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1. Síntese 

A pesquisa em neurociências desenvolvida no campus da Universidade de São 

Paulo – Ribeirão Preto – tem produzido relevantes contribuições neste campo de estudo 

desde seu início nos anos 70, com trabalhos realizados com animais de laboratório. Seu 

foco histórico em comportamento, fisiologia e neuropsicofarmacologia vem mudando, 

ultimamente, para incorporar os estudos clínicos com voluntários saudáveis e pacientes 

com doença mental.  O Instituto de Neurociências e Comportamento (INeC), fundado 

em 2007 com o objetivo de promover o conhecimento e a divulgação das conquistas 

alcançadas nas neurociências e na saúde mental começa a, também, trilhar o caminho da 

pesquisa clínica em saúde mental com enfoque social. A devassa que a Covid-19 vem 

produzindo no Brasil está determinando uma reflexão profunda sobre os atuais meios 

existentes para lidar com a crise de saúde/sanitária que estamos vivenciando. Não 

seremos mais os mesmos. De fato, as normas de funcionamento e os protocolos usados 

pelas instituições responsáveis pelo controle de doenças transmissíveis estão em cheque. 

A Covid-19 vai deixar sequelas em vários níveis, sociais e clínicos. Se ainda não temos 

a dimensão sobre quais delas teremos de nos dedicar com mais afinco para tratar, 

seguramente aquelas com impacto na saúde mental já são visíveis. E não se trata apenas 

das pessoas que foram acometidas pela doença, mas também os indivíduos susceptíveis 

a doenças psiquiátricas que vendo a epidemia grassando na casa do vizinho, na rua onde 

mora e na sua cidade sofrem a angústia, o pânico de também serem acometidos pela 

doença. Na perspectiva de uma atuação mais visível seja agora, como na pós-pandemia 

do coronavirus, torna-se necessário instalar serviços de atendimento no contexto da 

saúde mental tendo em vista as manifestações distópicas que surgem em indivíduos que 

vivem no emergência social pelas consequências da Covid-19 como as decorrentes das 

alterações mentais determinadas pela incerteza do conflito entre ficar em casa versus 

sair em busca do sustento e da sobrevivência da família. O quadro atual exige ações que 

http://www.cerebro-inec.org/
http://www.cerebro-inec.org/


 

2 

 

visem estabecer testes, estratégias e mecanismos para i) detectar o nível de 

comprometimento da saúde mental determinado pelo novo modus faciendi imposto pela 

pandemia e para ii) promover a reinserção e reabilitação mental e social destes 

indivíduos. Quanto ao primeiro item, este projeto apresenta um modelo que associa os 

efeitos comportamentais determinados pela distância e intensidade de eventos aversivos 

(no presente caso, ruído branco de moderada e alta intensidade) às alterações na 

frequência, cardíaca, respiratoria e níveis de saturação de oxigênio no sangue durante 

um paradigma virtual dinâmico presa/predador, desenvolvido aqui no INeC. Se a 

incidência de doenças mentais na nossa população já era significativa, após a 

emergência da pandemia de Covid-19 essa situação se tornou crítica. Neste contexto, 

pretende-se avaliar a condição emocional de indivíduos com e sem histórico de Covid-

19 vivendo sob o manto dessa pandemia. Ao lado disso, na medida em que as condições 

socioeconômicas e sanitárias se deterioraram, no que tange aos determinantes sociais da 

pandemia, é certo que foi criado um cenário de alta complexidade em que se exige 

mecanismos abrangentes que fomentem a luta pela melhoria da qualidade de vida em 

nosso meio. Nesse contexto, em que todos estão empenhados na redução de danos, o 

INeC pretende implementar programas que efetivamente ajudem a mudar o panorama 

de deterioração dos ítens críticos associados à saúde mental e à inclusão social, 

sobretudo na implementação de novos serviços voltados para atender pessoas com 

ansiedade, depressão e outros distúrbios mentais. O modelo que pretendemos implanter 

está baseado na experiência bem-sucedida do Sistema de Saúde do Canadá (Association 

of Universities and Colleges of Canada -AUCC), com o qual o INeC assinou um 

memorando de ações e atividades há seis anos atrás denominado “Social determinants 

of mental health: a Brazilian perspective”. Este acordo nos permitiu conhecer e 

acompanhar os serviços da AUCC. Este projeto é congruente com a ênfase recente dada 

pela Organização Mundial de Saúde a áreas da saúde mental como componente central 

do desenvolvimento.  Esta colaboração visa identificar os determinantes sociais da 

emergência da doença mental bem como os fatores que impedem a reabilitação e 

inclusão dos portadores de doença mental no Brasil.  

