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ABP lAnçA 
cAmPAnhA contrA 
o crAck. P>4

entidAdes médicAs 
lutAm Por melhoriAs nA 
rede PsiquiátricA. P>3

Chico Anysio revela depressão e 
ressalta papel do psiquiatra

o humorista, ator e escritor Chi-
co Anysio afirmou que sofre de 

depressão e disse que, se não fosse 
o tratamento psiquiátrico, não teria 
feito nem 20% do que fez em sua 
vida. A declaração foi gravada em um 
vídeo e exibida no XXIX CBP, nesta 
quarta-feira, durante o lançamento 
da campanha “A Sociedade contra o 
Preconceito”.

Em tratamento há 24 anos com 
um psiquiatra, Chico Anysio afirmou 
que o acompanhamento médico 
para o seu caso foi fundamental e 
que o preconceito contra o doente 
mental e o profissional de saúde é 
uma ignorância: “Ir ao psiquiatra não 
significa que ele é doido. Não tem 
nada a ver uma coisa com a outra. A 
depressão é uma coisa, a loucura é 
outra, com tratamentos diferentes”. 
Em um momento de descontração, o 
ator propôs que se mudasse o nome 
da especialidade que atende o doen-
te mental porque a palavra psiquia-
tria ficou marcada como “médico 
que cuida de doido”.

O preconceito assim como a fal-
ta de atendimento ao doente mental, 
para o comediante, é um crime. “Se 
eu posso, se eu tenho meios de aju-
dar e curar uma pessoa e não faço 
isso, eu sou um criminoso. Isso é um 
crime. O governo tem esse dever, ele 

não está fazendo favor em colocar os 
remédios ao alcance dos pobres, é 
obrigação”, ressaltou.

Sobre a depressão, Chico foi en-
fático: “a depressão é um demônio, é 
como um gás letal, ela entra e a pes-
soa não sente que está deprimida. Os 
outros é que descobrem”. 

Para um auditório lotado, Chico 
Anysio também falou sobre aquele 
que considera o único arrependi-
mento de sua vida: ter fumado. “Sou 
do tempo que macho fuma. Os artis-
tas de cinema incentivavam. Todos 
fumavam naquele tempo. Fumar 
era chique”, afirmou Chico, que hoje 

sofre com um enfisema 
pulmonar. O comediante 
disse que é muito impor-
tante o fato de a psiquia-
tria poder ajudar o fuman-
te a se livrar do vício. “O 
meu grande mal não foi a 
depressão, foi o cigarro. 
O grande criminoso da 
minha vida foi o cigarro. 
A depressão, eu entendi o 
que era e puder pagar os 
remédios e o psiquiatra. 
Eu venci por que ela é ven-
cível, é controlada. Agora, 
se os psiquiatras também 
podem ajudar as pessoas 

a se livrarem do cigarro, então a psi-
quiatria é uma rainha”, afirmou.

Por problemas de saúde, o co-
mediante Chico Anysio não pode 
comparecer pessoalmente ao XXIX 
CBP para o lançamento da campanha 
“A Sociedade contra o Preconceito”. 
Chico foi representado pela mulher, 
Malga Di Paula, que surpreendeu os 
congressistas ao dar um depoimen-
to pessoal, confessando que sofre 
de transtorno bipolar. “O fato de ter 
transtorno bipolar fez com que eu e 
o Chico nos entendêssemos muito 
bem”, afirmou.

Casada com Chico Anysio há 13 
anos, Malga disse que, no início do 
relacionamento, se culpava pela de-
pressão do marido, por que achava 
que ela não era “suficientemente 
boa” para deixá-lo feliz. Por conta 
dessa experiência, ela pediu aos mé-
dicos que deem mais atenção aos 
familiares e às pessoas próximas do 
doente mental.

Congressistas lotam auditório para ouvir depoimento de Chico Anysio  sobre a depressão e atendimento médico

www.cbpabp.org.br



“Eu fui ao Congresso 
Mundial, em Buenos 
Aires, e constatei que 
o nosso Congresso 
é muito mais bem 
organizado. A 
qualidade também 
não fica atrás. Sobre 
a programação, 
esse ano teve mais 
possibilidades de 
eventos diferentes, 
desde trazer pessoas 
da comunidade até 
o prêmio Nobel. Está 
muito rico e muito 
bom.”
Carlos Manuel Cristovão, 
psiquiatra – Lençois Paulistas/SP 
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Por um País mais justo

Abertura oficial com talk-show e Ferreira Gullar

O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, abriu oficialmente o XXIX 
CBP numa solenidade marcada pela participação dos congressistas e de convidados.

