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Inscrições abertas 
para voluntários

Outros grupos de pesquisa do 
IPq estão com inscrições abertas para 
voluntários. Além de skin picking e 
do TEPT, há recrutamento de pacien-
tes com os seguintes transtornos: 
ciúme patológico (maiores de 18 
anos); jogo patológico (maiores de 18 
anos); memória (a partir dos 60 
anos); Alzheimer e seus cuidadores 
(a partir dos 60 anos); transtorno do 
déficit de atenção e hiperatividade 
(crianças entre 3 anos e 11 meses e 5 
anos e 11 meses); compulsão alimen-
tar (mulheres de 18 a 60 anos); ano-
rexia (adolescentes de 12 a 17 anos); 
bulimia (adolescentes de 12 a 17 
anos); transtorno dismórfico corpo-
ral (maiores de 18 anos); transtorno 
de déficit de atenção e hiperatividade 
em idosos (homens e mulheres a par-
tir de 65 anos); epilepsia (crianças e 
adolescentes de 6 a 16 anos, com 
diagnóstico de epilepsia rolândica, 
ou adolescentes e adultos, de 16 a 55 
anos, com epilepsia mioclônica juve-
nil); esquizofrenia (pessoas de 18 a 
55 anos); oniomania – compras com-
pulsiva – (pessoas de 21 a 60 anos); e 
depressão e ansiedade em gestantes 
e no pós-parto (de 18 a 45 anos). 
Mais informações, consulte o ende-
reço http://goo.gl/AyLs6O.

IPq USP dispõe de vagas para 
tratamento em grupos de pesquisa

Estudos abrangem pacientes
de todas as idades e 
transtornos como o 
skin picking e o estresse 
pós-traumático; o Instituto 
Psiquiátrico oferece 
acompanhamento terapêutico, 
medicações e exames gratuitos

skin picking, também chamado 
transtorno de escoriação, foi re -
conhecido como doença apenas 
na última versão do Manual dia-
 gnóstico e estatístico de trans -
torno mentais, da Associação 
Brasileira de Psiquiatria – ABP, 
produzido em 2013. Assim, tra-
ta-se de um problema de saúde 
pouco conhecido, caracterizado 
principalmente pela necessidade 
incontrolável de beliscar, cutu-
car ou arranhar a própria pele de 
modo recorrente. 

No Instituto de Psiquiatria 
(IPq) do Hospital das Clínicas 
(HC) da Faculdade de Medicina 
da Uni versidade de São Paulo 
(FMUSP), grupos de pesquisas 
desenvolvem estudos para o le -
van tamento de mais dados sobre 
essa e outras ocorrências da área. 
Para isso, têm a cola  boração de 
pacientes voluntários, com direito 
a tratamentos gratuitos, inclusive 
medicações, exa mes laboratoriais 
e de imagem, de acordo com os 
serviços oferecidos.

Diagnóstico – As pesqui-
sas sobre o skin picking são fei-
tas no Programa Ambulatorial 
Integrado dos Transtornos do 
Impulso (Pro-Amiti), que tem 
coordenação do psicólogo Daniel 
Gulassa. Ele informa haver dois 
estudos em andamento cujos 
objetivos são: traçar o perfil 
populacional de quem busca tra-
tamento; e identificar as caracte-
rísticas das pessoas que sofrem 
do transtorno para o desenvolvi-
mento de tratamento psicotera-
pêutico específico.

O psicólogo destaca que a partici-
pação consiste na realização de testes 
neuropsicológicos e de avaliações, segui-
dos de tratamentos psiquiátrico e psico-
terapêutico; e que os estudos não estão 
focados exclusivamente na remoção ou 
alteração do comportamento patológico. 
“Procuramos ir além dos sintomas, auxi-
liando a pessoa no aprimoramento do 
autoconhecimento, no manejo das suas 
emoções e na ampliação do seu reper-
tório social”, informa. Ele acrescenta: 
“Preferimos não pensar nos desafios 
do quadro em termos de cura, mas sim 

em desenvolvimento de controle sobre 
a patologia, mesmo porque o indiví-
duo sempre estará sujeito a recaídas. A 
ideia é contribuir para o conhecimento 
mundial sobre esse transtorno, além de 
desenvolver estudos sistemáticos espe-
cíficos sobre a população brasileira”.

De acordo com o manual da ABP, a 
pessoa é diagnosticada com o transtor-
no quando apresenta um conjunto de 
aspectos comportamentais: mania de 
beliscar a pele de modo recorrente, que 
leva ao aparecimento de lesões; neces-
sidade de reduzir ou parar o comporta-
mento, sem sucesso; e sofrimento com 
o problema que motiva prejuízo social. 
Também é necessária a constatação de 
que o beliscar não é decorrente dos efei-
tos fisiológicos de alguma substância 
(por exemplo, a cocaína) ou outra con-
dição médica (como sarna ou transtorno 
mental diferente).

Além dos sintomas descritos, os inte-
ressados em integrar as pesquisas devem 
ter idade mínima de 18 anos e condições 
de frequentar o ambulatório com regula-
ridade semanal enquanto estiverem par-
ticipando do grupo psicoterapêutico, que 
ocorre sempre às quintas-feiras.

Sofrimento – No Ambulatório 
de Ansiedade (Amban), o grupo respon-
sável pelos estudos sobre o transtorno 
de estresse pós-traumático (TEPT) tam-
bém busca voluntários de 18 a 65 anos 

para as cinco pesquisas que desenvol-
ve no momento. “Elas abrangem a ava-
liação de novas formas de tratamentos 
para pacientes com o problema e tenta-
tivas de compreendê-lo melhor”, explica 
o psiquiatra Felipe Corchs, que coordena 
o trabalho.

Com vistas à ampliação do arsenal 
terapêutico, serão investigadas desde 
as formas de intervenção, com a ava-
liação de novas técnicas de psicotera-
pia, até modificações de tratamentos 
consagrados. “Nesse caso, queremos 
observar se a inclusão de um novo deta-
lhe no tratamento, sabidamente eficaz, 
pode potencializá-lo”, esclarece Corchs. 
Segundo ele, a inclusão nas pesquisas 
segue critérios bastante rigorosos, con-
forme aprovação da comissão de ética 
em pesquisa do HC, mas em linhas 
gerais a procura é por pacientes que 
precisam de tratamento para o TEPT. A 
abordagem terapêutica vai depender do 
quadro clínico e poderá abranger desde 
psicoterapia em grupo até tratamento 
medicamentoso. 

O TEPT é um distúrbio da ansiedade 
que surge em decorrência de a pessoa 
ter testemunhado ou vivenciado atos 
violentos que, em geral, representaram 
ameaça à sua vida ou à de terceiros. É 
caracterizado pela dificuldade em esque-
cer o ocorrido, o que faz a pessoa reviver 
seguidamente a situação como se estives-
se ocorrendo novamente, com a mesma 
sensação de dor e sofrimento.

Simone de Marco
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Vários grupos de estudo 
precisam da colaboração
de pacientes voluntários

Entre outros, instituto 
recruta pacientes 
maiores de 18 anos 
com ciúme patológico
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