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Quarta-feira, 09 de outubro  
 
10h00 às 12h00 | Área Temática: Assistência 
Mesa Redonda 19 
Título: Cirurgia bariátrica uma nova fronteira para o atendimento psiquiátrico  
Coordenador: João Jorge Cabral Nogueira (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Declínio ou melhora cognitiva após a cirurgia bariátrica? O que as evidências apontam? - Maria Francisca Mauro (RJ)  

 Qual o papel do psiquiatra no pré-operatório da cirurgia bariátrica - Glauber Higa Kaio (PR)  

 Transtornos alimentares no pós-operatório da cirurgia bariátrica quais são as mudanças - Marcelo Papelbaum (RJ)  

 Quais orientações nutricionais o psiquiatra precisa saber no pré e pós-cirurgia bariátrica - Fernanda Mattos (RJ)  
 
10h00 às 12h00 | Área Temática: Dependências 
Mesa Redonda 21 
Título: O que podemos aprender com Janes Joplin, Cássia Cássia Eller, Garrincha e Fred Mercury para tratarmos melhor os 
portadores de transtornos por uso de substâncias  
Coordenador: Arthur Guerra de Andrade (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Garrincha - Sérgio Ramos (RS)  

 Jane Joplin - Ana Cecilia Marques (SP)  

 Fred Mercury - Euclides Gomes (RS)  

 Cássia Eller - Analice Gigliotti (RJ)  
 
10h00 às 12h00 | Área Temática: Política de Saúde 
Mesa Redonda 36 
Título: Advocacy e saúde mental o que os psiquiatras precisam saber sobre esta ferramenta  
Coordenador: Carlos Eduardo Kerbeg Zacharias (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Saúde sexual, gênero e advocacy - Alessandra Diehl (SP)  

 Quais os principais gaps de advocacy para a a saúde mental de crianças e adolescentes - Gabriel Landsberg (RJ)  

 O que podemos aprender com as políticas de advocay para o controle do tabaco - Sabrina Presman (RJ)  

 O Suicídio e o Advocacy: onde estamos para onde vamos? - Daniel Cordeiro (SP)  
 
10h00 às 12h00 | Área Temática: Outros não listados 
Mesa Redonda 40 
Título: Psiquiatria no esporte de alto rendimento a psiquiatria e a interdisciplinaridade em prol dos cuidados em saúde mental 
no esporte  
Coordenador: Miguel Ximenes (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 A atuação in loco do psiquiatra do esporte aomo o psiquiatra pode trabalhar vinculado às agremiações esportivas e qual 
impacto positivo desse modelo de atuação - Helio Fádel (RJ)  

 Comportamento emocional do atleta implicações do esporte de alto rendimento na vida do atleta e a sua complexidade 
existencial - Paulo Ribeiro (RJ)  

 Integração mente-corpo do atleta: o alto rendimento além do físico e as práticas de mindfulness no contexto esportivo - João 
Marcelo Amorim (RJ)  

 Da saúde mental ao rendimento máximo: como a saúde mental influencia na performance do atleta de alto rendimento 
psicologia e psiquiatria do esporte no trabalho inter e multi disciplinar - Aline Arias Wolff (RJ)  

 
10h00 às 12h00 | Área Temática: Clínica 
Mesa Redonda 59 
Título: Transtorno de personalidade boderline novas perspectivas na classificação, diagnóstico e tratamento  
Coordenador: Luísa Weber Bisol (CE) 
Subtemas e Relatores: 

 As novas classificações de transtornos de personalidade do Cid-11 e o modelo alternativo para os transtornos de personalidade 
avanço ou retrocesso - Eduardo Martinho Jr (SP)  

 Diagnóstico diferencial entre autolesão não suicida e transtorno de personalidade borderline TPB na adolescência - Jackeline 
Giusti (SP)  

 Vencendo o desafio de tratar pacientes com o diagnóstico de TPB no SUS - Marcelo Brañas (SP)  

 Princípios do bom manejo clínico (BMC) para o transtorno de personalidade borderline - Marcos S. Croci (SP)  
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14h30 às 16h30 | Área Temática: Sexualidade 
Mesa Redonda 11 
Título: Das perversões sexuais à despatologização das parafilias  
Coordenador: Maria Cecília Freitas (DF) 
Subtemas e Relatores: 

 Comorbidades e mecanismos farmacológicos nos transtornos parafílicos - Arnaldo Barbieri Filho (SP)  

 Parafilias e Transtornos Parafílicos, Depois do Dsm-5 e Cid-10 - Carmita Abdo (SP)  

 A internet e comportamentos parafílicos no consultório - Sheila Reis (RJ)  

 Avaliação de risco entre portadores de transtornos parafílicos - Danilo Baltieri (SP)  
 
