
O XXXIII Congresso Brasileiro 

de Psiquiatria – CBP está em 

Floripa! Viemos até a Ilha da 

Magia para trazer a você a 

maior imersão em estudos de 

psiquiatria da América Latina. 

São 12 auditórios com mais 

de 150 atividades científicas, 

450 palestrantes, destes 50 

internacionais vindos de mais 

de 20 países para apresentar 

a vocês estudos ainda inéditos 

no Brasil.

São conferências, palestras, 

mesas redondas, cursos, 

Sejam bem – vindos!

simpósios, talk shows, 

atividades especiais, 

exposições e muito mais! 

Muitas sessões aguardam 

vocês! Hoje nós temos 

a cerimônia de abertura 

com muitas atrações, mais 

informações na página 

2, para hoje, o primeiro 

dia de congresso, temos 

30 atividades e muitos 

destaques, conheça-os na 

página 3 e agende-se.

Esse ano preparamos um 

congresso maior para você, 

com mais atividades, mais 

palestrantes internacionais, 

dois simpósios imperdíveis do 

presidente, um nacional que 

debaterá a Corrupção, no dia 

05/11, de 10h às 12h e também 

o Simpósio Internacional do 

Presidente  que debaterá 

o futuro do tratamento da 

Esquizofrenia, no dia 06/11, 

de 10h às 12h (saiba mais no 

editorial)

Além das atividades, 

também teremos dois shows 

imperdíveis! O Show Lobão 

Power Trio, que será no dia 

05/11, com lugares limitados 

para os que confirmaram 

presença respondendo ao 

e-mail do convite e o Show 

dos Titãs Tour 2015, no dia 

06/11. Busque o seu ingresso 

no Hall de inscritos!

O Centro de Convenções 

Centro Sul tem toda a infra-

estrutura para receber vocês e 

os funcionários da ABP estão 

a disposição para orientá-los. 

Aproveite o CBP!
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Editorial

Participe da Solenidade de Abertura do XXXIII CBP

Um grande congresso para 

vocês!

Congressistas, que bom tê-

-los aqui! O XXXIII Congresso 

Brasileiro de Psiquiatria fez 

história e já bateu todos os 

recordes! Tivemos o maior 

número de pré-inscritos, 

mais de 200 congressistas 

internacionais e mais de 50 

palestrantes internacionais 

vindos de mais de 20 países, 

2 shows exclusivos e você faz 

Você, participante do XX-

XIII Congresso Brasileiro de 

Psiquiatria,  está convidado 

a participar da Solenidade de 

Abertura que ocorrerá no pri-

meiro dia de congresso, no dia 

4 de novembro. O evento terá 

início às 19h30, no Auditório 

1A, no piso superior do Centro 

de Convenções de Florianó-

polis – CentroSul.

A Solenidade de Abertura 

contará com uma Conferência 

Magna cujo tema será: ‘Inova-

ções contemporâneas para os 

transtornos mentais: diagnós-

tico, tratamento e prevenção 

/ Contemporary innovations 

for mental disorders: diagno-

sis, treatment, and prevention’ 

parte dessa história!

Venho convidá-los para 

participar dos meus dois 

simpósios. Esse ano tere-

mos 2 grandes simpósios do 

Presidente, o nacional que 

debaterá a Corrupção, com 

as ilustres presenças do se-

nador Pedro Simon, o Pro-

curador-Geral de Justiça do 

Estado de São Paulo, Marcio 

Fernando Elias Rosa e Ger-

vásio Protásio dos Santos 

que será ministrada pelo Dr. 

Bruce Cuthbert, que é Diretor 

Adjunto do Instituto Nacio-

nal de Saúde Mental dos Es-

tados Unidos (NIMH, NIH), a 

maior organização mundial de 

suporte a pesquisa em saú-

de mental. Esta Conferência 

Magna é mais um reflexo da 

excelência da qualidade do 

programa científico do CBP, 

cujo reconhecimento interna-

cional vale este ano 24 crédi-

tos (seis créditos por cada dia 

do evento) aos associados da 

WPA que participem no con-

gresso. Para saber mais sobre 

a Conferência Magna, leia a 

matéria da página 3.

Além do Dr. Bruce são tam-

Júnior, Juiz e Presidente da 

Associação dos Magistrados 

do Maranhão para esse deba-

te inédito. No dia 06/11, será 

a vez do Simpósio Interna-

cional do Presidente com 5 

psiquiatras de 4 países dife-

rentes para debater o futuro 

do tratamento da Esquizo-

frenia. Com a presença do 

presidente da WPA, Dinesh 

Bhugra, que coordenará o 

simpósio comigo. O psiquia-

bém esperados representan-

tes de associações médicas 

internacionais e personalida-

des da política nacional que 

têm dado uma importante 

contribuição nas principais 

causas da medicina brasileira.

