
O auditório 01 do XXXIII 
Congresso Brasileiro de 
Psiquiatra foi o palco da cerimônia 
de abertura mais emocionante 
dos últimos tempos. Com mais 
de mil pessoas presentes a mesa 
diretiva  composta pelo presidente 
da ABP, Antônio Geraldo da 
Silva, o vice-presidente da ABP, 
Itiro Shirakawa e o Presidente 
da Associação Catarinense de 
Psiquiatria, Eduardo Pimentel, 
recebeu a partipaçao do 
presidente da World Psychiatric 
Association - WPA, Dinesh 
Bhugra, o diretor consultivo 
da Associação Psiquiátrica da 
América Latina - APAL, Alfredo 

Noite de prêmios e homenagens 
na cerimônia de abertura do XXXIIICBP

Cia, o presidente da Associação 
de Saúde Mental de Lingua 
Portuguesa - ASMELP, Antônio 
Palha, o vice-presidente do 
Conselho Federal de Medicina 
-CFM, Emanuel Fortes e o 
secretário geral da Federação 
Nacional dos Médicos - FENAM, 
Mario Ferrari deram as boas 
vindas aos presentes.

A noite foi recheada de 
homenagens e premiaçōes. 
O Prêmio destaque foi para o 
psiquiatra Leonardo Machado por 
seu trabalho científico.Logo após 
seguimos para a homenagem a 
jornalista da Globo News, Flávia 
Oliveira que em 2014 publicou 

diversas matérias e artigos onde 
chamava atenção para a situação 
dos doentes mentais no Brasil, 
ainda durante esse momento foi 
realizada a entrega do II Prêmio 
ABP de Jornalismo, que premiou 
jornalistas em quatro categorias: 
impresso, on-line, tv e radio. 
Estiveram presentes Myrthiany 
Bezerra e Pedro Cirne do Portal 
UOL e Victor Sá da TV Band.

O presidente da ABP fez uma 
apresentação em retrospectiva 
do ano da associação, exibiu 
um video para apresentar aos 
congressistas a sede própria da 
ABP, que foi comprada no Rio 

de Janeiro e foi surpreendido 
com uma homenagem da 
diretoria executiva e de todos 
os funcionários da ABP, 
que realizaram um video 
agradecendo ao presidente por 
toda a dedicaçāo do presidente 
que tem guiado a ABP. Muito 
emocionado, Antônio Geraldo 
agradeceu e encerrou a cerimônia 
de abertura, convidando aos 
congressistas para assistirem 
a conferência internacional do 
diretor do Instituto Nacional de 
Saúde Mental – NIMH, Bruce 
Cuthbert.
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Editorial

O primeiro dia de XXXIII CBP 
foi muito especial. A cada 
edição vemos o resultado de 
um intenso trabalho que nós, 
da ABP, realizamos durante 
todo o ano em prol do suces-
so do melhor congresso de 
psiquiatria da América Latina 

Na última terça-feira, antes do 

início do XXXIII Congresso Bra-

sileiro de Psiquiatria aconteceu 

a Assembléia Ordinária de De-

legados de 2015. A assembléia 

acontece todo ano e tem como 

objetivo apresentar aos delega-

dos presentes todas as contas e 

atividades realizadas pela As-

sociação Brasileira de Psiquia-

tria no ano, para serem aprova-

das por votação.

Por unanimidade, foram escolhi-

dos como presidente e secretária 

da mesa os psiquiatras Salomão 

Rodrigues Filho e Carla Bicca. 

e temos conquistado o êxito, 
já que batemos todos os re-
cordes das ediçōes do CBP. 
Esse ano, inclusive, tivemos o 
maior número de inscritos na 
Prova de Títulos de Especia-
lista, o que muito nos orgulha 
e alegra, isso representa que 

O psiquiatra Sérgio Tama foi 

um dos primeiros a ter a palavra 

na assembléia, que apresentou 

o relatório do Conselho Fiscal 

da ABP, que foi aprovado por 

unanimidade.

