
 

 
 

 

 

Apresentador Wildemia Ferreira de Lima Perdigão 

Autores Wildemia Ferreira de Lima Perdigão e Helenice Charchat Fichman 

Título 
Treinamento de memória episódica em idosos com comprometimento 

cognitivo amnéstico em uma ILPI do Rio de Janeiro: dados preliminares 

RESUMO 

A criação de intervenções através de treinamentos eficazes visando a promoção e prevenção 

da reabilitação neuropsicológica se faz necessária, visto que existem poucos protocolos e 

softwares para intervenções clínicas computadorizadas. Assim, almejando o 

aperfeiçoamento da técnica, o jogo virtual Souvenir foi criado para atender as demandas de 

pacientes idosos com comprometimento mnêmico. O presente estudo tem como objetivo 

apresentar dados preliminares do jogo Souvenir como ferramenta de treino cognitivo para 

memória episódica em residentes com comprometimento neurocognitivo em uma ILPI 

privada no RJ. A amostra é composta por 13 participantes, sendo 38% masculino e 62% 

feminino, com idade entre 56 e 94 anos (M= 81,77; DP=10,13). A escolaridade dos 

participantes varia de 5 a 18 anos (M=12,46;DP=3,99). O treino foi realizado de maio a 

outubro de 2021, a média da frequência dos treinos foi (M=5,1; DP=4,9) e a média de 

estímulos foi (M=4,7; DP=0,7) e acertos (M=3,2;DP=1,7). Antes do treino, foram realizadas 

avaliações neuropsicológicas com o intuito de identificar o perfil neurocognitivo, tendo sido 

observado tratar-se de um grupo variado. No jogo é possível trabalhar a memória episódica, 

de trabalho e tardia. Os resultados iniciais apontaram que 13 dos 8 pacientes que 

completaram o pós treino, 4 apresentaram melhora e 2 apresentaram estabilidade. Com isso, 

a pesquisa pôde corroborar que o Souvenir impacta diretamente no treino de memória 

episódica. 2 pacientes, apresentaram piora, provavelmente, por apresentar depressão 

profunda, fazendo uso de medicamentos que afetam o funcionamento cognitivo e outro com 

quadro degenerativo vascular. O treino de curto prazo surtiu efeito em 75% dos casos.  
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Título Córtex Cerebral: Processamento E Produção da Linguagem. 

RESUMO 

O seguinte trabalho, tem como intenção fazer uma análise anatômica, e funcional a respeito 

do córtex cerebral, com enfoque na linguagem; abordando também curiosidades, e casos 

clínicos; para isto, nós utilizaremos de um recurso de vídeo, produzido com os seguintes 

softwares: Canva (elaboração dos slides) e Zoom (gravação do vídeo). Não obstante, nosso 

objetivo é, justamente, fazer um panorama geral sobre o tema supracitado, numa 

apresentação a nível de graduação. Portanto, não é nossa intenção esgotar os conhecimentos 

a respeito da linguagem, e córtex cerebral. Sendo assim, a relevância desse trabalho seria 

justamente proporcionar um olhar global sobre o tema proposto.  
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Título 
Elaboração de um protocolo para avaliação de controle inibitório em pré-

escolares 

RESUMO 

Uma das Funções Executivas nucleares é o controle inibitório, referente à inibição 

comportamental e controle de interferências (atenção seletiva e inibição cognitiva) , já 

podendo ser visto na fase pré-escolar. Um dos obstáculos no estudo do desenvolvimento 

cognitivo em pré-escolares tem sido a questão das medidas e tarefas pouco sensíveis à toda 

a faixa etária do pré-escolar. Diante da dificuldade de utilizar uma única bateria de testes 

em pré-escolares, pela escassez de tarefas e pela complexidade das existentes, nosso grupo 

de pesquisa percebeu a necessidade de elaborar tarefas que pudessem ser utilizadas com a 

maioria das crianças dessa faixa etária. O presente trabalho tem como objetivo apresentar 

um protocolo com tarefas clínicas voltado para avaliação do controle inibitório em pré- 

escolares. Uma das tarefas utilizadas baseia-se na literatura, como o Stroop Dia e Noite, que 

consiste, na primeira parte, da apresentação de cartas do dia e da noite, para nomeação e na 

segunda parte a criança deve nomear como dia a figura da noite, e como noite a figura do 

dia. Outra tarefa, baseada em experimentos que envolvem o adiamento de recompensa 

consiste na apresentação de recompensa à criança e solicitação para que aguarde para ter 

acesso. A última tarefa envolve a demanda de aguardar a vez (“minha vez, sua vez”) 

enquanto realiza-se um jogo. O trabalho contará com apresentações em vídeo das tarefas 

elaboradas a partir de casos clínicos de crianças avaliadas no Ambulatório de Psiquiatria da 

Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. 
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Modalidade 2 - Acadêmico-Científico 

