




Mensagem do Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria

Estamos a menos de dois meses do início do XXX Congresso Brasileiro de Psiquiatria, a ser realizado 
em Natal, de 10 a 13 de outubro próximo, e temos a certeza de termos cumprido nossa principal 
meta: oferecer aos 6.000 congressistas um evento organizado cuidadosamente e um programa 
cien� fi co atual e focado na prá� ca clínica. 

O tema do XXX Congresso Brasileiro de Psiquiatria apresenta uma síntese do trabalho que vem 
sendo desenvolvido pela Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP, a en� dade representa� va dos 
psiquiatras brasileiros.  “Psiquiatria, ciência e prá� ca médica”, tema central do Congresso, foi o pilar 
para a elaboração de um programa cien� fi co que, em 2012, reunirá, em mais de 150 sessões, nomes 
de referência em suas áreas de atuação. Durante 4 dias, a atenção dos psiquiatras brasileiros estará 
voltada para os grandes temas da nossa especialidade visando oferecer aos colegas atualização 
profi ssional para sua prá� ca clínica e os avanços no campo da pesquisa cien� fi ca. Nomes como 
Florence Thibaut e Frank Bellivier (França), Glen Baker, James Kennedy e Serdar Dursun (Canadá), 
José Luís Ayuso Gu� érrez (Espanha), Michael Brammer (Reino Unido) e Siegfried Kasper (Austria) 
estarão em Natal, proferindo conferências ao lado de grandes especialistas do nosso país - os 
colegas Carmita Abdo, José Geraldo Vernet Taborda e Luiz Augusto Rohde que apresentarão suas 
conferências sobre “sexualidade”, o “sistema de saúde mental no país, seu funcionamento e prá� ca 
forense” e “diagnós� co psiquiátrico - DSM-5 e Cid 11”.

Temos muitos mo� vos para assegurar a todos os congressistas que teremos em Natal 
mais uma edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria  plena de êxito:  pela qualidade dos 
palestrantes e pelo conjunto da programação cien� fi ca que apresentará também  16 sessões 
como eu trato e como eu faço..., 15 cursos, 36 mesas redondas, ofi cinas de ensino, simpósios 
internacionais, workshops, sessões de laudos psiquiátricos, sessões de casos clínicos, vídeos e 
cerca de 600 trabalhos de pôsteres! 

Nessa cidade de grandes belezas naturais que tem um povo caloroso, preparamos o cenário 
ideal para o nosso encontro:  serão 04 dias sobre temas da nossa especialidade em aulas e 
debates em torno da ciência, é� ca, medicina do trabalho e polí� cas públicas e um programa 
que oferece aos psiquiatras a possibilidade de imediata aplicação em sua prá� ca clínica dos 
temas aprendidos.  E, com o obje� vo de ajudar no combate e na prevenção ao uso de drogas 
pelos jovens e diminuir o es� gma com relação ao doente mental e ao Psiquiatra, esse ano, o 
Simpósio do Presidente contemplará os projetos desenvolvidos pela Associação Brasileira de 
Psiquiatria - ABP: “Craque que é craque não usa crack”, “A sociedade contra o preconceito” e 
“Psicofobia é um crime”. 

Enfi m, o XXX Congresso Brasileiro de Psiquiatria é o resultado do esforço conjunto da ABP e da 
ANP em prol do nosso encontro anual que já se consolidou como o maior congresso de nossa 
especialidade no Brasil.  

Esperamos vocês em Natal!

Antônio Geraldo da Silva
Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria

Presidente do XXX Congresso Brasileiro de Psiquiatria
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Informações Gerais

Data e Local
O XXX CBP será realizado de 10 a 13 de outubro de 2012, na cidade de Natal (RN), no Centro de 
Convenções de Natal
Av. Senador Dinarte Mariz, S/N - Ponta Negra (Via Costeira), Natal, RN

Idioma Ofi cial
O idioma ofi cial do XXX CBP é o português. Haverá tradução simultânea do inglês para o português 
e vice-versa em Conferências, Simpósios das Indústrias e algumas a" vidades com palestrantes 
internacionais.  Para a re" rada dos receptores de tradução simultânea é exigido dos par" cipantes 
um documento de iden" dade.

Horário da Secretaria de Inscrições
• 9 de outubro - 14h30min às 19h 
• 10 de outubro - 7h30min às 18h30min
• 11 e 12 de outubro - 8h às 18h30min
• 13 de outubro - 8h às 12h

Horário das A" vidades Cien# fi cas
• 10 de outubro - 10h às 19h
• 11 e 12 de outubro - 9h às 18h30min
• 13 de outubro - 9h às 13h30min

Grade da Programação Cien# fi ca , a" vidades previstas
I. Simpósio do Presidente

II. Conferências

III. Como eu faço / Como eu trato

IV. A" vidades Especiais: 
 Projeto Diretrizes ABP/AMB/CFM; TopTen Cited RBP; Simpósio ABP/SBNp

V. Cursos

VI. Fóruns:

         Fórum de debate sobre a defesa da medicina e o médico no Brasil
         Fórum do CFM no XXX CBP

VII. Mesas Redondas

VIII. Ofi cinas de Ensino

IX. Sessão de Laudos Psiquiátricos 

X. Sessão de Temas Livres

XI. Sessões de Casos Clínicos

XII. Sessões de Pôsteres

XIII. Sessões de Vídeos

XIV. Simpósios dos Departamentos da ABP

XV. Simpósios Internacionais

XVI. Simpósios das Indústrias Farmacêu" cas

XVII. Workshop

4



Inscrições e Forma de Pagamento
1ª) Inscrições “on line” em www.abp.org.br/congresso/

 Formas de Pagamento:

 • Boleto bancário ou
 • Cartão de crédito “on line” (VISA, Mastercard), em 3 vezes até 31 de agosto de 2012.

Cancelamento e Reembolso
Cancelamentos deverão ser solicitados por escrito, respeitando-se os prazos abaixo:
• Até 10 de agosto de 2012: devolução do valor da inscrição menos 20%.
• Até 10 de setembro de 2012: devolução de 50% do valor da inscrição.
• Após 10 de setembro de 2012: não haverá devolução. 

Os reembolsos só serão realizados após 20 de novembro de 2012.
• NÃO HAVERÁ DEVOLUÇÃO DE VALORES DURANTE O EVENTO.

Carta de Confi rmação
A Secretaria Execu! va enviará ao congressista a Carta de Confi rmação de Inscrição no XXX CBP 
no prazo de 7 dias, após o processamento da inscrição. 

Observações:

•  A taxa de inscrição no Congresso inclui a par! cipação nas a! vidades cien# fi cas (*) do XXX CBP, 
a pasta com o material do Congresso e a par! cipação na Solenidade de Abertura do XXX CBP.

 (*) exceto para os cursos do Programa Cien� fi co. 

• A taxa de ACOMPANHANTE inclui a Solenidade de Abertura. Não inclui a par! cipação nas 
a! vidades cien# fi cas.

• As Sessões de Casos Clínicos e a Sessão de Laudos Psiquiátricos são restritas aos Associados da ABP.

Inscrições em Cursos
CONSULTE a lista dos cursos - www.abp.org.br/congresso. Programe-se com ANTECEDÊNCIA!

Reserva de Hotel, Passagem Aérea e Tours
Blumar Turismo é a Agência Ofi cial de Turismo do XXX CBP
Tel.: + 55 (21) 2142-9315 (RJ capital e região metropolitana)
Tel.: 0800 721 0080 (demais localidades) 
E-mail: psiquiatria2012@blumar.com.br 
www.blumar.com.br/psiquiatria2012

TAM é a transportadora aérea ofi cial do XXX CBP.

Exposição Paralela 
• 10 a 13 de outubro de 2012 no Centro de Convenções de Natal - Pavilhão Dunas.
 O acesso de congressistas não médicos à área de exposição das empresas farmacêu! cas 

estará sujeito à regulamentação da ANVISA.

• Informações sobre área disponível para estandes e outras formas de patrocínio: 
comercial@abpbrasil.org.br; simone@abpbrasil.org.br 
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Programação Científica

I. Simpósio do Presidente
Presidente: Antonio Geraldo da  Silva (DF)

A a� vidade contempla os projetos: 
•  Craque que é craque não usa crack
•  A sociedade contra o preconceito
•  Psicofobia é um crime

Projetos desenvolvidos pela Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP com o obje� vo de ajudar 
no combate e na prevenção ao uso de drogas pelos jovens e diminuir o es� gma com relação à 
doente mental e ao Psiquiatra

II. Conferências
• A evolução do papel da visualização do cérebro na psiquiatria 
 Conferencista: Michael Brammer (Reino Unido)
 Presidente:  Enrique Camarena (México) - (a confi rmar)

• Avanços recentes no diagnós! co e na farmacoterapia do transtorno bipolar 
 Conferencista: Siegfried Kasper (Austria)
 Presidente:  Wagner Ga" az (SP)

• Controvérsia atual sobre a efi cácia dos an! depressivos: o que há de verdade? 
 Conferencista: José Luis Ayuso-Gu� érrez (Espanha)
 Presidente:  William Dunningham (BA) 

• Esteróides neuroa! vos e seu papel nos transtornos neuropsiquiátricos 
 Conferencista: Glen Bryan Baker (Canadá) 

•  Gené! ca psiquiátrica e medicina personalizada 
 Conferencista:  James Kennedy (Canadá) 

• Marcadores biológicos na psiquiatria 
 Conferencista:  Florence Thibaut (França)
 Presidente:  Humberto Corrêa da Silva Filho (MG) 

• O futuro do diagnós! co psiquiátrico: o que esperar da DSM-5 e Cid-11? 
 Conferencista:  Luis Augusto Paim Rohde (RS)
 Presidente:  Antônio Geraldo da Silva (DF)

• O sistema de saúde mentral no Brasil: uma crí! ca a seu funcionamento e 
repercusões na prá! ca forense 

 Conferencista: José G.V.Taborda (RS)
 Presidente:  Mario Antonio Ferrari (PR) - (a confi rmar)