Os psiquiatras Alfredo Miner-

vino e João Romildo Bueno, 

responsáveis pelo setor finan-

ceiro da ABP, fizeram a presta-

ção de contas do ano de 2014 

aos delegados presentes. Du-

rante a apresentação Dr. Miner-

vino falou sobre os resultados 

obtidos: “A ABP continua cres-

cendo e crescendo bem”.

cada vez mais temos medicos 
buscando a especialização em 
psiquiatria. Estamos fortale-
cendo a nossa especialidade.
Além da programação cien-
tiifica de luxo que ofereceu 
quatro conferências interna-
cionais com palestrantes de 

O vice-presidente, Itiro Shi-

rakawa, apresentou as ativida-

des realizadas sobre os cursos 

de especialização e mostrou 

os resultados das vistorias fei-

tas durante o ano. Além disso, 

mostrou que a ABP reconhece 

14 cursos de especialização e 

salientou: “A ABP não credencia 

pós-graduações”.

Dr. Antônio Geraldo da Silva 

exibiu as atividades realizadas 

pela presidência e pelo setor de 

comunicação durante o ano de 

2015. O presidente da ABP fa-

lou sobre a criação do Conselho 

alto nível,  e um total de 29 
atividades, a cerimônia de 
abertura fechou com chave de 
ouro esse dia. Conseguimos 
realizar para os congressistas 
uma cerimônia com telōes de 
led de última geração, com 
exibição simultânea de todo 
o evento. Também tivemos o 
enorme prazer de exibir o vi-
deo onde apresentamos aos 
congressistas a sede própria 
que compramos no Rio de Ja-
neiro para todos os psiquia-
tras do Brasil.
Esse ano tem sido muito im-
portante para a história do 
CBP e da ABP, obrigado por 
fazer parte dela. Aproveitem a 
programação que preparamos 
para você.

Consultivo Científico – CCC.

Dr. Salomão falou sobre a as-

sembléia: “Ter todas as contas 

aprovadas por unanimidade 

na assembléia representa uma 

aprovação a excelente gestão 

que a diretoria liderada pelo 

Antônio Geraldo vem tendo à 

frente da ABP. Além do grande 

crescimento em todas as áre-

as da ABP, a associação tem 

mostrado uma saúde financeira 

cada vez maior”.
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A Prova de Títulos de Espe-

cialista organizada anualmente 

pela Associação Brasileira de 

Psiquiatria bateu o recorde de 

participantes este ano. Foram 

concorrentes de todos os es-

tados do Brasil que realizaram 

a avaliação durante o primeiro 

O primeiro dia do Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria começou 
da melhor forma possível! Refe-
rência mundial na área da psiquia-
tria geriátrica, Charles F. Reynolds 
III (EUA) se apresentou na 33ª 
edição do CBP com a conferência 
“Prevenção do transtorno depres-
sivo maior”, abordando aspectos 
fundamentais como a prevalên-
cia, persistência e morbidade no 
transtorno depressivo maior.

Ilustrando a necessidade de pre-
venção deste transtorno, o Profes-
sor Dotado da (University of Pitts-
burgh Medical Center) chamou a 
atenção para o acesso limitado ao 
tratamento, que continua sendo o 
principal fator contribuinte para 

dia do XXXIII Congresso Brasi-

leiro de Psiquiatria. 

O exame que possui como 

objetivo certificar profissionais 

através de Títulos de Especia-

lista e Certificados de Atuação 

é elaborado de acordo com a 

regulamentação da Associação 

a persistência da enfermidade a 
nível mundial. Em adição, Char-
les F. Reynolds III frisou a impor-
tância da criação de um modelo 
integrado de prevenção aplicável 
à realidade clínica de cada país, 
particularmente daqueles que se 
encontram em vias de desenvol-
vimento e nos quais é pertinente 
realizar esforços que visem a inte-
gração dos cuidados primários de 
saúde com políticas e iniciativas 
que potenciem alterações com-
portamentais relevantes junto da 
população, sobretudo a que care-
ce de cuidados geriátricos.

Além destes pontos, o principal 
destaque na conferência do es-
pecialista internacional enfatizou 

Médica Brasileira (AMB).

A avaliação que teve duração 

total de quatro horas era com-

posta por questões práticas, 

teóricas e por análise de casos 

foi aplicada no Pavimento Su-

perior ocupando o espaço dos 

Auditórios 01a, 01b, 03 e 04. A 

prova aconteceu de maneira 

tranquila, sem atrasos e organi-

zação no credenciamento. 

