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ABP lAnçA 
cAmPAnhA contrA o 
Preconceito. P>3

começA o mAior evento 
de ensino continuAdo 
em PsiquiAtriA

Começa o XXIX CBP
Depois de um ano de muita ex-

pectativa, começa o XXIX Con-
gresso Brasileiro de Psiquiatria, 

o maior evento da especialidade da 
América Latina. As atividades come-
çam às 10 horas e a abertura oficial 
está marcada para às 19h30.

Mas de cinco mil pessoas devem 
circular pelo Riocentro, nos quatro dias 
de evento. São mais de 160 atividades 
científicas, espalhadas por 16 salas, 
que serão organizadas por 320 pesso-
as, entre palestrantes, relatores, con-
ferencistas e ministrantes de cursos.

Mas, para deixar tudo pronto, 700 
pessoas trabalharam até esta madru-
gada, de forma a garantir a qualidade 
da infraestrutura do XXIX CBP.

Todas as atividades científicas do 
XXIX CBP, como as mesas redondas, 
conferências, simpósios e os cursos, 
serão realizadas no Pavilhão 5.  A feira 
de expositores será no Pavilhão 2 – 
ao lado do Pavilhão 5. O congressista 
terá acesso a quase 50 expositores da 
indústria farmacêutica, de editoras, 
ONGs e associações.

A Associação Brasileira de Psi-

quiatria conta com um espaço amplo 
e confortável, na entrada do Pavilhão 
2, para receber os associados e parti-
cipantes do Congresso.

As novidades no programa cienti-
fico do XXIX CBP são muitas.

Uma programação variada, com 
temas do dia a dia da sociedade mo-
derna, vai discutir a dependência quí-
mica no XXIX CBP. O álcool, o crack e a 
maconha serão enfocados em diferen-
tes atividades, como conferências e 
mesas redondas ou, ainda, em cursos.

Serão discutidos assuntos como: 
“alcoolismo: da prevenção à políti-
ca pública”; “pesquisas e práticas na 
abordagem do usuário de crack e 
oxy”; “diferentes propostas de libera-
ção do consumo de maconha: o que 
pensam os especialistas sobre isso?”; 
“a psiquiatria e o usuário de crack: 
diagnóstico, tratamento e políticas 
públicas”.

O tema central do XXIX CBP é 
Acesso a Tratamento e Justiça Social. 
Mas dentro da programação científica 
foi reservado um espaço especial para 
a discussão sobre o atendimento psi-

quiátrico na infância e adolescência.
Os maiores especialistas vão tra-

tar de temas atuais e preocupantes 
para pais e família como o bullying. 
Uma mesa redonda vai debater: “a 
realidade de uma brincadeira de mau 
gosto: bullying”; “bullying e consequ-
ências clínicas”; “bullying e violência”; 
e “diretrizes para a abordagem do 
bullying na atualidade”.

Ainda no universo da infância e 
adolescência, o XXIX CBP vai analisar o 
papel do psiquiatra da infância e ado-
lescência no tratamento das crianças 
brasileiras com transtornos mentais, a 
importância do reconhecimento pre-
coce em saúde mental e a relação en-
tre transtorno de déficit de atenção/
hiperatividade, uso abusivo de drogas 
e violência em jovens.

Entre os conferencistas convida-
dos, 50 são do exterior, entre eles, 
um Prêmio Nobel. O austríaco natu-
ralizado americano Eric Kandel, que 
fará conferência intitulada “Ratos, 
homens e doença mental: modelando 
os sintomas negativos e cognitivos da 
esquizofrenia”.

Também pela primeira vez na 
história do Congresso, magistrados, 
promotores do Ministério Público e 
parlamentares de diferentes Estados 
participarão do encontro como pa-
lestrantes ou como participantes de 
mesas redondas. Eles vão expor suas 
experiências em questões que tratam 
da saúde mental.

A atriz Luiza Tomé será a mestre 
de cerimônias da abertura do XXIX 
CBP. Em seguida, ela participa de um 
talk show ao lado do poeta Ferreira 
Gullar. A cerimônia será encerrada 
com um show do grupo AfroReggae.

O locutor esportivo Luciano do 
Valle, as atrizes Cássia Kiss Magro e 
Luciana Vendramini, o humorista Chi-
co Anysio, além do escritor Ruy Castro, 
são outras personalidades que partici-
parão de atividades do CBP. À exemplo 
de Luíza e Ferreira Gullar, eles falarão 
aos médicos do ponto de vista de 
quem convive diariamente com dife-
rentes formas do transtorno mental.

