
A manhã do segundo dia do 
XXXIII Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria foi marcada pelo 
tão esperado Simpósio do 
Presidente que teve como tema 
central “Corrupção”.

Com convidados como 
o senador Pedro Simon, o 
Procurador Geral do Ministério 
Público de São Paulo, Márcio 
Fernando Elias Rosa e o juiz 
e presidente associação de 
magistrados do Maranhão, 
Gervásio Protázio Santos, 
o presidente da Associação 
Brasileira de Psiquiatria, 
Antônio Geraldo da Silva 
debateu o tema em alto nível. 

Dr. Antônio começou 
apresentado cada um dos 
presentes e o Dr. Gervásio foi 

Simpósio do Presidente

o primeiro a apresentar o seu 
ponto de vista. O juiz falou 
sobre a atuação da imprensa 
que expõe os casos de corrupção 
na mídia e por este motivo cada 
vez a sociedade sabe de tudo 
o que acontece. Além disso, o 
magistrado falou sobre o papel 
do Ministério Público nestas 
situações, o Poder Judiciário e 
a impunidade que acontece na 
maioria das vezes em casos de 
corrupção. 

Dr. Gervásio apontou ainda os 
pontos em comum que ocorrem 
nas corrupções pequenas e 
nas grandes e mostrou que 
a solução para o fim não é 
prender e tentar acabar, mas 
sim criar mecanismos para que 
se evite chegar ao ponto de se 

corromper. 
Após, foi a vez do Procurador 

Márcio Fernando Elias Rosa 
falar sobre o trabalho que 
o Ministério Público tem 
exercido em prol do combate 
à corrupção. Falou ainda de 
desigualdades e afirmou que no 
Brasil “temos a mania de achar 
que a corrupção vem apenas do 
dinheiro público, quando não 
é só isso que acontece”. Para 
finalizar o procurador acusou o 
Estado brasileiro de incentivar 
e fomentar a corrupção no país. 

Para finalizar, o ciclo de 
apresentações, o Senador 
Pedro Simon começou a sua 
apresentação falando sobre a 
ditadura militar e de como foi 
a política brasileira nestes 21 

anos. O senador explicou todas 
as lutas que tiveram na época 
e fez uma retrospectiva dos 
presidentes brasileiros desde lá. 

O político foi enfático ao 
dizer que o problema do 
Brasil é que as elites sempre 
dominaram e também falou 
sobre a impunidade, garantia 
dos corruptos e que a justiça só 
pune aos pequenos, deixando 
os “marajás” livres. 

O senador foi aplaudido de pé 
durante cinco minutos quando 
finalizou falando sobre os casos 
mais recentes de corrupção no 
país e que alguma coisa tem 
que ser feita para que o suborno 
seja combatido do país.
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Editorial

Sem dúvida a exposição do Se-
nador Pedro Simon durante o 
Simpósio do Presidente sobre 
Corrupção, que aconteceu on-
tem, 05/11, entrará para a his-
tória do Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria. O senador de 85 
anos foi aplaudido de pé por 5 

A manhã do segundo dia do 

CBP ficou marcada pela supera-

ção de todas as expectativas: no 

auditório Arvoredo, o Professor 

Alexander Moreira-Almeida le-

vou 600 congressistas ao rubro 

com a palestra “Espiritualidade e 

saúde mental”! 

Tendo em conta a forte aposta 

da programação científica do con-

gresso sobre a área temática da 

espiritualidade e a saúde mental, 

esta palestra do professor da Uni-

versidade Federal de Juiz de Fora 

enfatizou a necessidade de se 

abordar a espiritualidade no âm-

bito da prática clínica, desenvol-

minutos pelas mais de 600 pes-
soas que estiveram presentes na 
atividade. 
Em sua fala, o senador emocio-
nou a todos com os seus desejos 
para o país: “O Brasil vai ser a 
grande nação da humanidade”, 
nós também desejamos isso, Se-

vendo uma abordagem centrada 

nas necessidades do paciente. De 

acordo com Dr. Alexander Morei-

ra-Almeida, ainda existem lacu-

nas clínicas neste domínio, no-

meadamente o desconhecimento 

das evidências científicas que 

comprovam os impactos positi-

vos que a espiritualidade exerce 

sobre a saúde dos indivíduos, mi-

tos históricos do conflito perene 

entre a ciência e a religião e a falta 

de treinamento dos médicos – 

sendo que o palestrante destacou 

os esforços que têm vindo a ser 

desenvolvidos pela ABP nesse 

sentido, como a transmissão dos 

nador! Nós da ABP e o Senador 
fechamos uma parceria inédita 
contra a corrupção.
Temos nos esforçado para trazer 
o que há de melhor no campo 
científico no Brasil e no mun-
do, atividades culturais como 
o Talk Show Musical do Lobão 

programas temáticos da ABPTV 

e a criação do PEC.   

