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A ESQUIZOFRENIA 
E O USO DE 
MEDICAMENTOS. P>3

O PROBLEMA 
DO CRACK
NA SOCIEDADE. P>3

Eric Kandel fala sobre pesquisa em 
“ratos esquizofrênicos”

Cerca de mil pessoas lotaram 
a sala 202 do RioCentro, na 

manhã de sexta-feira (4),  para 
ouvir o neurocientista austría-
co, naturalizado americano, Eric 
Kandel. Vencedor do prêmio 
Nobel de Medicina de 2000,  
por seus estudos sobre a me-
mória humana, Kandel explicou 
aos congressistas detalhes da 
pesquisa desenvolvida por sua 
equipe, que usa camundongos 
geneticamente modificados para 
testar medicamentos contra a 
esquizofrenia.

Eric Kandel explicou que 
a pesquisa consiste em averi-
guar os sintomas cognitivos (a 
dificuldade de organizar idéias 
e trabalhar) e negativos (reclu-
são, isolamento social e falta de 
motivação) da esquizofrenia em 
camundongos. Ele disse não ser 
possível fazer a avaliação de res-
postas em relação aos sintomas 
positivos (ilusões, alucinações e 
loucura) por causa da dificulda-
de de observação, “não há como 
saber se um camundongo está 

tendo ilusões ou alucinações”, 
explicou Kandel.

O cientista afirmou que é 
possível observar nos camun-
dongos características seme-
lhantes às observadas na maio-

ria dos esquizofrênicos, como 
problemas de memória de curto 
prazo, de interação social e de 
baixa motivação. Uma das con-
clusões a que ele chegou com a 
pesquisa é que é possível utilizar 

camundongos para estudar ou-
tros transtornos mentais com-
plexos e não só a esquizofrenia.  
“Espero que isso leve a uma nova 
síntese para a psicologia cogniti-
va, que é uma parte poderosa, 
que fornece a plataforma para 
explicar o fenômeno mental”, 
afirmou o cientista, que também 
defendeu mudanças de para-
digmas para maior integração 
entre psiquiatria, neurociência e  
psicologia.

Antes de começar a explica-
ção dos estudos científicos, Kan-
del fez um breve relato sobre o 
início do seu interesse pela pes-
quisa, especificamente o estudo 
da memória humana.

www.cbpabp.org.br



“Está muito bem 
organizado, a 
infraestrutura está 
adequada. Como 
clínico geral, estou 
me aperfeiçoando e o 
que me chamou muito 
a atenção foram os 
novos medicamentos, 
além de alguns 
debates sobre a área 
jurídica.”
Antônio de Melo, clínico – 
Goiânia/GO
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sucesso – única palavra para definir o 
Congresso Brasileiro de Psiquiatria

Jogador deco participa do projeto “Craque 
que é craque não usa crack” 

O jogador Deco, do Fluminen-
se, visitou na tarde de sexta-feira 
a Exposição Paralela do XXIX CBP.

 Ao lado do presidente da As-
sociação Brasileira de Psiquiatria, 
Antônio Geraldo da Silva, ele  dis-
tribuiu autógrafos e ainda se en-
gajou na campanha da ABP “Cra-
que que é  craque não usa crack”.

 O objetivo da campanha é 
alertar a sociedade sobre os ma-
les causados pelo crack e pela de-
pendência química.
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O XXIX CBP se encerra hoje com um saldo mais do que positivo 
de debates e participação.

Foram 365 dias de planejamento, reuniões, encontros, análises 
e muito trabalho para finalizar uma programação que efetivamente 
trouxesse para o centro do debate psiquiatras e sociedade.

Lançamos, durante estes quatro dias, ideias que serão promisso-
ras num cenário de participação da Psiquiatria em políticas públicas 
para promoção da saúde mental. Os projetos “A Sociedade contra 
o Preconceito”, “Craque que é craque não usa crack” e a atividade 
“Como eu faço” e “Como eu trato”, entre outras ações desenvolvi-
das, mostram que o caminho de interação com o psiquiatra é fun-
damental tanto para o ensino continuado quanto para a integração 
com a sociedade.

Destaque também para a participação de Eric Kandel, prêmio 
Nobel de Medicina, que, pela primeira vez, participa de um evento 
científico na América Latina.

Não podemos nos encastelar em nossos consultórios, clínicas e hospitais e deixar de falar diretamente 
com a sociedade e também com jornalistas e meios de comunicação.

Precisamos ocupar mais ativamente nosso espaço. É fundamental que mudemos a cultura do estigma 
contra o psiquiatra e, por consequência, contra o doente mental. Somos médicos de uma parcela da po-
pulação portadora de doenças desconhecidas do “grande público”, como caracteriza a imprensa. Mas, na 
realidade, somos médicos de doentes da “cabeça” – como bem caracterizou Ferreira Gullar no talk-show 
de abertura do CBP -, como os cardiologistas são médicos de quem sofre do coração, os pneumologistas 
tratam de asma e DPOC, por exemplo. Então por que somos tratados de forma diferente e nossos pacientes 
também?