Palavras-chave: Distúrbios mentais, Intervenções em transtornos mentais, Implementação de 

serviços essenciais, Abordagem psicossocial em saúde mental 
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2. Background 

O Instituto de Neurociência e Comportamento (INeC) de Ribeirão Preto foi 

fundado para incentivar a pesquisa, promoção e educação no campo da neurociência 

comportamental e da saúde mental. Fundado em 2007, o INeC possui mais de 200 

membros de diferentes áreas (medicina, biologia, psicologia) e é composto por 

cientistas, clínicos, professores e outros com formação e interesse na relação entre 

cérebro e comportamento. A cada ano, no início da primavera, o INeC organiza uma 

reunião com foco nos últimos desenvolvimentos em neurociência e comportamento, que 

atraem prestigiados palestrantes brasileiros e internacionais. Desde sua fundação, o 

INeC é apoiado por bolsas de pesquisa de agências brasileiras como o CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa) e a FAPESP. Vários cursos foram 

desenvolvidos para um público mais amplo e podem ser encontrados em sua homepage 

(www.cerebro-inec.org). 

Entre as colaborações internacionais estabelecidas pelo INeC destaca-se o 

projeto “Tratando os distúrbios de saúde mental em mulheres”, apoiado por recursos do 

RCUK / CONFAP Newton, concedidos em conjunto ao INeC e à Universidade de 

Bristol, Reino Unido (laboratório Thelma Lovick), que terminou no ano de 2017 e foi 

muito bem-sucedido" (Processo nº 2014 / 50829-0). Outro projeto importante foi uma 

colaboração de curto prazo com o professor Wes Shera, da Faculdade de Serviço Social 

Factor-Inwentash da Universidade de Toronto, o que permitiu iniciarmos uma discussão 

sobre transferência de expertise da ‘Associação Canadense de Saúde Mental’ para o 

INeC visando a implantação de programas em saúde mental no Brasil. A Universidade 

de Toronto tem uma larga história de intervenções estratégicas em saúde mental 

reconhecidas mundialmente e determinadas por ações sociais e coletivas colocadas em 

um plano tão importante quanto o tratamento individual dos pacientes.  

3.  Relevância do projeto 

 Os objetivos desse projeto se coadunam com várias prioridades do programa 

de saúde mental da OMS para países em desenvolvimento. A saúde mental é um 

aspecto integrante da política global de saúde e apresenta os mesmos problemas de 

acesso, equidade e proteção dos direitos humanos. Como mencionado anteriormente, a 

Organização Mundial da Saúde identificou os portadores de doença mental como um 

grupo particularmente vulnerável e argumenta que a saúde mental deve ser um 
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componente crítico do desenvolvimento. Esta proposta é particularmente congruente 

com a chamada ‘Iniciativa Global de Pesquisa em Saúde e dos Grandes Desafios no 

Programa Global de Saúde Mental’, sobretudo quando a pandemia da Covid-19 avança 

no Brasil e torna mais visível as diferenças de oportunidades de acesso ao sistema de 

saúde por indivíduos das classes mais baixas da população. 

 Neste contexto, a idéia é empreender ações para estabelecer um conjunto de 

serviços essenciais em saúde mental e implementá-los em Ribeirão Preto e região.  Em 

um primeiro momento (1) voluntários serão submetidos a testes visando a detecção de 

suscetibilidade a alterações no comportamento emocional em indivíduos com e sem 

histórico de doença mental. Na sequência, o projeto proporcionará a Ribeirão Preto e 

região a oportunidade de aprender com a experiência bem sucedida do Canadá no trato 

da saúde mental, enquanto ainda há memória institucional dessa parceria.  