• Sexo e psiquiatria: quando o prazer deixa sequelas 
 Conferencista: Carmita Abdo (SP)
 Presidente:  Antônio Geraldo da Silva (DF)
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• Sintomas comórbidos de ansiedade e depressão nas principais doenças mentais: 
iden� fi cação e tratamento 

 Conferencista: Serdar Murat Dursun (Canadá)
 
• Transtorno bipolar de inicio precoce é um fenômeno recente? 
 Conferencista: Frank Bellivier (França)
 Presidente:  Jorge Costa e Silva (RJ) 

III. Como Eu Faço / Como Eu Trato
 

Como eu faço

• Como eu faço eletroconvulsoterapia (ECT) 
 Palestrante:  Sérgio Rigona!   (SP)
 Coordenador:  Alfredo José Minervino (PB)
 Debatedor:  Rafael Bernardon Ribeiro (SP) 

• Como eu faço es� mulação magné� ca transcraniana (EMT) 
 Palestrante:  Marco Antonio Marcolin (SP)
 Coordenador:  Mercedes Alves (MG)
 Debatedor:  Paulo Belmonte-de-Abreu (RS)

• Como eu faço perícias na esfera criminal 
Palestrante:  Elias Abdalla-Filho (DF)
Coordenador:  Antonio Dantas Júnior (TO)

 Debatedor:  Quirino Cordeiro Junior (SP)

• Como eu faço terapia cogni� vo-comportamental (TCC) 
Palestrante:  Paulo Knapp (RS)
Coordenador:  Francisco Lotufo Neto (SP) - (a confi rmar)
Debatedor:  Melanie Ogliari Pereira (RS)

Como Eu Trato

• Como eu trato au� smo 
 Palestrante:  Francisco Bap# sta Assumpção Junior (SP)
 Coordenador:  Genário Alves Barbosa (PB)
 
• Como eu trato demências 
 Palestrante:  Cássio M.C. Bo!  no (SP)
 Coordenador:  Carlos Clayton Torres Aguiar (CE)  

• Como eu trato esquizofrenia 
 Palestrante:  Hélio Elkis (SP)
 Coordenador:  I# ro Shirakawa (SP)
 
• Como eu trato fobia social 
 Palestrante: José Alexandre de Souza Crippa (SP)
 Coordenador: Ellis Alindo D’Arrigo Busnello (RS)
 Debatedor: Márcio Bernik (SP)
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• Como eu trato grávidas com transtornos psiquiátricos 
 Palestrante: Joel Rennó (SP)
 Debatedor: Renan Boeira Rocha (SC)

• Como eu trato paciente bipolar 
 Palestrante: Flavio Kapczinski (RS)
 Coordenador: Flávio Milman Shansis (RS)
 Debatedor: Beny Lafer (SP)

• Como eu trato pacientes com ideação suicida 
 Palestrante: Humberto Corrêa da Silva Filho (MG)
 Coordenador: Moacyr Alexandro Rosa (SP)
 Debatedor: Jair Segal (RS) 

• Como eu trato pânico 
 Palestrante: Antonio Egídio Nardi (RJ)
 Coordenador: João Romildo Bueno (RJ)
 Debatedor: Everardo Furtado de Oliveira (SP)

• Como eu trato tabagismo 
 Palestrante: Analice de Paula Giglio!   (RJ)
 Coordenador: Jorge Antônio Jaber Filho (RJ)
 
• Como eu trato transtorno de défi cit de atenção e hipera" vidade  (TDAH) 
 Palestrante: Luis Augusto Paim Rohde (RS)
 Coordenador: Antônio Geraldo da Silva (DF)
 Debatedor: Paulo Ma" os (RJ)

• Como eu trato transtorno obsessivo-compulsivo 
 Palestrante: José Alberto Del Porto (SP)

 Coordenador: Josimar França (AL)

 Debatedor: Maria Carmen Viana (ES) - (a confi rmar)

• Como eu trato usuário de crack 
 Palestrante: Marcelo Ribeiro de Araujo (SP)

 Coordenador: Ronaldo Laranjeira (SP) - (a confi rmar)

 Debatedor: Hamer Nastasy Palhares Alves (SP) - (a confi rmar) 

IV. Atividades Especiais
Projeto Diretrizes ABP, AMB e CFM 

Coordenador: Nathalia Carvalho de Andrada (SP)

Debatedor:  Ronaldo Laranjeira (SP)

Subtemas e Relatores:

•  Capítulo: Crack / Cocaína - Ana Cecilia P. R. Marques (SP)

• Capítulo: Múl$ plas drogas - Renata Cruz Soares de Azevedo (SP)
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• Capítulo: Inalantes - Alessandra Diehl (SP)
• Capítulo: Club drugs - Elton Pereira Rezende (SP)
• Capítulo: Benzodiazepínicos - Ana Cris� na Saad (RJ) - (a confi rmar)
• Capítulo: Alucinógenos - Sandro Sendin Mitsuhiro (SP) - (a confi rmar)
• Capítulo: Anfetamínicos - Marco Antonio Bessa (PR) - (a confi rmar)
• Capítulo: Álcool - Marcos José Barreto Zaleski (SC)
• Capítulo: Anabolizantes - Tadeu Lemos (SC) - (a confi rmar)
• Capítulo: Maconha - Hercílio Pereira de Oliveira Junior (SP) - (a confi rmar)
• Capítulo: Opiáceos e opióides - Fernanda Lia de Paula Ramos (RS) - (a confi rmar)

Top Ten Cited RBP 2011/12 
Revisões mais citadas na Revista Brasileira de Psiquiatria/RBP Psychiatry 
Coordenador: Marcelo Pio de Almeida Fleck (RS)

Subtemas e Relatores:

• Religiosidade e saúde mental: uma revisão - Alexander Moreira-Almeida (MG) 

• Canabidiol: de um canabinóide ina� vo a uma droga com amplo espectro de ação - 
 Antonio Waldo Zuardi (SP)

• O cerebelo e os transtornos psiquiátricos - Leonardo Rodrigo Baldaçara (TO)

• História da cannabis como medicamento: uma revisão - Antonio Waldo Zuardi (SP)

• Ressonância magné� ca estrutural em transtornos de ansiedade: atualização dos achados de 
pesquisa - a defi nir

Top Ten Cited RBP 2011/12 
Trabalhos originais mais citados na Revista Brasileira de Psiquiatria/RBP Psychiatry 
Coordenador: José Alexandre de Souza Crippa (SP)

Subtemas e Relatores:
• Prevalência de síndrome metabólica em pacientes psiquiátricos internados no Brasil - Paulo 

José Ribeiro Teixeira (MG)

• Aumento do estresse oxida� vo como um mecanismo para a diminuição dos níveis de BDNF 
em episódios maníacos agudos - Flavio Kapczinski (RS)

• Consórcio Brasileiro de Pesquisa em Transtornos do Espectro Obsessivo-Compulsivo: 
Recrutamento, instrumentos de Avaliação, métodos para o desenvolvimento de estudos 
colabora� vos mul� cêntricos e resultados preliminares - Maria Conceição do Rosário (SP)

• Punição ! sica grave e problemas de saúde mental em população de crianças e adolescentes 
economicamente desfavorecida - Isabel Altenfelder Santos Bordin (SP)

• Escores de depressão, ansiedade e qualidade de vida em idosos após um programa de 
exercícios aeróbicos - Hanna Karen Moreira Antunes (SP)

I Simpósio Brasileiro de Neuropsicologia ABP/SBNp 
Tema: Contribuições da neuropsicologia para a psiquiatria 
Coordenadores: Carla Manzi (DF) e Antônio Geraldo da Silva (DF)

Subtemas e Relatores:

• Neuropsicologia e o comportamento suicida - Leandro Fernandes Malloy-Diniz (MG)

• Contribuições da neuropsicologia à compreensão das compulsões e da impulsividade - 
Daniel Fuentes (SP)
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• Como a Neuropsicologia pode contribuir para a prá� ca clínica do Psiquiatra nas diferentes 
etapas do ciclo vital - Gabriel Correia Cou� nho (RJ)

• Neuropsicologia do sono - Ka� e Almondes (RN)

• A neuropsicologia na perspec� va do psiquiatra: quando solicitar o exame e a intervenção 
neuropsicológica? - Fernando Neves (MG) 

V. Cursos

Quarta-feira, 10/10 - 10h às 14h15min
Curso 15: O uso do Medline/Pubmed na produção de estudos cien� fi cos    
Coordenador/Docente: Nathalia Carvalho de Andrada (SP)
Área Temá� ca: Clínica   |   Público Alvo: Médicos e Não Médicos   |   Curso: Básico

Quarta-feira, 10/10 - 14h45min às 19h
Curso 02: Psicofarmacologia no século XXI: prá! ca clínica atual e tendências futuras    
Área Temá� ca: Psicofarmacologia   |   Público Alvo: Médicos   |   Curso: Avançado
Coordenador: Marcelo Allevato (RJ)
• Farmacociné� ca e farmacodinâmica: polimorfi smos, expressão gené� ca e sua infl uência 

sobre a efi cácia, tolerabilidade e segurança dos psicofármacos - Marcelo Allevato (RJ) 
• Marcadores biológicos em psiquiatria: correlação com a clínica e resposta ao tratamento - 

Clarissa Severino Gama (RS)

• Farmacogené� ca: u� lidade atual e perspec� vas dos testes gené� cos em psicofarmacologia - 
Mar� nus van de Bilt (SP)

• Interações medicamentosas na prá� ca: experiência clínica e instrumentos para prevenir, 
iden� fi car e manejar na era digital - Juliana N. Bancovsky (RJ)

Curso 04: Transtornos mentais relacionados ao trabalho: aspectos conceituais, 
diagnós! cos, preven! vos, terapêu! cos, periciais (incapacidade laboral) e do nexo 
(causal e epidemiológico)  
Área Temá� ca: Social e Comunitária  | Público Alvo: Médicos e Não Médicos | Curso: Avançado
Coordenador: Duílio Antero de Camargo (SP)
• Aspectos do nexo (causal e epidemiológico), do grau de incapacidade laboral, do dano (moral) 

dos transtornos mentais relacionados ao trabalho (TMRT) - Duílio Antero de Camargo (SP) 

