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Começou o XXXII CBP

www.cbpabp.org.br

Depois de um ano inteiro de 
muita produção chegou 

a hora do XXX II CBP. Cada ano 
preparamos mais novidades para 
atender aos milhares de con-
gressistas que prestigiam o CBP. 
Teremos um dia repleto de ativi-
dades científicas e culturais para 
todos os perfis. São 13 auditórios 
e mais de 150 sessões, entre con-
ferências, cursos, palestras, me-
sas redondas, simpósios, exposi-
ções e muitos mais. 

Muitos convidados internacio-
nais vieram apresentar seus tra-
balhos e estudos no nosso con-
gresso, que é o terceiro maior da 

especialidade na América Latina. 
Já no primeiro dia, o psiquiatra 
americano autor do Best sel-
ler “Freud Versus Deus - Como 
a Psiquiatria Perdeu a Alma e o 
Cristianismo Perdeu a Cabeça” 
fará a conferência: “Estudo cien-
tífico da religião/espiritualidade 
e os transtornos psiquiátricos”. O 
presidente dessa atividade será 
o psiquiatra associado da ABP e 
atual coordenador da Seção de 
Espiritualidade, Religiosidade e 
Psiquiatria da World Psychiatric 
Association, Alexander Moreira 
Almeida.  A conferência começa 
às 17h, no Auditório Master e terá 

tradução simultânea.
Hoje teremos também a Cerimô-

nia de abertura do Congresso que 
contará com a presença do Depu-
tado Federal e Senador eleito, Ro-
naldo Caiado; o Deputado Federal 
eleito, Luiz Henrique Mandetta; 
o ex- governador de Minas e Se-
nador eleito Antônio Anastasia; o 
Presidente do CFM, Carlos Vital; 
Presidente da FENAM, Dr. Geral-
do Ferreira e Presidente da AMB, 
Fiorentino Cardoso, que esta-
rão prestigiando o nosso evento. 
Durante a cerimônia acontecerá 
também a premiação do 1º Prê-
mio ABP de Jornalismo e a ho-

menagem a jornalista da Folha de 
São Paulo, Cláudia Collucci.

Ao longo do dia, temos ainda 
15 mesas redondas, 11 cursos, a 
sessão de vídeos (mostra com-
petitiva), o Simpósio do Departa-
mento da ABP de Psicogeriatria 
com o debate sobre A Psicotera-
pia das psicoses, a XI sessão de 
pôsteres e sessões de casos clí-
nicos.

O Centro de Convenções Ulisses 
Guimarães tem toda a estrutura 
para receber vocês. Se identifi-
que, faça seu crachá e aproveite o 
melhor do XXXII CBP!
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Hoje começa o XXXII Congresso Brasileiro de Psiquiatria - CBP 
na Capital Federal do país. O lugar escolhido em Assembleia 
para receber o maior congresso de psiquiatria da América La-

tina, e você faz parte dele. Preparamos uma programação recheada de 
atividades científicas e culturais. Apenas no primeiro dia, hoje, serão 36 
atividades. Monte sua agenda no aplicativo da ABP convide seus amigos! 

O tema do CBP desse ano é: “A Psiquiatria e os avanços da Neuroci-
ência”, por isso teremos muitas novidades no campo da neurociência e 
da neurologia, vamos debater de que maneira a parceria com essas es-
pecialidades pode contribuir para o tratamento de doenças mentais. A 
ABP acredita que parcerias científicas sempre engrandecem o debate. 

A ABP como uma associação científica sempre incentiva a pro-
dução de conhecimento e pesquisas, por isso tem um espaço no 
CBP para os trabalhos originais e revisões mais citadas na Revis-
ta Brasileira de Psiquiatria em 2013. Participe do Top Tem Cited RBP 
2013 e acompanhe os estudos mais atualizados sobre saúde mental. 

A realização do CBP é o resultado do trabalho de um ano inteiro da 
ABP, da diretoria e de todos vocês que nos ajudam a abrilhantar esse 
evento. Preparamos tudo com muita dedicação, aproveite todas as pos-
sibilidades que ele oferece. Que comece o XXXII CBP!

CBP Express é uma publicação da ABP para o XXXII Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria
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Diretoria da ABP e Diretoria da ABPBr

Associados se reúnem em Assembleia

ASSEMBLEIA

A semana dos associados 
da ABP começou com 
a Assembleia Ordiná-

ria de Delegados, que aconteceu, 
ontem 14/10. Estiveram presentes 
107 delegados de 41 federadas ou 
núcleos. A Assembleia é anual e 
reúne associados do Brasil inteiro. 
A função do evento é debater temas 
fundamentais para a associação 
como: prestação de contas, come-
morações dos 50 anos da ABP, es-
colha de sede para futuros CBPs, 
relatório anual da diretoria, compra 
da sede da ABP e temas sugeridos 
pelos presentes.