14h30 às 16h30 | Área Temática: Outros não listados 
Mesa Redonda 18 
Título: Filosofia, ciência e psiquiatria III  
Coordenador: Theodor Lowenkron (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Psiquiatria do futuro em busca da felicidade - William Dunningham (BA)  

 A Metafísica das Classificações Psiquiátricas - Vinicius Pedreira (BA)  

 Fundamentos científicos da Psiquiatria - José Raimundo da Silva Lippi (MG)  

 Abordagem dimensional em psiquiatria e a filosofia do processo - Maurício Viotti Daker (MG)  
 
14h30 às 16h30 | Área Temática: Social e Comunitária 
Mesa Redonda 37 
Título: Aspectos sociais dos transtornos mentais no Brasil  
Coordenador: Frederico Demetrio (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Condições de trabalho, desemprego e transtornos mentais - Wania Márcia de Aguiar (BA)  

 Violência na sociedade mulheres agredidas, homens agressores - Gislene Valadares (MG)  

 Tráfico de drogas e dependências químicas - Ivete Santos (BA)  

 Pobreza e Transtornos Mentais na Infância e Adolescencia - Erikson Furtado (SP)  
 
14h30 às 16h30 | Área Temática: Dependências 
Mesa Redonda 50 
Título: Clubs drugs as drogas das baladas  
Coordenador: Jorge Jaber (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Cultura e comportamento dos usuários de club drugs - Gustavo Xavier Fernandes (RN)  

 Diagnóstico e Tratamento da Dependência de Metanfetaminas - Carla Bicca (RS)  

 Comorbidades psiquiátricas - Emerson Arcoverde (RN)  

 O atendimento na emergência psiquiátrica - Lucas Alves (BA)  
 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Dependências 
Mesa Redonda 39 
Título: Drogas em Série  
Coordenador: Danilo Baltieri (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Narcos, o narcotráfico e o consumo de cocaína - Fernanda de Paula Ramos (RS)  

 Stranger Things e o tabagismo - Helena Moura (DF)  

 Braking Bad e o uso de metanfetamina - Aristeu Vieira Stadler (SC)  

 13 reasons why e o uso de drogas na adolescência - Amilton dos Santos Júnior (SP)  
 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Outros não listados 
Mesa Redonda 47 
Título: A hipnose e o renovado interesse da psiquiatria e psicologia por esta prática centenária  
Coordenador: Rafael Paulino Reichert (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Historia da hipnose até o Brasil - Rogério de Araujo (SP)  

 Estudo e pesquisa em hipnose e afins - Wellington Zangari (SP)  

 Estado da pesquisa nacional e internacional em hipnose - Guilherme Raggi (SP)  

 Pratica clínica em hipnose e ilustração - Cecília Biamino Collacico (SP)  
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17h00 às 19h00 | Área Temática: Assistência 
Mesa Redonda 49 
Título: Psiquiatria positiva na prática clinica  
Coordenador: Nilo Torturella (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Apresentando a psiquiatria positiva - Nilo Torturella (RJ)  

 Escalas de avaliação em psicologia e psiquiatria positiva - Luciana Paes de Barros (PE)  

 A psicologia positiva 2.0 e a compaixão na clínica psiquiátrica - Lina Matsumoto (SP)  

 Contribuições da psicologia positiva para o tratamento da depressão - Mônica Portella (RJ)  
 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Psicogeriatria 
Mesa Redonda 55 
Título: Demência atípicas identificação e manejo  
Coordenador: Gina Kelly Prates (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Demência pelo HIV – Milton Wainberg (EUA) 

 Demência fronto temporal: desafios na abordagem psiauiátrica dos diferentes fenótipos - Euglena Lessa (RN)  

 Comprometimento cognitivo no paciente com esquizofrenia - Walter Barbalho (RN)  

 Demência alcóolica - Bruno Luiz Guidolin (RS)  
 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Clínica 
Mesa Redonda 57 
Título: Revisitando os transtornos alimentares transtornos da modernidade modalidades de tratamento  
Coordenador: Alexandre Cordeiro Rizkalla (BA)  
Subtemas e Relatores: 

 Transtornos alimentares da modernidade: Ortorexia, Vigorexia, Diabulimia e Drunkorexia - Christina dos Santos (PR)  

 Tratamento Farmacológico dos Transtornos Alimentares - Hewdy Lobo Ribeiro (SP)  

 Terapia cognitiva comportamental nos transtornos alimentares - Fátima Vasconcellos (RJ)  

