O conceito de neuroprogressão 
ajuda a explicar a apresentação 
clínica do TB relacionada com as 
crises recorrentes e o curso da 
doença e mostra a importância 
da intervenção precoce e da ma-
nutenção do tratamento.
____________________________

1. Kapczinski F, Vieta E, Andreazza AC et 
al. Allostatic load in bipolar disorder: 
implications for pathophysiology and 
treatment. Neurosci Biobehav Rev. 32(4), 
675-92 (2008).

2. McEwen BS. Allostasis, allostatic load, 
and the aging nervous system: role of  
excitatory amino acids and excitotoxicity. 
Neurochem Res. 25(9-10), 1219-31 (2000). 

3. Grande I, Magalhães PV, Kunz M et al.. 
Mediators of allostasis and systemic to-
xicity in bipolar disorder. Physiol Behav. 
106(1), 46-50 (2012).
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O que há de novo em Psicogeriatria

O Transtorno Bipolar pode infl uenciar
o desempenho dos pacientes nos testes 
usados para o rastreio de demências?
Rodolfo Braga Ladeira
Médico Psiquiatra do Serviço Médico de Urgência do IPSeMG - Pesquisador Colaborador do Laboratório de Neurociências (LIM-27) do 
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Ivan Aprahamian
Clínica Médica e Geriatria. Médico assistente do Hospital das Clínicas da FMUSP - Coordenador de Pesquisas Clínicas em Psicogeriatria
(LIM-27) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade e Medicina da USP. Professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

O transtorno bipolar (TB) tem uma prevalência de 
0,1% na população idosa e pode chegar a 10% em 
idosos protegidos em instituições. O TB é associa-
do a um maior risco para o desenvolvimento de 
demência. É muito importante atentar para as al-
terações cognitivas e funcionais em um paciente 
com TB e identificar a presença de uma síndrome 
demencial (1,2). Em um paciente com TB com sus-
peita de ter uma síndrome demencial, deve-se fa-
zer uma avaliação clínica completa, além de uma 
avaliação neuropsicológica e funcional e exames 
de neuroimagem. Antes de recorrer a avaliações 
cognitivas mais complexas e caras, o médico pode 
lançar mão de testes de rastreio para demência 
que tenham boa sensibilidade, como o Mini-Exa-
me do Estado Mental (MEEM), o teste da Fluência 
Verbal (FV) e o Teste do Desenho do Relógio (TDR). 
As vantagens destes testes são o baixo custo, fa-
cilidade de aplicação e resultado imediato. O uso 
combinado destes testes tem se correlacionado 
muito bem com resultados obtidos em baterias 
neuropsicométricas mais extensas e complexas. 
Entretanto, poucos dados estão disponíveis sobre 
o perfil cognitivo dos idosos com TB, tanto em 
avaliações neuropsicológicas quanto em testes 
de rastreamento. Poucos estudos compararam o 
desempenho cognitivo de pacientes com TB com 
o de pacientes com condições que afetam prima-
riamente a cognição de forma mais comum, como 
a Doença de Alzheimer (DA), a fim de elucidar a 
lacuna existente na literatura.

O estudo de Aprahamian e colaboradores (3), ten-
ta responder ao questionamento: “O Transtorno 
Bipolar prejudica o desempenho nos testes utili-
zados para o rastreio de demência?” Este estudo 
transversal avaliou 186 idosos (86 pacientes com 
TB e 100 indivíduos sem TB), em um serviço am-
bulatorial de psicogeriatria e mostrou que idosos 
com TB têm um desempenho significativamente 
pior em alguns testes de rastreio cognitivo em 