Foram eleitos para compor 
a mesa e dirigir a Assembleia, os 
associados Carla Bicca e Salomão 
Rodrigues Filho.

Para abrir os trabalhos os dire-

tores da ABP, Alfredo Minervino e 
Romildo Bueno apresentaram junto 
com os funcionários da tesouraria a 
prestação de contas do ano de 2013, 

que foram aprovadas por unanimi-
dade pelo plenário.

Além disso, foi aprovado por 
unanimidade também a opção do 
pagamento da anuidade no débito 
automático, com o mesmo valor de 
2012.

O presidente da ABP, Antônio 
Geraldo da Silva, apresentou o re-
latório anual da ABP com as ações 
e parcerias firmadas em 2014, e 

informou aos presentes como está 
o processo de compra da sede da 
ABP no Rio de Janeiro e os prepa-
rativos para a comemoração dos 50 
anos da ABP.

O associado Kalil Dualib tra-
duziu o espírito da Assembleia e 

da administração da ABP em 2014: 
“Essa assembleia de delegados 
tem sido uma coisa extremamente 
boa, eu nunca vi uma assembleia 
de delegados com tantas votações 
com unanimidades. Quase todas 
as votações tiveram uma aceitação 
muito boa, isso mostra o trabalho 
que foi feito por essa gestão de uma 
forma muito limpa, clara, objetiva e 
mostrou o crescimento de toda psi-
quiatria no Brasil”. 

A reunião terminou com a apre-
sentação da cidade de São Paulo 
como sede do CBP 50 anos da ABP 
que acontecerá em 2016, que foi 
eleita por unanimidade. 

Saiba mais sobre a Assembleia 
de Delegados da ABP no Portal da 
Psiquiatria.



3

10h
 Como Eu Faço

 Tema: Avaliação/conduta em 
disfunções sexuais, transtornos 
parafílicos e disforia de gênero  

Coordenadora: Carmita Abdo

 10h 
 Curso

 Tema: Como tratar com excelência 
pacientes com dependência 

química: botando a mão na massa  

Coordenador: - Analice Gigliotti

 14:45 
 Conferência 

 Tema: Da psicopatologia ao 
diagnóstico operacional em 

psiquiatria 

Conferencista: Everton Sougey

 18h
Conferência

 Tema: Estudo científico da religião/
espiritualidade e os transtornos 

psiquiátricos  

  Conferencista: Dan Blazer

D E S T A Q U E S

H O J ESão 15 mesas redondas no primeiro dia  
de XXXII CBP. Participe!

Muitas mesas redondas já 
no primeiro dia de CBP. Só 
hoje serão 15 mesas redon-

das de um total de 54 que ocorrerão 
durante todo o evento e que irão tra-
tar sobre os mais diversos temas. 
Entre os assuntos debatidos hoje, o 
destaque ficará por conta da mesa 
“Neurociências na prática clínica 
atual: como os avanços neurocientí-
ficos já podem ser úteis para enten-

der, diagnosticar e tratar as doenças 
mentais”, que será coordenada pelo 
psiquiatra Márcio Bernick e irá falar 
sobre o tema do XXXII CBP: “A Psi-
quiatria e os avanços da Neurociên-
cia”.

As outras mesas irão tratar de as-
suntos como: “Dependência de tec-
nologia: quando a diversão se torna 
um problema”, “Bases biológicas 
da psicopatia”, “Transtorno bipolar: 

CURSOS

Maior oferta de cursos para você se atualizar

Durante o XXXII CBP se-

rão 17 cursos e para 

participar é preciso es-

tar inscrito. Os cursos têm vagas 

limitadas e por isso as matrículas 

devem ser feitas com, no mínimo, 

2 horas de antecedência. Para os 

cursos de hoje, 15/10, poderão 

ser realizadas com até 60 minu-

tos para o início da aula.

Cada curso tem o seu público 

alvo específico, alguns temas são 

abertos à todos e outros somente 

a médico, então, esteja com o seu 

crachá de apresentação de con-

gressista para assistir.

Os cursos tratarão dos mais di-

versos temas de saúde mental, 

como por exemplo: “Novos tra-

tamentos em psiquiatria”, “Como 

tratar com excelência pacientes 

com dependência química: botan-

do a mão na massa”, “Transtor-

nos alimentares: pesquisa para 

prática clínica”, “Atualidades e 

controvérsias em psicofarmaco-

logia na infância e adolescência”, 

entre outros.