A comemoração contará ain-

da com a entrega da premia-

ção para os ganhadores do II 

Prêmio ABP de Jornalismo, 

que tem como objetivo con-

gratular os profissionais que 

se empenharam em informar 

a população de maneira cor-

reta sobre as doenças men-

tais, dependência química e 

a psiquiatria como um todo, 

trabalhando contra o precon-

ceito com doentes mentais e 

tra inglês German Berrios, 

falará sobre A Construção 

do conceito de esquizofre-

nia, o americano John Cser-

nanksky trará seu estudo so-

bre Tratamento para déficits 

cognitivos da esquizofrenia e 

o austríaco Wolfgang Fleis-

chhacker apresentará Novos 

alvos farmacológicos para o 

tratamento da esquizofrenia.

A psiquiatria brasileira é 

hoje reconhecida mundial-

mente e o alto nível científico 

dos nossos cientistas levou 

o XXXIII CBP a conquistar o 

padrão internacional e ago-

ra somos pontuados pela 

World Psychiatric Associa-

tion – WPA, estamos muito 

orgulhosos desta conquista. 

Aproveite o melhor do XXXIII 

CBP conosco!

Diretoria da ABP e diretoria 
da ACP

os transtornos psiquiátricos. 

O prêmio, que foi disputa-

do por mais de 180 autores 

oriundos dos maiores órgãos 

de comunicação do Brasil, 

será entregue a jornalistas de 

quatro categorias, sendo elas: 

impresso, online, tv e rádio.

Além disso, a celebração 

será finalizada com um co-

quetel de confraternização e 

uma apresentação musical do 

Trio Luiz Meira, trio musical 

de Florianópolis que tocarão 

os grandes sucessos da MPB!

Venha fazer parte desta co-

memoração, você é nosso 

convidado especial!
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Uma das maiores autoridades 

mundiais na área dos transtor-

nos de ansiedade já está em 

Florianópolis para participar no 

XXXIII Congresso Brasileiro de 

Psiquiatria!

Momento de muita emoção 

nas edições anteriores do even-

to, a Solenidade de Abertura é 

uma sessão muito importante 

para todos os partipantes do 

CBP, e este ano não será dife-

Começa hoje o XXXIII CBP e, 

às vésperas do 50º aniversário 

da Associação Brasileira de Psi-

quiatria, todos os recordes foram 

batidos! Entre esses recordes 

estão os mais de 50 palestrantes 

internacionais, que trazem o me-

lhor da psiquiatria mundial  para 

o Brasil nesse evento exclusivo 

que é o Congresso Brasileiro de 

Psiquiatria!

Entre com o pé direito nesta 

imersão única com 04 conferên-

cias imperdíveis, hoje, a partir 

das 14:45 horas, no Auditório B1 

(Pavilhão Inferior): assista à pri-

meira conferência “Prevenção 

do transtorno depressivo maior: 

um tema em evolução / Preven-

tion of major depressive disor-

der: overview of a developing 

rente: Bruce N. Cuthbert, Di-

retor Adjunto (Deputy Diretor) 

do Instituto Nacional de Saú-

de Mental dos Estados Unidos 

(NIMH, NIH) autor de mais de 

100 trabalhos científicospresi-

dirá à Conferência Magna Ino-

vações contemporâneas para 

os transtornos mentais: diag-

nóstico, tratamento e prevenção 

/ Contemporary innovations for 

mental disorders: diagnosis, 

field” com o Professor Dotado em 

Psiquiatria Geriátrica na UPMC 

(University of Pittsburgh Medical 

Center, nos EUA) Charles F. Rey-

nolds III, que vem construindo 

sua larga experiência acadêmica 

em simultâneo com o trabalho 

científico em torno dos transtor-

nos de humor e dos distúrbios de 

sono na terceira idade. Às 15:45 

horas, Mauro Carta, Professor 

Catedátrico da Universidade 

de Cagliari (Itália) e Consultor 

do Comitê Ecoômico e Social 

da União Europeia apresenta-

rá a conferência “Transtorno 

bipolar em saúde pública / 

Public health aspects of bipo-

lar disorder”, debatendo sobre 

um dos transtornos psiqui-

átricos que maior interesse 

treatment and prevention!

Esta é uma oportunidade úni-

ca de conhecer os mais recentes 

insights sobre o diagnóstico, te-

rapêuticas e formas de preven-

ção dos transtornos mentais 

com o diretor da maior orga-

nização de pesquisa em saúde 

mental do mundo e referência 

mundial em pesquisa científi-

ca sobre saúde mental, que já 

publicou mais de 100 trabalhos 

desperta na comunidade aca-

dêmico-científica.