comparação com aqueles sem TB nos diferentes 
estágios cognitivos (sem déficits, com déficits le-
ves e com demência). Dividindo os grupos de pa-
cientes segundo seu estado cognitivo após avalia-
ção, encontrou-se: 65 indivíduos cognitivamente 
saudáveis (35 com TB), 65 com comprometimento 
cognitivo sem demência (“Cognitive impairment 
but no dementia”, CIND) (25 com TB), e 56 indi-
víduos com DA (26 com TB). Os desempenhos dos 
pacientes com TB nos testes de rastreio cognitivo 
(MEEM, FV e TDR) foram comparados com os de-
sempenhos dos pacientes sem TB, em cada subgru-
po. Pacientes com TB e cognição normal tiveram 
um desempenho cognitivo global um pouco pior 
em comparação aos controles saudáveis no MEEM 
(27,8 ± 1,7 contra 28,8 ± 1,6 pontos) e no FV versão 
animais (15,9 ± 4,8 contra 20,0 ± 4,6). Do mesmo 
modo, os pacientes com TB e CIND apresentaram 
um pior desempenho no MEEM, quando compara-
dos com o subgrupo sem TB no mesmo subgrupo 
cognitivo (25,8 ± 2,2 contra 27,2 ± 2,0 pontos). Fi-
nalmente, pacientes com TB e demência concomi-
tante tiveram um desempenho significativamente 
pior no TDR, em comparação com pacientes não-
-bipolares com DA provável (1,8 ± 1,4 contra 2,7 
± 1,0).  Segundo o estudo, alguns fatores epide-
miológicos parecem influenciar a pontuação nos 
testes cognitivos, como a duração do TB, o número 
de internações psiquiátricas por ano e o número 
de episódios prévios de alteração de humor (tanto 
depressivo, quanto maníaco).

Este estudo reforça a importância de que o clínico 
esteja atento aos sinais precoces de declínio cog-
nitivo, que podem preceder um desfecho demen-
cial, e destaca a importância do uso de testes de 
rastreio na prática clínica.

PONTOS FORTES

O Pontos fortes:
Os pacientes com TB apresen-
tam alterações cognitivas com 
frequência.

Na história natural do TB, pa-
cientes podem evoluir com 
maior chance para demência.

A avaliação cognitiva dos pa-
cientes idosos com TB deve ser 
feita periodicamente a fi m de 
identifi car e acompanhar a mag-
nitude dos défi cits cognitivos.
____________________________

1. Forlenza OV, Aprahamian I. Cognitive 
impairment and dementia in bipolar 
disorder. Front Biosci (Elite Ed). 2013 Jan 
1;5:258-65. Review.

2. Aprahamian I, Nunes PV, Forlenza OV. 
Cognitive impairment and dementia 
in late-life bipolar disorder. Curr Opin 
Psychiatry 26(1):120-3, 2013.

3. Aprahamian I, Ladeira RB, Diniz BS, Forlen-
za OV, Nunes PV.  Cognitive Impairment in 
Euthymic Older Adults With Bipolar Disor-
der: A Controlled Study Using Cognitive 
Screening Tests. Am J Geriatr Psychiatry. 
doi: 10.1016/j.jagp.2012.08.013. [Epub 
ahead of print], 2013.

Rodolfo Braga Ladeira

Ivan Aprahamian
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O que há de novo em Depressão

O transtorno depressivo no idoso 
aumenta o risco para o desenvolvimento 
de demências vasculares e de Alzheimer?
Professor Breno Satler Diniz
Departamento de Saúde Mental, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais

A transição demográfi ca no Brasil tem levado a um au-
mento expressivo do número de idosos e consequente-
mente da incidência de doenças crônico-degenerativas 
e de transtornos mentais.

A depressão é uma das doenças psiquiátricas mais 
frequentes em idosos. Estimativas recentes sugerem 
que cerca de 15% da população de idosos no Estados 
Unidos e 12% no Brasil é acometida por um quadro 
depressivo. A depressão no idoso está associada a uma  
qualidade de vida inferior, a uma elevada prevalência 
de comorbidades clínicas, a um maior risco de mortali-
dade, a uma maior dependência de familiares além do 
declínio funcional e cognitivo. 

Diversas barreiras difi cultam o reconhecimento dos 
transtornos mentais em idosos. As mais importantes 
são: o estigma; a falsa noção que sintomas depressivos 
ou problemas de memória fazem parte do processo de 
envelhecimento; a falta de acesso a recursos de saúde; 
e a falta treinamento profi ssional adequado para a iden-
tifi cação e tratamento destes quadros.

