CBP
express
Brasília • Sexta-feira
17 de outubro de 2014

3a EDIÇÃO

Qual a relação da mente com o cérebro?
P>2

Dinesh Bhugra no CBP
P>3

Debate sobre legalização da maconha
reúne mil pessoas em sala no XXXII CBP
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EDITORIAL

Psiquiatria brasileira em destaque
Em seu segundo dia o XXXII CBP manteve o ritmo de estudos e pesquisas científicas de alto nível e os congressistas cada vez mais
participativos fizeram filas para assistir as apresentações. Os números muito nos orgulham, já que conseguimos reunir mais de mil pessoas em um auditório para debater sobre a legalização da maconha, mais de 600 pessoas falando sobre a relação da mente com o cérebro
e aproximadamente 300 pessoas acompanhando o doutor em comunicação Dado Schneider na sua palestra muda, fazendo sinais e
aprendendo a se comunicar de maneira eficaz para os novos tempos. Isso é um sinal de evolução, é a representação dos avanços da medicina. São psiquiatras, médicos de várias especialidades, psicólogos e profissionais da área de saúde que estão buscando se atualizar,
e isso é importantíssimo para o paciente.
A psiquiatria brasileira é uma das melhores do mundo, a nossa produção científica é de excelência e isso é indiscutível, mas trouxemos
simpósios com associações médicas internacionais e também conferencistas de vários lugares do mundo para acrescentar aos nossos
debates estudos ainda inéditos no Brasil. Como a conferência do presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, Dinesh Bhugra, que
teve como tema: A tomada de decisões clínicas em Psiquiatria – implicações práticas.

DEBATE
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Debate sobre a relação cérebro e mente lota
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OPINIÕES

INTERNACIONAL

Dinesh Bhugra: presidente da Associação
Mundial de Psiquiatria é atração no CBP
diagnóstico, o psiquiatra chamou a atenção para o fato de
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com diagnósticos incorretos e
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Concluindo que “as decisões estão longe de ser um processo analítico e frio”, Dinesh
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da experiência clínica no processo decisório e a necessidade de “treinar os novos experts
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Médica – SP
“Fiquei surpresa com o número
de participantes deste ano, achei
um número bem maior do que o
do ano passado em Curitiba. Está
muito interessante, com palestras
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D E S TA Q U E S

9h
Atividades especiais

9h
Palestra

Tema: Craque que é Craque não usa
Crack
Participantes: Flavia do Valle, Kátia

Tema: I Encontro Nacional dos
Programas de Residências Médicas em
Psiquiatria

Bagnarelli e José Reinaldo de Lima

Coordenador: Frederico Garcia

HOJE

“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.”

paciente.			

Dado Schneider surpreende com
palestra inovadora no CBP
dia

Psiquiatra – AL

tratamento e em risco para o

PALESTRA

segundo

Gilberto Freitas

José Oliveira Rocha
Psiquiatra/ Portugal
“Todo ano eu participo do CBP e
este ano está muito bem organizado, com bastante informação. Estou
gostando bastante.”

14h
Debate
Tema: Alzheimer: doença psiquiátrica
ou neurológica?
Coordenador: Wagner Gattaz
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CONFERÊNCIA

Clement Hamani destaca a técnica de
estimulação profunda no segundo dia do CPB

Inaugurando o segundo dia de
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pelos pacientes.

ingeridas

e permite a colocação de um elé-

Clement Hamani encerrou a

trodo ligado a um marca-passo,

sua intervenção afirmando que

administrado a corrente elétrica

a comunidade acadêmica “ainda

de maneira contínua”. Ao nível da

precisar de muita investigação” e

sua usabilidade, Hamani citou a

prognosticou a DBS como “uma

doença de Parkinson e a esqui-

terapia promissora”.

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