Título 

Elaboração de um treinamento de memória para idosos com 

comprometimento cognitivo leve e doença de Alzheimer que residem em 

instituição de longa permanência 

RESUMO 

O aumento da longevidade populacional tem elevado a proporção de indivíduos idosos, o 

que resulta em uma maior frequência de casos de declínio cognitivo. Entre as funções 

cognitivas que apresentam um comprometimento, a memória é um dos sistemas que é mais 

afetado tanto no envelhecimento saudável, quanto em casos de comprometimento cognitivo 

leve (CCL) e de doenças neurogenerativas, como o Alzheimer. Além disso, estudos mostram 

que idosos institucionalizados, quando comparados com a população geral, apresentam um 

maior risco de apresentarem um declínio nas funções cognitivas e síndromes demenciais. 

Portanto, intervenções neuropsicológicas que treinem e visem a recuperação das funções 

cognitivas que estão comprometidas se fazem necessárias. O presente trabalho tem como 

objetivo apresentar um protocolo de treinamento de memória elaborado para idosos com 

CCL e doença de Alzheimer que residem em Instituição de Longa Permanência (ILPI). O 

treinamento teve sua construção baseada na ideia central de paradigmas clássicos de 

avaliação que possuem processos de memória envolvidos, como: o Teste Auditivo Verbal 

de Rey; o Teste de Memória de Figuras; os Dígitos e as Fluências Verbais (Fonêmicas e 

Semânticas). A apostila de treinamento foi dividida em cinco semanas, cada treino foi 

composto por atividades que treinam a memória episódica (visual e auditiva), operacional 

(números, palavras, frases, sequências visuoespaciais) e semântica (fluências verbais 

semânticas e/ou fonêmicas). Ao longo da construção do material, visamos incorporar 

atividades que estão relacionadas à aprendizagem associativa, evocação imediata, evocação 

tardia, reconhecimento, assim como à busca de informações armazenadas e 

operacionalização de estímulos. 
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Título Equações Neuronais 

RESUMO 

O presente artigo disserta, em caráter ensaístico, sobre as relações entre a matemática e as 

neurociências, pensando em seus pontos de encontro na vida cotidiana em suas diferentes 

demandas e, sobretudo, nas células nervosas contidas em cada cérebro humano. 

Concomitantemente a análise cientifica, temos o decurso narrativo dos problemas de Hilbert 

e seu impacto para o campo das ciências matemáticas. O relato histórico de como a academia 

cientifica lidou com a lista de desafios proferido no Congresso Internacional de 

Matemáticos se traduz na busca dos seres humanos por respostas que melhor respondam as 

questões propostas e aquelas que ainda estão por serem elucidadas. Conforme posto  

anteriormente nesse resumo, o texto se trata de um ensaio crítico, ou seja, caminha entre o 

didático e o poético. 
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Título Divulgando Ciência: L-Psicobio nas Redes Sociais. 

RESUMO 

O projeto de extensão “Divulgando Ciência: L-Psicobio nas Redes Sociais” buscou alcançar a 

população com objetivos basais complementares à capacitação dos estudantes no âmbito da 

psicobiologia. A proposta foi produzir publicações artísticas e científicas sobre psicobiologia 

nas redes sociais da Liga Acadêmica de Psicobiologia que abrangessem temas de interesse à 

comunidade. As publicações foram realizadas pelos ligantes com base em artigos científicos e 

no aporte teórico das aulas disponibilizadas pela L-Psicobio, ministradas por professores 

especialistas nos temas abordados. As redes sociais foram monitoradas para verificar a adesão 

em relação às postagens, principalmente o Instagram. Assim a quantidade de curtidas e de 

comentários foi considerada como medida de adesão do público aos conteúdos divulgados. As 

publicações envolveram temas diversificados: relações entre melatonina e Covid-19; o quanto 

a qualidade do sono foi afetada pela pandemia; influências do sono na memória e na emoção; 

impactos de drogas no Sistema Nervoso Central; e sobre exames de polissonografia e 

actigrafia. O presente projeto possibilitou, portanto, o desenvolvimento de conteúdos que 

poderiam interessar a comunidade, bem como informar cientificamente sobre diversos temas. 