 Aspectos técnicos e psiquiátricos do tratamento cirúrgico da obesidade - Alexandre Laux (PR)  
 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Política de Saúde  
Mesa Redonda 65  
Título: Parceria ABP/APAL e PMMG 
Coordenador: Antonio Geraldo da Silva (DF) 
•     Fortes marchemos: suicídio em militares - António Alvim-Soares (MG) 
•     Luz que derrama felicidade: Atendimento psiquiátrico na PMMG - Jussara Alvarenga (MG) 
•     Que segurança nos dão: cuidando da saúde da Família Policial Militar - Welson Rezende (MG) 
•     Paz queremos em Minas Gerais: da paz social à saúde mental - Osvaldo de Souza Marques (MG) 
 

Quinta-feira, 10 de outubro 
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Psicoterapia 
Mesa Redonda 06 
Título: Terapia cognitiva processual na clínica psiquiátrica  
Coordenador: Calil Nicolau Hezim (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Integrando psicologia positiva à terapia cognitiva na clínica e na prevenção - Leonardo Machado (PE)  

 Diferenças entre a terapia cognitiva processual e a terapia cognitiva convencional - Irismar Reis (BA)  

 Terapia cognitiva processual no tratamento do transtorno depressivo maior - Curt Hemanny Santos (BA)  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Outros não listados 
Mesa Redonda 12 
Título: Cinema e psiquiatria, edição 2019. Um corpo que cai, de Alfred Hitchcock  
Coordenador: Rodrigo Barreto Huguet (MG) 
Subtemas e Relatores: 

 Uma história de amor, um amor mórbido - Elie Cheniaux (RJ)  

 Cores, duplos e o estranho - Miriam Gorender (BA)  

 Uma narrativa psicopatológica para mover afetos - José Paulo Fiks (SP)  

 A ópera ansiosa a trilha de Bernard Herrmann - Andres Dos Santos Jr. (SP)  
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09h30 às 11h30 | Área Temática: Psicogeriatria 
Mesa Redonda 14 
Título: Atualização em psicofarmacologia nos idosos  
Coordenador: Eduardo Daura Ferreira (RS) 
Subtemas e Relatores: 

 Anticolinesterásicos - Valeska Marinho (RJ)  

 Antipsicóticos - Jerson Laks (RJ)  

 Estabilizadores do humor - Carlos Clayton Aguiar (CE)  

 Antidepressivos - Maria da Glória Portugal (RJ)  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Infância e Adolescência 
Mesa Redonda 22 
Título: Novas tendências e perspectivas em psiquiatria da infância e adolescência  
Coordenador: Ana Margareth Bassols (RS) 
Subtemas e Relatores: 

 Depressão na infância e adolescência - Márcia Fávero de Souza (MG)  

 Autismo Infantil: tendências e perspectivas - Francisco Assumpção (SP)  

 Transtorno de défict de atenção e hiperatividade - Fabio Barbirato (RJ)  

 Religiosidade espiritualidade e saúde mental em crianças e adolescentes - Vivian Hagen (MG)  
 
14h30 às 16h30 | Área Temática: Política de Saúde 
Mesa Redonda 20 
Título: O sistema de atenção à saúde do usuário de substâncias a tão necessária transição do modelo assistencial no SUS  
Coordenador: Norma Alves de Oliveira (SE) 
Subtemas e Relatores: 

 Como fazer a integração SUS com novas ações para assistir o TUS - Quirino Cordeiro (SP)  

 O papel das CTs no sistema de atenção ao usuário de substâncias no SUS - Tadeu Lemos (SC)  

 O Tus no Hospital Geral pode receber a intervenção necessária e suficiente a experiência de 10 Anos no Hospital Mãe de Deus 
RS - Angelo Campana (RS)  

 A patologia dual qual a efetividade da experiência realizada na enfermaria psiquiátrica do Hospital Geral Unicamp - Renata Cruz 
de Azevedo (SP)  

 
14h30 às 16h30 | Área Temática: Forense 
Mesa Redonda 33 
Título: Violências do cotidiano  
Coordenador: Odoroilton Larocca Quinto (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Avaliação de violência e do agressor no Hospital Geral Universitário a experiência de consultoria em psiquiatria forense - Lisieux 
Telles (RS)  

 Suicídio Implicações Clínicas e Forenses. a Autópsia Psicológica - Alexandrina Meleiro (SP)  

 Do feminino ao feminicídio - Vivian Peres Day (RS)  

 Violência contra transgêneros - Milena França (PE)  
 
14h30 às 16h30 | Área Temática: Espiritualidade 
Mesa Redonda 45 
Título: Espiritualidade e psiquiatria autores, complexidades e contribuições para a pesquisa em espiritualidade no século XXI  
Coordenador: Angelo Capelo (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Carl Gustav Jung: contribuições para a clínica e pesquisa em espiritualidade no século XXI - Anahy Fonseca (RS)  

 Contribuições para estudos e pesquisas sobre as relações entre os fenômenos de sincronicidade e as manifestações espirituais - 
Joel Giglio (SP)  

 Ian Stevenson, um dos maiores pesquisadores das experiências espirituais do século XX - Alexander Moreira-Almeida (MG)  