• Aspectos conceituais da saúde mental e trabalho e o diagnós� co dos transtornos mentais 
relacionados ao trabalho (TMRT) - Ricardo Baccarelli Carvalho (SP)

• Aspectos periciais dos transtornos mentais - Sérgio Rigona#   (SP)

Curso 06: Saúde mental e lei na área da infância e juventude     
Área Temá� ca: Forense   |   Público Alvo: Médicos e Não Médicos   |   Curso: Básico
Coordenador: Jairo Werner Junior (RJ)
• 1-Avaliação psiquiátrica na adoção - quesitos e relatório / 2-Jurisprudência terapêu� ca e 

adolescentes em confl ito com a lei / 3-Aspectos é� cos e terapêu� cos no tratamento da criança 
usuária de crack - Jairo Werner Junior (RJ) 

• 1- Aspectos legais da adoção por casal homo afe� vos / 2 - Internação compulsória da criança 
usuária de crack - Ivone Caetano (RJ)
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• 1- Pluralidade das confi gurações das famílias brasileiras atuais 2- Ofensas sexuais e outras formas 
de violência contra a criança - do conceito as prá� cas forenses - Cris� na Werner (RJ)

• SINASE: adolescentes em confl ito com a lei, drogas e outros transtornos - José Dantas de Paiva (RN)

Curso 11: Sexualidade humana e seus transtornos     
Coordenador/Docente: Carmita Abdo (SP)
Área Temá� ca: Clínica   |   Público Alvo: Médicos e Não Médicos   |   Curso: Básico

Curso 13: A psicopatologia e o diagnós! co diferencial na psiquiatria    
Área Temá� ca: Psicopatologia   |   Público Alvo: Médicos e Não Médicos   |   Curso: Básico
Coordenador: Elie Cheniaux (RJ)
• Os limites e o diagnós� co diferencial entre a esquizofrenia e o transtorno bipolar: o transtorno 

esquizoafe� vo existe mesmo? - Elie Cheniaux (RJ) 
• Ninguém aguenta mais o diagnós� co de transtorno bipolar! - Miguel Chalub (RJ)

• Compreender e explicar: medicina baseada em valores e em evidências - Maurício Vio"   Daker (MG)

• Diagnós� co diferencial entre psicoses endógenas e exógenas: seu sen� do e limites - 
Guilherme Messas (SP)

Quinta-feira, 11/10 - 14h às 18h30min
Curso 03: Tratamento farmacológico da dependência química: o que, quando e para quem    
Área Temá� ca: Dependência Química   |   Público Alvo: Médicos   |   Curso: Avançado
Coordenador: Analice de Paula Giglio"   (RJ)
• Terapias farmacológicas da dependência de álcool - Analice de Paula Giglio"   (RJ) 
• Tratamento farmacológico da dependência de cocaína, crack e oxi - André Malbergier (SP)
• Tratamento farmacológico da dependência de nico� na - Sergio Nicastri (SP)
• Fármacos no tratamento da dependência de maconha - Carlos Salgado (RS)

Curso 09: Aspectos legais da prá! ca forense: questões controversas em perícias 

psiquiátrico-forenses   
Área Temá� ca: Forense   |   Público Alvo: Médicos   |   Curso: Básico
Coordenador: Talvane de Moraes (RJ)
• Perícias psiquiátrico-forenses na área trabalhista - Júlio César Fontana-Rosa (SP)
• Perícias psiquiátrico-forenses na área cível – a defi nir 
• Perícias psiquiátrico-forenses na área da criminologia e avaliação de periculosidade - Ka� a Mecler (RJ)
• Perícias psiquiátrico-forenses na área penal - Miguel Chalub (RJ)

Curso 14: Como escrever e publicar um trabalho cien" fi co     
Área Temá� ca: Ensino   |   Público Alvo: Médicos e Não Médicos   |   Curso: Básico
Coordenador/Docente: Wagner Ga# az (SP)
• 1. Porque publicar em ciência; 
• 2. O que é um ar� go cien$ fi co; 
• 3. Como escrever o $ tulo; 
• 4. Como escrever o sumário; 
• 5. Como escrever a introdução; 
• 6. Como descrever materiais e métodos; 
• 7. Como escrever a discussão; 
• 8. Es� lo literário e ciência; 
• 9. Onde publicar o seu ar� go; 
• 10. Como lidar com editores e pareceristas; 
• 11. Apêndice: - como preparar slides - como preparar um pôster
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Sexta-feira, 12/10 - 14h às 18h30min
Curso 08: Pesquisa, neurociências e avanços no tratamento da mulher no ciclo gravidico 
puerperal    
Área Temá� ca: Outros não listados   |   Público Alvo: Médicos   |   Curso: Avançado
Coordenador: Gislene Cris� na Valadares (MG)
• Normal e patológico na avaliação psiquiátrica de gestantes e puérperas: importância no  
 tratamento farmacológico e psicossocial - Gislene Cris� na Valadares (MG) 

• A pesquisa molecular e tratamento farmacológico na gravidez e no pós parto - António  
 Alvim-Soares (MG)

• Inves� gações clínicas e experimentais: mudanças hormonais, ciclo reprodu� vo feminino e  
 transtornos afe� vos - Amaury Can� lino (PE)

• Neuroplas� cidade e cognição: O sofrimento psíquico e a percepção de risco pela gestante -  
 Paula Borba (RN)

Curso 10: Aspectos clínicos, gené! cos e de tratamento na esquizofrenia    
Área Temá� ca: Assistência   |   Público Alvo: Médicos   |   Curso: Básico
Coordenador: Mário Louzã (SP) 
• Aspectos gené� cos da esquizofrenia: do diagnós� co ao tratamento - Ary Gadelha (SP) 
• Tratamento farmacológico da esquizofrenia e adesão ao tratamento - I� ro Shirakawa (SP)
• Prevenção de recaídas e refratariedade - Deyvis Loureiro Rocha (SP)
• Tratamento do primeiro episodio psicó� co - Mário Louzã (SP)
• Caracterís� cas clínicas e diagnós� co - Valeria Barreto Novais (CE)

Curso 12: Tecnologia da informação na saúde     
Área Temá� ca: Informá� ca   |   Público Alvo: Médicos e Não Médicos   |   Curso: Básico
Coordenador: Dirceu Amilton Muller (PR)
• Sistemas operacionais e so! wares gratuitos e efi cazes - Géder Grohs (SC) 
• Como pesquisar no Pubmed, Medline, Uptodate e Google Scholar - Márcio Luiz Tassino de Araújo (RN)

• Os diferentes smartphones e tablets e seus sistemas operacionais - Dirceu Amilton Muller (PR)

Sábado, 13/10 - 09h às 13h30min
Curso 01: Avanços em psicofarmacologia na infância e adolescência    
Área Temá� ca: Infância e Adolescência | Público Alvo: Médicos   |   Curso: Avançado
Coordenador: Fabio Barbirato (RJ)
• Diferenças entre os psicofármacos disponveis no Brasil para tratamento do TDAH, e as  
 melhores indicação entre cada uma das medicações. - O que temos de mais novo no   
 tratamento farmacológico no Au� smo. - Fabio Barbirato (RJ) 
• Tratamento farmacológico nos casos de di# cil controle em trantorno do humor bipolar e  
 depressão da infância e adolescência - Francisco Bap� sta Assumpção Junior (SP)

• Psicofarmacologia nos casos de di# cil controle da síndrome de Toure$ e e nos � ques   
 crônicos. - Emergência em psiquiatria da infância e adolescência com grande agressividade -  
 César de Moraes (SP)

• Tratamento farmacológico para adolescentes usuários de álcool e outras drogas, incluindo  
 tabagismo - Gabriel Bronstein Landsberg (RJ)

Curso 05: Interações medicamentosas em situações de risco: UTI, urgências, cirurgias 
e condições especiais    
Área Temá� ca: Psicofarmacologia   |   Público Alvo: Médicos   |   Curso: Avançado
Coordenador: Everton Sougey (PE)
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• Recomendações gerais para o uso adequado e seguro dos neuropsicofármacos - Everton Sougey (PE) 

• Aspectos cruciais a serem observados na u� lização dos neuropsicofármacos em situações de  
 risco e condições especiais - Dirceu Zorze� o Filho (PR)

• Aspectos clínicos e principais interações com os neuropsicofármacos em situações de risco -  
 Douglas Dogol Sucar (RN)

Curso 07: Emergências psiquiátricas na prá� ca clínica     
Área Temá� ca: Emergência   |   Público Alvo: Médicos   |   Curso: Básico
Coordenador: Thiago Marques Fidalgo (SP)
• Emergências ligadas ao uso de álcool e drogas - Thiago Marques Fidalgo (SP) 

• Avaliação do paciente na emergência. Diagnós� co diferencial - como saber se a causa dos 
sintomas é clínica ou psiquiátrica? - Mônica Di Pietro (SP)

• Paciente suicida - O que fazer na emergência - Leonardo Rodrigo Baldaçara (TO)

• Agitação psicomotora - Allan Dias (RJ) 

VI. Fóruns
Fórum de debates sobre a defesa da medicina e o médico no Brasil    
Coordenador: Antônio Geraldo da Silva (DF)

Subtemas e Relatores:
• CFM - O que e a quem resis� r - Emmanuel Fortes Silveira Cavalcan�  (AL) 
• FENAM - Geraldo Ferreira Filho (SP)
• Deputado - Osmar Terra (RS) - (a confi rmar)
• SINDMÉDICO-DF - Responsabilidade cívil médica - Marcos Gutemberg Fialho da Costa (RJ)

Fórum do CFM no XXX CBP
Tema: As novas regras de publicidade médica aplicada à psiquiatria - Resolução 1974/11    
Coordenador: Rogério Aguiar (RS) 
Debatedor:  Salomão Rodrigues Filho (GO) - (a confi rmar)

Subtemas e Relatores:
• Porque controlar a propaganda/publicidade médica? Bases legais - Emmanuel Fortes Silveira 

Cavalcan�  (AL)

• A resolução 1974/11 e sua aplicação junto aos médicos - Jose Fernando Maia Vinagre (SP)

• Qual a repercussão frente aos psiquiatras ? - José G. V. Taborda (RS) 