Após firmar uma parceria com 

a Sociedade Espanhola de Pato-

logia Dual e com a Associação 

Portuguesa de Patologia Dual, a 

ABP trouxe para o CBP o curso 

internacional: “Patologia Dual. 

Uma nova maneira de entender 

as dependências e a saúde men-

tal”, o curso será coordenado 

pelos presidentes das associa-

ções europeias e é aberto a todo 

o público. 

Não perca tempo, inscreva-se já!

aspectos clínicos e etiopatogenia”, 
“Administração no serviço de psi-
quiatria”, “Tratamento farmacológi-
co dos transtornos relacionados a 
traumas e violência”, entre outros. 

As mesas são abertas a todos os 
congressistas e para participar bas-
ta dirigir-se ao local em que ocorre-
rá a atividade no horário marcado. 

MESAS REDONDAS
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ARTE E CULTURA

CBP Arte e Cultura

O XXXII CBP é um evento 
científico que também 
investe em cultura. Além 

da exposição fixa das obras de 
arte do artista plástico brasilien-
se, Gil Marcelino, os congressis-
tas poderão assistir a II Exposição 
Fotográfica do CBP. São fotogra-
fias feitas por associados da ABP, 

que ficarão expostas durante o 
congresso, de 15 a 18/10, na Ala 
Oeste do Centro de Convenções. 
Os congressistas poderão votar 
nas melhores fotos e no último 
dia de congresso será divulgado 
o resultado.

Os congressistas poderão votar 
também na Mostra Competitiva 

da Sessão de Vídeos. A atividade 
acontecerá no Auditório Alvorada, 
na Ala Oeste, às 14h45. Serão 4 
filmes exibidos: “Intervenção psi-
cológica no aniversário de luto da 
tragédia de Santa Maria”, “Sobre 
brumas e suas densidades”, “De 
corpo e alma” e “Entre os muros 
do Hospital: A experiência recria-

TRANSPORTE

ORGANIZE A SUA PROGRAMAÇÃO DO 
 XXXII CBP PELO CELULAR

APLICATIVO

Esse ano o Congresso Brasileiro 

de Psiquiatria traz uma novidade 

para ajudar você a se organizar 

e aproveitar toda a programação. 

Com o aplicativo da ABP você con-

segue agendar as atividades (con-

ferências, simpósios, cursos, me-

sas redondas, debates e etc.) que 

quer participar, sincronizar com 

a agenda do seu celular para não 

perder a hora e ainda pode com-

partilhar através das redes sociais 

com os seus amigos.

Além disso, você acompanha as 

novidades sobre o congresso, ma-

térias sobre as atividades e con-

gressistas e notícias atualizadas 

sobre a Associação Brasileira de 

Psiquiatria e a especialidade.

O app da ABP já está disponível 

nas principais lojas online. Baixe 

agora gratuitamente na Apple 

Store ou na Play Store e aproveite. 

da por depoimentos”.
Após as exibições acontecerá o 

debate com os diretores dos fil-
mes. O coordenador da atividade 
é Elie Cheniaux.

dida da efetiva participação dos 
associados.

Norte - Rota1 (Verm.)

Manhattan

Kubitschek Plaza

Saint Moritz

Norte - Rota2 (Azul)

Allia Gran Hotel

Comfort Suites

Aracoara

Metropolitan

Nobiles Suites

Mercure Eixo

Mercure Lider

Athos Bulcão

Sul - Rota2 (Preta)

Planalto Bittar

Bonaparte Blue Point

Brasilia Imperial

NaoumExpress

Saint Paul

St. Peter

Nacional Brasília

Lago (Verde)

Royal Tulip

Golden Tulip

Brasilia Palace

NaoumExpress

Sul - Rota1 (Amarela)

Brasil 21 Convention

Brasil 21 Suites

Naoum Plaza

Bristol Hotel

San Marco

15 de outubro
Hotéis x Centro de Convenções

Horários ida: 7h - 7h30min - 8h - 8h30min

16 e 17 de outubro
Hotéis x Centro de Convenções x Hotéis
Horários ida: 7h30min - 8h - 8h30min
Horário volta: 18h - 18h30min - 19h - 19h30min

15 de outubro - Solenidade de Abertura
Hotéis x Centro de Convenções x Hotéis

Horários volta: 21h30min - 22h - 22h30min - 23h

18 de outubro
Hotéis x Centro de Convenções
Horários ida: 7h30min - 8h - 8h30min
Não haverá transporte de retorno