 William James: legado e contribuições para clínica e pesquisa da espiritualidade - Pedro Henrique Resende (MG)  

 Experiência de Quase-morte - Marcelo Maroco Cruzeiro (MG) 
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17h00 às 19h00 | Área Temática: Emergências 
Mesa Redonda 02 
Título: Como administrar as dificuldades nas emergências  
Coordenador: Elaine Bida (DF) 
Subtemas e Relatores: 

 Diretrizes médicas que podem ser aplicadas as emergências psiquiátricas - Leonardo Baldaçara (TO)  

 Como agir dentro da lei nos serviços de emergências psiquiátricas - Carlos Eduardo Zacharias (SP)  

 As implicações da falta de leitos para emergências psiquiátricas - Deisy Mendes Porto (SC)  

 Como realizar o ensino da psiquiatria no ambiente - Maria Elisa Barros (BA)  
 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Dependências 
Mesa Redonda 38 
Título: Porque dependentes químicos, frequentemente, interrompem seus tratamentos  
Coordenador: Rogerio Tomasi Riffel  
Subtemas e Relatores: 

 Dificuldades Sociais - Ruy Palhano Silva (MA)  

 Dificuldades do médico e do sistema de saúde - Amaury José da Cruz (RJ)  

 Dificuldades da Própria Dependência - Bruno Palhano (MA)  

 Dificuldades Psicológicas - Ricardo Assmé (PR)  
 
 

Sexta-feira, 11 de outubro 
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Clínica 
Mesa Redonda 05 
Título: DSM faz 39 anos. Mudanças e perspectivas sobre o diagnóstico psiquiátrico  
Coordenador: Bruno Cruz (MG) 
Subtemas e Relatores: 

 Opções do diagnóstico psiquiátrico o que os sintomas nos dizem - Marcelo Mello (SP)  

 De Kraepelin e Bleuler ao DS: o que mudou no diagnóstico de Esquizofrenia - Itiro Shirakawa (SP)  

 Qual o Futuro da Psicopatologia - Juberty Antonio (MS)  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Tema Oficial do Congresso 
Mesa Redonda 07 
Título: Psiquiatria clínica e inovação na era digital novas tecnologias da pesquisa à assistência  
Coordenador: Gisele Gus Manfro (RS) 
Subtemas e Relatores: 

 Epigenética na Psiquiatria - Marcos Gebara (RJ)  

 Conectômica e Comportamento - Marcelo Allevato (RJ)  

 Sintomas Transdiagnósticos e Psiquiatria de Precisão - Juliana Bancovsky (RJ)  

 Uso de técnicas de machine learning na psiquiatria: identificando o paciente suicida - Ives Cavalcante Passos (RS)  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Clínica 
Mesa Redonda 08 
Título: Atualidade sobre compulsão alimentar no Brasil e no mundo  
Coordenador: Everardo Furtado de Oliveira (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Compulsão alimentar prevalência e impacto no contexto da saúde pública - Jose Carlos Appolinario (RJ)  

 Novas Estrategias Biológicas de Tratamento Para a Compulsão Alimentar - Angélica Claudino (SP)  

 Compulsão alimentar e comorbidade psiquiatrica na pratica clínica - Júlio Licínio (EUA)  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Interconsulta 
Mesa Redonda 09 
Título: Psiquiatria no hospital geral. Desafios e práticas da interconsulta em ambientes de alta complexidade  
Coordenador: Maurício Tostes (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Desafios da interconsulta de psiquiatria da infância e adolescência no Hospital Geral - Sonia Palma (SP)  

 Interface da psiquiatria com outras especialidades avaliação de risco psiquiátrico no Hospital Geral - Pedro Daniel Katz (SP)  

 Desafios e práticas da interconsulta de psiquiatria geriátrica no Hospital Geral - Petrus da Silva Raulino (SP)  

 Tratamento da depressão com comorbidades clínicas em pacientes internados em Hospital Geral - Teng Chei Tung (SP)  
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14h30 às 16h30 | Área Temática: Forense 
Mesa Redonda 10 
Título: Desafios da psiquiatria forense no século XXI. Como avançar no exame das capacidades legais  
Coordenador: Fausto Amarante (ES) 
Subtemas e Relatores: 

 Desafios da perícia psiquiátrica de responsabilidade penal no século XXI - Leonardo Fernandez Meyer (RJ)  

 Uxoricídio e a psiquiatria forense contemporânea: como avaliar as capacidades legais e o risco de violência doméstica em casos 
do tipo - Daniel Feijo (SC)  

 Avaliação da capacidade civil e de responsabilidade penal na psicopatia: é possível haver prejuízo das capacidades legais em 
caso do tipo? - Alexandre Valença (RJ)  