 

4. Objetivos:  

O projeto será desenvolvido em duas vertentes. Uma de médio e longo prazo que 

necessitará de apoio financeiro de agências de fomento e mesmo de instâncias 

municipais de saúde e assistância social denominada aqui de “Implementação de 

serviços essenciais em saúde mental”, cuja descrição detalhada está feita mais ao final 

deste projeto. A outra vertente é de implementação imediata e diz respeito à avaliação 

da resiliência emocional de indivíduos expostos a condições de esgarçamento emocional  

como a que estamos experimentando durante essa pandemia do coronavírus.  

 Dadas as evidências na literatura sobre as limitações de medir emoções por 

meio de autorrelato ou entrevista o objetivo da presente pesquisa é identificar 

marcadores fisiológicos, que correspondam a diferentes estados de medo. Utilizaremos 

um teste comportamental (paradigma de realidade virtual – PRV) – desenvolvido no 

INeC e baseado em um “game” delineado por Mobbs (2007) em que a presa foge de um 

predador em sessões com estímulos aversivos moderados e intensos (ruído branco) com 

registro de respostas de medo e fuga emitidas pela presa. Concomitantemente às 

respostas comportamentais, a reatividade emocional do indivíduo será também avaliada 

através do registro de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e 

saturação dos níveis de oxigênio na corrente sanguínea  através do uso de um medidor 

multiparamétrico de sinais fisiológicos desenvolvido pela empresa Insight 

Equipamentos (Ribeirão Preto, SP). Uma vez que sabemos que a respiração é 
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fortemente modulada pelo estado emocional mas pouco incluída em estudos sobre 

coreelatos autonômicos da doença mental iremos medir as variações na frequência 

respiratória e os níveis de saturação de oxigênio no sangue durante as diversas fases do 

teste. 

 

A. Implementação de testes de avaliação da resiliência emocional 

A curto prazo vamos estabelecer testes de avaliação da reatividade emocional 

dos indivíduos frente a situações aversivas de diversa natureza ou de estresse em 

intensidade variável. Esta avaliação pode gerar índices que possam refletir a resiliência 

do indivíduo à confrontação com situações de ameaça, medo e riscos à sua 

sobrevivência que, sem monitoramento, pode gerar estados mentais alterados que 

favoreçam a emergência de determinados distúrbios psiquiátricos.  

 

Metodologia:  

 Indivíduos serão entrevistados no Instituto de Neurociências e Comportamento 

por pesquisador treinado em avaliar a condição social e a higidez mental dos mesmos. 

Após a conclusão do inventário, será realizado um teste comportamental (paradigma de 

realidade virtual -PRV) baseado em Mobbs et al. (2007), proposto para distinguir 

estados mentais induzidos por ameaças potenciais e reais de forma a caracterizar 

experimentalmente as diferenças entre medo e ansiedade, ao mesmo tempo que eram 

realizados testes de ressonância magnética para identificar as estruturas cerebrais 

ativadas em uma e outra dessas condições. Este projeto consiste de uma abordagem 

diferente e estendida desse modelo. O desenho experimental do presente estudo está 

ilustrado na Figura 1 e é desenvolvido em cinco fases, com dois minutos de duração 

cada uma, separadas por intervalos de trinta segundos: 1) fase neutra de familiarização 

com a situação experimental, 2) controle: sem estimulação aversiva, 3) com estimulação 

aversiva moderada (ruído branco 80 dB, 10s), 4) com estimulação aversiva forte (ruído 

branco 90 dB, 10s), 5) pós-encontro: repetição da sessão controle sem estimulação 

aversiva. Imediatamente antes do teste, sensores compatíveis com o paradigma de 

realidade virtual (PRV) serão colocados nos indivíduos. Assim, um transdutor de 

frequência repiratória será adaptada ao tórax e uma sonda de oximetria de pulso e sensor 

de frequência cardíaca serão colocados no dedo indicador esquerdo de cada participante, 

para registro das frequências e do nível de saturação de oxigênio em cada fase do PRV.  
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Figura 1.  Os sujeitos são apresentados a uma arena bidimensional de 10 × 15 cm 

