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Área Temática: Assistência 

  MR 01: Transtornos alimentares: novas perspectivas 
na classificação, diagnóstico e tratamento  

Subtemas e Relatores: 

 O quanto se pode realmente prevenir os transtornos 
alimentares? - Maria Angélica Nunes (RS)  

 Os transtornos alimentares na DSM-V e CID-11: impacto 
para a clínica - Angélica M. Claudino (SP)  

 O transtorno dismórfico corporal: limites com os transtornos 
alimentares - Táki Athanássios Cordás (SP)  

 Novas intervenções para os transtornos alimentares 
baseadas na Internet - José Carlos Borges Appolinário (RJ)  

 

Área Temática: Clínica 

  MR 02: Fisiopatologia, tratamento e comorbidades do 
transtorno de ansiedade generalizada  

Subtemas e Relatores: 

 Fisiopatologia e neuroimagem do transtorno de ansiedade 
generalizada - Rafael C. R. Freire (RJ)  

 Comorbidades clínicas e psiquiátricas no TAG - Valfrido Leão 
de-Melo-Neto (AL)  

 Preditores de resposta ao tratamento no TAG - Rafael 
Ferreira Garcia (RJ)  

 Atualizações no tratamento farmacológico do TAG - Marina 
Dyskant Mochcovitch (RJ)  

 
  MR 03: Transtorno bipolar: aspectos clínicos e 

etiopatogenia  

Coordenador: Otávio José Figueira Verreschi (SP)  

Subtemas e Relatores: 

 Aspectos neuroestruturais envolvidos na fisiopatologia do 
transtorno bipolar - Angela Scippa (BA)  

 Transtorno bipolar e estresse precoce - Mario Francisco 
Juruena (SP)  

 O aumento da energia e da atividade: a alteração cardinal da 
síndrome maníaca - Elie Cheniaux (RJ)  

 Quadros subsindrômicos no transtorno bipolar - Fernando 
Silva Neves (MG)  

 
  MR 04: Dependência de tecnologia: quando a diversão 

se torna um problema  

Subtemas e Relatores: 

 Dependência de tecnologia: avaliação e diagnóstico - Daniel 
Spritzer (RS)  

 Dependência de redes sociais - Aline Restano (RS)  

 Dependência de jogos eletrônicos - Veruska Santos (RJ)  

 Dependências tecnológicas e os excessos na adolescência - 
Gabriela Macedo Dias (RJ)  

 

  MR 05: Esquizofrenia refratária e super refratária: 
desafios na identificação e tratamento  

Coordenador: Eduardo Mylius Pimentel (SC)  

Subtemas e Relatores: 

 Biologia da esquizofrenia refratária: A resistência ao tratamento 
é sinônimo de gravidade da doença? - Hélio Elkis (SP)  

 Padrões de prescrição de antipsicóticos em pacientes com 
esquizofrenia refrataria em Centros de Atenção Psico-Social 
de São Paulo - Deyvis Loureiro Rocha (SP)  

 Tratamento da esquizofrenia refrataria: estratégias de 
potencialização farmacológica na esquizofrenia super-
refrataria - Clarissa Severino Gama (RS)  

 Identificação precoce da esquizofrenia refrataria - Rodrigo 
Bressan (SP)  

 

  MR 25: Gestação e psiquiatria: padecer no paraíso?  

Subtemas e Relatores: 

 Transtornos do humor na gestação: e agora? - Joel Rennó (SP)  

 Gestação e epilepsia: é possível? - Rudá Alessi (SP)  

 E o estigma atravessa a barreira placentária... - Amaury 
Cantilino (PE)  

 

  MR 32: Avanços na neurobiologia da esquizofrenia  

Coordenador: Rogerio Tomasi Riffel (RS) (a confirmar) 

Subtemas e Relatores: 

 Biomarcadores, neuroimagem e estadiamento da doença - 
Raffael Massuda (RS)  

 Novas terapias moleculares para esquizofrenia - João Paulo 
Maia de Oliveira (RN)  

 Novos achados da genética em esquizofrenia - Ary Gadelha (SP)  

 Buscas de modelos animais para esquizofrenia - David de 
Lucena (CE)  

 

  MR 33: Transtorno bipolar  

Subtemas e Relatores: 

 Limites do spectro bipolar - Ricardo Alberto Moreno (SP)  

 Temperamento e bipolaridade - Alexandre Aguiar (MG)  

 Caracterização clínica dos déficits cognitivos associados ao 
transtorno bipolar do humor - Frederico Demetrio (SP)  

 

Área Temática: Dependências 

  MR 07: Desafios no tratamento de gestantes 
dependentes químicos  

Subtemas e Relatores: 