Além disso, foi um contexto em que os ligantes puderam desenvolver habilidades de 

divulgação científica e aprimorar sobre as áreas de estudo da Liga. 
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Título 
Aspectos de validade psicométrica de uma nova medida de gestão 

emocional 

RESUMO 

A gestão emocional é um construto psicológico que engloba a capacidade de compreensão, 

equilíbrio e tomada de decisão diante da expressão das emoções. Dados recentes indicam 

que tais competências são fundamentais em processos cognitivos e emocionais. Isto posto, 

o desenvolvimento de instrumentos que avaliem este construto é fundamental em diversos 

contextos. O objetivo deste trabalho é apresentar as evidências iniciais do Inventário de 

Gestão das Emoções (IGE). Um total de 787 pessoas responderam ao IGE. Destas, 59,3% 

eram do sexo masculino, com idade média de 24 anos (DP = 11,5). A maioria estava na 

região sudeste (76,5%) e 48,5% tinham ensino médio completo. Os resultados da Análise 

Fatorial Confirmatória indicaram que o IGE apresenta 5 dimensões (X2(1117) = 5568, p < 

0.001, CFI = 0.935, TLI = 0.931, RMSEA = 0.076, nomeadas como Agressividade, 

Intolerância, Impulsividade, Emoções Negativas e Resiliência Emocional. A consistência 

interna destas dimensões foi avaliada pelo Alfa de Cronbach, com resultados, 0,818, 0,771, 

0,778, 0,820 e 0,580 respectivamente. Em relação aos itens totais, o α foi 0,89, indicando 

uma alta consistência interna. Este trabalho oferece uma nova medida para ser utilizada em 

diversos contextos de atuação de psicólogos. 
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Título 
Distúrbios Neuropsicológicos por sequela de choque elétrico: Um relato de 

caso 

RESUMO 

Introdução: Lesões por choque elétrico podem acarretar PCR, queimaduras, traumatismos, 

convulsões, coma, amputações, lesões neurológicas permanentes, óbito e prejuízo 

neuropsicológico (incluindo depressão, ansiedade, deficit de memória e confusão mental). 

Objetivo: Relatar avaliação neuropsicológica em Hospital Universitário de sobrevivente de 

choque elétrico de alta voltagem. Método: Escala de inteligência Wechsler, NEUROPSIC-

R, MEEM e testes mnemônicos e fluência verbal (semântica e fonética), exames de 

neuroimagem. Resultados: Masculino, 25 anos, destro, solteiro, eletricista, tendo cursado 1º 

ano do segundo grau. Admitido na UTI aos 18 anos com encefalopatia hipóxica após 3 PCRs 

por choque elétrico (14.000v (sic)) (CID10:W85.8). Realizou exames de neuroimagem RM 

e TC (edema cerebral difuso mais evidente nas regiões frontais, cisternas da base e sistema 

ventricular), e EEG (encefalopatia inespecífica sugerindo padrão medicamentoso). Uso de 

quetiapina, sertralina e losartana. Ao exame neuropsicológico apresentou QI total: 65–

Inferior, QI verbal: 60–Inferior, QI execução: 79–Médio Inferior, Cubos: 31T–Inferior, 

Raciocínio Matricial: 43T–Médio Inferior, Vocabulário: 29 T–Inferior, Semelhanças: 24T-

Inferior (conforme a Escala de Inteligência Wechsler), Fluência verbal (fonética: -2,2dp e 

semântica: -0,6dp), Memória lógica (recente:-1,8dp e tardia:-2,4dp). NEUROPSIC-R: 15 

pontos (pior em controle emocional, orientação temporal, depressão e funcionalidade), e 

MEEM: 29 pontos, pior em orientação temporal. Apresentou irritabilidade e alteração 

comportamental. Conclusão: Apresentou déficit cognitivo especialmente em funções 

verbais, sintomas depressivos e impulsividade, em consonância com exames de 

neuroimagem. Sinalizando a repercussão das sequelas neuropsicológicas nos casos de 

exposição à corrente elétrica, à radiação e às temperaturas e pressões extremas do ambiente.  
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Título Revisando os efeitos do álcool na ilusão da máscara côncava. 

RESUMO 

O fenômeno da ilusão da máscara côncava é um exemplo muito importante de uma classe 

de estímulos que acarretam na inversão visual de profundidade. Neste fenômeno, o 

observador a determinada distância percebe uma máscara facial côncava como convexa. O 

álcool, é uma substância neurotóxica capaz de provocar várias alterações no processamento 

das informações pelo cérebro, dentre eles, a tomada de decisões. Quando o grau de 

dependência é grave, ao interromper ou reduzir o consumo abusivo do álcool, um conjunto 

de sintomas psíquicos e orgânicos pode aparecer, incluindo a síndrome de abstinência 

alcoólica (SAA), que é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas físicos e 

cognitivos, que variam em intensidade e gravidade. O nosso objetivo foi realizar uma 

revisão da literatura sobre o tema, buscando em bases indexadas no período de dez anos 

(2011–2021), onde cinco pesquisas foram encontradas. Os resultados obtidos encontraram 

um déficit entre alcoolistas durante a SAA moderada na capacidade de realizar a inversão 

monocular da profundidade da máscara côncava. Já no grupo de alcoolistas com SAA leve 

os resultados foram contraditórios. A ilusão da máscara côncava mostrou-se uma ferramenta 

válida para revelar os danos provocados pela SAA moderada à inversão monocular da 

profundidade. Novas investigações precisam ser realizadas, dada a escassez de informações 

acerca desse fenômeno, principalmente na condição monocular de observação, além da 

importante consideração dos processos de tomada de decisão do observador diante da 

observação dos objetos como base a Teoria de Detecção de Sinal (TDS).  
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Título 
A relação entre disfunções neurocognitivas e o diagnóstico da epilepsia na 

infância: uma revisão. 

