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Ruy Castro fala sobre estrelas 
vítimas do alcoolismo

O segundo dia do XXIX Con-
gresso Brasileiro de Psiquia-

tria começou com uma conversa 
com o jornalista e escritor Ruy 
Castro, vencedor de quatro prê-
mios Jabuti, entre eles, pelos 
livros “Estrela Solitária”, sobre 
a vida do jogador Mané Garrin-
cha, e “Carmem”, biografia de 
Carmem Miranda. A conversa fez 
parte das atividades da campa-
nha “A Sociedade Contra o Pre-
conceito”, lançada pela ABP na 
quarta-feira (2). 

Antes de contar histórias 
das vidas de Mané Garrincha e 
Carmem Miranda, Ruy Castro 
falou sobre a sua experi-
ência pessoal com o alco-
olismo. Sem beber há 23 
anos, o jornalista disse que 
não teve motivos especiais 
que o levassem ao vício. 
Ele negou que tivesse sido 
influenciado por amigos e 
contou que o fato de ter 
dinheiro, aliado ao prazer 
que sentia, foi fundamental 
para o aprofundamento do 
vício.

A experiência pessoal 
despertou o interesse do 
jornalista pela vida de pes-
soas que passaram pelo 
mesmo problema. Sobre 
Mané Garrincha, o autor 
afirmou que o contato 
do jogador com a bebida 
começou muito antes da 
fama, “Garrincha nasceu 
alcoólatra”. 

Mané Garrincha se des-

tacou no Botafogo e viveu seu 
auge futebolístico entre os anos 
de 1964 e 1972. Depois desse 
período, foi encontrado várias 
vezes embriagado nas ruas e le-
vado para clínicas, que, segundo 
Ruy Castro, não estavam prepa-
radas para lidar com o problema. 
“Depois de três dias numa clínica, 
ele recebia alta e voltava para as 
ruas. Garrincha era uma figura 
notória e as pessoas começaram 
a identificar ele como perdedor, 
como alguém que deveria ser 
descartado. Todos os estigmas 
do alcoolismo foram aplicados a 
ele”. Garrincha morreu em 1983, 

pobre e sem prestígio.
Sempre identificada pela 

cesta de frutas que levava na ca-
beça, Carmem Miranda teve car-
reira de sucesso no Brasil e nos 
Estados Unidos. Apesar disso, os 
problemas da cantora com álcool 
eram menos comentados, segun-
do Ruy Castro. 

Além de enfrentar o alcoolis-
mo, Carmem também era depen-
dente de medicamentos contro-
lados e os dois vícios foram, mais 
tarde, apontados como possíveis 
causas de sua precoce morte por 
infarto, aos 46 anos, em agosto 
de 1955. “Ela estava deslumbra-

da com o sucesso. Era um suces-
so num grau que ela nuca havia 
imaginado. E, deslumbrada, acei-
tava tudo. Numa hora dessas, 
foram oferecidos remédios para 
diferentes situações. Medica-
mentos sobre os quais não havia 
estudos suficientes. Carmem Mi-
randa e muitos outros artistas fo-
ram usados como cobaias desses 
remédios”. 

Depois da dependência quí-
mica e de uma profunda depres-
são, a cantora passou a fazer 
uso excessivo de álcool e a de-
pendência, segundo Ruy Castro, 
aconteceu de “forma galopante”.
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“A iniciativa da 
Sociedade contra 
o Preconceito é 
muito boa. Não sabia 
que a ABP estava 
com este trabalho 
e quero participar 
como voluntária. A 
psiquiatria é muito 
cheia de preconceito e 
eu já participo de um 
projeto de palestras 
para a comunidade, 
na UFRJ, que tem o 
objetivo de diminuir 
esse estigma.”
Madalena Pizzaia, psiquiatra – 
Rio de Janeiro/RJ 
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Sem tolerância para o álcool

Psiquiatras em formação

Um grupo de 15 residentes está acompanhando todas 
as discussões do  XXIX CBP. Eles fazem parte do Progra-

ma de Desenvolvimento Profissional para Psiquiatras em 
Formação, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Volta-
do para estimular a atualização científica dos especialistas 
mais jovens, o Programa patrocina passagem aérea e hos-
pedagem no Rio de Janeiro dos residentes que se inscreve-
ram e foram selecionados. 