 Programa de acolhimento e de desintoxicação a gestantes 
usuárias - Maria Marta Neves de Oliveira Freire (DF)  

 Perfil epidemiológico dos crack babies ao nascimento e 
impacto no desenvolvimento - Marina Kohlsdorf (DF)  

 Epidemiologia de gestantes dependentes de cocaína e crack 
atendidas no Hospital Materno Infantil de Brasília (HMIB) - 
Marjorie M. Carvalho (DF)  

 Abordagem clínica do uso de maconha na gravidez - Luciana 
N. Carvalho (MG)  
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Área Temática: Dependências 

  MR 09: Tudo o que o psiquiatra precisa saber sobre 
maconha  

Coordenador: Leonardo Barbosa (RN) (a confirmar) 

Subtemas e Relatores: 

 Epidemiologia do uso da maconha - Clarice Sandi Madruga (SP)  

 Comorbidades psiquiátricas - Analice Gigliotti (RJ)  

 Planejamento para o tratamento - Ronaldo Laranjeira (SP)  

 Tratamento psicoterápico - Sérgio de Paula Ramos (RS)  

 
  MR 10: Controvérsias nas dependências químicas  

Subtemas e Relatores: 

 Internação involuntária: funciona? - Gabriel B. Landsberg (RJ)  

 Redução de danos (ou promoção de danos)? - Frederico 
Garcia (MG)  

 Cigarros eletronicos: uma nova cara para um velho 
problema? - Sergio Nicastri (SP)  

 Legalização da maconha - a política do futuro? - Carlos 
Salgado (RS)  

 

Área Temática: Diagnóstico e Classificação 

  MR 11: A clínica da síndrome catatônica  

Subtemas e Relatores: 

 Histórico e classificação - J. Ramón R. A. López (RJ)  

 Manifestações clínicas e status nosológico - Rodrigo Nicolato 
(MG)  

 Instrumentos para rastreamento e classificação - Ana Letícia 
Santos Nunes (RJ)  

 Tratamento da catatonia - Sergio P. Rigonatti (SP)  

 
  MR 12: Classificações em psiquiatria: DSM-5, erros e 

acertos  

Subtemas e Relatores: 

 Os primordios dos sistemas classificatorios em Psiquiatria - 
Flávio Shansis (RS)  

 Do DSM-I ao DSM-5: o que mudou? - Fábio Lopes Rocha (MG)  

 DSM-5: erros e acertos na abordagem do transtorno bipolar 
- José Alberto Del Porto (SP)  

 DSM-5: erros e acertos na abordagem dos transtornos 
alimentares - Fátima Vasconcellos (RJ) 

 

Área Temática: Emergência 

  MR 14: Medicações na agitação psicomotora - 
evidências científicas  

Subtemas e Relatores: 

 Antipsicóticos típicos na agitação psicomotora - Teng Chei 
Tung (SP)  

 Benzodiazepínicos na agitação psicomotora - Elie Calfat (SP)  

 Antipsicóticos atípicos - Leonardo Rodrigo Baldaçara (TO)  

 Associações: quando e quais utilizar - Thiago Marques 
Fidalgo (SP)  

 

Área Temática: Forense 

  MR 15: Internação compulsória em hospital 
psiquiátrico  

Coordenador: Samuel R. Ramalho (MG)  

Subtemas e Relatores: 

 Interface ética da prática da psiquiatria como as questões 
éticas pressupõe autonomia, tema sempre sub judice na 
prática psiquiátrica - Roberto Ratzke (PR)  

 Interface clínica da psiquiatria forense como as decisões 
clínicas podem trazer implicações legais nas intervenções 
utilizadas em psiquiatria - Quirino Cordeiro (SP)  

 Manejo clínico e jurídico de pacientes internados 
compulsoriamente - Hewdy Lobo Ribeiro (SP)  

 Responsabilidade civil do psiquiatra e a internação 
psiquiátrica - Leonardo Meyer (RJ)  

 
  MR 16: O doente mental infrator  

Subtemas e Relatores: 

 Os direitos do doente mental infrator - Talvane de Moraes (RJ)  

 Responsabilidade penal do doente mental infrator - Katia 
Mecler (RJ)  

 Avaliações forenses de homicidas juvenis - Franklin Escobar-
Córdoba (Colombia)  

 Tratamento psiquiátrico do doente mental infrator - Lisieux 
E. de Borba Telles (RS)  

 
  MR 17: Bases biológicas da psicopatia  

Subtemas e Relatores: 

 Genética - José G.V. Taborda (RS)  

 Influências ambientais e biossociais. Questões éticas - 
Helena Dias de Castro Bins (RS)  

 Hormônios - Alcina Barros (RS)  