A programação completa do XXIX 
CBP está acessível no site www.cbpa-
bp.org.br.

Benvindos ao maior Congresso de Psiquiatria da América Latina

www.cbpabp.org.br



Em setembro, fui para 
o Congresso Mundial 
de Psiquiatria em 
Buenos Aires e lá 
estava muito cheio, 
muito confuso. O XXIX 
Congresso da ABP, por 
ser mais organizado, 
acho que vai ser mais 
interessante para 
poder fazer os cursos e 
ir nos simpósios.
Heitor Cunha Neto, Psiquiatra – 
São Paulo/SP

A minha expectativa é 
que realmente sejam 
expostos diversos 
trabalhos, que os 
simpósios sejam 
muito produtivos e 
que a Psiquiatria saia 
ainda mais rica em 
conhecimento, em 
troca de informações, 
e que agregue muito 
na área científica 
da especialidade 
médica. Como 
expositor, espero 
muito movimento e 
poder fazer contato 
com médicos do Brasil 
todo.
Roberto Gerônimo, Expositor – 
São Paulo/SP

O P I n I õ E s CArtA dO PrEsIdEntE

ABP: protagonista de mudanças 
na  nossa sociedade

E X P E d I E n t E
CBP EXPrEss
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A Associação Brasileira de 
Psiquiatria começa hoje 
mais uma edição do CBP, 

a vigésima nona. Durante quatro 
dias, a conhecida e cantada em 
verso e prosa cidade maravilhosa, 
o Rio de Janeiro, será palco das 
maravilhas do conhecimento cien-
tífico. No XXIX CBP, a pesquisa, o 
aprendizado e a prática serão nos-
sos nortes.

Especialistas nacionais e in-
ternacionais estarão presentes no 
maior e melhor evento da espe-
cialidade da América Latina para 
compartilhar conhecimento e ex-
periências.

Com o tema “Acesso a Trata-
mento e Justiça Social”, o XXIX CBP 
se apresenta como um importante 
instrumento no esforço por me-
lhorias na assistência em saúde 
mental no Brasil.

Desde que foi eleita em 2010, 
esta Diretoria da ABP perseguiu 
a obrigatoriedade de qualquer 
evento científico oferecer oportu-
nidades de reciclagem profissional 
e contribuir para a promoção da 
justiça social. Por isso, a progra-
mação do CBP de 2011 estabele-
ceu uma grade de atividades vol-
tada 80% à clínica e 20% ao campo 
da pesquisa, da academia. Dessa 
maneira, os benefícios chegarão mais rápido aos pacientes e o Congresso Brasileiro de Psiquiatria atenderá 
às expectativas de um número maior de psiquiatras, que têm interesses diversos.

Neste XXIX CBP, teremos várias atividades nunca antes realizadas. “Como eu faço, como eu trato” é uma 
delas.

Também vamos estreitar nossa interface com a sociedade com o lançamento de dois importantes pro-
jetos “A Sociedade contra o preconceito” e “Craque que é craque não usa crack”.

O primeiro quer acabar com o estigma contra o paciente, contra a doença mental e, principalmente, 
contra o psiquiatra, de forma a garantir um tratamento justo e humanizado a todos os brasileiros.

O segundo quer mostrar de forma clara e objetiva as consequências da dependência química e os males 
causados pelo uso do crack.

Pela primeira vez, magistrados e integrantes do Ministério Público de oito estados - Minas Gerais, To-
cantins, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Alagoas - vão se reunir com 
os psiquiatras para discutir o atendimento aos pacientes doentes mentais na rede pública e particular do 
país e ainda as formas de melhorá-lo.

Começamos hoje um Congresso que vai marcar a história da ABP e mostrar que a preocupação dos 
psiquiatras vai muito além da prática clínica. Vai mostrar que somos protagonistas no processo de aprimo-
ramento da sociedade, de forma a torna-la melhor e mais justa.

Um bom Congresso a todos!
Antonio Geraldo da Silva

Presidente da ABP

CBP express é uma publicação da 
ABP para o XXiX Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria
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nA sAlA 202

Assembleia de delegados aprova as contas 
da Associação Brasileira de Psiquiatria

Atendimento ao doente mental

ABP na luta contra o preconceito

A Assembleia Ordinária dos Delega-
dos ano 2011 foi realizada nesta 

terça-feira, 1° de novembro, no Hotel 
Royal Tulip.