Supervisionados por preceptores integrantes do qua-
dro associativo da ABP, eles cumprem uma grade de ativi-
dades específicas durante todo o evento. Nesta quinta-feira, acompanharam a palestra do escritor Ruy 
Castro, que faz parte da campanha A Sociedade contra o Preconceito, lançada pela ABP.

O Programa de Desenvolvimento Profissional para Psiquiatras em Formação, da Associação Brasileira 
de Psiquiatria, que é coordenado por Alfredo Minervino, 2º tesoureiro da ABP, André Brasil, da Associação 
Baiana de Psiquiatria, e Sergio Tamai, coordenador de Saúde Mental do Estado de São Paulo, tem como 
objetivos ampliar o acesso à informação científica atualizada; facilitar o intercâmbio de ações e projetos dos 
diversos centros de formação profissional; atender o crescente interesse dos jovens psiquiatras por progra-
mas do tipo; e viabilizar o acesso a um evento científico de qualidade.
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou as dro-
gas pelo seu grau de periculosidade, seguindo critérios como 
o maior ou menor perigo tóxico, a maior ou menor capaci-
dade de provocar a dependência física, e a maior ou menor 
rapidez em que esta dependência se estabelece. O álcool é 
classificado no Grupo 2, junto com os barbitúricos, devido aos 
seus terríveis efeitos sobre a saúde e a grande dependência 
física e psíquica que provoca quando consumido em excesso. 
Só perde para o ópio e derivados.

Nesta quinta-feira, numa posição que merece toda a nos-
sa atenção, o Supremo Tribunal Federal decidiu que dirigir 
com concentração de álcool por litro de sangue igual ou su-
perior a 6 decigramas é crime sujeito à detenção, mesmo que 
o motorista não provoque risco a outras pessoas.  O ministro 
Ricardo Lewandowski, relator do processo, comparou o ato 
de dirigir embriagado com o porte ilegal de arma de fogo. 
Para ele, portar arma sem autorização é crime, mesmo sem 
que haja uma ameaça concreta a um terceiro.

A decisão da Suprema Corte brasileira se alia à posição da 
ABP, que é contrária ao uso de álcool por motoristas e vai mais além, critica as campanhas publicitárias de 
bebidas alcoólicas.

Não podemos aceitar que a sociedade seja bombardeada com imagens ilusórias e que não mostram os 
reais perigos do consumo de bebidas, seja para o organismo da pessoa, seja como protagonista de acidentes 
de trânsito.

Para motoristas, a quantidade aceitável de álcool é zero, sem negociação ou índices mínimos. Como en-
tidade que pode e deve influenciar as políticas públicas de saúde, precisamos nos posicionar contra medidas 
como o patrocínio da indústria do álcool a atividades esportivas e eventos que reúnam jovens. Devemos 
exigir que as leis atuais que determinam a proibição de venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol 
sejam mantidas, mesmo que isso contrarie a posição da FIFA para a Copa do Mundo de 2014.

Também devemos e podemos nos manifestar mais e melhor sobre as consequências do uso indiscrimi-
nado do álcool. Nosso protagonismo nesta luta é fundamental e necessário.

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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Publicidade de bebidas alcoólicas é 
questionada por especialistas

Durante a conversa com Ruy 
Castro, na atividade “A So-

ciedade contra o Preconceito”, 
o presidente da Associação Bra-
sileira de Psiquiatria, Antônio 
Geraldo da Silva, questionou a 
veiculação de campanhas publici-
tárias que incentivam o consumo 
de álcool. “As propagandas são 
muito chamativas, sempre com 
mulheres bonitas, pessoas feli-
zes, como se a bebida não fizesse 
mal”, afirmou.

O jornalista Ruy Castro con-
cordou que a campanha antita-
bagista é muito mais efetiva que 
a contra o uso de álcool. Quando 
era fumante, ele disse que chega-
va a se incomodar. “Me indignava, 
há alguns anos, essa histeria anti-

tabagista, pra mim isso não adian-
tava nada. E ficava mais indignado 
com a liberalidade sobre o uso de 
álcool”. O escritor foi vítima de 
um câncer na garganta, em de-
corrência do consumo de cigarro 
e bebida alcoólica. Hoje, ele não 
fuma, nem bebe mais.