VII. Mesas Redondas
Mesa Redonda 01: Depressão no ciclo de vida da mulher e na infância e adolescência 
Coordenador: Paula Borba (RN)

Subtemas e Relatores:
• Depressão ao longo do ciclo reprodu� vo da mulher - Helena Maria Calil (SP)
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• Depressão e perimenopausa: implicações clínicas - Kalil Duailibi (SP)
• Depressão na infância - Sônia Maria Mo� a Palma (SP)
• Depressão na adolescência - Saint-Clair Bahls (PR)

Mesa Redonda 02: Síndromes mentais pós-modernas: atualização 
Coordenador: José Hamilton Maciel Silva Filho (SE)

Subtemas e Relatores:
• Manifestações psíquicas das doenças relacionadas com o meio ambiente - William 

Dunningham (BA)

• Síndrome de Kleine-Levin: apresentação clínica e difi culdades diagnós" cas - Dênio Lima (DF)
• Dissociação somatoforme em populações de língua portuguesa - Pio Abreu (Portugal)
• Síndrome de Münchausen por procuração - Ana Chris" na Mageste Pimentel (MG)

Mesa Redonda 03: Cinema e psiquiatria 
Coordenador: Cláudio Meneghello Mar" ns (RS) - (a confi rmar)

Subtemas e Relatores:
• Woody Allen - Elie Cheniaux (RJ)
• Roman Polanski - Miriam Gorender (BA)
• Clint Eastwood - José Paulo Fiks (SP)
• Federico Fellini - Humberto Corrêa da Silva Filho (MG)

Mesa Redonda 04: Como abordar um usuário de crack 
Coordenador: Sergio Tamai (SP)

Subtemas e Relatores:
• Epidemiologia e história natural - Marcelo Ribeiro de Araujo (SP)
• Avaliação e condutas - Felix Henrique Paim Kessler (RS)
• Tratamento farmacológico - Analice de Paula Giglio#   (RJ)
• Polí" cas públicas - Ronaldo Laranjeira (SP)

Mesa Redonda 05: Mitos e verdades a respeito da maconha 
Coordenador: Pedro Eugênio M. S. Ferreira (RS)

Subtemas e Relatores:
• Para o quê a maconha faz bem? - Antonio Waldo Zuardi (SP)
• Para o quê a maconha faz mal? - José Manoel Bertolote (SP)
• O negócio é legalizar? - Gabriel Bronstein Landsberg (RJ) - (a confi rmar)
• O que está por trás dessa paixão? - Sérgio Ramos (RS)

Mesa Redonda 06: Morbidade psiquiátrica entre estudantes de medicina 
Coordenador: Eduardo Sá Oliveira (DF)

Subtemas e Relatores:
• Transtornos mentais comuns entre estudantes de medicina de uma ins" tuição privada de 

ensino superior - Wania Márcia de Aguiar (BA)

• Alcoolismo entre estudantes de medicina - André Malbergier (SP)

• Sintomas depressivos entre internos de medicina de uma universidade pública - Dar" u 
Xavier da Silveira Filho (SP) - (a confi rmar)

• Transtornos alimentares em estudantes universitários - prevalência e assistência - Bruno 
Nazar (RJ)
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Mesa Redonda 07: Perícia previdenciária e trabalhista 
Coordenador: Miguel Abib Adad (RS)

Subtemas e Relatores:
• Novo modelo de perícia do INSS: como se fazer entender ao perito? - José Eduardo Milori 

Cosen! no (SP)

• Incapacidade nos transtornos de personalidade - Daniel Mar! ns de Barros (SP)

• Aspectos é! cos e legais(cíveis e criminais) das condutas dos peritos e assistentes técnicos nas 
perícias administra! vas (INSS) e judiciais - Júlio César Fontana-Rosa (SP)

• Nexo técnico epidemiológico previdenciário - Duílio Antero de Camargo (SP)

Mesa Redonda 08: A psiquiatria forense em seus diversos e amplos espectros de atuação 
Coordenador: Cássio Castellarin (RS) - (a confi rmar)

Subtemas e Relatores:
• Responsabilidade penal e dependência química - Vânia Sato Ikuhara (SP)
• Risco de suicídio na prisão: a prevenção é possível ? - Alexandrina Meleiro (SP)
• Quando a violência mora em casa: fi licídio, de Medéia à Maria - Lisieux E. de Borba Telles (RS)
• Alienação parental: a complexidade do conceito - Vivian Day (RS)

Mesa Redonda 09: Gené! ca, ambiente e fenó! po: o encontro entre a biologia e a 
biografi a na produção da individualidade 
Coordenador: João Quevedo (SC)

Subtemas e Relatores:
• Epigené! ca: há mais coisas entre o DNA e o fenó! po do que costumava supor a nossa nem 

tão vã biologia - Marcelo Allevato (RJ)

• Infl uência dos hormônios gonadais na cognição e no comportamento - Amaury Can! lino (PE)

• Gené! ca, fenó! po metabólico e uso de an! psicó! cos a$ picos - Rodrigo Bernini de Brito (GO)

• A! vidade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e da função dos receptores RG e RM 
em pacientes com depressão e com estresse precoce - Mario Francisco Pereira Juruena (SP)

Mesa Redonda 10: Dependências tecnológicas, cyberbullying e efeitos clínicos na 
adolescência 
Coordenador: Hamilton Miguel Grabowski (PR)

Subtemas e Relatores:

• Bullying e comorbidades psiquiátricas - Ta! ana Moya (RJ)
• Cyberbullying, a nova forma de violência entre adolescentes - Luciana Nogueira de Carvalho (MG)
• Dependências tecnológicas e os excessos na adolescência - Gabriela Macedo Dias (RJ)
• As intervenções familiares e internet - Rogéria Recondo (RS)

Mesa Redonda 11: Au! smo infan! l: novos rumos 
Coordenador: Bruno Mendonça Coêlho (SP)

Subtemas e Relatores:

• Aspectos cogni! vos - Francisco Bap! sta Assumpção Junior (SP)
• Aspéctos neurobiológicos - Andiara de Saloma (GO)
• Epilepsia e au! smo - Evelyn Kuczynski (SP)
• Reabilitação - César de Moraes (SP)

Mesa Redonda 12: Câncer, dor e comorbidades psiquiátricas 
Coordenador: André Burkiewicz (PR)
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Subtemas e Relatores:
• Por que o profi ssional de saúde mental é essencial no manejo mul� disciplinar do paciente 

com dor crônica? - Alexandre Annes Henriques (RS)

• Demências e câncer: uma relação inversa? - Cássio M.C. Bo�  no (SP)

• Uso de an� depressivos em pacientes com câncer em hormonioterapia - Sara Bo�  no (SP)

• Dependência química em pacientes oncológicos - uma nova realidade? - 
 Thiago Marques Fidalgo (SP)

Mesa Redonda 13: Es! mulação magné! ca transcraniana superfi cial e profunda - visão atual 

e futura 

Coordenador: Samuel Robson Moreira Rêgo (PI)
Subtemas e Relatores:

• EMT no comprome� mento cogni� vo leve - Marco Antonio Marcolin (SP)

• Efeitos neuroplás� cos e comportamentais da es� milação eletromagné� ca: do desenvolvimento 
e estudos animais a aplicações clínicas - Abraham Zangen (Israel)

• Es� mulação magné� ca transcraniana profunda: em transtornos afe� vos - Yechiel Levkovitz 
(Israel)

• Aspectos atuais da es� mulação magné� ca transcraniana - Paulo Belmonte-de-Abreu (RS)

Mesa Redonda 14: Abordagem da espiritualidade em pacientes psiquiátricos 
Coordenador: Francisco das Chagas Rodrigues (RN) - (a confi rmar)

Subtemas e Relatores:

• Vulnerabilidade biológica/gené� ca e espiritualidade - Homero Pinto Vallada Filho (SP)

• Pesquisas em saúde mental e espiritualidade - Giancarlo Lucche�   (SP)

• Implicações das experiências espirituais para a relação mente-cérebro - Alexander Moreira-
Almeida (MG)

• Religiosidade, sintomas de humor e qualidade de vida em portadores de transtorno bipolar - 
André Stroppa (MG)

Mesa Redonda 15: Psicopatologia, fenomenologia e neurobiologia do transtorno do 

pânico 
Coordenador: Marco Antonio de Souza Leão Santos (PE)

Subtemas e Relatores:

• A fi siopatologia do transtorno do pânico e suas correlações com o sistema respiratório - 
Rafael C. Freire (RJ)

• A fenomenologia e a psicopatologia do transtorno do pânico - Alexandre Valença (RJ)

• A prevalência do transtorno do pânico e agorafobia em pacientes com patologias clínicas - 
Valfrido Leão de-Melo-Neto (AL)

• A interface entre ver� gem, ansiedade e transtorno do pânico - Marco Andre Urbach 
Mezzasalma (RJ) - (a confi rmar)

Mesa Redonda 16: A pesquisa e a atuação do psiquiatra: uma agenda nacional de 

prioridades de pesquisa para a saúde mental 

Coordenador: Emmanuel Fortes Silveira Cavalcan�  (AL)
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Subtemas e Relatores:
• Introdução à pesquisa em sistemas de saúde aplicada à saúde mental - Saulo Castel (Canadá)

• Vicissitudes da relação entre pesquisadores, gestores, profi ssionais e usuários do sistema de 
saúde mental - Guilherme Gregório (SP)

• Transtornos mentais comuns na atenção primária - Sandra Fortes (RJ)

• O que a ABP entende como prioritário em pesquisa para a saúde mental brasileira - João 
Romildo Bueno (RJ)

Mesa Redonda 17: Avanços no desenvolvimento de novas drogas an! psicó! cas não 
dopaminérgicas 
Coordenador: Jaime Eduardo Cecilio Hallak (SP)

Subtemas e Relatores:
• Papel do óxido nítrico na esquizofrenia - João Paulo Maia de Oliveira (RN)

• Nitroprussiato em modelos animais de psicose - Bruno Soares Lobão (RN)

• Nitroprussiato em modelos humanos de psicose - Ta! ana Moreira Naves de Rezende (SP)

• Nitroprussiato em pacientes com esquizofrenia - Serdar Murat Dursun (Canadá)