(quadrado delimitado por linha azul escura) em uma tela de computador. Um retângulo 

de cor azul escura (representando a presa) podia ser movimentada sem restrições pelo 

sujeito experimental. Um retângulo de cor vermelha (representando o predador) pré-

programado artificialmente aparece no lado esquerdo superior da arena. Este retângulo 

foi programado para vagar pela arena indiscriminadamente por 90 segundos. A primeira 

fase (neutra, fundo cinza) é o período durante o qual os indivíduos também são 

informados da intensidade de estimulação aversiva (ruído branco de 80 ou 90 dB 

dependendo da fase) que receberão se o predador os capturar. Portanto, os sujeitos são 

capazes de mover o retângulo azul, que representa a presa, para evitar o encontro ou 

colisão com o predador. Na fase 1 (controle, fundo azul), a colisão do símbolo vermelho 

com o azul resulta em um som de sino de baixa intensidade determinando o escore 

“encontro”. O número de vezes que o símbolo azul sair das margens da arena é 

computado como “fuga” nos parâmetros medidos pelo teste. Em seguida, um fundo 

amarelo é mantido durante as sessões low fear e high fear (ruídos de moderada e forte 

intensidade, respectivamente) bem como na última sessão em que o sino volta no lugar 

do ruído branco toda vez que ocorre a colisão entre os símbolos.  Cada fase é separada 

da seguinte por uma tela preta de 30 s.  
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Procedimento 

 As frequências cardíaca, respiratoria e saturação de oxigênio serão usados 

como correlatos autonômicos da avaliação objetiva da ansiedade induzida pelo modelo 

de realidade virtual. Estas medidas autonômicas serão registradas pelo monitor 

multiparamétrico de sinais vitais desenvolvido pela Insight Equipamentos (Ribeirão 

Preto, São Paulo). Após a conclusão do inventário, uma sonda de oximetria e de 

freqência de pulso, compatível com o paradigma de realidade virtual (PRV) será 

colocada no dedo indicador esquerdo de cada participante, e o nível de saturação de 

oxigênio registrado imediatamente. Da mesma forma, um transdutor de tensão será 

colocado no tórax do indivíduo. Estas medidas serão coletadas e armazenadas em um 

PC (Windows 10) através de um software também desenvolvido pela Insight 

Equipamentos, Ribeirão Preto), minuto a minuto, em todas as fases do experimento.  

 

 

 

Figura 2. Frequência respratória, frequência cardíaca e saturação de oxigênio coletadas, 

minuto a minuto, pelo monitor de sinais vitais desenvolvido pela Insight Equipamentos 

(Ribeirão Preto, SP). Estas variáveis são registradas concomitantemente com os 

registros comportamentais da aplicação do paradigma de realidade virtual (PRV) 

durante as cinco fases do experimento.  
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B. Implementação de serviços essenciais em saúde mental  

Nosso objetivo a médio e longo prazo é consolidar a nossa parceria com o grupo 

canadense visando estabelecer e avaliar os principais serviços de saúde mental em nossa 

comunidade no âmbito do acordo entre a Associação de Universidades e Faculdades do 

Canadá (AUCC) e o INeC, no qual as visitas de intercâmbio entre as contrapartes 

destacaram o valor da implementação de programas de saúde mental no Brasil, com 

base na excelência dos programas dedicados à saúde mental no Canadá.  

O segundo ramo deste projeto está alinhado com o crescente reconhecimento de 

que a saúde mental tem sido uma dimensão negligenciada em países em 

desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde reconheceu recentemente que 

pessoas com transtornos psiquiátricos estão entre os grupos mais marginalizados e 

vulneráveis do mundo. A maioria vive em situação de pobreza, saúde física precária e 

está sujeita a violações dos direitos humanos. Os cidadãos com problemas mentais 

encontram dificuldades no acesso aos serviços de saúde mental, com longos tempos de 

espera pelos serviços, muitas lacunas no atendimento e acesso inconsistente. Além dos 

desafios de acesso, muitos destinatários de serviços têm dificuldades para navegar pelo 

conjunto complexo e desconectado de programas e provedores que fornecem serviços 

de saúde mental. Embora o Brasil tenha se engajado em uma reforma de saúde mental 

significativa, várias questões como pobreza, estigma e desemprego impediram a 

reforma de atingir seus objetivos. Essa estrutura assume a posição de que “a saúde 

mental ruim é uma causa e uma conseqüência da pobreza, educação comprometida, 

desigualdade de gênero, problemas de saúde, violência e outros desafios globais. 