Uma associação entre depressão e doença de Alzhei-
mer (DA) tem sido descrita na literatura. Sugere-se que 
episódios depressivos no idoso aumentam o risco de 
DA. Um estudo recente realizado pelo Professor Breno 
Satler Diniz (2013), em colaboração com investigado-
res do Departamento de Psiquiatria da Universidade 
de Pittsburgh, Estados Unidos, não apenas confi rmou 
esta forte associação entre depressão geriátrica e 
doença de Alzheimer, mas, pela primeira vez, mostrou 
a existência de uma associação entre depressão e de-
mência vascular.

Este estudo de meta-análise envolveu a avaliação de 
23 estudos de coorte de base comunitária, com mais 
de 50000 idosos. Foram calculados o risco conjunto de 
todas as causas de demência, doença de Alzheimer e 
demência vascular em idosos com depressão de fi m de 
vida. Os resultados indicam que pacientes com depres-
são de fi m de vida são: 1) 1,85 vezes mais propensos a 
demência, 2) 1,65 vezes vezes mais propensos a DA e 3) 
2,52 vezes mais propensos a demência vascular. O ris-
co de se desenvolver um quadro de demência vascular 
após um episódio depressivo é maior que o da doença 
de Alzheimer, ressaltando a importância dos fatores de 
risco cardiovascular para a depressão geriátrica.

Os resultados deste estudo ressaltam a importância 
da identifi cação precoce e o tratamento efetivo dos 
quadros depressivos no idoso. A melhora da atenção 
primária com a prevenção, o diagnóstico precoce e o 
tratamento efetivo, pode ter um grande impacto em 
saúde pública, evitando ou retardando o declínio cog-
nitivo e a demência em idosos.

Novos estudos estão avaliando o impacto da preven-
ção e do tratamento precoce para a redução do risco 
de declínio cognitivo e demência nestes pacientes 
estão sendo conduzidos na UFMG. Resultados prelimi-
nares indicam que o tratamento apropriado a longo 
prazo e medidas preventivas, incluindo o estímulo a 
prática de atividade física, orientação dietética, podem 
reduzir o risco de demência em idosos com depressão.

Medidas de saúde pública, voltadas para o reconheci-
mento precoce, tratamento adequado, e principalmen-
te, a adoção de medidas preventivas podem reduzir a 
incidência de depressão e suas consequências negati-
vas para a saúde do idoso, incluindo reduzindo o risco 
de quadros demenciais nesta população.

PONTOS FORTES

Há uma associação entre o 
transtorno depressivo e um 
maior risco para o desenvolvi-
mento de demências

Este risco é maior para as de-
mências vasculares que para a 
doença de Alzheimer

A prevenção da depressão 
geriátrica pode ter um gran-
de impacto em saúde pública, 
pois poderia prevenir ou re-
tardar o declínio cognitivo e 
demência em idosos.

_______________________________

Diniz BS, Butters MA, Albert SM, Dew 
MA, Reynolds CF 3rd. Late-life depres-
sion and risk of vascular dementia and 
Alzheimer’s disease: systematic review 
and meta-analysis of community-based 
cohort studies. Br J Psychiatry. 2013 
May;202:329-35. doi: 10.1192/bjp.
bp.112.118307.
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O que há de novo em Interconsulta Psiquiátrica

Encefalite anti-NMDA: um diagnóstico 
diferencial complicado em psiquiatria
Maila de Castro Lourenço das Neves
Professora Adjunta de Psiquiatria da Universidade Federal de Minas Gerais

Vitaliani e colaboradores (2005) começaram a descre-
ver grupos de pacientes com sintomas neuropsiquiá-
tricos de início agudo e uma evolução muito peculiar. 
Eram jovens mulheres que evoluíam com crises convul-
sivas, perda de memória e hipoventilação, associados 
com a presença de teratomas ovarianos (1). Em segui-
da Dalmau e colaboradores em 2007, descreveram 12 
casos clinicamente semelhantes, onde foram identifi-
cados auto-anticorpos direcionados aos receptores de 
glutamato N-metil-D-aspartato (NMDA) (2). A partir 
de uma nova série de 100 casos, os mesmos autores 
descreveram uma síndrome neuropsiquiátrica, então 
denominada “Encefalite anti-NMDA”. Essa jovem enti-
dade nosológica parece ser de especial interesse para 
psiquiatras, já que em cerca de 85% dos casos, eles são 
os primeiros especialistas a serem consultados (3).