Mesa Redonda 18: Transtornos da personalidade: história, fenomenologia e 
tratamento 
Coordenador: Rita de Cássia Gomes Marques (SP)

Subtemas e Relatores:
• História dos transtornos da personalidade - Alvaro Ancona (SP) - (a confi rmar)

• Fenomenologia dos transtornos da personalidade - Gustavo Bonini Castellana (SP)

• A importância da relação médico/paciente no tratamento do paciente borderline - Antonio 
Carlos Cintra Correa (SP)

• Tratamento clínico do transtorno de personalidade borderline - Rafael Sanches (SP)

Mesa Redonda 19: A psiquiatria na medicina do trabalho e perícia médica 
Coordenador: Hewdy Lobo (SP)

Subtemas e Relatores:
• Como diferenciar simulação, dissimulação e doença - Alberto C. Almeida (MT)

• Ambiente do trabalho desencadeia transtorno mental? - Rosylane Nascimento das Mercês 
Rocha (DF)

• A visão do psiquiatra clínico e sua relação com a perícia - Miguel Ximenes de Rezende (SP)

• A difi culdade de fazer a perícia médica sem materialidade - Thays Re" ore Orlando Cabral 
Zocra" o Gomes (DF)

Mesa Redonda 20: Integração clínico-epidemiológico no atendimento a pacientes 
com esquizofrenia 
Coordenador: Kleber F. Meneghel Vargas (MS)

Subtemas e Relatores:
• Pesquisas com pacientes com transtornos esquizofrênicos na rede pública especializada em 

saúde mental - Lenine da Costa Ribeiro (SP)

• Achados psicopatológicos da população atendida - Andres Santos Junior (SP)
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• Integração clínica e terapêu� ca no atendimento a pacientes diagnos� cados com 
esquizofrenia - Paula Ramalho da Silva (SP)

• Atendimento especializado à esquizofrenia refratária no modelo CAPS - experiência de 4 
anos - Le� cia Aparecida da Silva (SP)

Mesa Redonda 21: Abuso sexual na infância 

Subtemas e Relatores:
• Distorções cogni� vas - denominador comum? - Fernanda Cestaro Prado Cortez (SP)

• Tratamento médico da pedofi lia - Danilo Bal� eri (SP)

• Avaliação neuropsicológica e proje� va de crianças ví� mas de violência sexual - 
 Fabiana Saffi   (SP)

• Avaliação e tratamento psicanalí� co de crianças abusadas sexualmente - 
 Antonio Carvalho de Ávila Jacintho (SP)

Mesa Redonda 22: O incesto e suas dimensões 
Coordenador: Celeste Tacaci Bap� sta (SP) - (a confi rmar)

Subtemas e Relatores:
• Nova abordagem do mito de Édipo - José Raimundo Lippi (MG)

• As dimensões da proibição do incesto - Cláudio Cohen (SP)

• Família incestuosa: moral e é� ca - Reinaldo Ayer de Oliveira (SP) - (a confi rmar)

• Experiência com famílias incestuosas - Gislene Cris� na Valadares (MG)

Mesa Redonda 23: Excessos, tropeços e insucessos: na mesa, no bar, na cama... 
Coordenador: Pedro Antônio Schmidt do Prado Lima (RS)

Subtemas e Relatores:
• ... na mesa - Fá� ma Vasconcellos (RJ)
• ... no bar - Carlos Salgado (RS)
• ... na cama - Carmita Abdo (SP)

Mesa Redonda 24: Transtorno de défi cit de atenção: novas ferramentas diagnós" cas 

e abordagens terapêu" cas atuais 
Coordenador: Renée Elizabeth Freire (MT)

Subtemas e Relatores:

• TDAH em adultos: um conceito em evolução - Eugenio Horácio Grevet (RS)

• Ferramentas para o diagnós� co do transtorno de défi cit de atenção - Márcio Luiz Tassino de 
Araújo (RN)

• Erros comuns no diagnós� co diferencial com outros transtornos - Paulo Ma# os (RJ)

• Mitos e evidências cien� fi cas no TDAH e nos transtornos da aprendizagem na infância e 

adolescência - Fabio Barbirato (RJ)

Mesa Redonda 25: Neurociências e transtornos mentais 
Coordenador: Helena Maria Calil (SP)

Subtemas e Relatores:

• Correlatos neurobiológicos do trauma precoce - Acioly Luiz Tavares de Lacerda (SP)
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• Possibilidades neuropsicofarmacológicas de prevenção do suicídio - Douglas Dogol Sucar (RN)

• Neuroimagem em psiquiatria, o papel da medicina nuclear - Ismael Mena (Chile)

• Os neurônios-espelho e a iden� fi cação na esquizofrenia - Arnaldo Rodrigues Bezerra Filho (RN)

Mesa Redonda 26: Emergências psiquiátricas e ar� culação com a rede de saúde mental 

Subtemas e Relatores:
• Avanços na estruturação da emergência psiquiátrica em Porto Alegre, RS - Sérgio Louzada (RS) - 

(a confi rmar)

• Importância das emergências psiquiátricas na rede de saúde mental: a experiência de Ribeirão 
Preto - Cris� na Marta Del Ben (SP) - (a confi rmar)

• Retrato das emergências psiquiátricas municipais do Município de São Paulo - Teng Chei-tung 
(SP) - (a confi rmar)

• Difi culdades de uma nova rede de saúde mental na zona norte do município de São Paulo - 
 papel da emergência psiquiátrica - a defi nir

Mesa Redonda 27: Transtornos mentais nos idosos - Os sintomas são iguais ao dos 
adultos? 
Coordenador: Quirino Cordeiro Junior (SP) - (a confi rmar)

Subtemas e Relatores:
• Depressão no idoso - Wanderly Barroso Campos (GO) - a confi rmar  

• Ansiedade no idoso - Valeska Marinho (RJ)

• Transtorno bipolar no idoso - Érico de Castro e Costa (MG)

• Transtorno de abuso de álcool e drogas no idoso - Cleusa Ferri (SP)

Mesa Redonda 28: Transtorno bipolar: o que ha de novo? 
Coordenador: Fábio Gomes (CE)

Subtemas e Relatores:
• Transtorno bipolar e comorbidades - José Alberto Del Porto (SP)

• DSM-5, evidências para atualização dos critérios do transtorno bipolar - 
 Marcia Kauer Sant’Anna (RS) 

• Transtorno bipolar e transtorno de personalidade borderline: semelhanças e diferenças - 
 Karla Mathias de Almeida (SP) 

• Novas perspec� vas - Angela Marisa de Aquino Miranda Scippa (BA)

Mesa Redonda 29: Psicoterapia na clínica diária 
Coordenador: Denise Blaya Rocha (RS)

Subtemas e Relatores:
• Controle de obesidade - Melanie Ogliari Pereira (RS)

• Terapia de aceitação e compromisso e mindfulness - Carla Bicca (RS)

• Terapia cogni� va em grupo - Lia Silvia Kunzler (DF)

• Tratamento combinado (psicoterapia e psicofarmacologia) - Luiz Carlos Mabilde (RS)
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Mesa Redonda 30: Cuidando do cuidador 
Coordenador: Maria da Graça Guimarães Souto (MA) - (a confi rmar)

Subtemas e Relatores:
• Medicina, Matrimonio Maternidade: quando mistura? - Alexandrina Meleiro (SP)

• Médicos: vitalidade e mortalidade - Hamer Nastasy Palhares Alves (SP) - 
 (a confi rmar)

• Técnicas para desenvolver resiliência em médicos - Hirtys Cavalcan!  (AL) - (a confi rmar)

• Instrumentos necessários para capacitação de medicos - Lizete Pessini Pezzi (RS) - 

 (a confi rmar)

Mesa Redonda 40: Arqué! pos de Jung: nada mais que endofenó! pos? 
Coordenador: Angeli Chaves Mar! ns (RJ)

Subtemas e Relatores:
• O que os arqué! pos têm a ver com o psicofenó! po? - Marcos Gebara (RJ)

• Os sete pecados capitais de todos nós. As delícias e a patologia do excesso - 

 Augusto Capelo (SP)

• Manias, temperamentos afe! vos e cria! vidade ar" s! ca - Luiz Paulo Grinberg (SP)

Mesa Redonda 42: É! ca e o exercício da medicina 
Coordenador: Paulo Roberto Repsold (MG)

Subtemas e Relatores:
• Aumento das demandas judiciais no exercício da medicina - Jeancarlo Fernandes 

Cavalcante (RN)

• A autonomia do paciente psiquiátrico: aspectos bioé! cos - Rubens dos Santos Silva (RN)

• Psiquiatria forense e é! ca médica - Guaraci da Costa Barbosa (RN)

Mesa Redonda 45: Psiquiatria e a interface com a jus! ça: exemplos do campo de 
atuação do psiquiatra no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
Coordenador: Maurício Leão de Rezende (MG)

Subtemas e Relatores:
• Os paranóicos e suas queixas: avaliações psiquiátricas realizadas junto ao Ministério Público 

do Estado do Rio de Janeiro - Ana Carolina W. S. Salles (RJ)

• Avaliação de serviços da rede de saúde mental no Rio de Janeiro: relatos da experiência 

junto ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 

 Clarisse Rinaldi Salles de San! ago (RJ)

• Caracterís! cas sócio-demográfi cas, clínicas e cogni! vas dos idosos encaminhados à avaliação 

de capacidade civil pelo Ministério Público Estado do Rio de Janeiro - Felipe Kenji Sudo (RJ)

• Peculiaridades do psiquiatra no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - 

 José de Matos (RJ)

Mesa Redonda 47: Psiquiatria e jus! ça social 
Coordenador: Luiz Carlos Illafont Coronel (RS)

Subtemas e Relatores:
• Poder Judiciario e Psiquiatria - simbiose necessária - Monica de Lucca Pasold (SC)
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• Pena, Medida de Segurança e o sistema vicariante, sob o ângulo da efe� vidade - Antonio 
Dantas de Oliveira Júnior (TO)

• O princípio da integralidade na saúde mental - Reynaldo Mapelli Junior (SP)

• A importância da mediação sanitária como fator na redução das tensões e confl itos na 
efe� vação da Saúde Mental - Gilmar de Assis (MG)