Planejada para ser uma solenidade diferente das tradicionais, a abertura do XXIX CBP inovou e trouxe 
para a discussão com os psiquiatras a atriz Luiza Tomé, mestre de cerimônias, e o escritor Ferreira Gullar. No 
talk-show que se seguiu, os dois compartilharam com os participantes as experiências familiares de quem 
convive com pacientes doentes mentais e dependentes químicos.

Após o talk-show, os presentes acompanharam o show do grupo carioca AfroReggae, que divulga as 
manifestações artísticas de cultura negra.

O presidente Antônio Geraldo da Silva disse que o XXIX CBP é um marco nos eventos científicos da Asso-
ciação Brasileira de Psiquiatria porque conseguiu, com sucesso, trazer a prática clínica para as discussões e 
ainda englobou a sociedade, que passou a analisar com mais cuidado as situações cotidianas dos pacientes 
doentes mentais e suas famílias.

A cobertura completa da abertura do XXIX CBP você encontra no site do Congresso - www.cbpabp.org.
br - ou na edição de amanhã do CBP Express.
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O trabalho de um ano finalmente se materializou. O XXIX 
CBP começou com a marca do sucesso. Mais do que um evento 
de ensino continuado, o XXIX CBP é uma oportunidade ímpar 
de relacionamento, integração e aprimoramento profissional e 
cultural de todos nós psiquiatras.

Uma programação diversificada e pensada para o cresci-
mento profissional foi montada especialmente para este Con-
gresso que, diferente dos demais, primou também pelo rela-
cionamento com a sociedade e entidades médicas.

O lançamento dos projetos A Sociedade contra o preconcei-
to e Craque que é craque não usa crack mostra a preocupação 
da ABP com a qualidade de vida de nossa população, com o 
atendimento ao dependente químico e, principalmente, com o 
futuro das gerações.

Os projetos foram lançados num dia especial para o Brasil. 
Também nessa quarta-feira, a Organização das Nações Unidas 
divulgou os resultados da última pesquisa sobre o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). Ele mostra que, desde 1996, 
o Brasil cresceu quatro posições no ranking. Nesse avanço, pas-
sou de um País de médio para alto IDH. No entanto, o ritmo de evolução do índice diminuiu na última década. 
Entre 1980 e 2011, o IDH brasileiro aumentou por ano 0,86. Nos últimos 10 anos, baixou para 0,69 ao ano. A 
queda da velocidade mostra, principalmente, que o País chegou em um estágio onde os avanços já são mais 
difíceis, mais demorados e requerem mais investimento para alcançar os mais pobres entre os pobres. 

É necessário também mais investimento e politicas públicas eficientes para tirar da linha do preconceito e 
marginalidade os doentes mentais e os dependentes químicos. Além disso, é fundamental o direcionamento 
de recursos para a pesquisa e desenvolvimento de projetos na área da psiquiatria. Um País sem pesquisadores 
e projetos é um país fadado ao ostracismo e estagnação de metas de bem estar social.

Nós psiquiatras que também sofremos preconceitos por dedicar a vida profissional a uma parcela da po-
pulação vista com desconfiança, precisamos fortalecer nosso engajamento na luta por uma politica de saúde 
mental justa e igualitária. Uma politica universal, presente em todas as regiões do País e principalmente hu-
manizada.

Neste XXIX CBP queremos deixar nossa marca neste processo que se inicia com o lançamento do A Socie-
dade contra o preconceito e Craque que é craque não usa crack.

Um bom Congresso a todos e todas!
Antônio Geraldo da Silva

Presidente da ABP

CBP express é uma publicação 
da ABP para o XXiX Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria
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Parceiros da ABP recebem homenagem

A Associação Brasileira de Psi-
quiatria reuniu representan-

tes da indústria farmacêutica para 
apresentar a programação e o 
planejamento estratégico do XXX 
Congresso Brasileiro de Psiquiatria, 

que será realizado em Natal (RN), 
em outubro de 2012.

Além do XXX CBP, a indústria 
farmacêutica também acompa-
nhou a apresentação dos produtos 
da ABP desenvolvidos para as áreas 

de comunicação e formação 
profissional do psiquiatra – 
Jornal PH, as revistas RDP 
(Debates em Psiquiatria) e 
RBP (Brasileira de Psiquiatria), 
PEC (Programa de Educação 
Continuada) e programa Psi-
quiatra em Formação.