 Capacidade civil e transtornos de personalidade o desafio de contemporizar o conceito de prodigalidade à luz das modificações 
do código civil - Katia Mecler (RJ)  

 
14h30 às 16h30 | Área Temática: Infância e Adolescência 
Mesa Redonda 16 
Título: Suicídio na infância e na adolescência  
Coordenador: Cleber Naief (AM) 
Subtemas e Relatores: 

 Suicídio na Infância - Francisco Assumpção (SP)  

 Epidemiologia do Suicídio - Marcia Gonçalves (SP)  

 Fatores de risco para o suicídio na infância e adolescência - Ana Christina Mageste (MG)  

 A falta de perspectiva contemporânea e o risco de suicídio na infância e na adolescência - Katia Burle (SP)  
 

14h30 às 16h30 | Área Temática: Neuromodulação 
Mesa Redonda 34 
Título: Desmitificando a Ect  
Coordenador: Adriano Dantas (PB) 
Subtemas e Relatores: 

 Em defesa da Succinilcolina - Mercêdes Alves (MG)  

 Preditores de Resposta à ECT: o mito dos 20 segundos - Moacyr Alexandro Rosa (SP)  

 Manejo da dose elétrica e resultados - Paulo Belmonte-de-Abreu (RS)  

 ECT e cognição - Guilherme Rolim (MG)  
 
14h30 às 16h30 | Área Temática: Clínica 
Mesa Redonda 52 
Título: Comida demais ou comida de menos transtornos alimentares e a interface com a obesidade  
Coordenador: Fernando Uberti Machado (RS) 
Subtemas e Relatores: 

 Evidências e recomendações para o tratamento do ganho de peso em pacientes com transtornos mentais graves - Joao Hiluy 
(RJ)  

 Avanços Farmacológicos no Tratamento da Anorexia Nervosa e Neuromodulação - Bruno Palazzo Nazar (RJ)  

 Transtornos alimentares e transtorno bipolar como tratar - Renata Rainha (DF)  

 Qualidade de vida nos pacientes com obesidade: quais são as evidências atuais? - Kátia Petribu (PE)  
 
14h30 às 16h30 | Área Temática: Suicídio 
Mesa Redonda 53 
Título: Resiliência? suicídio? como vão os estudantes de medicina e os médicos?  
Coordenador: Suzzana Bernardes (AL) 
Subtemas e Relatores: 

 Entendendo o Suicídio - Eduardo Birman (RJ)  

 Suicídio e os profissional de primeira resposta - Corina Molter (RJ)  

 Resiliência do estudante de medicina e do médico – Thiago Coronato Nunes (RJ)  

 O olhar sociológico para o suicídio - Andrea Moreli (RJ)  
 
 
 
 
 
 
 



 

                                  Mesas Redondas 
 

- 7/11 - 

14h30 às 16h30 | Área Temática: Psicogeriatria 
Mesa Redonda 15 
Título: Desafios diagnósticos e terapêuticos em psicogeriatria  
Coordenador: Deyvson Reis (PA) 
Subtemas e Relatores: 

 Transtorno bipolar de início tardio e demências fronto-temporais similaridades e manejo clínico terapêutico - Gilberto S. Alves 
(MA)  

 Síndrome metabólica, biomarcadores e transtornos do espectro da doença de alzheimer - Felipe Kenji Sudo (RJ)  

 Síndromes Negligenciadas em Psicogeriatria Diagnóstico e Manejo - Leonardo Caixeta (GO)  

 Marcadores Biológicos e Reconhecimento Precoce de Síndromes Demenciais Estado da Arte e Perspectivas - Johannes Pantel 
(Alemanha)  

 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Genética 
Mesa Redonda 13 
Título: Interações entre genética e ambiente fatores de risco e proteção na saúde mental da mulher e do bebê  
Coordenador: Marcelo Von der Heyde (PR) 
Subtemas e Relatores: 

 A interface entre hormônios e a expressão genética nos transtornos mentais da mulher: aspectos diagnósticos e terapêuticos a 
caminho da Psiquiatria de precisão - Igor Emanuel Gomes (CE)  

 Adversidade materno-fetal e perfil genético: novas ferramentas de predição de risco e proteção nos transtornos de fenótipo 
complexo - Danitsa Rodrigues (RS)  

 Epigenética e Resiliência Será a Mulher o Sexo Frágil - Jeronimo Ribeiro (RS)  

 Epigenética e neurodesenvolvimento na gestação a hipótese da programação fetal - Sarah Rückl (PR)  
 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Dependências 
Mesa Redonda 23 
Título: A revolução digital nas adições: do recurso terapeutico ao paradoxo da doença  
Coordenador: Cássio Castellarin (RS) 
Subtemas e Relatores: 

 Realidade virtual para controle de fissura e desenvolvimento de habilidades de enfrentamento de risco - Felix Kessler (RS)  