Mesa Redonda 46: Realidade da asistência psiquiátrica: uma visão jurídica e a visão 
assistencial 
Coordenador: Raimundo Alonso Ba� sta de Aquino (CE) - (a confi rmar)

Subtemas e Relatores:
• Subtema a defi nir - Bruno Alexander Vieira Soares (MG) - (a confi rmar)

• Subtema a defi nir - Carla Carrubba (RJ) - (a confi rmar)

• A Atuação do Ministério Público em Relação às Internações Psiquiatras Involuntárias  - Isabel 
Maria Salus� ano Arruda Pôrto (CE) 

• A realidade vivenciada em serviços de emergência psiquiátrica - Carlos Eduardo Kerbeg Zacharias (SP)

Mesa Redonda 48: Integração entre ABP e os CRMs é! ca e a! vidade psiquiátrica 

Subtemas e Relatores:
• CRM-MS - A é� ca na perícia - Juberty Antonio de Souza (MS) 

• CRESMESP - Polí� cas públicas em saúde mental: dilemas é� cos entre as liberdades individuais 
e o interesse público - Mauro Aranha-Lima (SP)

• CREMERJ - Questões e desafi os atuais é� co-profi ssionais no exercício da medicina - 
 Paulo Cesar Geraldes (RJ)

• CREMERS - Aspectos é� cos da internação psiquiátrica - Rogério Aguiar (RS)

• CREMEGO - Salomão Rodrigues Filho (GO) 

VIII. Oficinas de Ensino
Oficina de Ensino de Graduação Médica em Psiquiatria
Tema: Currículos de psiquiatria das faculdades de medicina no Brasil e no exterior 

Coordenadores:  Paulo Ma" os (RJ) e  Rodrigo Nicolato (MG)
Subcoordenador:  Otávio José Figueira Verreschi (SP)
Debatedor:  Otávio José Figueira Verreschi (SP)

Subtemas e Relatores:
• Panorama dos currículos brasileiros em psiquiatria - Rodrigo Nicolato (MG)
• Panorama dos currículos internacionais em psiquiatria - Paulo Ma" os (RJ)

Oficina de Ensino de Residência Médica em Psiquiatria
Coordenadores: Flavio Kapczinski (RS) e Kalil Duailibi (SP)
Subcoordenador: José Reinaldo do Amaral (GO)
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Subtemas e Relatores:
• Buscando a excelência na formação clínica: um grande desafi o para a Associação Brasileira 

de Psiquiatria - ABP - Flavio Kapczinski (RS)

• Residência Médica: do que temos ao que queremos - Kalil Duailibi (SP)

• Especializações - José Reinaldo do Amaral (GO)

• Lições da pós-graduação sensu strictu que podem ser aplicadas na residência - Humberto 
Corrêa da Silva Filho (MG)

Oficina de Ensino de Pós-Graduação em Psiquiatria

Coordenador:  Beny Lafer (SP) e Everton Sougey (PE)
Subcoordenador:  Guilherme Vanoni Polanczyk (SP)

Subtemas e Relatores:
• A internacionalização da pós-graduação - Beny Lafer (SP)

• Estratégias de visibilidade - José Alexandre de Souza Crippa (SP) - (a confi rmar)

• Inovação cien! fi ca e transferência de tecnologia para o setor produ" vo - 

 Flávio Kapczinski (RS)

• Transferência de dados de modelos experimentais para o contexto clínico - Antonio Egídio 

Nardi (RJ) - (a confi rmar) 

IX. Sessões de Laudos Psiquiátricos
Sessão de Laudos Psiquiátricos 1
Coordenador: Alexandre Valença (RJ)

Laudo 01: Esquizofrenia ou transtorno de personalidade an! ssocial? Um laudo de perícia 
criminal
Apresentador:  Ka" a Mecler (RJ)

Laudo 02: Avaliação da responsabilidade penal em caso de transtorno bipolar comórbido com 
transtorno relacionado ao uso de substâncias psicoa! vas
Apresentador: Karlla Sabryna de Sousa Santos (DF)

Sessão de Laudos Psiquiátricos 2
Coordenador:  Talvane Marins de Moraes (RJ)

Laudo 01 - Exame de verifi cação de cessação de periculosidade

Apresentador:  Luisa Forte Stuchi (RJ)

Laudo 02 - Laudo de saúde mental na jus! ça do trabalho

Apresentador:  Mariana Saadeh de Albuquerque (SP) - (a confi rmar) 
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X. Sessões de Temas Livres
Sessão de Temas Livres 01
Categoria: Ensino e Prática Clínica - EPC
Coodenador:  José Cássio do Nascimento Pi� a (SP)
Sub-Coordenador: Cássio M.C. Bo�  no (SP)

Trabalhos e Apresentadores:
• Transtorno de estresse pós-traumá! co (TEPT) e coping em trabalhadores do setor 

aeroespacial brasileiro: o caso de Alcântara, MA - Liliana Guimarães (MS)

• Perfi l dos pacientes atendidos no programa de álcool e drogas do ambulatório médico de 
especialidades (AME Psiquiatria Vila Maria) - Karine Vasconcellos da Cunha (SP)

• A experiência de um grupo de orientação vocacional com portadores de esquizofrenia - 
Beatriz Petreche (SP) - A prevalência de inimputáveis em uma população de réus subme! dos 
à perícia psiquiátrica - Vivian Day (RS)

• Mania e eletroconvulsoterapia: taxas de conversão, fatores de risco e abordagem - 
 Walter Barbalho (SP)

• O trabalho no campo da saúde mental: a proposta do Programa de Inserção Profi ssional 
(PIP) - Larissa Campagna Mar! ni (SP)

• Psicoeducação da família de portadores de TOC, uma ferramenta essencial no tratamento - 
Lucia Marmulsztejn (RJ)

• Bipolares tem ocupação, renda e relacionamentos - Luciana Gurgel (CE)

• Manifestações psiquiátricas como sintomas de doença orgânica: a importância do diagnós! co 
diferencial - Andressa Lopes Ojea Garcia (SP)

• Perfi l epidemiológico, diagnós! co e evolução de pacientes atendidos em um ambulatório 
geral da residência médica do Hospital de Saúde Mental de Messejana-HSMM, 2012 - 

 João Arnaud (CE)

Sessão de Temas Livres 02
Categoria: Pesquisas Originais, Ensaios Clínicos e Revisão Sistemática - 
POECRS
Coordenador:  José Cássio do Nascimento Pi� a (SP)
Sub Coordenador: José Alexandre de Souza Crippa (SP)

Trabalhos e Apresentadores:
• Administração aguda e crônica de canabidiol aumenta as a! vidades dos complexos da 

cadeia respiratória mitocondrial e da crea! na quinase no cérebro de ratos - Daniela Vicente 
Bavaresco (SC)

• Avaliação de prevalência de TEPT em policiais militares da cidade de São Paulo - Silvana Leite (SP)

• Infl uência da religiosidade nas opiniões e a! tudes perante o álcool - Homero Pinto Vallada 

Filho (SP)

• Comportamento sexual de alta vulnerabilidade em uma amostra de dependentes químicos - 
Alessandra Diehl (SP)

• Consumo de tabaco e segurança alimentar em família da área rural de cinco municípios do 

estado de São Paulo - Elson da Silva Lima (SP)

• Associação de baixo peso ao nascer com problemas emocionais e comportamentais de 

crianças em idade escolar em duas cidades brasileiras - Felipe Pinheiro de Figueiredo (SP)

• Efeito da administração aguda de lamotrigina sobre a a! vidade dos complexos da cadeia 
respiratória mitocondrial em cérebro de camundongos - Cinara Ludvig Gonçalves (SC)
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• Efeito da sibutramina sobre o metabolismo energé� co em cérebro de camundongos - 
Gabriela Ferreira (SC)

• Metabolismo energé� co cerebral é a� vado após administração aguda e crônica de 
femproporex em ratos jovens - Gislaine Tezza Rezin (SC)

• Perfi l neuroanatômico de efeitos an� maníacos de inibidores de histonas deace� lase - 
 Roger B. Varela (SC) 

XI. Sessão de Casos Clínicos 
Coordenadores: Francisco Lotufo Neto (SP) e Maurício Vio!   Daker (MG)

Sessão de Casos Clínicos 01
Caso Clínico 01: Esquizofrenia na infância: fenômeno camaleônico  
Apresentador: Fábio Coelho Brandão (MS)
Supervisor:  Cris� na Michico Harada Ferreira (MS)
Debatedor:  Ricardo Nogueira Krause (RJ) 

Caso Clínico 02: Eu e Poseidin versus Toguro
Apresentador: João Arnaud Diniz Neto (CE)
Supervisor:  Cynthia Regia Leite Oliveira (CE) 
Debatedores:  Ediwyrton de Freitas Morais Barros (PI) 
                      Gustavo Fernando Julião Souza (MG) - (a confi rmar)

Sessão de Casos Clínicos 02
Caso Clínico 03: Delírio parasitário em idoso com doença encéfalo vascular e 
múl! plas comorbidades 
Apresentador: Raimundo Jorge Serra Duarte Vaz Mourão (MG)
Supervisor:  Alexandre de Aguiar (MG) 
Debatedores: Othon Bastos (PE) 
  Bruno de Souza Cruz (MG) 

Caso Clínico 04: Psicose de início tardio e cenestopa! a: relato de caso 
Apresentador: Victor Rodrigues Mera De Souza (RJ)
Supervisor: Gabriela Mar� ns Bezerra de Menezes (RJ) 
Debatedores: Eduardo Pimentel (SC) 
                      Renato Luiz Marche" e (SP) - a confi rmar

Sessão de Casos Clínicos 03
Caso Clínico 05: Neurossífi lis: um diagnós! co esquecido  
Apresentador: Paula Carolina Campozan (MS)
Supervisor: Kleber Francisco Meneghel Vargas (MS) 
Debatedores: Luiz Carlos de Oliveira (TO) 
                      Almir Ribeiro Tavares Júnior (MG)
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Caso Clínico 06: Psicose interictal: diagnós� co diferencial e manejo 
Apresentador: Bernardo de Sampaio Pereira Junior (SP)
Supervisor:  João Maurício Castaldelli Maia (SP)
Debatedores:  Benedito Paulo Bezerra (PA)

Sessão de Casos Clínicos 04
Caso Clínico 07: O corpo que habito  
Apresentador: Luiza Bento da Silva Bertolino (SC)
Supervisor: Luiz Henrique Wizniewsky (SC) 
Debatedores: Alessandra Diehl (SP) 
                      Nelson Asnis (RS) - (a confi rmar)

Caso Clínico 08: Psiquiatria ou clínica? Quem veio primeiro?  
Apresentador: Tiago Medeiros Sales (CE)
Supervisor: Joel Porfi rio Pinto (CE) - (a confi rmar)
Debatedores: Alaor Santos Filho (MT)
                      Sumaia Inaty Smaira (SP) 

XII. Sessões de Pôsteres
Coodenador: José Cássio do Nascimento Pi" a (SP)

Sub-Coordenador: Cássio Machado de Campos Bo#  no (SP)
   EPC - Ensino e Prá$ ca Clínica

Sub Coordenador: José Alexandre de Souza Crippa (SP)
   POECRS - Pesquisas Originais, Ensaios Clínicos e Revisão Sistemá$ ca

Apresentação de Pôsteres:
As Sessões de Pôsteres serão apresentadas nos dias 10, 11 e 12 de outubro das 11 às 17h.
O autor e/ou o(s) co-autor(es) do trabalho deverão estar presentes Às apresentações. 