RESUMO 

Epilepsia é uma disfunção neurológica onde parte do cérebro emite sinais incorretos ou não 

compreendidos para o resto do corpo. O diagnóstico é fechado a partir de duas crises não 

provocadas ocorridas num intervalo de 24 horas. Também pode ser feito quando ocorre uma 

crise não provocada com 60% de probabilidade de ocorrer outra. Por fim, pode ser fechado 

no diagnóstico de síndrome epiléptica. As crises se dividem em crises de início focal, início 

generalizado e início desconhecido. Uma ampla bibliografia vem demonstrando prejuízos 

acadêmicos e comorbidades em crianças com epilepsia. Este resumo foi retirado de uma 

monografia. Ela teve como objetivo identificar quais disfunções cognitivas estão 

relacionadas ao diagnóstico de epilepsia na infância e verificar quais baterias 

neuropsicológicas estão envolvidas na descoberta da capacidade de funções executivas e 

memória operacional. O método utilizado na revisão sistemática foi inspirado nas diretrizes 

PRISMA com pesquisa nas bases de dados Web of Science, PubMed e LILACS. Os estudos 

encontrados abordavam epilepsia do lobo temporal, epilepsia de ausência, epilepsia 

rolândica, tratamento de epilepsias refratárias com drogas adjuntivas e intervenções 

neuropsicológicas nas funções executivas e memória operacional. Os artigos analisados 

estão de acordo com revisões sistemáticas sobre os temas. Quando são procuradas 

informações sobre o funcionamento neurocognitivo na epilepsia, com o diagnóstico na 

infância, diversos resultados são encontrados. Sendo as principais intervenções 

neuropsicológicas, perfis de funcionamento neurocognitivo nas epilepsias e drogas 

adjuntivas para epilepsias refratárias. 
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Título 
Estudo de viabilidade de uma pesquisa caso-controle para verificar os 

efeitos da COVID-19 em características neuropsicológicas 

RESUMO 

Diferentes estudos apontam uma possível persistência de sintomas neuropsicológicos em 

pacientes que tiveram COVID-19, o que vem sendo chamado de COVID longo. Entre os 

sintomas que persistem após a infecção, se destacam confusão mental, baixa energia, 

desorientação e problemas de atenção e concentração. No entanto, ainda são escassos dados 

que analisam os efeitos da infecção da COVID-19 na população de países em 

desenvolvimento, especialmente entre pessoas com baixa escolaridade. Isto posto, visa-se 

mapear o perfil neuropsicológico de pessoas anteriormente infectadas com COVID-19 e 

contrastá-lo com um grupo controle, formado por pessoas não infectadas anteriormente. Os 

pacientes que aceitarem participar da pesquisa serão submetidos a um protocolo de 

avaliação neuropsicológica, cognitiva e comportamental. Para avaliar a memória, o 

protocolo será composto do ROCFT e Teste de Memória Lógica. Para avaliar o 

planejamento visuo-espacial, utilizaremos o Teste de organização visual de Thalves. Para 

avaliar a memória de trabalho, o teste de Dígitos ordem direta e inversa. Finalmente, o 

IDATE e o BDI serão utilizados para avaliar características de humor relacionadas à 

ansiedade e à depressão. Uma análise de poder será realizada para delineamento de tamanho 

amostral e espera-se que a comparação entre os resultados de ambos os grupos indique 

performance inferior daqueles previamente infectados. 
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Título Ensino remoto e o impacto na saúde mental 

RESUMO 

Desde 2020, em função da pandemia da covid-19, muitas estratégias de ensino foram 

implementadas. Há, ainda, uma incerteza dos possíveis impactos dessas estratégias em 

características de saúde mental, especialmente aspectos de ansiedade. Neste trabalho, 

objetivou-se identificar o relacionamento entre três tipos de ensino (híbrido, apenas online 

e presencial que migrou para on-line) em características de saúde mental com o Inventário 

de Ansiedade Beck (BAI), bem como propor uma nova escala que possa acessar as 

condições de saúde física. A partir de uma amostra formada por 563 estudantes 

universitários, sendo 33,6% homens, 65,9% mulheres e 0,5% outros, com idade prevalente 

entre 18 e 26 anos, de instituições públicas (12,3%) e privadas (87,4%). Os resultados 

indicaram que a ansiedade desses participantes se mostrou mais elevada que o esperado 