 Whatsapp como recurso terapêutico - Carlos Salgado (RS)  

 O fenômeno das adições aos smartphones - Osvaldo Luiz Saide (RJ)  

 Existem evidências científicas sobre o uso de aplicativos no tratamento - Frederico Garcia (MG)  
 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Epidemiologia 
Mesa Redonda 29 
Título: Aplicação de modelos latentes multivariados a dados da população geral principais resultados do São Paulo Mental 
Health Survey Estudo São Paulo Megacity  
Coordenador: Lia Silvia Kunzler (DF) 
Subtemas e Relatores: 

 Agrupando adversidades na infância através de análise fatorial confirmaria e análise de rede network analysis - Bruno 
Mendonça Coêlho (SP)  

 Adversidades na Infância e Psicopatologia no Adulto Explorando Os Mediadores Com o Uso de Modelos de Equações 
Estruturadas - Geilson L Santana (SP)  

 Fenotipos dimensionais e categoriais dos transtornos por uso de álcool e de tabaco - João Mauricio Castaldelli-Maia (SP)  
 
17h00 às 19h00 | Área Temática: Medicina do Sono 
Mesa Redonda 30 
Título: A apneia obstrutiva do sono e a psiquiatria  
Coordenador: Alfredo Cataldo Neto (RS) 
Subtemas e Relatores: 

 Depressão, ansiedade e insônia na apneia obstrutiva de sono - Almir Ribeiro (MG)  

 A iImportância da apneia de sono hoje epidemiologia, fisiopatologia, quadro clínico e tratamento - Lia Bittencourt (SP)  

 Complicadores psíquicos traços de personalidade e transtornos psiquiátricos à adesão ao Cpap - Márcio Zanini (SP)  

 Hipnóticos e Apneia Obstrutiva de Sono - Bruno Lacerda (PB)  
 
 
 
 
 
 



 

                                  Mesas Redondas 
 

- 8/11 - 

17h00 às 19h00 | Área Temática: Social e Comunitária 
Mesa Redonda 58 
Título: Estigma e preconceito com transtornos mentais o que fazer  
Coordenador: Rui da Encarnação Pires (Angola) 
Subtemas e Relatores: 

 Panorama geral do estigma e preconceito no mundo por que somos tão preconceituosos - Thiago Rodrigo (MG)  

 Estigma e saúde mental na infância - André Alencar (MG)  

 O lado sombrio do estigma e preconceito envolvendo a dependência química - Kelly Robis (MG)  

 O inimigo mora ao lado: o que fazer quando o próprio psiquiatra tem estigma e preconceito de algum transtorno mental - 
Daniel de Mendonça Barra (MG)  

 

Sábado, 12 de outubro  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Clínica 
Mesa Redonda 04 
Título: Sintomas psicóticos na população geral quando indicam psicopatologia  
Coordenador: Aparício Carvalho (RO) 
Subtemas e Relatores: 

 Diagnóstico diferencial entre experiências psicóticas nos transtornos mentais e nas experiências anômalas não patológicas 
(religiosa-espiritual) - Homero Vallada (SP)  

 Esquizofrenia não é um transtorno psicótico bleuler revisitado - Alexandre Loch (SP)  

 Quando é preocupante haver sintomas psicóticos atenuados ou leves - Rodrigo Nicolato (MG)  

 Neurocorrelatos de experiências psicóticas não patológicas - Alessandra Mainieri (MG)  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Psicogeriatria 
Mesa Redonda 17 
Título: Neurobiologia e epidemiologia dos transtornos bipolares e psicóticos em idosos implicações diagnósticas e em 
farmacogenética  
Coordenador: Alberto Stoppe Jr (SC) 
Subtemas e Relatores: 

 Mapeando rotas neuronais no transtorno afetivo bipolar e esquizofrenia uma visão crítica dos estudos de neuroimagem - 
Leandro Trovão (MA)  

 Genética e epigenética nos transtornos psicóticos e do espectro bipolar ao longo do ciclo da vida - Andre Barciela Veras (MS)  

 Epidemiologia dos transtornos do humor e psicóticos em idosos e sua relação com o declínio cognitivo - Ricardo Barcelos-
Ferreira (MG)  

 Testes de farmacogenética na prática clínica: princípios e aplicações nos transtornos psicóticos e do espectro bipolar - Marcus 
Zanetti (SP)  

 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Clínica 
Mesa Redonda 27 
Título: Ansiedade no século XXI  
Coordenador: Guilherme Toledo (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Existiria espaço para os Benzodiazepínicos - Kalil Duailibi (SP)  

 Transtornos de Ansiedade: Os desafios do século XXI - Gabriela Bezerra de Menezes (RJ)  

 Neuroquímica da Ansiedade - Anderson Silva (SP)  

