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EDITORIAL
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OPINIÕES

CONFERENCISTA

Carmita Abdo lota sessão no XXXII CBP

Professora de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e associada
da ABP, Carmita Abdo foi a primeira
conferencista a inaugurar o XXXII
CBP com o tema “Como eu faço
avaliação/conduta em disfunções
sexuais, transtornos parafílicos e
disforia de gênero”. Repetente na
participação em diversas edições
do evento, a psiquiatra abordou três
temas fortes em pauta: disfunções
sexuais, transtornos parafílicos e
disforias de gênero, tanto em ter-

mos de diagnóstico quanto ao nível
de tratamento. Admitindo que os
conceitos em sexualidade são transitórios, Carmita Abdo atribui a sua
constante modificação à relação de
dependência entre a variabilidade
do comportamento humano e a
evolução de diversos aspectos de
ordem social, econômica e cultural
e defende que o psiquiatra deve ser
“desprovido de juízos de valor frente
à abordagem das disfunções sexuais – se por um lado é necessária
a sutileza para perceber o que está

em conflito no interior do paciente e
lhe causa sofrimento, por outro não
cabe normatizar o que quer que
seja relacionado à vivência da sua
sexualidade”.
Defendendo o papel do psiquiatra
como figura central na abordagem
destes problemas e da interdisciplinaridade do tratamento (através
de métodos combinados como a
intervenção terapêutica individual
ou conjugal, a prescrição medicamentosa e a fisioterapia em determinados casos, como o vaginismo),
Carmita Abdo deixou clara a sua
satisfação quanto à adesão e interação massiva – “me surpreendi
com o número de perguntas feitas
no momento do debate” – e prevê
que esta edição seja, à semelhança
do que vem sendo hábito, um sucesso pela pontualidade, espírito de
colaboração e mobilidade dos participantes do CBP.”

Gilberto Freitas
Psiquiatra – AL
“O congresso deste ano está
muito bom. Os assuntos estão
dentro da atualidade, inclusive a
palestra sobre a legalização da
maconha que é um assunto polêmico e que precisamos fixar uma
opinião nossa.”

INTERNACIONAL

Dan Blazer: referência mundial reúne religião,
espiritualidade e psiquiatria em conferência

Primeiro palestrante internacional no XXXII Congresso
Brasileiro de Psiquiatria e referência mundial nos estudos de
psicogeriatria e depressão,
Dan Blazer apresentou “The
Empirical Study of Religion
/ Spirituality and Psychiatric
Disorders”, uma reflexão direcionada para a associação e
interligação do universo da religião e da espiritualidade com
as doenças psiquiátricas.
Sendo um tema que tem vindo
a ser amplamente explorado
nos últimos 25 anos no âmbito acadêmico, o especialista
começou por posicionar que “a
ciência não consegue ser totalmente objetiva nesta questão”
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(“Participation”, Haywood et al, da psiquiatria no acompanhaAJGP, 2012) foi realizado no mento e tratamento dos indisul dos Estados Unidos e fo- víduos com doenças mentais,
cou a participação do indivíduo Blazer aponta a alternativa do
em atividades religiosas, como diálogo e da abordagem pesgrupos de oração e de trabalho soal e direta como sendo a
social com orientação religio- mais eficaz: “os psiquiatras têm
sa.				
que entrar nas comunidades,
Como conclusões finais da falar com os seus líderes e,
Janicéia Simplício
sua interessante conferência, recorrendo à sua experiência,
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o professor titular na Duke explicarem-lhes o que fazem.
University School of chama a Ao ouvir os indivíduos nessas
atenção para a necessidade comunidades e estabelecen“Todo ano eu participo do CBP e
de “verificar, enquanto comu- do relações de proximidade,
este ano está muito bem organizanidade científica, se aplica- os psiquiatras conseguem
do, com bastante informação. Estou
gostando bastante.”
mos os estudos de forma cor- desmistificar alguns desses
reta”.
preconceitos.”

