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MILNACIPRANO NO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO PâNICO: UM ENSAIO ABERTO. 

MARIANA BENETTI TORRES;CAROLINA BLAYA; ANA CAROLINA SEGANFREDO;ANGELA PALUDO; 
MARINA DORNELLES;GISELE GUS MANFRO. 

O Transtorno do Pânico (TP) é caracterizado pela presença de ataques de pânico espontâneos e recorrentes, 
que se seguem, por pelo menos um mês, pela preocupação persistente em relação a ter um novo ataque, suas 
conseqüências, e por uma significativa alteração comportamental em função dos ataques. O milnaciprano é um 
novo antidepressivo da classe dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. A venlafaxina, 
medicamento do mesmo grupo que se mostrou eficaz no TP, possui perfil de ação predominantemente 
serotoninérgico em doses mais baixas, em contraste com o perfil predominantemente serotoninérgico e 
noradrenérgico do milnaciprano. Ainda não existem estudos avaliando a eficácia do milnaciprano no tratamento 
do TP. O objetivo do estudo é avaliar, em um ensaio aberto, a eficácia e efetividade do milnaciprano no 
tratamento agudo de pacientes com TP. Serão incluídos no estudo pacientes com diagnóstico de TP com/sem 
agorafobia de acordo com os critérios do DSM-IV, com 18 anos ou mais, que apresentem pelo menos 1 ataque 
de pânico por semana nas últimas quatro semanas prévias ao estudo e pelo menos um ataque de pânico 
completo na semana anterior à entrada no estudo. Os pacientes serão avaliados através do MINI (Mini 
International Neuropsychiatric Interview). Serão realizadas entrevistas nas semanas 1,2,4,6,8 e 10. As doses das 
medicações em estudo serão de 25 mg/dia, 2x/dia, até 7 dias e após 50 mg/dia, 2x/dia até o término do estudo. 
A resposta ao tratamento medicamentoso e a severidade da doença serão determinados através das seguintes 
escalas em todas as avaliações: Escala de Severidade do Transtorno do Pânico, Escala Hamilton de Ansiedade 
e Impressão Clinica Global. Informações quanto à adesão à medicação e efeitos adversos também serão 
coletadas. O estudo está em fase de coleta de dados.  (FIPE-HCPA, Fapergs, CNPq, CAPES, ROCHE)  

  

PREVALÊNCIA DO USO DE ÁLCOOL EM ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO 

MARIANA GEHLEN WALCHER;ECLéR ERCOLE; KêNIA FOGAçA; PAULINE RUARO; LíSIA VON DIEMEN; 
LUIS AUGUSTO ROHDE; FLáVIO PECHANSKY; CLáUDIA MACIEL SZOBOT 

Introdução: O uso de álcool é um importante problema de saúde pública. Porto Alegre é a capital brasileira com o 
maior uso de substâncias psicoativas, sendo o uso problemático de álcool estimado, em adolescentes, em 14,4% 
(UNESCO, 2002). Objetivos: Descrever a prevalência de uso de álcool na vida (UV) e problemático (UP) entre 
adolescentes do sexo masculino, oriundos da comunidade, e sua associação a determinadas variáveis sócio-
demográficas. Métodos: Estudo transversal. Através da revisão das fichas do Programa de Saúde de Família de 
determinada região de Canoas-RS, selecionamos os endereços de todos os adolescentes do sexo masculino 
com idade entre 15 e 20 anos. Coletaram-se dados sócio-demográficos e foi aplicado o instrumento ASSIST 
(OMS, 2002), para triagem de uso de nicotina, álcool e outras drogas. Resultados Principais: Foram 
selecionados 1683 endereços e aqui apresentaremos uma análise de 1167 visitas domiciliares (69%). 
Entrevistamos 761 sujeitos (65%), sendo 19% a taxa de perdas da amostra. A idade média foi 17,43 anos, com 
31% de repetência e 30% de evasão escolar; 52% eram oriundos da classe C e 25% tinham algum vínculo 
religioso. A prevalência de UV foi 88,3% e a de UP foi 18%. A proporção entre UP e UV foi de 13%. Tanto o UV, 
quanto o UP associaram-se a uso problemático de nicotina e a uso na vida de maconha. A religião mostrou-se 
fator protetor apenas para UV, não apresentando associação ao UP. Conclusão: A prevalência de uso de álcool 
encontrada foi superior em relação a estudos prévios, possivelmente por resultar de um estudo populacional e 
não escolar, e, além disso, por nossa amostra ser constituída apenas de gênero masculino, no qual estima-se 
uma prevalência de UP maior.  

  

EXPRESSãO AUMENTADA DE GFAP INDUZIDA POR D-ANFETAMINA NO HIPOCAMPO DE RATOS 

FERNANDA WEYNE MAGNUS;ANA CRISTINA ANDREAZZA, BENíCIO NORONHA FREY, KEILA MARIA 
MENDES CERESER, FRANCINE TRAMONTINA, DANIELA FRAGA DE SOUZA, FLáVIO KAPCZINSKI, 
CARLOS ALBERTO SARAIVA GONçALVES 

Introdução: A Proteína Ácida Fibrilar Glial (GFAP) é a principal proteína dos filamentos intermediários dos 
astrócitos, e é considerada um marcador específico de astrócitos maduros. Ela é necessária para a arquitetura 
normal da substância branca e a integridade da barreira hematoencefálica. Justificativa: Estudos pós-mortem 
demonstram diminuição de células neuronais e gliais no córtex pré-frontal de pacientes com Transtorno Afetivo 
Bipolar. Entretanto, pouco se sabe a respeito dos mecanismos associados à perda destas células. A anfetamina 
é considerada um modelo animal de mania aguda, pois, como a mania, está associada ao aumento do estresse 
oxidativo, ativação da micróglia e dano neuronal. Estudos sugerem, ainda, que a mania aguda está associada 
com um aumento da transmissão dopaminérgica. Além disso, os bloqueadores de receptores D2 são potentes 
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