Os participantes no ato do ca-

dastro puderam se inscrever em 

uma das cinco categorias dis-

ponibilizadas, sendo elas Título 

de Especialista em Psiquiatria; 

a possibilidade de prevenção do 
transtorno depressivo maior atra-
vés de alterações comportamen-
tais (nomeadamente a adoção de 
práticas alimentares saudáveis), 
cujos resultados têm um poten-
cial de eficácia tão ou mais signi-
ficativo quanto a terapia medica-
mentosa. Como desafios para o 
futuro da prevenção do transtorno 
depressivo maior na população 
idosa, Charles F. Reynolds III afir-
mou que o “uso de biomarcadores 
para identificar indivíduos que 
que apresentem potenciais riscos 
de vir a sofrer de depressão” é um 
dos caminhos que a academia e a 
ciência podem (e devem) percor-
rer  nesse sentido.

Psiquiatria Forense; Psicogeria-

tria; Psicoterapia e Psiquiatria da 

Infância e Adolescência. 

Os gabaritos estarão dispo-

níveis para consulta a partir do 

dia 13 de novembro no Portal da 

Psiquiatria. 

Você que ainda não possui tí-

tulo de especialista ou deseja 

adquirir outro título não perca o 

período de inscrições para a pro-

va que acontecerá no ano que 

vem e o edital será divulgado no 

Portal da Psiquiatria. A avalia-

ção ocorre sempre no primeiro 

dia do congresso. 
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Confira os destaques do terceiro dia do XXXIII CBP
O terceiro dia do XXXIII CBP 

estará repleto de atividades para 
você, participante. Logo às 10h 
no Pavimento Superior teremos 
duas conferências no Auditório 
01 que tratarão de “Infância e 
Adolescência” e “Psicoterapia”. 
A primeira conferência será 
ministrada pelo psiquiatra Jair 
Soares e a segunda pela americana 
Myrna Weissman.

No Auditório 02 teremos um 
Como eu faço cujo tema principal 
é “Como tratamos disfunções 
sexuais da mulher: diagnóstico 
e tratamento” ministrado pelo 
psiquiatra mexicano Eusebio 

Rubio-Arioles. O Auditório 04 
contará com a presença do 
psiquiatra americano Kenneth 
Pargament em uma sessão de 
“Como eu faço integração da 
espiritualidade na psicoterapia”.

Com início às 10h no Salão B 
– Pavimento Inferior teremos 
o Simpósio Internacional do 
Presidente que possui como 
tema “O futuro do tratamento da 
esquizofrenia”. O simpósio contará 
com a participação do psiquiatra 
Dinesh Bhugra, presidente da WPA, 
além dos psiquiatras Wolfgang 
Fleischhacker da Austria, German 
Berios do Reino Unido, John 

Csernansky dos EUA e Wagner 
Gattaz do Brasil. 

O período vespertino começa 
com o workshop no Auditório 03 
que tem como tema “Discussão de 
criação do Estatuto do Portador 
de Transtorno Mental”. Além da 
presença do presidente da ABP, 
Antônio Geraldo da Silva, o Senador 
Ronaldo Caiado, o Deputado 
Federal Luiz Henrique Mandetta, 
o advogado Gabriel Andrade e a 
psiquiatra Roberta Rossi Grudtner. 
Os simpósios que irão falar sobre 
Espiritualidade e Psiquiatria 
acontecerão no Auditório 06. 

Às 17h30 os Dra. John 

Csernansky e Eric Taylor farão 
as conferências “Neurociências” 
e “Pesquisa”, respectivamente. 
Estas atividades ocorrerão no 
Auditório 01, localizado no Pavilhão 
Superior. 

“Projetos de lei de interesse da 
medicina” é um workshop que tem 
como coordenadores os psiquiatras 
Antônio Geraldo da Silva e Salomão 
Rodrigues Filho, além da presença 
dos Deputados Federais Luiz 
Henrique Mandetta e Osmar Terra 
e do Senador Ronaldo Caiado.

Não perca as atividades que o 
maior congresso da América Latina 
preparou para você!