D E S TA Q U E S

10h
Conferência internacional

10h
Palestra:

Tema: Psicocirurgia: do laboratório
à clínica. Novos conhecimentos e
tecnologias

Tema: O mundo munda.A palestra
muda

Conferencista: Clement Hamani

Palestrante: Dado Schneider

HOJE

14h
Simpósio do Presidente
Tema: Legalização da Maconha – Um
amplo debate mediado pela ABP e o
CFM
Presidente: Antônio Geraldo da Silva
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CONFERÊNCIA

Geraldo Busatto Filho apresenta estudo sobre
neuroimagens e biomarcadores em conferência lotada

Com o tema “Diagnóstico psiquiátrico baseado em exames de
neuroimagem e outros biomarcadores: uma realidade possível?”,
Geraldo Busatto Filho se apresentou no Auditório Master para apresentar a sua conferência em torno
de dois aspectos principais: neuroimagens e biomarcadores.
Começando por introduzir o primeiro conceito, o professor titular
de psiquiatria na Universidade
de São Paulo (USP) enumerou
as suas principais valências,
nomeadamente a possibilidade
de poder utilizar esta tecnologia

para mapear sistemas de neurotransmissão. Além disso, o especialista mencionou o Laboratório
de Neuroimagem da USP como
local de pesquisas intensivas sobre esta temática, que hoje conta
com a colaboração de recursos
humanos (pós-graduandos e
pós-doutorados) credenciados e
procedimentos operacionais que
visam a realização de entrevistas,
coleta de dados, arquivamento
de imagens e processamentos
para fins de análise, contribuindo
com informação inovadora e pertinente nesse âmbito.

Na abordagem ao tema da sua
conferência, G. B. Filho ofereceu
uma definição conceitual de biomarcador baseada no organismo
norte-americano FDA, acrescentando que o método de neuroimagem fornece “um número grande,
variado de biomarcadores de
potencial interesse” para as pesquisas acadêmicas e, sobretudo,
para a elaboração de comparações estatísticas. Além disso, o
aprimoramento dos métodos com
integração da tecnologia computacional permitem, segundo
o autor, diferenciar os estágios
evolutivos de doenças como o
Alzheimer com maior eficácia ao
nível do seu diagnóstico.
Outro ponto de foco no discurso
do especialista foi o reconhecimento de padrões complexos na
esquizofrenia, na medida em que
o uso de biomarcadores em diversos estudos tem revelado sérios
problemas metodológicos (nome-

adamente a existência de amostras pouco representativas).
Prevendo uma tendência de
futuro, o psiquiatra afirma, em
resposta à questão que serviu
de base para o título da sua palestra, que essa realidade talvez
seja possível se os biomarcadores forem “considerados como
meios complementares do raciocínio clínico, em situações mais
difíceis de diagnóstico diferencial.
Além disso, pesquisas futuras
deverão planejar um seguimento
das questões apresentadas para
aferir a estabilidade do diagnóstico clínico, desenhar o padrão
de resposta de cada sujeito ao
tratamento e avaliar o impacto
da informação de biomarcadores
sobre os processos de decisão do
psiquiatra com relação aos seus
pacientes.”

AMANHÃ NO CBP

TRANSPORTE

Norte - Rota1 (Verm.)

Norte - Rota2 (Azul)

Sul - Rota1 (Amarela)

Sul - Rota2 (Preta)

Lago (Verde)

Manhattan

Allia Gran Hotel

Brasil 21 Convention

Planalto Bittar

Royal Tulip

Kubitschek Plaza

Comfort Suites

Brasil 21 Suites

Golden Tulip

Saint Moritz

Aracoara

Naoum Plaza

Bonaparte Blue
Point

Metropolitan
Nobiles Suites

Bristol Hotel
San Marco

Nacional Brasília

Athos Bulcão
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NaoumExpress

NaoumExpress
St. Peter

Mercure Lider

Hotéis x Centro de Convenções x Hotéis
Horários volta: 21h30min - 22h - 22h30min - 23h

Brasilia Palace

Saint Paul

Mercure Eixo

15 de outubro - Solenidade de Abertura

Brasilia Imperial

16 e 17 de outubro

18 de outubro

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

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