 Abordagens não farmacológicas da ansiedade - José Cássio Pitta (SP) 
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Outros não listados 
Mesa Redonda 35 
Título: Narrativa na literatura e nas artes visuais como importante instrumento para o ensino e assistência em Psiquiatria  
Coordenador: Heber Vargas (PR) 
Subtemas e Relatores: 

 Desenvolvimento da psiquiatria narrativa - Luiz Gustavo Guilhermano (RS)  

 O que a psiquiatria narrativa muda no ensino em saúde mental - Ivan Carlos Antonello (RS)  

 Saúde mental sob pressão - a narrativa psíquica de um seriado - Marcio Maranhão (RJ)  

 Narrativa psiquiátrica nas artes visuais - Nina Furtado (RS)  
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09h30 às 11h30 | Área Temática: Comorbidade 
Mesa Redonda 41 
Título: Psicoses não esquizofrênicas: quando Suspeitar e a importância de avaliar comorbidades clínicas  
Coordenador: Demetrio Ortega Rumi (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Psicoses induzidas por Ayahuasca - Humberto Müler (RO)  

 Psicose induzida por maconha em adolescentes - Roberta Nicolau (SC)  

 Psicose por epilepsia em lobo fronto-temporal - Felipe Becker (SC)  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Forense 
Mesa Redonda 43 
Título: Violência sexual na infância e na adolescência: Uma visão integrada  
Coordenador: Nelson Belcavello Macedo (RJ) 
Subtemas e Relatores: 

 Sinais e sintomas em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual - Mariana Almeida (RS)  

 A importância dos centros integrados na avaliação de casos de violência sexual - Angelita Machado Rios (RS)  

 Agressores sexuais de crianças: características e implicações periciais - Alcina Barros (RS)  

 Trauma sexual na infância: violência em dois tempos - Denise Stefan (BA)  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Assistência 
Mesa Redonda 51 
Título: Unidade de internação em hospital geral, modelo de assistência, ensino e pesquisa  
Coordenador: Agenor Pares de Lima (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 35 anos de unidade de psiquiatria em hospital geral o modelo acadêmico de assistência, ensino e pesquisa - Marco Antônio 
Pacheco (RS)  

 Como criar e organizar um banco de dados e fazer pesquisas com academicos, residentes e cursistas de Psiquiatria - Lucas 
Spanemberg (RS)  

 Os resultados e trabalhos publicados em 35 anos - Luis Motta (RS)  
 
09h30 às 11h30 | Área Temática: Política de Saúde 
Mesa Redonda 64 
Título: Psiquiatria Clinica: Impacto no tecido social e na área médica  
Coordenador: Eduardo Franco (Paraguai) 
Subtemas e Relatores: 

 Problemáticas auto-lesivas en psiquiatría y medicina general - Graciela Onofrio (Argentina)  

 Salud mental de los psiquiatras - Aldo Antonio Suárez Mendoza (México)  

 Responsabilidad Intra e Intersectorial  - Miriam de la Osa Oreilly (Cuba) 

 Depressões de difícil manejo: o outro lado da depressão resistente - Manuel Vilapriño (Argentina)  
 
12h00 às 14h00 | Área Temática: Neuromodulação 
Mesa Redonda 25 
Título: Neurocirurgia para transtornos mentais  
Coordenador: Ana Moura (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Passado, presente e perspectivas futuras - Marcelo Basso de Sousa (RS)  

 Circuitos e alvos cerebrais de interesse - Paulo Belmonte-de-Abreu (RS)  

 Gamma Knife e Dbs p Toc - Antonio Carlos Lopes (SP)  

 A perspectiva do Neurocirurgião - Leonardo Frighetto (RS)  
 
12h00 às 14h00 | Área Temática: Forense 
Mesa Redonda 26 
Título: Situações não contempladas pela legislação jurídica em exames de responsabilidade penal  
Coordenador: José Hamilton Maciel Silva (SE) 
Subtemas e Relatores: 

 Como classificar patologias clínicas que apresentam sintomas psiquiátricos, e evoluem com prejuîzo no entrendimento ou 
determinação em um ato criminoso - Cristina Studart Leal (PB)  

 Inimputabilidade versus semi-imputabilidade, como lidar com a linha tênue dessa condição - José Brasileiro Dourado (PB)  

 Há prejuízos nas capacidades de entendimento ou de determinação dos atiradores em massa - Alexandre Omena (RJ)  
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12h00 às 14h00 | Área Temática: Espiritualidade 
Mesa Redonda 28 
Título: Aspectos terapêuticos de tradições religiosas  
Coordenador: Leandro Timm Pizutti (RS) 
Subtemas e Relatores: 

 Budismo - Leandro Timm Pizutti (RS)  

 Cristianismo - Uriel Heckert (MG)  