Impede a capacidade do indivíduo de trabalhar produtivamente, realizar seu potencial e 

contribuir com a sociedade”. O projeto pretende documentar os fatores que facilitam e / 

ou impedem a implementação de conhecimento baseado em evidências na prestação de 

serviços de saúde mental. Os resultados do projeto incluirão uma agenda detalhada para 

um programa de pesquisa de longo prazo, a nucleação de grupos de pesquisa 

emergentes, a formação de recursos humanos qualificados e a publicação de 

documentos de revisão, enfatizando as contribuições esperadas dos resultados do 

presente projeto e a difusão adquirida conhecimento para outras instituições. 

Em um memorando de ações conjuntas definido em 2013 entre o INeC e a 

Associação de Universidades e Faculdades do Canadá (AUCC),  foram alinhavadas as 

bases para um programa de colaboração mais incisivo em saúde mental, levando em 
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consideração os determinantes sociais, biológicos e de desenvolvimento tomando como 

referência estrutural os programas em curso no Canadá. Entre todos os programas 

canadenses dedicados a cuidar de pacientes com transtornos mentais, os programas do 

Centro de Dependências e Saúde Mental (http://www.camh.ca) e da Associação 

Canadense de Saúde Mental são os com maior chance de serem implantados no Brasil. 

A excelência dos 16 serviços (listados abaixo) em execução pelo CAMH em Toronto é 

reconhecida em todo o mundo, de modo que este projeto visa implementar programas 

similares de Saúde Mental no INeC - Ribeirão Preto, com supervisão direta de nossa 

contraparte canadense. Para começar, selecionamos os cinco primeiros da lista abaixo, 

acreditando que podemos usar as instalações de nosso prédio do INeC como 

infraestrutura para esses programas. Uma vez implementados e funcionando os cinco 

primeiros programas implementaremos os demais. Como diretrizes gerais, o foco 

principal no início é identificar a) os determinantes sociais que são os principais 

contribuintes para o aparecimento de doenças mentais; b) os determinantes sociais que 

estão impedindo a reabilitação daqueles que sofrem de uma doença mental; ec) a 

barreiras e fatores facilitadores para a implementação do conhecimento existente em 

saúde mental nos serviços de saúde mental. As cinco áreas iniciais do programa 

incluem: 

1. Suporte a informações e decisões: fornece conhecimento e informações sobre os 

programas e serviços existentes, além de informações sobre outros programas de saúde 

mental e de apoio social na cidade e na USP. As ações incluem a) responder a perguntas 

por telefone e por e-mail sobre os serviços disponíveis; b) gerenciar o site do INeC com 

este conteúdo c) publicar um “Guia rápido de recursos de saúde mental existentes na 

região; d) criar e gerenciar registros de avaliação integrados (RAI) sobre os serviços e 

dados de Saúde Mental na região de Ribeirão Preto; e) desenvolvimento e fornecimento 

de treinamento em RAI para prestadores de serviços de saúde mental. 

2. Promoção da saúde mental: trabalhar para promover a saúde mental de todos e 

melhorar a vida das pessoas que vivem com doenças mentais, aumentando o 

conhecimento e a compreensão dos problemas decorrentes da pandemia do coronavírus, 

promovendo a recuperação e abordando o estigma e a discriminação. Para isso, 

implementaremos o Programa de Educação Pública (PEP), que oferecerá oficinas sobre 

tópicos como compreensão de doenças mentais, conscientização sobre suicídio, saúde 

mental intercultural, equilíbrio entre trabalho / vida e gerenciamento de estresse. 
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3. Saúde e bem-estar: incentiva a saúde mental e o bem-estar das mulheres, 

oferecendo uma oportunidade para aumentar suas redes sociais, obter informações sobre 

saúde e bem-estar, compartilhar idéias e preocupações e aprender sobre sua comunidade 

e seus recursos. Esses grupos são para mulheres que estão em risco de problemas de 

saúde mental devido às difíceis circunstâncias da vida e do isolamento social. 