 Como desafios para o 

futuro, Moreira-Almeida destacou 

a importância de se aprofundar 

a pesquisa acadêmico-científica 

que lotou um auditório para 800 
pessoas que queriam conhecer 
o processo criativo do artista e 
buscamos apoio de personali-
dades e politicos que estejam 
dispostos a defender as nossas 
causas: a psiquiatria, o psiquia-
tra e o paciente. O dia de ontem 
comprovou que estamos reali-
zando isso e estamos muito feli-
zes com o resultado.
Além disso, no dia de ontem 
aconteceram muitas atividades 
sobre espiritualidade e psiquia-
tria, tema que tem levantado 
debates pela sociedade e foi um 
grande sucesso. Todas as salas 
lotadas e estudos científicos ain-
da inéditos no Brasil foram apre-
sentados. 
Bom Congresso!

sobre os mecanismos positivos e 

negativos que impactam a saúde 

mental e os modelos e formas de 

integração da espiritualidade na 

prática clínica.
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Associado da ABP, você está convidado a comparecer no estande da ABP, no dia 07/11, sábado, às 10h para particpar de sorteios exclusivos. 
Serão sorteados pacote completo para o XXXIV CBP, inscrições para o XXXIV CBP e para cursos. Confira as regras no nosso stand. Boa sorte!

1º lugar: Hospedagem, passagem e inscrição para o XXXIV CBP
2º ao 5º lugar: Inscrição para o XXXIV CBP
6º ao 10º lugar: Inscrições em cursos do XXXIV CBP

Marcado para as 15:00 ho-

ras,  o Talk Show do cantor 

Lobão animou o segundo dia 

do XXXIII Congresso Brasilei-

ro de Psiquiatria! Apresentado 

pelo Presidente da ABP, Dr. 

Antônio Geraldo da Silva, e 

pelo Presidente da Associação 

Em ação inédita no CBP, foi reali-
zada a Sabatina CFM e ABP, onde 
perguntas a respeito da especiali-
dade, legislação médica e do papel 
do associado dentro da associa-
ção foram respondidas pelos re-
presentantes do Conselho Federal 
de Medicina - CFM, Emmanuel 

Psiquiátrica da Bahia, Dr. An-

dré Brasil Ribeiro, o Talk Show 

reuniu 400 congressistas 

interessados em conhecer o 

músico e seu processo criativo 

num ambiente mais informal e 

descontraído. 

Com relação ao seu novo dis-

Fortes, Vice-Presidente, Alberto 
Almeida e Salomão Rodrigues 
e pela Associação Brasileira de 
Psiquiatria – ABP, o Presidente 
Antônio Geraldo da Silva, o Diretor 
– Tesoureiro, João Romildo Bueno 
e a Gerente Geral Simone Paes.

Muitas questões envolvendo a 

co, Lobão citou o processo or-

gânico de concepção musical, 

assumindo a preferência pelo 

modelo home made no seu es-

túdio pessoal, afirmando que 

“o aconchego é a cenografia 

do afeto” e que, por esse moti-

vo, se torna o fato de todas as 

suas composições serem um 

verdadeiro acervo de suas vi-

vências pessoais, exposto de 

forma simples e intimista. 

Mediando suas interven-

ções com a apresentação de 

algumas das suas composi-

ções musicais mais famosas, 

conduta do médico foram feitas, 
como por exemplo se o Conselho 
Federal de Medicina apoia a práti-
ca da psicoterapia por videocon-
ferência, pergunta que foi respon-
dida pelo Dr. Emmanuel Fortes: 
‘’Essa questão chegou ao CFM, 
mas nós somos contrários, mas 
isso não se aplica a tirar dúvidas 
dos pacientes, entre consultas, 
por videoconferência, telefone ou 
mensagens, que são permitidas’’.