As mulheres são acometidas em 80% dos casos. Sua 
patogênese está ligada ao decréscimo no número 
de receptores NMDA nas superfícies das células pós-
-sinápticas, por ligação dos auto-anticorpos nas subu-
nidades NR1 do receptor (4).

A encefalite anti-NMDA apresenta um quadro clínico ca-
racterístico. Inicialmente, os sintomas prodrômicos são 
semelhantes a um quadro gripal: febre baixa, mal estar, 
cefaléia e fadiga. Dentro de duas semanas, os pacientes 
usualmente desenvolvem sintomas psiquiátricos, entre 
os mais comuns estão: ansiedade, insônia, labilidade 
emocional, delírios persecutórios, pensamento desor-
ganizado, e alucinações. Nesse momento, a maioria 
dos pacientes procura um psiquiatra, e este deve estar 
familiarizado com essa possibilidade diagnóstica (5).

A doença parece evoluir com sintomas neurológicos, 
especialmente distúrbios do movimento, crises convul-
sivas e déficits cognitivos. Os principais transtornos do 
movimento são discinesias orofaciais, coreoatetose, 
distonias e estereotipias. As crises convulsivas são em 
sua maioria parciais, de difícil diagnóstico e tratamen-
to. Os prejuízos cognitivos parecem generalizados, 
com predileção pela memória, e podem se manifestar 
em distúrbios de linguagem, especialmente ecolalia, 
ecopraxia, até mutismo. Crises disautonômicas tam-
bém são comuns, e cursam com taquicardia, hiperten-
são e hipertermia. O exame físico pode revelar sinais 
neurológicos inespecíficos, sugestivo de disfunção 
cerebral difusa. A tomografia computadorizada apre-

senta baixa sensibilidade, e exames de ressonância 
magnética do encéfalo revelam alterações inespecífi-
cas em apenas 50% dos casos, como discretos sinais de 
hiperintensidades nas imagens ponderadas em T2, no 
hipocampo, córtex pré-frontal, ínsula, núcleos da base 
e tronco cerebral. O eletroencefalograma frequente-
mente mostra alterações inespecíficas com lentificação 
e desorganização da atividade basal. A punção lombar 
revela pleocitose, em mais de 90% dos casos; e au-
mento da proteinorraquia, em 33% dos pacientes. O 
diagnóstico definitivo é estabelecido pelo achado de 
anticorpos para a subunidade NR1 do receptor NMDA 
no líquor ou plasma (5).

A presença de tumores associados à Encefalite anti-
-NMDA pode variar em função do gênero. 62% das 
mulheres acometidas apresentam teratomas ovaria-
nos, enquanto em apenas 22% dos homens são locali-
zados tumores, principalmente o teratoma testicular e 
o tumor pulmonar de pequenas células (5).

O tratamento deve focar a imunossupressão, a de-
tecção e remoção tumoral. Os tratamentos imunos-
supressores mais utilizados são corticosteroides, 
plasmaferese e imunoglobulinas. Alguns pacientes 
não responsivos podem utilizar ciclofosfamida, ritu-
ximab, ou ambos (5). 

Em relação ao controle comportamental, poucas evi-
dências estão disponíveis. Alguns autores sugerem 
uso de antipsicóticos, além de lorazepam, em baixas 
doses, para controle da agitação psicomotora. Além 
disso, a trazodona parece ser um medicamento útil 
para insônia nesses pacientes (6).