4. Programa de transição para a juventude: ajuda jovens que foram diagnosticados 

com transtorno do humor ou esquizofrenia e estão começando a abordar os sintomas da 

doença e seu impacto em suas vidas. Os serviços serão prestados em nossa sede e na 

comunidade, oferecendo intervenções terapêuticas e de gerenciamento de casos. O 

objetivo do programa é ajudar os jovens a recuperar e manter marcos apropriados à 

idade e minimizar as perturbações que as doenças mentais podem ter em suas vidas. 

5. Intervenção precoce na depressão: presta serviços aos jovens que estão 

enfrentando o que podem ser os primeiros sinais e sintomas de depressão (e psicose). O 

programa que se concentra na recuperação trabalha para promover a identificação e o 

tratamento precoces da depressão e da psicose. Os serviços incluem avaliação, 

fornecimento e coordenação de tratamento, educação, gerenciamento de casos, suporte e 

encaminhamento para outros serviços na comunidade. Outros serviços em potencial 

incluem: 

6. Tratamento comunitário assertivo 

7. Habitação 

8. Serviço de Ordem de Tratamento Comunitário 

9. Grupo de Apoio à Mulher 

10. Serviços Residenciais de Curto Prazo em Cama Seguro 

11. Centros de Recursos Sociais 

12. Emprego 

13. Serviços de Gerenciamento de Casos (Saúde Mental e Justiça-MHJ) 

14. Serviços Forenses (MHJ) 

15. Apoio Judicial (MHJ) 

16. Serviços de Prevenção de Crises (MHJ 

À medida que o nosso programa de trabalho crescer, fica o compromisso de 

fortalecer parcerias locais com a Faculdade de Medicina-Ribeirão Preto (FMRP), que 

possui conceituado programa de doutorado em saúde mental do Brasil. Em termos de 

apoio específico, a FMRP possui um escritório de pesquisa que pode nos apoiar com 
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apoio concreto, como orçamento, projeto de pesquisa e facilitar acordos 

interinstitucionais à medida que desenvolvemos propostas de pesquisa mais abrangentes 

para um financiamento mais significativo. 

 

O plano de trabalho está delineado em quatro níveis: 

a. Paciente / indivíduo: implementar serviços essenciais com competência para 

distinguir pacientes em três categorias; 1) em risco de desenvolver doença mental, 2) 

pacientes com doença mental leve ou moderada e 3) pacientes com doença mental 

persistente e grave. Em relação ao elemento 1, haverá repetidas chamadas e relatórios 

organizacionais para aumentar a disponibilidade e ênfase na promoção da saúde mental 

e na prevenção da saúde mental. Em relação ao elemento 3, também houve um anúncio 

do orçamento municipal específico para o aumento de unidades habitacionais de apoio e 

espaços habitacionais para pessoas com saúde mental. 

b. Equipes de atendimento: contratação de profissionais regulamentados para prestar 

alguns dos serviços descritos no nível 1. 

c. Organização: as organizações precisam ter orçamentos para recrutar uma força de 

trabalho que possua as competências especializadas para fornecer alguns desses serviços 

ou a escala necessária para treinar sua força de trabalho e aumentar a capacidade de 

atendimento da demanda. 

d. Sistema: Cobrar dos formuladores de políticas públicas práticas emergentes, novos 

modelos de serviço e programas de enfrentamento de emergências como a Covid-19 

com implicações para a saúde mental da população e implicações socioeconômicas que 

afetam as condições de vida minimamente aceitáveis, sobretudo dos mais vulneráveis e 

desvalidos. Os formuladores de políticas serão desafiados pelo grau de integração dos 

serviços de saúde mental necessário nesse nível para lidar com a complexidade, a 

gravidade e os distúrbios mentais concomitantes com essa população. As possíveis 

barreiras para implementação de programas de saúde mental e inserção social devem ser 

identificadas e superadas de forma a impedir a marginalização de cada vez mais pessoas 

defenestradas pela sociedade.  

