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Atividades reúnem psiquiatras e políticos no XXXIII CBP
Cientista internacional apresenta terapia inovadora no CBP

Simpósio do presidente fala sobre
esquizofrenia no terceiro dia de CBP

O terceiro dia do XXXIII
Congresso
Brasileiro
de
Psiquiatria foi aberto pelo
Simpósio Internacional do
Presidente que tinha como tema
central “O futuro do tratamento
da esquizofrenia” e aconteceu no
Pavimento Inferior – Salão B, no
Auditório 01.
A atividade foi coordenada
pelo
vice-presidente
da
Associação
Brasileira
de
Psiquiatria, Itiro Shirakawa,
que começou apresentando
os renomados palestrantes
presentes: Dinesh Bhugra,
Wagner
Gattaz,
John
Csernansky, German Berrios e
Wolfgang Fleischhacker.
O simpósio começou com o Dr.
German Berrios falando sobre

os grandes pesquisadores da
esquizofrenia e sobre a história
da doença, como ela era
encarada e tratada no passado.
O palestrante apresentou um
dado em que mostra que 1% da
população mundial padece da
doença.
Dr. Wolfgang apresentou
as novas farmacologias para
a esquizofrenia. E mostrou
um panorama geral sobre
a doença, valorizando o
diagnóstico precoce que pode
prevenir a evolução ou até
mesmo o desenvolvimento
da
esquizofrenia.
O
palestrante mostrou também
o
desenvolvimento
de
novos medicamentos com
mecanismos já conhecidos.

O psiquiatra John Csernanky
falou sobre o tratamento
para deficiências cognitivas,
iniciativas e esforços para
as deficiências cognitivas
causadas pela esquizofrenia,
apresentou o caso de um
paciente e os efeitos de
antipsicóticos nas doenças.
O último a apresentar um
tópico debatido foi o Dr.
Wagner Gattaz que comentou
sobre custos para a economia e
programas de reabilitação para
padecentes de esquizofrenia.
Dr. Gattaz falou sobre os fatores
de risco para desenvolvimento
da doença, e apresentou a taxa
de desemprego que ocorre por
conta do preconceito. Além,
disso, mostrou o programa de

reabilitação vocacional que
foi criado nos Estados Unidos
em que os médicos entram em
contato com estabelecimentos
para
que
os
pacientes
participem de um programa
de estágio. No trabalho os
pacientes apresentaram uma
melhora de qualidade de vida
e redução do estigma por conta
dos contratantes e colegas de
trabalho e houve contratação
de 42% dos participantes do
programa.
Para fechar o simpósio, o
presidente da WPA, Dinesh
Bhugra, comentou sobre os
quatro tópicos debatidos e fez
perguntas aos palestrantes
dando assim início ao debate.
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Atividades reúnem psiquiatras e políticos no XXXIII CBP

Ontem dois workshops reuniram psiquiatras e políticos.
“Discussão de criação do Estatuto do Portador de Transtorno
Mental” e “Projetos de lei de interesse da medicina”, estiveram
na mesa o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria,
Antônio Geraldo da Silva, os
psiquiatras Salomão Rodrigues

Filho e Roberta Rossi Grudtner,
o advogado Gabriel Andrade e
os políticos, Senador Ronaldo
Caiado, Deputado Federal Osmar Terra e Deputado Federal
Luiz Henrique Mandetta.
O Dr. Gabriel falou sobre a importância de criar o estatuto,
pela proteção dos pacientes de
maneira legal.

O Dep. Mandetta, autor da PL
que cria o Dia do Psiquiatra, falou que o tempo legislativo não
acompanha o tempo da saúde
e da ciência e por este motivo
as coisas acabam demorando a
acontecer quando chegam nesta
parte. Mandetta convocou todos
os presentes para que pressionem o governo para que os portadores de transtornos mentais
tenham seus direitos garantidos.
A Dra. Roberta falou sobre
proteção e promoção da saúde mental e comportamental e
mostrou outras entidades, que
assim como a ABP, lutaram para
que tivessem o seu dia reconhe-

cido, já que essa ação ajuda no
combate ao estigma.
O Dep. Osmar Terra criticou
o Ministério da Saúde por tudo
que tem feito com as políticas
de saúde mental e falou sobre os
transtornos que as drogas desencadeiam e chamou atenção
para a falta de campanhas efetivas. O senador Ronaldo Caiado
falou reiterou o apoio às causas
dos psiquiatras e pacientes.
Dr. Antônio Geraldo pediu para
que os médicos fiquem mais
comprometidos com a parte política do país e tocou nos pontos
principais falados pelos palestrantes, oferecendo ao debate.