Dr. Alberto Almeida falou sobre o 
papel político do conselho: ‘’No iní-
cio a gente (CFM) era visto como 
punitivo, mas nos modernizamos 
e nos envolvemos nessa briga po-
lítica. Os conselheiros de cada es-
tado começaram a fazer contatos 

Lobão falou ainda do seu 

novo livro Em Busca do Ri-

gor e da Misericórdia, classi-

ficando o processo narrativo 

como uma “catarse emocio-

nal” em que pôde “readqui-

rir amores e afetos”, naquela 

que foi uma verdadeira ‘via-

gem terapêutica’ comparti-

lhada com os congressistas 

do XXXIIIº Congresso Brasi-

leiro de Psiquiatria.

Lobão ainda recebeu con-

gressistas para uma sessão de 

autógrafos no stand da ABP.

com políticos de suas regiões para 
nos apoiar na batalha de melho-
rar o atendimento ao paciente e a 
situação do médico. É preciso que 
os colegas do Brasil todo saibam 
das batalhas e nos apoiem’’.

Pela ABP, Simone Paes salientou 
a importância do associado: “Par-
ticipei ativamente da mudança 
que a ABP tem passado nesses 
últimos anos e continuamos se-
guindo a nossa maior meta que 
é a aproximação do associado. 
Esse momento da sabatina é fun-
damental, nos ajude a fazer mais 
pela psiquiatria, pelo psiquiatra e 
pelo doente mental’’.

Todos os participantes declaram 
não ter conflitos de interesses.

Talk Show de Lobão lota auditório no segundo dia do Congresso
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Confira os destaques do último dia de atividades do XXXIII CBP
O XXXIII Congresso 

Brasileiro de Psiquiatria está 
se aproximando do fim e você, 
congressista, ainda poderá 
aproveitar diversas atividades 
no último dia de congresso.

Com início às 9h no Pavimento 
Superior, no Auditório 01 
teremos duas conferências que 
falarão sobre “Neurociências”e 
“Pesquisas em Neurociências” 
com os psiquiatras Felice Jacka 
da Austrália e Robert Dantzer 
dos Estados Unidos.

O Pavimento Superior 
abrigará cinco mesas redondas 
falando sobre diversos temas 

como “Transtornos mentais nos 
ciclos da vida”no Auditório 02, 
“Aplicações clínicas dos achados 
recentes no TDAH em adultos”no 
Auditório 03,”Para sempre Nilva 
– Um passeio pelo Alzheimer: 
das bases neurobióticas ao 
bicho de pelúcia” no Auditório 
04, “As questões  dos 
procedimentos psiquiátricos 
junto à AMB/ ANS/ SUS”, no 
Auditório 06 e “Psicanálise e 
hipermodernidade: reflexões 
sobre a neutralidade e os novos 
meios de comunicação” no 
Auditório Campestre.

No Pavimento Inferior – 

Pavilhão C será o simpósio 
ABP/ SBNp “Neuropsicologia: o 
que o psiquiatra deve saber?” no 
Auditório C1.

Já no horário das 11h30, 
teremos o Simpósio 
Internacional AAPD “Brench 
marketing em enfermagem em 
patologia dual”no Pavimento 
Superior, Auditório 06. 

Também no Pavimento 
Superior, mas no Auditório 
04 estará a mesa redonda 
“Álcool, tabaco e maconha na 
contemporaneidade: como 
estamos tratando os problemas 
decorrentes do abuso?”

No Pavimento Inferior – Salão 
B é possível encontrar uma sessão 
do “Como eu trato transtorno 
obsessivo compulsivo”no Salão 
B1.

E no Pavimento Inferior – Salão 
C a mesa redonda “Transtornos 
alimentares: novas perspectivas 
na classificação, diagnóstico e 
tratamento”.

Não perca as atividades que 
a ABP preparou para você no 
último dia do maior congresso 
da América Latina!

ERRATA: Na segunda edição do CBP informamos sobre a entrega do Prêmio Destaque, 
mas não citamos o nome do Dr. Leonardo Machado que foi o ganhador do prêmio.