XIII.Sessões de Vídeos
Coodenadores: Hélio Lauar (MG) e Fá$ ma Vasconcellos (RJ)

Serão apresentadas três sessões de vídeos:
• Mostra Compe$ $ va

• Mostra Curatorial I

• Mostra Curatorial II  
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XIV. Simpósio dos Departamentos da ABP

Simpósio do Departamento de Diagnóstico e Classificação
Tema: DSM 5: mudanças no diagnós� co de personalidade, psicose e transtornos de humor 
Coordenador de Departamento: Luis Guilherme Streb (RS)

Mesa Redonda: Alterações previstas no diagnós� co em personalidade, psicoses e transtorno 
bipolar 
Coordenador: Luis Guilherme Streb (RS)

Subtemas e Relatores:
• Perspec! vas da revisão diagnós! ca no campo bipolar - Frederico Navas Demetrio (SP)

• A síndrome psicó! ca atenuada: conceito e perspec! vas - Cláudio Eduardo Muller Banzato (SP)

• A perspec! va dimensional no diagnós! co dos transtornos de personalidade - 
 Luis Guilherme Streb (RS)

Simpósio do Departamento de Epidemiologia Psiquiátrica
Tema: Ins� tuto Milênio da Violência e Saúde Mental: o impacto da violência na saúde mental 

da população brasileira 

Coordenador de Departamento: Ta! ana Moya (RJ)

Mesa Redonda: Drogas, álcool e uso de serviços: dados do Ins� tuto Milênio e repercussão na 
clínica 
Coordenador: Sérgio Baxter Andreoli (SP)

Subtemas e Relatores:
• Introdução - Sérgio Baxter Andreoli (SP)

• Violência e síndrome de dependência do álcool no RJ e SP: a importância da abordagem 
clínica na interrupção do ciclo de revi! mização - Fernanda Goncalves Moreira (SP)

• Uso de drogas de abuso nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro: levantamento 
epidemiológico estudo de violência e TEPT - Maria Aparecida Nunes Fontana (SC)

• Prevalência de uso de psicotrópicos e GAP no tratamento de transtornos mentais em São 
Paulo e Rio de Janeiro - Maria Ines Quintana (SP)

• Uso de serviço de saúde por problemas de saúde mental: estudo epidemiológico nas 
populações de São Paulo e Rio de Janeiro - Andrea V. S. Caiuby (SP)

Simpósio do Departamento de Ética e Psiquiatria Legal
Tema: A situação atual da psiquiatria forense no Brasil: ciência e prá� ca 

Coordenador de Departamento: Elias Abdalla-Filho (DF)

Módulo 1: A situação atual da psiquiatria forense no Brasil: ciência e prá� ca - 
Região Centro-Oeste 
Coordenador: Elias Abdalla-Filho (DF)

Subtemas e Relatores:
• Ensino e pesquisa - Luiz Salvador de Miranda Sá Júnior (MS)

• Recursos periciais - Alberto C. Almeida (MT)

• Recursos terapêu! cos - Valéria Machado Ávilla (GO)
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Módulo 2: A situação atual da psiquiatria forense no Brasil: ciência e prá� ca - Região Sudeste 
Coordenador: Miguel Chalub (RJ)

Subtemas e Relatores:
• Ensino e pesquisa - Talvane de Moraes (RJ)

• Recursos periciais e terapêu! cos - Hilda Clo! lde Penteado Morana (SP)

Módulo 3: A situação atual da psiquiatria forense no Brasil: ciência e prá� ca - Região Sul 
Coordenador: Ka! a Mecler (RJ)

Subtemas e Relatores:
• Ensino e pesquisa - José G.V.Taborda (RS)

• Recursos periciais - a defi nir

• Recursos terapêu! cos - a defi nir

Módulo 4: A situação atual da psiquiatria forense no Brasil: ciência e prá� ca - 
Regiões Norte e Nordeste 
Coordenador: Alexandre Valença (RJ)

Subtemas e Relatores:
• Ensino e pesquisa - Guaraci da Costa Barbosa (RN)

• Recursos periciais e terapêu! cos - Ivo Lauro Dickow (RO) - (a confi rmar)

Simpósio do Departamento de História da Psiquiatria
Coordenador de Departamento: Walmor J. Piccinini (RS)

Conferência: Dr. João Machado e sua importância no desenvolvimento da psiquiatria 
no Rio Grande do Norte 
Conferencista: Douglas Dogol Sucar (RN)
Presidente: Luiz Fernando Paulin (SP)

Mesa Redonda: Momentos da psiquiatria no nordeste 
Coordenador: Walmor J. Piccinini (RS)

Subtemas e Relatores:
• Infl uência da Psiquiatria de Ulysses Pernambucano sobre o Nordeste Brasileiro - 

 Othon Bastos (PE)

• As raízes da psiquiatria no Brasil - Luiz Salvador de Miranda Sá Júnior (MS)

Simpósio do Departamento de Informática
Tema: Progressos em informá� ca e psiquiatria computacional 
Coordenador de Departamento: Fernando Portela Câmara (RJ)

Mesa Redonda: Informá� ca na educação, pesquisa e clínica em psiquiatria 
Coordenador: Fernando Portela Câmara (RJ)

Subtemas e Relatores:
• Entropia e Psiquiatria - Guilherme Luiz Lopes Wazen (SP)

• Atenção pública pró-a! va - novo modelo em atenção psiquiátrica - Marcia Gonçalves (SP)

• Redes neurais e psicoterapia - Fernando Portela Câmara (RJ)
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• Uso de análise mul� variada como apoio ao diagnós� co do transtorno de défi cit de atenção e 
hipera� vidade (TDAH) - Luis Paulo Vieira Braga (RJ)

Conferência: O psiquiatra “conectado”. Atualização em equipamentos de informá� ca e novas 
tecnologias 
Conferencista:  João Carlos Cé Bassanesi (SC)
Presidente: Marcia Gonçalves (SP)

Simpósio do Departamento de Interconsulta Psiquiátrica
Tema: Atualidades em interconsulta psiquiátrica: uma troca de experiência pelo Brasil 
Coordenador de Departamento: Vanessa de Albuquerque Citero (SP)
 
Conferência: Síndromes funcionais, sua relação com a dor crônica e sua classifi cação 

Conferencista: Sandra Fortes (RJ)
Presidente: Vanessa de Albuquerque Citero (SP)

Fórum de discussão sobre como fazer e ensinar interconsulta psiquiátrica 

Coordenador: Le! cia M. Furlane" o (SC)

Subtemas e Relatores:
• Experiência no manejo da comorbidade e dor crônica - transtorno somatoforme - 

 Alexandre Annes Henriques (RS)

• Ensinando psicologia médica no campo da interconsulta - José Givaldo Melquíades de 

Medeiros (PB)

Simpósio do Departamento de Psicologia Médica
Coordenador de Departamento: Luiz Fernando Chazan (RJ)

Mesa Redonda: A psicologia médica na atualidade 

Coordenador: Carlos Francisco Almeida de Oliveira (PI)

Subtemas e Relatores:

• Psicologia médica e a estratégia na saúde da família: integração, ensino, assistência e 

pesquisa - Sandra Fortes (RJ)

• Assistência em Psicologia Médica: Interconsulta e seus desafi os no Hospital Geral - José 

Givaldo Melquíades de Medeiros (PB)

• Debatedor - Luiz Fernando Chazan (RJ) - (a confi rmar)

Simpósio do Departamento de Psicoterapia
Coordenador de Departamento: Fá� ma Vasconcellos (RJ)

Mesa Redonda: Abordagens terapêu� cas dos transtornos comportamentais 

Coordenador: Fá� ma Vasconcellos (RJ)

Subtemas e Relatores:

• Da psicoeducação à psicoterapia - Fá� ma Vasconcellos (RJ)

• Terapia sistêmica - Rosane Esquenazi (RJ)

• Psicoterapia do paciente borderline - Alvaro Ancona (SP) - (a confi rmar)

• Psicoterapia no bullying - Maria Helena Mariante Ferreira (RS)
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Simpósio do Departamento de Psiquiatria Biológica
Coordenador de Departamento: Clarissa Severino Gama (RS)

Mesa Redonda: Novas perspec� vas no tratamento de transtornos psiquiátricos maiores: 
achados clínicos e de biomarcadores 
Coordenador: Clarissa Severino Gama (RS)

Subtemas e Relatores:
• Transtorno de humor bipolar - Elisa Macedo Brietzke (SP)

• Aspectos gerais - Clarissa Severino Gama (RS)

• O futuro da depressão - Maurício Kunz (RS)

• Infl amação e sistema glutamatérgico: A origem dos sintomas da esquizofrenia ? - 

 David Freitas de Lucena (CE)