 Judaísmo - Madeleine Scop Medeiros (RS)  

 Espiritismo - Marianna de Abreu Costa (RS)  

 Aspectos terapêuticos religiosos na abordagem do abuso de álcool e outras drogas - Alexandre de Rezende Pinto (MG)  
 
12h00 às 14h00 | Área Temática: Interconsulta 
Mesa Redonda 32 
Título: Na fronteira da psiquiatria com as outras especialidades temas de interconsulta  
Coordenador: Maria da Graça Cantarelli (RS) 
Subtemas e Relatores: 

 Internação Psiquiátrica de Pacientes Portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico - Aspectos Epidemiológicos, 
Sociodemográficos e Tratamento Experiência de Cinco Anos de Uma Enfermaria de Psiquiatria no Hospital Geral - Antonio 
Leandro Nascimento (RJ)  

 Transtornos de humor, transtornos de ansiedade e risco de suicídio em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico - Valfrido 
Leão de Melo Neto (AL)  

 Interconsulta na atenção básica de saúde - Vitor Aguiar Lobato Carvalho (RJ) 
 
12h00 às 14h00 | Área Temática: Social e Comunitária 
Mesa Redonda 42 
Título: O protagonismo de pacientes e familiares na recuperação da esquizofrenia  
Coordenador: Sid Fonseca (RN) 
Subtemas e Relatores: 

 O papel dos pares na recuperação recovery da esquizofrenia - Leonardo Palmeira (RJ)  

 A psicoeducação e a terapia de solução de problemas na formação de grupos de ajuda-mútua - Alexandre Lins Keusen (RJ)  

 Grupos Família-família e seus efeitos práticos - Kathiuska Alvarez (RJ)  

 O papel do usuário como coordenador de grupos de ajuda-mútua - Gustavo Meano (RJ)  
 
12h00 às 14h00 | Área Temática: Sexualidade 
Mesa Redonda 44 
Título: Crenças, atitudes e comportamentos sexualmente problemáticos limites entre a saúde e o transtorno  
Coordenador: Norma Alves de Oliveira (SE) 
Subtemas e Relatores: 

 Crenças míticas sobre o estupro de mulheres entre jovens universitários - Modelos correlacionais com consumo de substâncias 
e barebacking sex - Priscilla C. B. Castro (SP)  

 Aspectos dimensionais do abuso sexual entre mulheres sentenciadas por crimes violentos aspectos criminogênicos e 
psicossociais - Brian Bellandi da Cunha (SP)  

 Envio de imagens pornográficas de si mesmo através de smartphones entre jovens universitários e sua associação com 
aspectos da personalidade - Tomaz Silva (SP)  

 Modelo de Fantasias Sexuais Impessoais e Intimistas Entre Jovens Universitários - Juliana Izukawa (SP)  
 
12h00 às 14h00 | Área Temática: Ensino 
Mesa Redonda 54 
Título: Cuidando de quem cuida ou cuidará: Como está a saúde mental de estudantes de Medicina e Residentes  
Coordenador: Moema Madeira (DF) 
Subtemas e Relatores: 

 Saúde mental e qualidade de vida em estudantes de medicina paradigma atual e perspectivas - Arthur Danila (SP)  

 Residência médica e desenvolvimento de resiliência - Roberta Grudtner (RS)  

 Estigma e outras barreiras ao acesso a busca de assistência em saúde mental entre estudantes de medicina e residentes - 
Eduardo Humes (SP)  
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12h00 às 14h00 | Área Temática: Psicogeriatria 
Mesa Redonda 60 
Título: Psicogeriatria básica e específica    
Coordenador: Sérgio Hototian (SP) 
Subtemas e Relatores: 

 Comorbidades e interações medicamentosas - Francisco Pascoal Jr (RS)  

 Depressão e demência - Maria Alice Toledo (DF)  

 Insônia - Marcos Paulo Betinardi (RS)  

 Agitação no banho - Eduardo H. Sabbi (RS)  
 
12h00 às 14h00 | Área Temática: Dependências 
Mesa Redonda 62 
Título: Espiritualidade, genomas, crenças e recuperação das adições  
Coordenador: Priscila Gabrielli (BA) 
Subtemas e Relatores: 

 Espiritualidade, Genomas, Crenças e Adições - Pedro Eugênio Mazzucchi (RS)  

 Modelo dos 12 Passos de narcóticos anônimos e o terapia cognitivo comportamental: semelhanças, diferenças e aplicabilidade 
clínica - Eduardo Bacelar Almeida (CE)  

 TOC e alcoolismo: lições sobres o mecanismo das compulsões - Marcelo Piquet Pessoa (RJ)  

 Comunidades terapêuticas e a reinserção social no estado de São Paulo - Gleuda Apolinário (SP)  
 
 