(M=20, DP=14), uma vez que a tabela normativa indica que se espera que a média seja 10 

ou inferior; bem como uma correlação forte, proporcional e significativa entre o BAI e o 

novo instrumento utilizado (r=0.67 , p=0.001) e que não houve uma diferença significativa 

nessas características de saúde mental em função do tipo de ensino. Muitas discussões são 

possíveis, especialmente aquela que diz que os níveis de ansiedade podem se elevar em 

situações pandêmicas como a covid-19. 
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Título 
Perfil intelectual de crianças em idade escolar atendidas em ambulatório 

psiquiátrico de instituição de assistência médico-hospitalar na cidade do RJ 

RESUMO 

Serão apresentados resultados prévios de investigação do perfil intelectual no WASI de 100 

participantes com idade entre 6 e 14 anos cursando o ensino fundamental que se encontram 

em atendimento psiquiátrico na Santa Casa de Misericórdia do RJ. Análise de correlação 

não paramétrica de Spearman aponta r de -0.17 e p de 0.09 no que se refere a idade e QI 

total, indicando que o QI de crianças com perfil psiquiátrico diminui com a idade. Este 

resultado se demonstra mais forte quanto ao QI executivo (r -0.27 e p 0.007) e realização 

do subteste Cubos (r -0.35 e p ‹.001), indicando que a diminuição do QI com a idade ocorre 

devido ao aumento da demanda executiva e permanência do comprometimento destas 

funções. A escolaridade também se demonstra associada ao QI executivo e ao escore do 

subteste Cubos. Neste grupo clínico, o valor de r entre escolaridade e QI executivo foi de -

2.31 e p 0.21. O r entre escolaridade e cubos foi de -0.282 e p 0.004. Índices verbais e de 

Raciocínio Matricial não mostram correlação entre idade e escolaridade. Através dos dados 

coletados espera-se uma melhor compreensão do funcionamento cognitivo destes pacientes, 

o que pode proporcionar intervenções mais eficazes. 
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Título 
Avaliação de comportamentos associados à hiperatividade e compulsão em 

ratos Cariocas com alto e baixo congelamento. 

RESUMO 

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) afeta milhares de pessoas no 

mundo. Pesquisas feitas em modelos animais possuem um papel importante para uma 

melhor compreensão dos mecanismos neurofisiológicos e comportamentais associados a 

neuropatologias observadas em humanos. Com esse intuito, o Laboratório de Neurociência 

Comportamental da PUC-Rio desenvolveu duas linhagens de ratos, Cariocas com Alto 

Congelamento (CAC) e Cariocas com Baixo Congelamento (CBC), que apresentam 

respectivamente níveis altos e baixos de ansiedade em resposta ao medo condicionado. 

Resultados recentes do laboratório sugerem que os ratos CBC são um modelo animal de 

TDAH. Visando reforçar tais evidências, este trabalho tem como objetivo estudar 

comportamentos associados à compulsividade e hiperatividade em ratos CAC, CBC e 

controles (CTL). Especificamente, avaliou-se a frequência e a duração dos comportamentos 

de autolimpeza (grooming) e de levantadas (quando o animal se levanta sob as patas 

posteriores - rearing) dos animais (CAC, n = 34; CBC, n = 38 CTL, n = 36). A análise foi 

realizada através da visualização de imagens gravadas dos testes de medo condicionado 

durante o período de habituação dos animais ao ambiente de teste (8 minutos) - período que 

antecede o estímulo aversivo. Algumas análises foram feitas por dois observadores 

independentes para garantir a reprodutibilidade das contagens. Nossos resultados indicaram 

que os ratos CBC apresentam uma maior frequência e duração do rearing e o oposto com 

relação ao grooming quando comparados aos outros grupos, o que reforça a hipótese do uso 

de ratos CBC como um modelo animal de TDAH. 
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Título 
Alterações cognitivas em pacientes acometidos por COVID-19: uma 

revisão sistemática. 

RESUMO 

O covid-19 trouxe consigo diversos impactos no âmbito da saúde, incluindo os sintomas 

cognitivos pós-covid. Sendo assim, o objetivo deste estudo é investigar na literatura as 

sequelas cognitivas mais recorrentes após a infecção, no intuito de auxiliar no conhecimento 

sobre o assunto e oferecer subsídios para a prática clínica. Para o presente estudo, foi feita 

uma revisão sistemática empregando a metodologia PRISMA nas bases de dados Pubmed, 

Lilacs, Scielo e Psycnet, utilizando as palavras-chave: “covid”, “memória” e “cognição”. 