A medicina moderna apresenta soluções farmacológicas para quase 100% das doenças e nós temos 
que aplicar estas alternativas, e outras que fazem parte da nossa formação acadêmica, de forma eficiente.

Ao mesmo tempo precisamos unir nossas vozes na defesa do psiquiatra e da psiquiatria.
Neste XXIX CBP, conseguimos mostrar que unidos somos fortes e uníssonos. Não podemos nos afastar 

destas metas, caso contrário, seremos novamente estigmatizados como médicos de “loucos”. Somos psi-
quiatras e com orgulho da nossa especialidade.

Até 2012 em Natal!
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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PrEConCEito

PrEConCEito

9h às 10h
Tema: Avanços na neurobiologia 

da depressão
Conferencista: Carlos A. Zarate Jr. (USA)

Presidente: Miguel R. Jorge (SP)

10h às 11h
Tema: Conflitos de interesse: como 

devem os psiquiatras lidar com a 
indústria farmacêutica?

Conferencista: Bruce Hershfield (USA)
Presidente: William Dunningham (BA)

9h às 11h
Campanha Contra o 

Estigma: a sociedade 
contra o preconceito

Conversando com Cassia Kiss
Presidente: Fátima Vasconcelos (RJ)

 
9h às 11h

Como Eu trato
Tema: Como eu trato 
dependência química

Palestrante: Ronaldo Laranjeira (SP)
Presidente: Juberty Antonio de 

Souza (MS)

11h30 às 12h30
Tema: Implicações ao classificar 

transtornos mentais
Conferencista: Norman Sartorius 

(Switzerland)
Presidente: Miguel R. Jorge (SP)

11h30 às 13h
Tema: Qual a importância do bom 

relacionamento com a imprensa para 
nossa especialidade.

Palestrante: Leandro Fortes (DF)
Coord.: Lucia Fernandes (DF) 

11h30 às 13h30
Como Eu trato

Tema: Como eu trato TDAH
Palestrante: Paulo Mattos (RJ)

Presidente: Iane Kestelman (RJ)
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H o J Eitiro shirakawa defende uso de 
medicamentos para tratar doenças mentais

osmar terra defende maior controle das 
fronteiras pra combater o tráfico de drogas

“Não foi nenhum aconteci-
mento social ou cultural que 

fez com que os hospitais psiqui-
átricos fossem esvaziados, mas 
sim o uso de medicamentos”. A 
afirmação foi feita pelo Dr. Itiro 
Shirakawa, vice-presidente da 
Associação Brasileira de Psiquia-
tria, durante a atividade “Como 
eu trato esquizofrenia”, na tarde 
de sexta-feira (4), no XXIX CBP. 
Segundo o Dr. Shirakawa, a medi-
cação é fundamental para que o 
paciente que sofre de esquizofre-
nia não tenha recaídas.

O médico falou, em sua apre-
sentação, sobre o uso de medica-
mentos, os efeitos esperados e os 
efeitos colaterais e fez recomen-
dações aos congressistas sobre as 
dosagens medicamentosas.

Outro assunto tratado pelo 
Dr. Shirakawa foi a transformação 

mas gerados pelo uso de drogas. 
O deputado também afirmou 
que a Lei Antidrogas brasileira é 
de 2006 e que, de lá pra cá, no 
mínimo, triplicou o número de 
usuários de crack. Segundo o de-
putado, o governo federal não 
sabe o que fazer. “O governo fe-
deral está paralisado pelas con-
tradições ideológicas e filosóficas 
que tem com essa questão”.  A 

O deputado federal Osmar 
Terra participou, na sexta-feira 
(4), de atividade especial que 
discutiu a psiquiatria e o usuá-
rio de crack sob o ponto de vista 
das políticas públicas. Segundo o 
deputado, no Rio Grande do Sul, 
em 1997, não havia nenhum caso 
policial ou médico registrado de 
crack no Estado. Hoje, de acordo 
com Terra, metade dos homicí-
dios no Rio Grande do 
Sul tem relação dire-
ta ou indireta com a 
droga. “Ou é o cara 
que comete latrocí-
nio para comprar cra-
ck ou o sujeito que é 
morto pelo tráfico, 
porque não paga a dí-
vida”, afirmou.

Na avaliação de 
Osmar Terra, os Caps 
(Centros de Assistên-
cia Psicossocial) não 
resolvem os proble-

dos Caps (Centros de Assistência 
Psicossocial) em única opção de 
acompanhamento de doentes 
mentais da rede pública, após 
o fim dos leitos psiquiátricos. 
Para Itiro Shirakawa, a partir daí, 
“voltou-se àquele tempo em que 
os doentes mentais tinham de fi-
car trancados em casa. E, então, 
vimos surgir casos em São Paulo, 
por exemplo, como o do rapaz 
que matou o cartunista Glauco 
ou o outro que pegou uma faca 
na prateleira do supermercado 
e matou o velhinho que estava 
atrás dele, por achar que estava 
sendo perseguido”.