 Neurociência da psicopatia - Daniel de Barros (SP)  

 

Área Temática: Infância e Adolescência 

  MR 08: Autismo  

Coordenador: Heloisa Fischer Meyer (RS) (a confirmar) 

Subtemas e Relatores: 

 Diagnóstico precoce - César de Moraes (SP)  

 Causas genéticas dos transtornos do espectro do autismo - 
Andrea C. Stachon (PR)  

 Ensino, pesquisa e prática - Rudimar Riesgo (RS)  

 Terapias farmacológicas no autismo - Guilherme V. 
Polanczyk (SP)  
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Área Temática: Infância e Adolescência 

  MR 18: Diagnóstico diferencial e comorbidades na 
psiquiatria da infância e adolescência  

Subtemas e Relatores: 

 Diagnóstico diferencial no TDAH  
- Fabio Barbirato (RJ)  

 Diagnóstico diferencial e comorbidades no autismo, como 
diferenciar ? - Francisco Assumpção (SP)  

 Diagnóstico diferencial e possíveis comorbidades no retardo 
mental, leve a grave - Evelyn Kuczynski (SP)  

 Diagnóstico diferencial nos transtornos do humor da 
infância e adolescência - Dênio Lima (DF) 

 
  MR 19: Prevenção e intervenção precoce na primeira 

infância  

Coordenador: Ralph Trajano (PI)  

Subtemas e Relatores: 

 Depressão materna e a intervenção da psiquiatria perinatal - 
Jairo Werner Junior (RJ)  

 Intervenção na primeira infância: evidências científicas e 
marco legal - Osmar Terra (RS) (a confirmar) 

 Desenvolvimento na primeira infância: articulando 
evidências, serviços, políticas e programas exitosos 
 - Alessandra Schneider (DF)  

 Intervenção precoce em bebês com suspeita de autismo  
- Walter Camargos Junior (MG)  

 

Área Temática: Informática 

  MR 20: Redes sociais e psiquiatria  

Subtemas e Relatores: 

 Associação entre cyberbullying e saúde mental dos 
adolescentes - Sara Bottino (SP)  

 Lidando com o humor nas redes sociais  
- André Brasil (BA)  

 Uso do instagram e facebook na psiquiatria  
- Tárcio Carvalho (PE)  

 As patologias sexuais na web - Renata Almeida de Souza 
Aranha e Silva (SP)  

 

Área Temática: Interconsulta 

  MR 21: Psiquiatria e comorbidades clínicas  

Subtemas e Relatores: 

 Diabetes, depressão e ansiedade  
- Wania Márcia de Aguiar (BA)  

 Diabetes e transtornos alimentares  
- Alexandre P. Azevedo (SP)  

 Mecanismos fisiopatológicos da associação entre depressão 
e síndrome coronariana aguda - Norma Oliveira (SE)  

 
 
 
 
 
 

Área Temática: Medicina do Sono 

  MR 22: Novas estratégias em medicina do sono 
baseadas em recentes avanços nas 
neurociências  

Coordenador: Kalil Duailibi (SP) (a confirmar) 

Subtemas e Relatores: 

 A polissonografia no diagnóstico de transtornos de sono na 
psiquiatria - Gisele Minhoto (PR)  

 Estratégias em apneia-hipopneia de sono para a psiquiatria - 
Geraldo Lorenzi Filho (SP)  

 Emprego de antidepressivos em medicina do sono - Almir 
Tavares (MG)  

 Abordagem cognitiva e comportamental no manejo dos 
transtornos do sono: insônia e pesadelo - Regina Margis (RS) 

 

Área Temática: Neurociências 

  MR 34: Neurociências na prática clínica  

Subtemas e Relatores: 

 Aplicações na genética hoje - Humberto Corrêa (MG)  

 Aplicações na neuroimagem hoje - Geraldo Busatto Filho (SP)  

 Aplicações na neuronodulação hoje - Marco Aurélio 
Romano-silva (MG) (a confirmar) 

 Antigas drogas: novos usos - Valentim Gentil Filho (SP)  

 

Área Temática: Neuromodulação 

  MR 23: Desafios e potencialidades das novas técnicas 
de neuromodulação cerebral  

Subtemas e Relatores: 

 Limites éticos das novas técnicas de neuromodulação na 
pesquisa, na clínica e na propaganda - Mercedes Alves (MG)  

 Estimulação transcraniana por corrente contínua na 
depressão e na esquizofrenia: avanços recentes e 
perspectivas futuras - André R. Brunoni (SP)  

 Neuronavegar é preciso? Como otimizar a localização do 
alvo para uma melhor resposta clínica com a estimulação 
magnética transcraniana - Moacyr Rosa (SP)  