O presidente Antônio 
Geraldo da Silva afirmou que 
os projetos da ABP para 2012 

10h às 12h
Campanha Contra o 

Estigma: A sociedade 
contra o preconceito

Conversando com Ruy Castro
Coordenadores: 

Antônio Geraldo da Silva (DF) e Analice 
de Paula Gigliotti (RJ)

10h às 12h
Como Eu trato

Tema: Como eu trato depressão
Palestrante: Pedro Antônio Schmidt 

do Prado Lima (RS)
Presidente: Helena Maria Calil (SP)

14h30 às 15h30
Tema: O estigma na esquizofrenia e 

nos psiquiatras 
Conferencista: Wagner Gattaz (SP)

Presidente: Fátima Vasconcellos (RJ)

15h30 às 16h30
Campanha Contra o 

Estigma: A sociedade 
contra o preconceito
Conversando com Luciano do Valle

Coordenador: 
Antônio Geraldo da Silva (DF)

15h às 18h
Tema: A relação entre estresse e 

transtornos por uso de substâncias
Conferencista: Kathleen T. Brady (USA)

Presidente: Analice de 
Paula Gigliotti (RJ)

18h às 19h
Tema: Progressos recentes nas 

pesquisas do transtorno bipolar
Conferencista: Eduard Vieta (Spain)

Presidente: Rogério Aguiar (RS)

17h às 19h
Como Eu Faço

Tema: Como eu faço terapia cognitiva 
comportamental

Palestrante: Irismar Reis de 
Oliveira (BA)

Presidente: Melanie Ogliari Pereira (RS)

17h às 19h
Simpósio de Entidade 

internacional
Tema: A situação atual da psiquiatria 
em Portugal  (Sociedade Portuguesa 

de Psiquiatria e Saúde Mental)
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são abrangentes e atendem às de-
mandas dos associados, que a cada 
dia participam mais efetivamente 
no planejamento das ações estra-
tégicas da entidade.

Além da apresentação, o presi-
dente da ABP premiou os maiores 
parceiros da Associação nas áreas 
de investimento financeiro e edu-
cação continuada. 

O quatro principais investi-
dores da ABP receberam placas e 
certificados e os quatro mais im-
portantes parceiros em educação 
continuada receberam placas.

Todos os parceiros receberam 
certificados.

Entidades Médicas se mobilizam por melhor 
atendimento ao doente mental

Mais de 25% da população bra-
sileira necessitam de algum 

tipo de atendimento psiquiátrico. 
O dado foi revelado pelo presiden-
te da Associação Brasileira de Psi-
quiatra, Antônio Geraldo, durante 
o Fórum de Entidades Médicas. 

Segundo Antônio Geraldo, os 
dados do Ministério da Saúde es-
tão equivocados ao indicarem que 
os 1562 Caps (Centros de Atendi-
mento Psicossocial) existentes no 
país atendem 67% da população 
que precisam de acompanhamen-
to psiquiátrico. “Seiscentos desses 
Caps não têm médicos e a maioria 
não tem psiquiatra”, afirmou. Para 
Antônio Geraldo, seriam neces-
sários mais de 92 mil Caps para 
atender as 46 milhões de pessoas 
que precisam de atendimento em 
saúde mental no Brasil. “Isso não é 
inteligente. Basta pegar os postos 
de saúde e colocar equipe de saú-
de mental dentro. Devemos fazer 
isso por que cinco das dez maiores 
causas de afastamento do trabalho 
são por doenças mentais”.

A falta de uma rede adequada 
para receber o paciente tem leva-
do muitas pessoas ao Judiciário. 
Segundo o presidente do Conselho 
Federal de Medicina, Roberto Luiz 
D’Ávila, essa procura não é apenas 
por medicamentos caros ou novos 

tratamentos. “O remédio mais 
demandado hoje, no Judiciário, 
chama-se aspirina. Depois, vem 
o protetor solar. Em seguida, as 
fraldas descartáveis. Todos esses 
itens constam da farmácia básica 
e deveriam ser distribuídos nos 
municípios”. Para Roberto D’Ávila, 
vive-se uma crise grave no setor 
público. “De cada quatro ou cinco 
reais, gastos apenas um chega ao 
paciente”.

Na opinião do presidente da 
Federação Nacional dos Médicos, 
Cid Célio Carvalhaes, parte da crise 
envolvendo o setor público deve-
-se a uma dicotomia presente na 
Constituição Federal. Segundo 
Carvalhaes, o constituinte diz que 
saúde é direito de todos os cida-
dãos e obrigação do Estado, mas, 

em seguida, admite o acesso à me-
dicina suplementar. “Partimos do 
princípio de que temos verba insu-
ficiente para a saúde. Aí, entramos 
na lógica da medicina privada, que 
é mais perversa, mais injusta, por 
que restringe o atendimento em 
busca de lucros”, afirmou.

Para o presidente da Associa-
ção Médica Brasileira, Florentino 
Cardoso, um dos erros cometidos 
pelo gestor público no atendimen-
to ao doente mental foi a extinção 
de leitos psiquiátricos para o aten-
dimento exclusivo em Caps.

As Entidades Médicas vão con-
tinuar mobilizadas pela melhoria 
do atendimento ao paciente doen-
te mental. Um Fórum já está con-
firmado para a XXX edição do CBP, 
em 2012, em Natal/RN.