Simpósio do Departamento de Psiq. Infância e Adolescência
Coordenador de Departamento: César de Moraes (SP)

Mesa Redonda: Desenvolvimento infan� l, diagnós� co e intervenção precoce 
Coordenador: César de Moraes (SP)

Subtemas e Relatores:
• Ofensas sexuais e resiliência - José Raimundo Lippi (MG)

• Fatores de proteção e a importância das relações precoces - Rogéria Recondo (RS)

• Diagnós" co quan" ta" vos em psiquiatria: como lidar com os desafi os do diagnós" co precoce - 

Maria Conceição do Rosário (SP)

• A importância de intervir precocemente - Fabio Barbirato (RJ)

Simpósio do Departamento de Psiquiatria Geriátrica
Coordenador de Departamento: Carlos Clayton Torres Aguiar (CE)

Mesa Redonda: Atualização em diagnós� co e tratamento das principais síndromes 
neuropsiquiátricas no idoso 
Coordenador: Carlos Clayton Torres Aguiar (CE)

Subtemas e Relatores:
• Demência vascular: atualização em diagnós" co e tratamento - Gilberto Sousa Alves (MA)

• Transtorno cogni" vo leve - Wanderly Barroso Campos (GO)

• Demência do " po Alzheimer - Tíbor Rilho Perroco (SP)

• Depressão - Ricardo Barcelos Ferreira (MG)

Simpósio do Departamento de Psiq.Social e Saúde Mental
Coordenador de Departamento: Wania Márcia de Aguiar (BA)

Mesa Redonda: Consequências sociais da incapacidade do doente mental e suas perspec� vas 
de reinserção 
Coordenador: Ana Lígia Silva (RN)
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Subtemas e Relatores:
• Es� gma, discriminação e reinserção social dos doentes mentais - Wania Márcia de Aguiar (BA)

• Incapacidade social e suas consequências sociais - Fausto Amarante (ES) - (a confi rmar)

• Incapacidade laboral e seus prejuízos sociais - Luís Austregésilo (BA)

• Possibilidade de reinserção social das crianças com transtornos mentais - 

 Ana Chris� na Mageste Pimentel (MG)  

XV. Simpósios Internacionais

Simpósio internacional dos psiquiatras Latino-americanos 
Asociación Psiquiátrica de América La! na - APAL
Coordenador: Enrique Camarena (México)

Relatores:

•  Alfredo H. Cía (Argen� na)

•  Enrique Camarena (México)

•  Rogelio Gallegos (México)

•  Alejandro Córdova (México)

Simpósio internacional de psiquiatras de lingua portuguesa 
Associação de Saúde Mental de Língua Portuguesa - ASMELP
Coordenadores: Daniel Ferreira (Cabo Verde) 

  Luiz Salvador de Miranda Sá Júnior (MS) (a confi rmar)

Subtemas e Relatores:
• Situação atual da saúde mental em Angola - que perspec� vas - Fausta de Sá Adriano dos 

Santos Vaz da Conceição (Angola)

• Os problemas da toxicodependência em Cabo Verde - Manuel Faus� no (Cabo Verde)

• Notas de psiquiatria transcultural - António José Pacheco Palha (Portugal)

• Os quadros clínicos da “dissociaçao em grupo” (histeria cole� va?) - a propósito de um caso 

de uma escola em Maputo - Lídia Gouveia (Moçambique)

• Emprego clínico de an� psicó� cos - João Romildo Bueno (RJ)

Simpósio internacional de psiquiatras portugueses 
Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental - SPPSM
Coordenadores: António Pacheco Palha (Portugal) e João Romildo Bueno (RJ)

Subtemas e Relatores:
• Introdução: Psicose e epilepsia: algumas refl ecções histórico clínicas sobre a relação 

epilepsia / esquizofrenia - António Pacheco Palha (Portugal)

• Psicopatologia do eu na esquizofrenia - Pio Abreu (Portugal)

• Estados mentais de risco ou pré-prodrómicos da esquizofrenia - 

 João Eduardo Marques-Teixeira (Portugal)

• Que alterna� vas terapêu� cas - Pedro Fernando Cabral Varandas (Portugal)
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Simpósio internacional de psiquiatras espanhóis 
Sociedad Española de Psiquiatría y Sociedad Española de Psiquiatría Biológica - SEP/SEPB

Tema: Salud � sica en el paciente con depresión 

Coordenador: Miguel Gu� érrez (Espanha)

Subtemas e Relatores:

• Depresión y enfermedades � sicas: más allá de la mera comorbilidad 

• Enfermedades médicas y depresión 

• Trastornos endocrinos y metabólicos 

• Depresión y trastornos cardiovasculares 

• Dolor y depresión 

• Depresión y otros problemas de salud 

• Infl uencia de los an� depresivos en la salud del paciente deprimido 

• Psicoterapia para la depresión en el enfermo � sic 

• Depresión y enfermedades � sicas. DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES 
 - Jerónimo Sáiz Ruiz (Espanha)
 - Julio Bobes García (Espanha)

Simpósio internacional de psiquiatras argentinos
Asociación de Psiquiatras Argen! nos - APSA

Tema: Contribuciones al abordaje terapéu! co de patologías frecuentes en la clínica psiquiátrica

Coordenador: Alfredo H. Cía (Argen� na)
Secretário:  Luis Herbst (Argen� na)

Subtemas e Relatores:

• Tratamiento de la depresión bipolar - Horacio Vommaro (Argen� na)

• Tratamiento de la esquizofrenia resistente - Luis Herbst (Argen� na)

• Tratamiento del trastorno de pánico comórbido - Alfredo H. Cía (Argen� na)

Simpósio internacional de psiquiatras argentinos
Asociación de Psiquiatras Argen! nos - APSA

Tema: Juicios por crímenes de lesa humanidad en Argen! na. 

Sección de Salud Mental y Derechos Humanos de APAL 

Coordenador: Rosalía Dávalos (Venezuela)
Secretário: Angel Valmaggia (Uruguai)

Subtemas e Relatores:

•  Disposi� vos de acompañamiento psico-jurídico a tes� gos - Dario Lagós (Argen� na)

• Tes� monios: reparación y retrauma� zación - Mariana Lagos (Argen� na)

• Problemá� ca de violencia a mujeres en Venezuela - Rosalía Dávalos (Venezuela)

Simpósio internacional de psiquiatras argentinos
Asociación de Psiquiatras Argen! nos - APSA

Mesa Redonda: Iden! dad profesional - Rol de la Ins! tuciones 

Coordenador: Graciela Onofrio (Argen� na)

32



Subtemas e Relatores:
• Iden� dad y rol profesional - Mariana Lagos (Argen� na)

• Aspectos culturales en el contexto de las asociaciones profesionales - Cecilia Penna (Argen� na)

• Rol del psiquiatra administrador: transmisión de valores para un rol a veces olvidado - 

Graciela Onofrio (Argen� na)

I Simpósio Internacional Ibero Latino-americano de Psiquiatria
Tema: Problemas atuais da psiquiatria 
Coordenador: Jorge Costa e Silva (RJ)

Subtemas e Relatores:
• Psicopatologia e clínica - José Luis Ayuso-Gu� érrez (Spain)

• Adesão ao tratamento - Jose Jara (Portugal)

• Síndrome de alienación parental-SAP en Paraguay - José Vera Gómez (Paraguai)

• Psiquiatria infan� l - Rodrigo Ernesto Chamorro (Chile)

• Do laboratório a clínica: transtorno de personalidade borderline - 

 Pedro Antônio Schmidt do Prado Lima (RS) 

XVI. Simpósio das Indústrias Farmacêuticas
Quarta-feira, 10/10 - 12h15min às 14h15min

Simpósio do Laboratório Apsen 
Tema: Além da Serotonina: o desafi o mul" funcional 

Coordenador: Kalil Duailibi (SP)

Subtema e Relator:

• O papel central da serotonina na depressão 

• Trazodona, um an� depressivo mun� funcional 

• Transtorno depressivo maior - complexidade clínica - 

 Siegfried Kasper (Austria) 

Quinta-feira, 11/10 - 11h30min às 13h30min

Simpósio do Laboratório Astrazeneca 
Tema: Remissão na depressão maior: quando e como o" mizar o tratamento? 

Coordenador: José Alberto Del Porto (SP)

Subtemas e Relatores:

• Pode-se evitar a cronicidade e a resistência no tratamento da Depressão Maior? - 

Alexandrina Meleiro (SP) 

• O bene! cio dos an� psicó� cos no tratamento da depressão maior - É possível a� ngir a 
remissão? - José Alberto Del Porto (SP)

• O dia-a-dia no consultório. Decisões simples? - Marcos Gebara (RJ)
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Simpósio do Laboratório GlaxoSmithKline 

Simpósio do Laboratório Moksha8

Quinta-feira, 11/10 - 14h às 16h

Simpósio do Laboratório Aché 

Simpósio do Laboratório Lundbeck 

Sexta-feira, 12/10 - 11h30min às 13h30min

Simpósio do Laboratório Abbo!  

Simpósio do Laboratório Janssen 
Tema: Mudando paradigmas na esquizofrenia 

Relatores:

• Joseph A. Kwentus (EUA)
• Jaime Eduardo Cecilio Hallak (SP)

Simpósio do Laboratório Servier 
Tema: VALDOXAN: Traduzindo a medicina baseada em evidências em prá" ca clínica 

Subtemas e Relatores:

• Evidências atuais da efi cácia an" depressiva do VALDOXAN - a defi nir 

• Experiência internacional com VALDOXAN - resultados inéditos - Philip Gorwood (França) 

• Relatos da experiência Brasileira com VALDOXAN - a defi nir

XVII. Workshop
Tema: Atualização sobre os mecanismos de ação dos an" depressivos    
Coordenador: João Paulo Maia de Oliveira (RN)

Subtemas e Relatores:

• Mecanismos neuroprotetores dos an" depressivos - Glen Bryan Baker (Canadá) 

• Mecanismos de ação glutamatérgicos das drogas an" depressivas - 
 Serdar Murat Dursun (Canadá)

• Desenvolvimento de novos an" depressivos - O caso da Ayahuasca - 
 Jaime Eduardo Cecilio Hallak (SP)
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