Cientista internacional apresenta terapia inovadora no CBP

cional afirmou que este meio de
tratamento foi especialmente
desenvolvido para a depressão,
sendo no entanto adaptável ao
tratamento de outros transtornos
psiquiátricos. Dividida em quatro
etapas distintas (diagnóstico,
histórico psiquiátrico, educação
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Professora da Columbia University nos Estados Unidos, Myrna Weissman atraiu centenas de
congressistas ao Auditório 1 para
a conferência intitulada “Terapia
Interpessoal: progressos atuais”!
Pioneira na criação da terapia
citada, a especialista interna-

para a depressão e avaliação
quanto à necessidade de medicação), a Terapia Interpessoal
aponta como problemáticas o
sofrimento, a disputa de papéis,
a transição de papéis e os déficits
interpessoais, áreas que podem e
devem ser exploradas no âmbito
da intervenção do médico junto
de seus pacientes.
Com relação à sua aplicação clínica, Myrna Weissman relatou a
existência de um gap entre aquilo que é conhecido como efetivo
na psicoterapia e os cuidados
atualmente oferecidos, nomeadamente o acesso e cobertura insuficiente a essa terapêutica, os
cuidados fragmentados, a insuficiência de terminologia comum,
o desconhecimento dos elemen-
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tos fundamentais conducentes
ao sucesso da sua aplicação e a
falta de treinamento dos profissionais de saúde quanto a esta
terapêutica inovadora.
A cientista norte-americana
concluiu sua intervenção no XXXIII Congresso Brasileiro de Psiquiatria falando sobre o futuro
da Terapia de Intervenção que,
segundo ela, passará por uma
pesquisa apoiada nos recursos
tecnológicos atualmente disponíveis – telefones celulares,
internet, Skype e avatares – e
possui múltiplos caminhos aptos
para exploração num tempo em
que a “psicoterapia ainda está em
transição”.

Confira os destaques do último dia do XXXIII CBP
eu trato jovens dependentes
de cannabis sativa” com os
psiquiatras Sérgio de Paula
Ramos, Analice Gigliotti e
Hamer Palhares no Auditório B.
Também no Pavimento Inferior,
só que no Auditório 02 a Mesa
Redonda falará “Tratamento
do paciente com patologia
psiquiátrica considerado grave.
A experiência das unidades de
internação do Ipq – HCFMUSP”
com a presença de Oswaldo
José de Paula Barbosa, Odeilton
Tadeu Soares, Debora Pastore
Bassit, Demetrio Ortega Rumi e
Luciana Lima Siqueira.
Com início às 11h30 você
poderá participar do Simpósio
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Chegou o último dia do
XXXIII Congresso Brasileiro
de Psiquiatria. Apesar de ser o
último dia, você congressista
ainda tem a oportunidade
de participar de diversas
atividades com os nomes da
psiquiatria mundial.
A partir das 9h no Pavimento
Superior
teremos
duas
conferências que falarão sobre
“Pesquisas em Neurociências”
e “Neurociências” com os
psiquiatras Felice Jacka da
Austrália e Robert Dantzer dos
Estados Unidos e será feita no
Auditório 01.
No Pavimento Inferior –
Salão B uma sessão de “Como

Internacional
“Brench
marketing em enfermagem em
patologia dual” da Associação
Portuguesa de Patologia Dual.
O simpósio acontecerá no
Pavilhão Superior, Auditório
02.
Também
no
Pavimento
Superior, porém no Auditório
04 acontecerá a mesa redonda
“Álcool, tabaco e maconha na
contemporaneidade:
como
estamos tratando os problemas
decorrentes do abuso?”
No
Pavimento
Inferior
“Como eu trato transtorno
obsessivo compulsivo” ocupará
o Auditório B1. No Auditório
B2 teremos a mesa redonda
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“A clínica dos transtornos do
espectro autista (TEA) e do
retardo mental (RM): o trabalho
de campo”.
No Salão C, Auditório C1 tem
a mesa redonda “Transtornos
alimentares: novas perspectivas
na classificação, diagnóstico
e tratamento”, já o Auditório
C2 abrigará a mesa redonda
“Demência de início precoce:
como diagnosticar e tratar?”
Esperamos por você no
próximo ano, no XXXIV CBP
de 16 a 19 de novembro, em
São Paulo!