“A estrutura física 
está boa, tem espaço 
suficiente. quanto à 
programação, tem 
para todo mundo. 
Minha especialidade 
são as crianças e 
adolescentes e, 
neste quesito, a 
programação está 
muito boa.”
Dênio Lima, psiquiatra –
 Brasília/DF
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“Atendendo às 
expectativas, a 
programação está 
muito boa, muito bem 
organizado, os horários 
sendo cumpridos. 
Eu sou psiquiatra da 
infância e adolescência 
e acho que tá 
atendendo bem. Pelo 
que eu vi, tem também 
coisas novas, a respeito 
da questão jurídica. 
Estou achando muito 
interessante.”
Ana Christina Mageste, 
psiquiatra – Belo Horizonte/MG

O Congresso Basileiro de Psiquiatria oferece aos congressistas serviço de transporte diário 
entre os hotéis credenciados e o Riocentro Exhibition & Convention Center, conforme os 

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

ROTAS E 
HORÁRIOS

02 de
Novembro

03 e 04 de
Novembro

05 de
Novembro

ROTA 1

Copacabana 
Sofitel Debret

Rio Othon 
Tulip Regente 

Pestana
Tulip Inn

Califórnia

07:00h
08:00h

07:30h
08:00h

07:30h
08:00h

ROTA 2

Leblon / ipanema 
Marina 

Palace Praia 
Ipanema

Sol Ipanema

07:00h
08:00h

07:30h
08:00h

07:30h
08:00h

ROTA 3

São Conrado
Royal Tulip Rio 

de Janeiro
Sheraton Rio

07:15h
08:15h

08:00h
08:30h

08:00h
08:30h

ROTA 4

Barra Praia
Praia Linda

Royalty Barra 
Sol da Barra 

Windsor Barra 
Sheraton Barra 

Tropical

07:15h
08:15h

08:00h
08:30h

08:00h
08:30h

ROTA 5

Barra /
Av. Américas

Bourbon Barra 
Barra First 
Paradiso 

Transamérica

07:15h
08:15h

08:00h
08:30h

08:00h
08:30h

ROTA 6

Recreio
Villa Del Sol

Mikonos

07:15h
08:15h

08:00h
08:30h

08:00h
08:30h

AtiVidAdE

Líder comunitário pede união 
na luta contra o crack

Um dos grandes inimigos na luta 
contra o crack é a indústria que 

fabrica, nos laboratórios improvisa-
dos em fundos de quintais, a droga. 
A afirmação foi feita pelo coorde-
nador da Central Única das Favelas 
(CUFA) do Rio Grande do Sul, Ma-
noel Soares, durante o lançamento 
da campanha “Craque que é craque 
não usa crack”, no primeiro dia do 
XXIX Congresso Brasilerio de Psi-
quiatria.

Segundo Soares, para fazer 
frente a essa rede, é preciso cons-
truir uma estratégia que desenvolva 
tecnologias sociais que per-
mitam aos psiquiatras, por 
meio de interlocutores (como 
ONGs e associações de mora-
dores), entrar nas comunida-
des e acessar as famílias mais 
vulneráveis ao problema. A 
partir daí, na avaliação de So-
ares, deve-se começar a for-
talecer a família do usuário 
para, só depois, trabalhar o 
próprio usuário. Para Manoel 
Soares, se a família não for 
alcançada primeiro, não se 
obterá sucesso no tratamen-
to do usuário.

 A maneira como a Asso-
ciação Brasileira de Psiquia-
tria vem tratando o assunto, 
com o lançamento da campa-

nha “Craque que é craque não usa 
crack”, foi elogiada por Soares. Ele 
ressaltou, ainda, que é preciso que a 
campanha entre na vida dos jovens. 
“Precisamos desencastelar essas 
ideias, principalmente essa. Ela tem 
que chegar dentro da comunidade, 
tem que fazer parte do dia-a-dia das 
pessoas”, afirmou.  O coordenador 
se propôs a ser a conexão neces-
sária para a realização de mutirões 
psiquiátricos nas comunidades ca-
rentes. 

Com a experiência que adquiriu 
em comunidades pobres do país, 

Manoel Soares afirmou que é preci-
so estabelecer uma relação entre os 
profissionais de saúde mental e os 
religiosos. Segundo Soares, muitas 
instituições religiosas não conse-
guem compreender como o conhe-
cimento do psiquiatra pode auxiliar 
no tratamento do usuário de droga. 
Por outro lado, há muitos profissio-
nais de saúde mental que ignoram 
o poder das instituições religiosas. 
“Tem igreja que consegue fazer o 
cara ficar quatro, cinco anos abs-
tinente. Precisamos entender que 
tecnologia social é essa”, disse.

Manoel Soares, da CUFA, fala sobre o combate ao tráfico nas comunidades carentes