O prognóstico dos pacientes depende do diagnóstico 
precoce, com instituição rápida e eficiente da terapia. 
Apesar de hospitalizações prolongadas, a evolução é 
frequentemente positiva, apesar de taxas de letalida-
de próximas a 10%. A maioria dos pacientes perma-
nece com déficits cognitivos e sintomas psiquiátricos 
no período pós-alta (6).

Salientamos a importância dos psiquiatras estarem 
familiarizados com esse diagnóstico, e suspeitarem de 
Encefalite anti-NMDA, especialmente em mulheres jo-
vens, com sintomas neuropsiquiátricos de início agudo. 

PONTOS FORTES

A Encefalite anti-NMDA é um 
tipo de encefalite límbica 
autoimune.

Os pacientes com Encefalite 
anti-NMDA usualmente 
apresentam ansiedade, 
insônia, labilidade afetiva, 
delírios, pensamento 
desorganizado e alucinações.

Os psiquiatras devem 
suspeitar de Encefalite 
anti-NMDA, especialmente 
em mulheres jovens, com 
sintomas neuropsiquiátricos 
de início agudo.
_________________________________
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O que há de novo em Adictologia

A exposição à guerra e à fome pode  
ser um fator de risco para transtornos 
alimentares?
Frederico Duarte Garcia
Professor do Departamento de Saúde Mental Universidade Federal de Minas Gerais
Coordenador do Centro Regional de Referência em Drogas da UFMG

Transtornos do comportamento alimentar (TCA) são 
responsáveis por um aumento da morbi-mortalida-
de e constituem um fardo considerável para pacien-
tes jovens, adultos e seus familiares. A exposição a 
eventos vitais traumáticos é um dos fatores de risco 
para o desenvolvimento de TCA. Adversidades du-
rante a infância e eventos traumáticos são encon-
trados em 37% a 74% dos casos de  TCA. Um abuso 
sexual aumenta em até 3 vezes o risco de uma pes-
soa desenvolver um TCA.

Viver em um cenário de guerra está entre os mais 
estressantes eventos de vida. A exposição a guer-
ra tem sido associada a um aumento na incidência 
de ansiedade, depressão, transtorno do estresse 
pós-traumático, dependências químicas e de TCA. 
A associação entre TCA e estresse já foi bem es-
tabelecida em populações de militares. Um estu-
do avaliando militares que atuaram na guerra do 
Iraque, mostrou uma prevalência de  36% de TCA 
atípico, 12,5% de bulimia nervosa e 1,1% de ano-
rexia nas mulheres militares expostas por algum 
tempo ao campo de batalha.  A modificação da 
alimentação durante os períodos de guerra, por 
escassez ou privação também foi associada a um 
aumento do estresse e ao surgimento posterior 
de transtornos psiquiátricos.

Aoun e colaboradores (2013) avaliaram a hipótese 
que uma modificação do comportamento alimentar, 
relacionada ao estresse durante a guerra pode au-
mentar o risco de desenvolver um TCA, entre os civis 
expostos ao stress de guerra. Neste estudo, foram 
avaliados 303 estudantes universitários expostos à 
guerra do Líbano em 2006 de ambos os sexos 6 me-
ses após o conflito. Diversos fatores de risco foram 
avaliados e o diagnóstico de um TCA foi rastreado 
utilizando a escala SCOFF.

Os autores relatam um aumento importante da 
prevalência de TCA entre os estudantes expostos a 
guerra e um aumento de 2,6 vezes do risco de de-
senvolvimento de um TCA entre os estudantes que 
foram obrigados a modificar sua alimentação du-
rante o período de guerra.

Este estudo sugere que além do estresse, modifica-
ções no comportamento alimentar durante os pe-
ríodos de guerra pode estar associado no aumento 
do risco para o desenvolvimento de TCA. A detecção 
precoce de TCA pode, provavelmente, ser melho-
rada caso os clínicos passem a considerar também 
este fator de risco em pacientes que têm o risco de 
ter sido a fome e a situações estressantes.