Foram convocados os delegados 
credenciados, através de eleições nas 
Federadas da ABP e Presidentes de Nú-
cleos. 153 delegados estão presentes.

Para conduzir os trabalhos foi es-

Psiquiatras, integrantes dos conselhos regionais e Federal de Medicina, sindicatos, magistrados e Ministério Público vão 
trabalhar em conjunto no XXIX Congresso Brasileiro de Psiquiatria para traçar uma estratégia de forma a garantir uma 

política eficiente de atendimento ao paciente doente mental.
A reunião de magistrados e do Ministério Público de Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná, 

Rio Grande do Sul, São Paulo e Alagoas, no XXIX CBP é resultado da preocupação da Associação Brasileira de Psiquiatria 
em analisar com diversos setores da sociedade o atendimento em saúde mental disponibilizado à população e as formas 
de melhorá-lo.

Além das mesas redondas sobre o assunto, será realizado um Fórum com dirigentes das entidades médicas – Roberto 
D’Avila, presidente do Conselho Federal de Medicina; Florentino Cardoso, presidente da Associação Médica Brasileira; e 
Cid Carvalhaes, presidente da Federação Nacional dos Médicos. O deputado-médico Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, 
também confirmou presença no Fórum, que acontece nesta quarta-feira, às 10 horas, na sala 201C.

colhido o presidente do Conselho Re-
gional de Medicina de Goiás, Salomão 
Rodrigues Filho. A psiquiatra de Minas 
Gerais, Cristina Contiglli, é a secretá-
ria de mesa. A AGD, que durou nove 
horas, foi marcada pela análise do 
trabalho da ABP e novos rumos para 
a entidade.

O Conselho Fiscal apresentou as 

contas da diretoria, que foram apro-
vadas por unanimidade.

Também na Assembleia foram 
apre sentados os trabalhos que vem 
sendo desenvolvidos para a organi-
zação do XXX CBP/Natal 2012 e XXXI 
CBP/Curitiba 2013.

Além disso, foi eleita a sede do 
XXXII CBP/2014, que será em Brasilia.

Con rero beritis inusto min pore consenihilis et quaturEhenis pedis que con reperrovit et quiat que

Uma as atividades mais espera-
das do XXIX CBP é o lançamento 

da campanha “A Sociedade contra o 
Preconceito”, que tem como objetivo 
diminuir o estigma em relação à do-
ença mental, ao doente mental e ao 
Psiquiatra.

Foram convidados para essa 
atividade o humorista Chico Anysio 
(que terá vídeo veiculado neste pri-
meiro dia, explicando a importância 

da psiquiatria para o controle de sua 
depressão), as atrizes Cassia Kiss Ma-
gro e Luciana Vendramini e o locutor 
esportivo Luciano do Valle. Eles es-
tão engajados em acabar com o pre-
conceito sobre a doença e o doente 
mental. Já o escritor Ruy Castro, que 
também vai participar do lançamento 
da campanha, vai falar sobre perso-
nalidades importantes da sociedade 
brasileira – Carmen Miranda e Gar-

10h às 12h
Como eu faço uma 

perícia forense
Palestrante: José G.V.Taborda (RS)

Presidente: João Carlos Dias (RJ)

10h às 14h30
Atividade Especial I

Tema: Tributo a Marcos Mercadante: 
uma contribuição científica

10h às 12h
simpósio de Entidade 

Internacional
Tema: Documentos de Consenso en la 

Psiquiatría Española 
(Soc. Española de Psiquiatría y Soc. 

Española de Psiquiatría Biologica)

12h15 às 13h15
Campanha Contra o 

Estigma: A sociedade 
contra o preconceito

Conversando com Chico Anysio
Coordenador: 

Antônio Geraldo da Silva (DF)

13h15 às 14h15
lançamento da 

“Campanha Craque 
que é craque não usa 

crack”
Palestrante: Manoel Soares (RS)

Coordenador:  
Antônio Geraldo da Silva (DF)

14h30 às 16h30
Como Eu trato 01

Tema: Como eu trato 
transtorno de humor bipolar

Palestrante: Valentim Gentil Filho (SP)
Presidente: 

Antônio Geraldo da Silva (DF)

14h30 às 16h30
simpósio de Entidade 

Internacional
Tema: Educação em psiquiatria WPA

17h às 19h
simpósio de Entidade 

Internacional
Tema: La realidad de Psiquiatría 

Latinoamericana, una aproximación 
diagnostica y estratégica (Asociación 

Psiquiátrica de América Latina – APAL)
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d E s t A Q U E s

H O j E

rincha – e a relação deles com o al-
coolismo. Vale lembrar que o escritor 
é autor dos livros “Carmen, uma bio-
grafia” e “Estrela Solitária”. O título 
da apresentação de Ruy Castro será 
“Os deuses vencidos”.