Professor Orientador do Pro-

grama de Pós-Graduação em 

Psiquiatria da Faculdade de 

Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP) e Diretor do 

Translational Research Clinic in 

Mood Disorders do National Ins-

titute of Mental Health (NIMH), 

nos Estados Unidos, Rodrigo 

Machado Vieira estrá presente na 

33ª edição do CBP às 17:00 horas 

com a conferência “Ketamina e 

os novos tratamentos nos trans-

tornos de humor: quando e como 

usar / Ketamine and new treat-

ments in mood disorders: when 

and how to use”. E para terminar 

o primeiro dia do maior congres-

so de psiquiatria da América 

científicos e possui passagens 

por diversas universidades in-

ternacionais renomadas.

Participe da Solenidade da 

Abertura no dia 04 de novem-

bro às 19:30 horas, no Auditório 

1ª (piso superior do Centro de 

Convenções de Florianópolis – 

CentroSul) e se atualize com um 

dos melhores especialistas do 

mundo em saúde mental!

Latina em beleza, assista à con-

ferência do psiquiatra PhD pela 

National University of Mexico 

(México), Oscar Arias-Carrión, 

que debaterá a “Abordagem far-

macológica para disfunção cog-

nitiva e depressão na doença de 

Parkinson / Rational pharmaco-

logical approaches for cognitive 

dysfunction and depression in 

Parkinson’s disease” entre as 

18:00 e as 19:00 horas.

Venha investir na sua carreira 

profissional: assista às confe-

rências dos especialistas inter-

nacionais, conheça os melhores 

insights sobre estes transtornos 

psiquiátricos contemporâneos e 

recicle seus conhecimentos!

Diretor do NIMH, Bruce Cuthbert ministra conferência 
magna na Solenidade de Abertura

Primeiro dia do CBP tem 04 conferências com professores 
e cientistas internacionais 
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Confira os destaques do segundo dia do XXXIII CBP
O XXXIII Congresso Brasileiro 

de Psiquiatria este ano bateu 
o recorde de professores 
internacionais ministrando 
sobre os mais diversos temas 
psiquiátricos em inúmeras 
atividades científicas. No 
segundo dia de congresso (5/11), 
você também poderá participar 
de diversas Sessões Científicas. 

No Pavimento Superior às 
10h no Auditório 01 teremos 
a conferência do especialista 
americano David Scheehan 
que falará sobre Suicídio, na 
mesma conferência teremos 
o especialista Allan Young, 
falando sobre Clínica. Ainda no 
Pavilhão Superior, no Auditório 
04 contaremos com a palestra 
sobre Espiritualidade com os 

psiquiatras Alexander Almeida e 
o Ken Pargament.

 No Salão B – Pavimento 
Inferior, no Auditório B1 a atração 
será o Simpósio do Presidente 
que este ano tem como tema 
central a Corrupção conta com a 
participação do Senador Pedro 
Jorge Simon, do Procurador 
Geral Márcio Fernandes Elias 
Rosa e do Juiz Federal Gervásio 
Santos. 

No período vespertino o 
Pavimento Superior abrigará 
as conferências Neurociências, 
ministrada por Flávio Kapczinski 
e Transcultural com Dinesh 
Bhugra, presidente da WPA no 
Auditório 01. No Auditório 02 
será apresentado um Como eu 
trato os transtornos do humor 

com o psiquiatra David Sheehan. 
O Auditório 04 receberá 

dois simpósios que discutirão 
Espiritualidade na prática clínica 
e Espiritualidade e Psicoterapia. 
O Simpósio Internacional de 
Depressão será apresentado no 
Auditório 06.

O Departamento de Psiquiatria 
na Infância e Adolescência 
apresentará o seu simpósio no 
Salão B – Pavimento Inferior, 
no Auditório B1. Também neste 
horário ocorrerá uma atividade 
especial no Salão C – Pavimento 
Inferior, no Auditório C2 o talk 
show Lobão sem filtro. 

Mais para o final do dia, com 
início às 17h30 o Pavimento 
Superior terá duas conferências 
no Auditório 01 com German 

Berrios e Nancy Andreasen, 
já o Auditório 06 comportará 
o workshop internacional de 
Transtorno Alimentar. 

O Simpósio Internacional de 
Psicogeriatria acontecerá no 
Auditório B1, localizado no Salão 
B, Pavimento Inferior.

Em atividade inédita no CBP, 
o CFM e a ABP em Sabatina 
discutirão as Políticas de 
Saúde, este encontro ocorrerá 
no Auditório C1, localizado no 
Salão C – Pavimento Inferior.  
Também no Salão C, no 
Auditório C2 será discutido 
em um Simpósio Internacional 
Uma Nov forma de entender 
asadições e a saúde mental.