 Eletroconvulsoterapia e convulsoterapia magnética no 
transtorno depressivo unipolar e bipolar - Eric Cretaz (SP) (a 
confirmar) 

 

Área Temática: Outros não listados 

  MR 24: Psiquiatria e cinema: quatro faces da psicose  

Subtemas e Relatores: 

 O inquilino e repulsa ao sexo: a psicose como ela é - Itiro 
Shirakawa (SP)  

 Possuídos - Miriam Gorender (BA)  

 A ilha do medo - José Paulo Fiks (SP)  

 Como indicar um filme para seus pacientes - Herberto Edson 
Maia (RS) (a confirmar) 
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Área Temática: Outros não listados 

  MR 26: Novas perspectivas terapêuticas para a 
depressão  

Subtemas e Relatores: 

 As drogas glutamatérgicas como antidepressivos - Alexandre 
Duarte Gigante (SP)  

 Exercício físico e depressão - Karla Mathias de Almeida (SP)  

 Anti-inflamatórios, anti-oxidantes e neuroproteto- res no 
tratamento da depressão - Elisa Macedo Brietzke (SP)  

 

Área Temática: Pesquisa 

  MR 27: Pesquisas em espiritualidade e saúde mental: 
panorama nacional  

Subtemas e Relatores: 

 Aspectos éticos da assistência religiosa a pacientes com 
transtornos mentais graves internados em hospitais 
psiquiátricos - Quirino Cordeiro (SP)  

 Pesquisas em espiritualidade e saúde mental do NUPES - 
UFJF - Alexander Moreira-Almeida (MG)  

 Espiritualidade: associação com resiliência, adesão e 
resposta a tratamento em diferentes contextos clínicos - 
Neusa Sica da Rocha (RS)  

 Freud versus Deus: Como a psiquiatria perdeu sua alma e o 
cristianismo perdeu a cabeça - Dan Blazer (USA)  

 

Área Temática: Psicogeriatria 

  MR 28: Atualização em psicofarmacologia no idoso  

Subtemas e Relatores: 

 Anticolinesterásicos - Valeska Marinho (RJ)  

 Antidepressivos em idosos - Érico Castro-Costa (MG)  

 Hipnóticos e ansiolíticos - Tíbor Rilho Perroco (SP)  

 Atualização no uso de antipsicóticos em idosos - Ricardo 
Barcelos - Ferreira (MG)  

 
  MR 29: Pesquisa translacional e novas perspectivas 

terapêuticas em psicogeriatria  

Coordenador: Marcos Hortes N. Chagas (SP)  

Subtemas e Relatores: 

 Neurobiologia dos déficits cognitivos na depressão geriatrica 
- Breno Satler Diniz (MG)  

 Neuroimagem funcional e depressão em idosos  
- Cássio M.C. Bottino (SP)  

 Doença cerebrovascular: denominador comum dos transtornos 
neuropsiquiátricos em idosos? - Geraldo Busatto  (SP)  

 Exercício físico melhora a cognição e a depressão em idosos? 
- Jerson Laks (RJ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Temática: Psicoterapia 

  MR 30: Terapia cognitiva em habilidades sociais  

Subtemas e Relatores: 

 Terapia cognitiva: diversas aplicações da técnica pense 
saudável e sinta a diferença - Lia Kunzler (DF)  

 O ciclo da ansiedade social - uma abordagem cognitiva  
- Daniela Zippin Knijnik (RS)  

 Treinamento de habilidades sociais na Síndrome de Asperger 
- Maria Cecilia Gomes Pereira Ferreira de Lima (DF)  

 Habilidades sociais: teoria e experiência com jogos teatrais  
- Maria das Graças de Oliveira (DF)  

 

Área Temática: Sexualidade 

  MR 31: Sexologia: erros e acertos, desde Freud até a 
DSM-5  

Subtemas e Relatores: 

 Erros e acertos em disfunções sexuais masculinas de base 
orgânica - João Afif-Abdo (SP)  

 Erros e acertos em disforia de genero  
- Giancarlo Spizzirri (SP)  

 Erros e acertos em disfunções femininas e parafilia  
- Carmita Abdo (SP)  

 

Área Temática: Suicídio 

  MR 35: Suicídio  

Subtemas e Relatores: 

 Comorbidades psiquiátricas e suicídio  
- Lena Nabuco de Abreu (SP)  

 Autópsia psicossocial do suicídio - Raphael Boechat-Barros (DF)  

 Abuso sexual e suicídio, genética e neuroimagem  
- Maila de Castro L. Neves (MG)  

 Perfil epidemiológico do suicídio em São Paulo  
- Bruno Mendonça Coêlho (SP)  

 
 