Eu espero que tenham 
alguns cursos mais 
inovadores, mais 
algumas tendências 
novas, para que a 
gente possa embasar 
melhor o tratamento 
do paciente. gostei 
muito da programação 
sobre bipolaridade, 
que é um diagnóstico 
que está muito forte 
ultimamente.
Fábio Costa, Psiquiatra  - 
Presidente Prudente/SP

O P I n I õ E s IntErnEt

HOMEnAgEM

trAnsPOrtE

site do CBP tem recorde de acessos

XXIX CBP homenageia Marcos Mercadante

O XXIX Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria tem uma página exclusiva 
na internet. O site entrou no ar no 
último dia 26 de outubro e já contabi-
liza mais de 15 mil acessos. Só na vés-
pera do CBP, nesta terça-feira, foram 
mais de 4.500 acessos.

No endereço eletrônico, o con-
gressista encontra notícias sobre a 
programação do CBP, os destaques 
do dia e obtém informações úteis 
para que a experiência no Congresso 
seja a melhor possível.

Entre agora mesmo na página 
do CBP e deixe sua mensagem sobre 
o Congresso. Aproveite e fique bem 
informado sobre todos os detalhes 
daquele que é o melhor Congresso de 
Psiquiatria da América Latina. Acesse: 
www.cbpabp.org.br.

Entre as atividades previstas para este primeiro dia de Congresso Brasileiro de Psiquiatria está uma homenagem ao psi-
quiatra paulista Marcos Mercadante, morto em julho, em decorrência de um câncer de pâncreas. O grande sonho de 

Mercadante era descobrir o gene causador do autismo e ganhar o Nobel por isso. Essa descoberta não aconteceu, mas o 
psiquiatra infantil trabalhou durante toda a sua carreira em prol de uma maior difusão de informações sobre a doença.

Em 2010, Marcos Mercadante fundou a Autismo & Realidade, ONG que apoia a preparação de pessoas e instituições 
para trabalhar com autistas e combater o preconceito. Filho de pais corretores de seguro, formou-se em medicina pela 
USP em 1983.

Fez doutorado sobre TOC (transtorno obsessivo-compulsivo) na USP. A especialização em autismo veio com um pós-
-doutorado em Yale, nos EUA. Mercadante foi uma das maiores autoridades sobre a doença no Brasil.

A homenagem a Marcos Mercadante está prevista para começar às 10 horas, na sala 204.
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Espero assistir muitos 
cursos interessantes 
para auxiliar
no consultório sobre 
medicamentos, 
tratamentos. Eu achei 
bem interessante a 
parte da infância e 
adolescência, mas eu 
quero ver tudo, vim 
disposta a tudo.
Graziela Cristini D’Ângelo Mota, 
Psiquiatra -
Presidente Prudente/SP

O Congresso Basileiro de Psiquiatria oferece serviço de transporte diário entre os hotéis cre-
denciados e o Riocentro Exhibition & Convention Center, conforme os horários programados. 

O congressista poderá embarcar em qualquer “ponto” das rotas e deve estar portando o seu 
crachá. São 6 rotas elaboradas para atender o congressista.

É importante lembrar que:
- saída dos veículos com ocupação plena;
- confira os horários diariamente:

2 de novembro – Saída dos hotéis para o Riocentro pela manhã e retorno do Riocentro, 
para os hotéis, no final da Solenidade de Abertura;
3 e 4 de novembro – Saída dos hotéis para o Riocentro pela manhã e retorno do Riocentro, 
para os hotéis, ao término das atividades científicas;
3 de novembro – Festa da Psiquiatria – serviço de transporte entre os hotéis e o Citibank 
Hall, organizado pelo Laboratório Libbs. Mais informações no estande do Laboratório Libbs 
– Pavilhão 2.
5 de novembro – Somente saída dos hotéis para o Riocentro, não haverá serviço de retor-
no aos hotéis no final das atividades científicas.

Todos os horários do transporte podem ser acessados no site do XXIX CBP www.cbpabp.org.br

AtEnçãO