Os critérios de inclusão foram apresentar sequelas cognitivas pós-doença e a amostra ter 

tido o COVID confirmado. Com isso, foram encontrados 212 artigos, mas somente 22 

atenderam aos critérios propostos para essa revisão. Dentre eles, 72,7% são da Europa, 

22,7% da América do Norte e 9 % da Ásia. Em relação aos achados sobre cognição, os 

domínios mais afetados foram a memória (63,6 %) e as funções executivas (50%). Sendo 

assim, em todos os artigos foi encontrado uma correlação entre declínio cognitivo e covid, 

assim enfatizando a importância da continuidade dos estudos sobre o tema para a avaliação 

da repercussão cognitiva a longo prazo. 
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Título 
Diferenças de desempenho na tarefa de verbalização da bateria de teoria da 
mente (BToM) entre crianças com TEA vs crianças com rebaixamento 
intelectual 

RESUMO 

A literatura aponta diferenças no desempenho de teoria da mente entre indivíduos com 

transtorno do espectro autista (TEA) e demais diagnósticos do neurodesenvolvimento. O 

presente estudo visa identificar diferenças de desempenho entre crianças com TEA e com 

rebaixamento intelectual (RI) na tarefa de verbalização da Bateria de Teoria da Mente 

(BToM). A amostra foi composta por 39 crianças entre 6 a 15 anos (M = 9,87; DP = 2,33), 

divididas em um grupo de TEA (n = 16) e com (RI), que apresentaram QI Global <= 80 (n 

= 23). Foram aplicados o Índice de Memória Operacional (IMO) do WISC IV, Qi Global da 

escala WASI, e o teste de verbalizações (VE) da BToM. Foram realizadas análises 

descritivas, o teste Shapiro-Willk de normalidade da amostra, teste t de Student entre grupos 

para as variáveis IMO, Qi global, idade e escolaridade na tarefa verbalizações. Além disso 

foram verificados o tamanho do efeito, a partir da análise d de Cohen e correlações de 

Pearson entre IMO e VE. Não foram encontradas diferenças significativas entre idade, 

escolaridade, IMO e QI Global entre os grupos. Todavia, foram verificadas diferenças 

significativas quanto à tarefa VE com um tamanho de efeito médio (p < 0,05; d = 0.65), 

tendo o grupo RI melhor desempenho que TEA. Também foram encontradas correlações 

significativas entre o IMO e os escores de VE (r = 0,327; p < 0,05). Discute-se as diferenças 

de desempenho de teoria da mente entre TEA e perfil de crianças com rebaixamento 

intelectual. 
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Título 
Perfil neuropsicológico de idosos residentes em instituição de longa 

permanência privada. 

RESUMO 

Com os avanços tecnológicos e da medicina, houve o aumento da expectativa de vida e, 

consequentemente, um maior aparecimento dos Transtornos Neurocognitivos (TNC). A 

Avaliação Neuropsicológica (AN) é um procedimento que auxilia na identificação do 

envelhecimento cognitivo normal e patológico. Seus resultados possibilitam criar e planejar 

intervenções terapêuticas, favorecendo a preservação da capacidade funcional desses 

indivíduos. Este trabalho teve como objetivo identificar o perfil neuropsicológico de idosos 

residentes em uma Instituição de Longa Permanência privada da cidade do Rio de Janeiro, 

a fim de contribuir na inserção destes em um projeto de Reabilitação Neuropsicológica. 28 

idosos, sendo 20 do gênero feminino, foram avaliados no período de julho de 2020 a outubro 

de 2021. A idade média foi 81,96 (±10,28) anos, e a escolaridade 14,07 (±3,48) anos. Os 

instrumentos utilizados fazem parte da Bateria Breve de Rastreio Cognitivo (BBRC), que 

avalia orientação têmporo-espacial, atenção, memória, cálculo, linguagem, praxia e funções 

executivas. A BBRC inclui o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), Teste de memória 

de figuras, Fluência Verbal Semântica (animais), Teste do Desenho do Relógio (TDR), 

Escala de depressão geriátrica (EDG) e Escala de atividades da vida diária Lawton. Foi 

identificada a frequência e proporção de idosos classificados em normais (17,85%), com 

TNC Leve (32,14%), ou com TNC Maior. Este estudo aponta para a importância de 

identificar o perfil neuropsicológico de idosos institucionalizados, de forma a auxiliar com 

hipóteses diagnósticas, ofertar intervenções apropriadas, e promover maior preservação da 

capacidade funcional e cognitiva. 
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Título 
Modulação de recursos cognitivos” em interações ritualizadas: uma análise 

interdisciplinar partindo do Processamento Preditivo. 

RESUMO 

Nesta apresentação propomos ilustrar o impacto da cultura sobre a cognição baseando-nos 

numa análise de caso de como o Processamento Preditivo (PP) – um influente e abrangente 

quadro teórico neurocomputacional – poderia contribuir para o entendimento das formas pelas 

quais as interações ritualizadas afetariam os processos metacognitivos de seus participantes. 