Segundo Ruy Castro, o Brasil 
tem uma das legislações mais li-
berais do mundo em relação ao 
uso de bebidas alcoólicas. O autor 
lembrou que a Seleção Brasileira 
de Futebol recebe patrocínio de 
uma empresa que fabrica cerveja. 
Para ele, a prática esportiva não 
deveria estar associada ao uso de 
álcool. Ruy Castro também defen-
deu a Lei Seca. “As pessoas ques-
tionam, mas, nos Estados Unidos, 

11h às 12h
Tema: Ratos, homens e doença mental: 

modelando os sintomas negativos e 
cognitivos da esquizofrenia

Conferencista: Eric Kandel (USA)
Presidente: Antônio Geraldo da Silva (DF)

14h30 às 15h30
Tema: Aspectos translacionais do 

transtorno de pânico: 
da pesquisa à clínica

Conferencista: Antonio Egídio Nardi (RJ)
Presidente: Maria Tavares Cavalcanti (RJ)

15h30 às 16h30
Tema: Liderança médica no século 21

Conferencista: Dinesh Bhugra 
(United Kingdom)

Presidente: José G.V.Taborda (RS)

14h30 às 16h30
Como eu trato

Tema: Como eu trato esquizofrenia
Palestrante: Itiro Shirakawa (SP)

Presidente: Hélio Elkis (SP)

17h às 18h
Tema: O estadiamento clínico no 

transtorno bipolar
Conferencista: Flavio Kapczinski (RS)

Presidente: Helena Maria Calil (SP)

18h às 19h
Tema: Finalmente, uma psiquiatria 

sem adjetivos
Conferencista: Valentim Gentil Filho (SP)

Presidente:  Josimar Mata de 
Farias França (AL)

17h às 19h
Como eu trato

Tema: Como eu trato TOC e quando 
indico a psicocirurgia

Palestrante: Eurípedes C. Miguel (SP)
Presidente: Alberto Carvalho de 

Almeida (MT)

17h às 18h
Tema: A política da droga e o bem 
comum: revisando a evidência de 

intervenções efetivas
Conferencista: John Strang 

(United Kingdom)
Presidente:  Carlos Salgado (RS)

18h às 19h
Tema: Cannabis e psicose: 

quais são as ligações?
Conferencista: Zerrin Atakan 

(United Kingdom)
Presidente: José Alexandre de Souza 

Crippa (SP)
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caiu drasticamente o número de 
doenças associadas à bebida de-
pois da Lei Seca”. 

Para a vice-presidente da 
APERJ, Analice de Paula Gigliotti, 
as pessoas ainda não formaram 
uma consciência adequada sobre 
os males que o álcool oferece por 
que há uma margem de seguran-
ça no consumo, o que não aconte-
ce com o cigarro. Gigliotti concor-
dou ser absurdo que cervejarias 
patrocinem equipes esportivas.

A atividade com Ruy Castro 
fez parte da campanha “A Socie-
dade contra o Preconceito”, que 
pretende unir psiquiatras e cida-
dãos contra o estigma em relação 
ao doente mental e ao profissio-
nal de saúde.

luciano do Valle adere à campanha 
contra o preconceito

O locutor esportivo Luciano do 
Valle defendeu o trabalho do 

psiquiatra e o fim do preconceito 
contra o doente mental durante 
conversa com o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Psiquiatria, An-
tônio Geraldo da Silva. A atividade 
fez parte da campanha “A Socieda-
de contra o Preconceito” e encheu 
o auditório do RioCentro, nesta 
quinta-feira (3).

Vítima da bipolaridade, depres-
são e síndrome do pânico, Luciano 
confidenciou que quase abandonou 
a profissão na África do Sul, na vés-

pera da Copa do Mundo de Futebol 
de 2010, por não se sentir em con-
dições de trabalhar. “Eu perdi para a 
depressão por uns três a zero, e per-
di com gente que eu amava muito. E 
vou ser sincero para vocês, hoje, eu 
só estou mais ou menos equilibrado 
graças à minha psiquiatra”.