Itiro Shirakawa afirmou que 
foi para lutar por mudanças no 
atendimento do doente mental 
que ele aceitou formar uma cha-
pa como vice-presidente e  dispu-
tar a direção da ABP.

solução do problema, para Os-
mar Terra, começa com uma ar-
ticulação nacional em torno do 
combate ao uso de drogas. “Te-
mos que ter políticas muito mais 
abrangentes. Nós temos 17 mil 
quilômetros de fronteira e 900 
homens para vigiá-la. Os Estados 
Unidos tem fronteira de 3 mil qui-
lômetros com o México e 30 mil 
homens para vigiá-la”, afirmou.



“Gostei muito. revi 
meus amigos de 
tempos antigos. assisti 
palestras muito boas. 
a do Valentim Gentil 
Filho eu gostei muito. 
Eu aproveitei bem o 
Congresso.”
Geraldo Moxotó, psiquiatra – 
Rio de Janeiro/RJ
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“o Congresso foi 
muito bom. Muito 
organizado. É a 
primeira vez que 
participo e não 
tenho nada a falar 
de forma negativa. 
amanhã (sábado), 
ainda vou fazer um 
curso. a minha área 
de maior interesse 
é a sexualidade e 
a programação do 
Congresso foi boa.”
Mário Rubens Amaral, 
psiquiatra – São Paulo/SP

XXX CBP

Comitê já começou a organizar 
o XXX CBP, em natal

O XXIX Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria chegou ao fim. 

Nos quatro dias de evento, a pro-
gramação variada e a excelente 
infraestrutura do local chamaram 
a atenção dos congressistas. Ago-
ra, é hora de começar a pensar em 
Natal, cidade que vai sediar o XXX 
CBP, em 2012. E os preparativos 
para o maior congresso de psi-
quiatria da América Latina no Rio 
Grande do Norte já começaram.

O Comitê Organizador Local, 
formado pelas doutoras Regina 
Miranda, Mirna Chaves e Nadira 
Hazboun, está trabalhando em 
conjunto com a ABP para garan-
tir que o CBP de 2012 seja tão ou 
mais bem sucedido que este.

De acordo com a Dra. Regina 
Miranda, já foi foram feitos con-
tatos com a Secretaria de Turismo 
do Estado, a Empresa Potiguar de 
Promoção Turística e com o Natal 
Convention Bureau com a finalida-
de de estabelecer uma coopera-
ção para o XXX CBP.

Na edição do CBP 2011, um es-
tande com folders, vídeos e comi-
da típica do Rio Grande do Norte 
foi montado na área de exposi-
ções para divulgar o próximo Con-
gresso. A beleza de Natal animou 
os congressistas que, segundo a 
Dra. Miranda, garantiram partici-
pação em 2012.

Uma das demandas do Comitê 
local era quanto à construção de 
um túnel ligando o prédio princi-
pal do Centro de Convenções de 
Natal a um pavilhão secundário, 
o que já está sendo feito pelo 
governo do Estado. Dra. Miranda 

explica que a obra era fundamen-
tal para facilitar o deslocamento  
dentro do complexo.

Conhecida por suas belas 
praias, dunas e por abrigar o 
maior cajueiro do mundo, Natal 
sediará pela primeira vez um CBP 
e os atrativos turísticos da cidade 
devem contar na decisão de par-
ticipar do XXX Congresso Brasi-
leiro de Psiquiatria. Dra. Miranda 
afirma que o congressista que for 
a Natal será muito bem recebido. 
“O povo de Natal é conhecido por 
ser hospitaleiro, tratamos muito 
bem os nossos visitantes. Sem 
falar no clima da cidade, que não 
tem grandes variações de tem-
peratura durante o ano e que, na 
época do congresso, estará muito 
agradável”.

O congressista que participar 
do XXX CBP também não terá pro-
blemas com hospedagem. Segun-
do a Dra. Regina Miranda, Natal é 
a capital com o maior número de 
leitos do setor hoteleiro no Nor-
deste. Ela ressalta também que o 

Centro de Convenções da cidade 
está localizado no bairro de Pon-
ta Negra, na via costeira, próximo 
dos melhores hotéis e também da-
queles com preços mais atrativos. 

Sobre a experiência no XXIX 
CBP, Regina Miranda afirma que 
quer aproveitar em Natal a ideia 
das várias áreas de descanso 
montadas no RioCentro, inde-
pendentes da estrutura ofereci-
da pelos expositores. Ela diz que 
também pretende manter a pra-
ça de alimentação bem próxima 
dos estandes.

“A minha expectativa é que o 
XXX CBP tenha um grande núme-
ro de inscritos e que as pessoas 
aproveitem também para curtir as 
características da cidade. E outra 
coisa é que o CBP tem sido muito 
organizado, melhora a cada ano, e 
tem tido uma programação cientí-
fica excelente. Isso naturalmente 
atrai muita gente. Este Congresso, 
no Rio de Janeiro, foi muito bom e 
o de Natal espero que seja ainda 
melhor”, finalizou.