PONTOS FORTES

A exposição a guerra aumenta o 
risco de transtornos alimentares 
em  militares e civis

A fome pode contribuir para o 
aumento do estresse e aparenta 
favorecer o aparecimento de 
transtornos alimentares

A avaliação dos pacientes a 
situação de fome e/ou de grande 
estresse devido a situações 
de violência pode melhorar 
a acurácia do diagnóstico de 
transtornos alimentares.
_______________________________________

1. Aoun A, Garcia FD, Mounzer C, Hlais 
S, Grigioni S, Honein K, Déchelotte P. 
(2013) War stress may be another risk 
factor for eating disorders in civilians: a 
study in Lebanese University Students. 
General Hospital Psychyatry (2013) 
epub; 1/04/2013.
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Editorial AMP

O crime do preconceito
Quem atribui a interpretação é o dicionário da língua por-
tuguesa: preconceito é uma opinião ou sentimento des-
favorável, concebidos antecipadamente ou independente 
de experiência ou razão.

Por que será que tantas pessoas ignoram a origem da 
palavra e ainda têm tanto preconceito contra os trans-
tornos psiquiátricos, em sua maioria livres de qualquer 
embasamento científi co ou lógico? Foi com estes ques-
tionamentos em mente e com o intuito de unir a classe 
psiquiátrica e a sociedade sobre tão presente realidade 
enfrentada nos consultórios médicos de todo o Brasil, que 
a ABP criou a campanha “Psicofobia é crime”.

Cabe à sociedade acompanhar as descobertas científi cas 
do seu tempo e combater ativamente o preconceito. Po-
rém, há ainda muita desinformação. Ao mesmo tempo 
em que a depressão, a ansiedade, a bipolaridade e os 
demais transtornos mentais atingem muitos brasileiros, 
o preconceito em torno deles é crescente. 

É hora de combater a discriminação, como atualmente já 
é combatido pelos homossexuais, os negros e as mulhe-

res. A Associação Brasileira de Psiquiatria - com a preciosa 
ajuda do senador Paulo Davim (PV/RN) - elaborou emen-
da para análise do Senado Federal em caráter de Audiên-
cias Públicas, um documento que tem como objetivo in-
cluir a Psicofobia no novo Código Penal.

A psicofobia expressa justamente o nefasto preconceito 
contra os doentes mentais e os portadores de defi ciência. 
Se não se deve debochar ou subestimar de outras doen-
ças que fogem ao controle, também não há razão para as 
doenças mentais não serem encaradas com a seriedade 
que elas pedem e seus portadores exigem.

Agora, cabe ao Senado analisar o documento com aten-
ção e aproveitar esta chance única para atender também 
outras parcelas da população que, muitas vezes, não tem 
voz na sociedade civil, mas que carecem da proteção da 
lei. Que a frase tão atual do cientista Albert Einstein, “é 
mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito”, 
seja, enfi m, esquecida. Psicofobia é crime.
______________________________________________
Antonio Geraldo da Silva
Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria
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27  |  Junho 2013

Simpósio Internacional de Dependências Químicas do Centro
Regional de Referência em Drogas - UFMG

Associação Médica de Minas Gerais
Salão Hilton Rocha   |   Av. João Pinheiro 161, Belo Horizonte - MG

27 a 29  |  Junho de 2013

XV Congresso Mineiro de Psiquiatria
e IX Jornada Sudeste de Psiquiatria
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Salão Hilton Rocha   |   Av. João Pinheiro 161, Belo Horizonte - MG

23 a 26  |  Outubro 2013 XXXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria
Expotrade Convention Center   |   Curitiba - PR

14 a 18 | Setembro 2013 16º Congresso Mundial de Psiquiatria - Madrid

14 a 18 | Junho 2015 12º Congresso Mundial de Psiquiatria Biológica
Megaron, Athens Convention Center   |   Atenas

www.oquehadenovoempsiquiatria.com.br.    |    www.ampmg.org.br
AMP | Associação Mineira de Psiquiatria
Avenida João Pinheiro, nº 161 Sala T08.
Centro - 30130-180 - Belo Horizonte - MG
Telefone 31 (31) 3213-7457