Luciano do Valle se colocou à 
disposição para participar de cam-
panhas que ajudem a acabar com 
o estigma contra o doente mental. 
O locutor também defendeu o uso 
das mídias, principalmente da tele-
visão, para divulgar o trabalho da 

psiquiatria e esclarecer a população. 
Com quase 49 anos de carrei-

ra esportiva, Luciano do Valle se 
declarou favorável ao acompanha-
mento psiquiátrico de jogadores 
de futebol. “Assim como tem pre-
parador físico, nutricionista e ou-
tros profissionais, os times têm de 
ter um psiquiatra acompanhando 
os garotos”. 

O locutor disse ser um contras-
senso a propaganda de álcool asso-
ciada ao esporte e citou Pelé como 
um exemplo de bom profissional 
dentro e fora dos campos.



“estou achando 
muito organizado. 
A programação está 
bem interessante, para 
um público muito 
diverso também. 
minha expertise é 
dependência química 
e estou percebendo 
que, este ano, está 
maior a dedicação a 
essa área.”
Marcelo Machado, psiquiatra – 
Recife/PE
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“A programação está 
perfeita. Hoje (quinta-
feira), eu vi depressão. 
ontem (quarta-feira), 
assisti outras tantas 
palestras. está tudo 
muito bem organizado. 
estão todos de 
parabéns.” 
Maria Luíza Magalhães, 
terapeuta – São Luís/MA

FotoS

Auditório lotado para as mesas 
redondas do XXIX CBP

Congressistas movimentam a 
área de exposição

Congresso reúne psiquiatras e profissionais 
de saúde de todo o país

Estudantes aproveitam para 
colocar o conhecimento em 

dia no XXIX Congresso

Congressistas 
aproveitam 
a praça de 
alimentação

Meninos do AfroReggae 
animam o primeiro dia 

do Congresso

Luiza Tomé e Ferrera Gullar 
na solenidade de abertura 

do XXIX CBP

CoNHeCimeNto

educação à distância

Lançado oficialmente no XXIX 
CBP, o PROPSIQ é um programa 

de atualização em psiquiatria de-
senvolvido em parceria pela Asso-
ciação Brasileira de Psiquiatria e 
a Artmed Panamericana Editora, 
por meio do SEMCAD®.

O PROPISQ tem o objetivo 
de abordar permanentemente as 
mudanças e avanços da especia-
lidade. No primeiro ciclo, que já 
está disponível, os artigos refle-
tem o atual momento da Psiquia-
tria de forma abrangente. 

O ingresso no Ciclo 1 do PROP-
SIQ pode ocorrer em qualquer 
momento, ao longo dos 12 meses 
de vigência do ciclo, bem como 
de qualquer lugar do país, pois os 
módulos são entregues em casa. 
A ABP outorgará certificado de 
120 horas/aula aos aprovados na 
avaliação final de cada ciclo, além 
de acumular pontos para a revali-

dação de título de especialista.
Para os organizadores -  Anto-

nio Egidio Nardi, Antônio Geraldo 
da Silva e João Quevedo -, os te-
mas do Ciclo 1 do PROPSIQ foram 
escolhidos a partir da amplitude 
de conhecimentos, fundamen-
tais ao desempenho profissional, 
baseados na prática diária do psi-
quiatra. “Para os artigos, foram 
escolhidos os mais importantes 
pesquisadores em cada tópico”, 
explica Antonio Egidio Nardi.

Na opinião de João Queve-
do, o PROPSIQ oferece ao mé-
dico as ferramentas necessárias 
para uma reciclagem de conhe-
cimentos.

Os inscritos têm acesso ao e-
-learning, um ambiente virtual de 
aprendizagem. Nele, é possível 
encontrar o Clipping Medicina, 
com informações específicas para 
cada área de atuação: entrevistas 

com especialistas; notícias cien-
tíficas e eventos relevantes; e as 
plataforma Dynamed, um dos três 
bancos de dados da área médica 
mais completos do mundo, com 
acesso irrestrito a mais de três mil 
tópicos clinicamente organizados. 
Outra vantagem é o desconto de 
15% na compra de livros do catá-
logo do Grupo A, que inclui Art-
med, Artes Médicas e McGraw 
Hill. Outras informações no site 
www.semcad.com.br.

As fotos do XXiX CBP estão disponíveis no site: www.cbp.org.br 