De acordo com PP, a totalidade da cognição humana deve ser compreendida por meio dos 

princípios de inferência probabilística e minimização de erros de predição. Com isso em mente, 

e partindo do pressuposto de que, (1) para metacognizar eficientemente, faz-se necessária a 

alocação de uma quantidade considerável de recursos cognitivos para processos executivos e 

atencionais, e que (2) a metacognição acerca de interações sociais complexas requer o acesso 

a frameworks interpretativos compartilhados, pretendemos demonstrar como um conjunto 

amplamente difundido de técnicas e práticas culturais – particularmente presente em sistemas 

complexos de crença – parece ser caracterizado por recursos capazes de impactar o 

processamento atencional e executivo humano de maneira a modular nossa metacognição 

individual. Valendo-nos, então, da estrutura conceitual do PP, apresentaremos uma variação 

do recém-desenvolvido “modelo de modulação de recursos cognitivos” em interações 

ritualizadas na tentativa de elucidar como tais comportamentos poderiam facilitar a adoção de 

esquemas coletivos, orientando processos metacognitivos de maneira a prevenir a formação de 

concepções e representações de mundo excessivamente idiossincráticas. Finalmente, 

ofereceremos uma breve reflexão teórico-metodológica acerca das conclusões avançadas por 

nossa análise de caso, indicando alguns caminhos futuros por meio dos quais o PP poderia 

fomentar a interdisciplinaridade entre as ciências humanas, sociais e do cérebro. 
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Título 
COVID-19 e sintomas de Ansiedade e Depressão em Adolescentes: uma 

revisão sistemática de Evidências Recentes 

RESUMO 

A COVID-19 foi declarada uma pandemia global pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e foi recebida com políticas de contenção da doença em todo o mundo. A 

adolescência é uma fase de desenvolvimento marcada por mudanças físicas, sociais e 

psicológicas, caracterizada por um aumento no risco em saúde mental. Partiu-se da hipótese 

que a pandemia do SARS-CoV-2, suas medidas de fechamento e isolamento, tenha afetado 

a saúde mental da população mundial, gerando aumento nos níveis de ansiedade e 

depressão, em especial, em adolescentes. Em agosto de 2021, buscamos estudos publicados 

em inglês em 6 bases de dados que tenham avaliado esses aspectos, debatendo os achados 

com as possíveis causas, efeitos e soluções potenciais para lidar com esses problemas em 

todo o mundo. Identificamos 16 estudos elegíveis, publicados entre 2020 e 2021, e os 

resultados foram sintetizados descritivamente. Como conclusão, conforme as pesquisas, 

verificamos que os níveis de ansiedade e depressão tiveram um aumento expressivo, com 

maior impacto sobre participantes do sexo feminino, adolescentes de faixa etária mais 

elevada e nas séries finais do ensino médio. Além da COVID-19, os demais fatores que 

influenciaram o aumento desses índices foi aumento de casos e medidas de restrição, 

preocupação com a pandemia e alterações de sono. Por outro lado, fatores como contato 

social e exercício físico mostraram-se fatores de proteção. Como conclusão, a COVID-19 

foi um evento mundial que trouxe impacto na saúde mental global e merece mais estudos 

para avaliar o efetivo impacto em toda uma geração. 
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Título 
O que é o ego que se dissolve na experiência com psicodélicos? Reflexões a 

partir de uma análise psicométrica. 

RESUMO 

Dissolução do ego é um fenômeno central característico da experiência com substâncias 

psicodélicas e um tópico promissor no estudo da consciência. Usuários relatam que a 

experiência consiste em uma sensação de esmaecimento da fronteira perceptiva subjetiva e 

objetiva entre o “eu” e o “mundo”. Este fenômeno também pode ocorrer comumente em 

alguns estados patológicos, como em surtos psicóticos ou em auras de epilepsia do lobo 

temporal, mas também em estados considerados não patológicos, como em experiências 

místicas e transes religiosos. O objetivo inicial desse estudo foi adaptar e validar para o 

contexto brasileiro o Inventário de Dissolução do Ego (IDE), instrumento principal 

destinado à mensuração do fenômeno. Um total de 523 participantes respondeu à escala. 

Foram realizadas análises fatoriais exploratórias para investigar a estrutura latente do 

instrumento. As análises indicaram uma solução fatorial diferente da original, mas 

pertinente à discussão teórica atual sobre o tema. Sendo assim, este trabalho pretende 

apresentar e discutir os resultados encontrados no processo de adaptação da IDE, com o 

intuito de responder à pergunta: “o que afinal é o ego que se dissolve na experiência 

psicodélica?”. Tal discussão é importante para o desenvolvimento de modelos teóricos e de 

novos modelos de tratamento para patologias da consciência. 
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Título 
Efeitos da intervenção cognitiva na memória episódica em idosos 

saudáveis. 