 Em resumo, este projeto consiste em estabelecer mecanismos capazes de 

identificar os determinantes biológicos, sociais e e ambientais que estão subjacentes à 

alta incidência de doenças mentais no Brasil, agravada pela disseminação da pandemia 

de Covid-19. Duas intervençoes estão sendo propostas. Em um primeiro momento, a 
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abordagem psiquiátrica deve selecionar a melhor estratégia terapêutica indicada para 

cada indivíduo que procurar os programas do INeC. Na sequência, programas de 

abrangência social são recrutados para a identificação e superação de fatores que 

impedem a reabilitação das pessoas excluídas do sistema pela crise sanitaria e 

econômica no Brasil agravada pela pandemia do coronavírus. O projeto visa também 

estabelecer uma agenda detalhada para programas de pesquisa de longo prazo, a 

nucleação de grupos de pesquisa emergentes, a formação de recursos humanos 

qualificados e a publicação de artigos. 

 

4. Recursos humanos 

 Propõe-se contratar três profissionais de saúde, um para atendimento medico e 

dois para desempenharem a função de técnicos especializados em pesquisa, que devem 

ser treinados para desempenhar essa função. Como todas as atividades desta proposta 

envolvem inúmeras etapas, que exigem um acompanhamento complexo e padronizado, 

o papel de um coordenador de pesquisa é essencial. Sua principal função será a 

verificação detalhada e sistemática do processo de execução de cada uma das atividades 

propostas no plano de trabalho, tanto para os pesquisadores quanto para cada um dos 

indivíduos incluídos no estudo, a fim de evitar possíveis desvios metodológicos no 

protocolo de pesquisa. 

6. Difusão do conhecimento:  

 O projeto será conduzido pelo INeC (www.cerebro-inec.org). O INeC também 

será responsável pela divulgação dos resultados obtidos no projeto, seja pela mídia, por 

homepage criada e por reuniões organizadas para este fim. Estas atividades estão em 

consonânica com seu estatuto social, haja vista que o INeC foi criado a partir de um 

projeto chamado “Documentação e Promoção Científica em Neurociências e 

Comportamento” (50297-2007-0), em uma chamada da Fundação Nacional de Ciência, 

CNPq, com o objetivo de difusão e popularização da ciência. Desde a sua criação, a 

infraestrutura do INeC tem sido importante para a organização de muitos cursos e 

reuniões científicas, bem como para a elaboração de material educacional disponível em 

sua homepage (www.cerebro-inec.org). 

 

 



 

13 

 

Metas 

 O projeto será conduzido por um período de 24 meses, a partir de setembro de 

2021. Prevê-se que as condições experimentais estejam operacionais nos primeiros três 

meses. Durante os próximos doze meses, a coleta de dados, a análise dos dados e a 

preparação de manuscritos e revisões serão realizadas concomitantemente em todos os 

estudos programados neste projeto. A discussão dos dados obtidos em todos os projetos 

específicos está prevista para ocorrer a cada seis meses, com a participação de todos os 

membros do INeC. 

Objetivos de curto prazo (1o. ano): Configuração experimental para recrutamento de 

participantes, coleta de dados e apresentação de dados iniciais em reuniões científicas. 

Objetivos de médio prazo (2o. ano): Coleta de dados, reuniões científicas e publicações.  

Objetivos de longo prazo: implementação da rotina dos serviços de intervenção em 

saúde pública. Aprmoramento dos testes de avaliação da reatividade emocional em 

contextos de ameaça, ansiedade ou representativas do estresse pós-traumático. 

 

 Esta proposta é particularmente congruente como parte da Iniciativa Global de 

Pesquisa em Saúde e dos Grandes Desafios no Programa Global de Saúde Mental 

propostos pela Organização Mundial de Saúde. Outros resultados esperados serão a 

geração de diretrizes contextualmente relevantes, baseadas em evidências, para a 

implementação de programas de saúde mental e a capacidade aprimorada de pesquisa 

das equipes envolvidas na colaboração.  
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