RESUMO 

Nos últimos anos a expectativa de vida da população idosa tem aumentado, exigindo mais 

recursos financeiro e promoção de saúde, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida e 

prevenir as formas mais comuns de declínio cognitivo da senescência. A intervenção 

cognitiva surge como uma forma de estimular processos mentais como a memória, uma das 

maiores queixas de declínio na terceira idade. Objetivo: Avaliar os efeitos da intervenção 

cognitiva através do método de estimulação utilizado pelo programa “Neuro Academia da 

Memória” em idosos saudáveis, participantes das sessões, a fim de mensurar através de 

instrumentos neuropsicológicos os possíveis impactos na memória episódica. Método: 

Foram recrutados 15 idosos (7 controles e 8 experimentais) para participarem da pesquisa. 

Os grupos passaram por avaliação pré e pós-intervenção, através de instrumentos 

neuropsicológicos, como o Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) e o Ruche-M, 

que avaliam a memória episódica. O grupo experimental foi estimulado durante 10 sessões 

enquanto o grupo controle continuou com suas atividades rotineiras. Resultados: Ao analisar 

os instrumentos que avaliam memória episódica, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os dois grupos, porém houve efeito da aprendizagem dentre os grupos 

nos momentos pré e pós-intervenção, além disto, as médias do grupo controle foram 

melhores se comparadas ao grupo experimental. Conclusão: Apesar dos instrumentos que 

mensuram a memória episódica terem apontado os efeitos positivos da estimulação 

cognitiva, ainda há a necessidade de novas produções que venham a ilustrar novos modelos 

de intervenção cognitiva, principalmente aqueles com foco na memória episódica.  
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Título Transtornos Alimentares e suas Consequências Neuropsicológicas 

RESUMO 

O trabalho tem como objetivo discorrer sobre a etiologia e o diagnóstico dos Transtornos 

Alimentares, em especial a Bulimia Nervosa, a Anorexia Nervosa, a Ortorexia e a 

Compulsão Alimentar, com o intuito de associar seus efeitos neuropsicológicos nos 

indivíduos diagnosticados, em particular o aumento do Cortisol, hormônio do Estresse, e a 

relação entre o Vício e o consumo exagerado de comida, através de pesquisas bibliográficas.  
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Título Impacto psicossocial em pacientes submetidas a radioterapia 

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi analisar os impactos psicossociais causados nas 

pacientes submetidas a radioterapia por câncer de colo uterino. O desenho metodológico 

envolveu um estudo de campo, descritivo, com abordagem de análise qualitativa. Foram 

incluídas pacientes que realizaram o protocolo completo da radioterapia (teleterapia e 

braquiterapia) e retornaram para o acompanhamento clínico e coleta de material para exame 

citopatológico, no ambulatório do Hospital do Câncer. Foi observado que algumas 

características sociodemográficas encontradas se assemelham com estudos realizados por 

outros autores. O impacto psicológico foi notório nas pacientes incluídas no estudo, 

promovendo novas formas de comportamento. Portanto, as estratégias para o enfrentamento 

das consequências da doença e de seu tratamento devem ser associadas ao apoio psicológico, 

não somente pelos familiares, mas também por profissionais qualificados; criando 

condições de melhoria na percepção e compreensão sobre a doença e gerando resultados 

que vão impactar positivamente na qualidade de vida dessas mulheres. 
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Título 
Modelos Animais da Ansiedade: Análise do Comportamento Social de 

Roedores Fêmeas Lactantes 

RESUMO 

Dados epidemiológicos sugerem que a prevalência de transtornos de ansiedade é maior em 

mulheres do que em homens, sobre isso entende-se que aspectos biológicos podem estar 

subjacentes a essa diferença. Ao longo da vida reprodutiva da mulher, diversas alterações 

hormonais ocorrem no plasma e no cérebro afetando os processos fisiológicos e emocionais, 

particularmente durante a gravidez e pós-parto. Para melhor compreender as bases 

biológicas da ansiedade, ratos cariocas de alto e baixo congelamento (CAC e CBC) foram 

expostos ao paradigma de campo aberto em duplas, durante a lactação e depois no parto. Os 

dados foram analisados em um software de computador quanto a frequência de tempo gasto 

no meio do campo, aproximações em relação a dupla e locomoção. Resultados preliminares 

demonstraram uma diferença na média quanto a distância percorrida, média e frequência de 

proximidade sendo CBC mais ativos e com maiores índices de proximidade cumulativa. 

Dessa forma, este trabalho busca compreender as alterações e os perfis comportamentais 

que podem estar envolvidos no desenvolvimento de transtornos de ansiedade durante a 

gravidez e pós-parto. Visto que o condicionamento pelo medo é considerado um fator 

importante na etiologia dos transtornos de ansiedade, tais contextos específicos ao sexo 

serão aqui revisados e abordados sob a perspectiva de modelos animais de roedores. Embora 

os transtornos de ansiedade sejam mais prevalentes durante o período perinatal, pouca 

atenção tem sido dada à influência que a gravidez e o período de pós-parto podem ter sobre 

estes. 

 

 


