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Na manhã de ontem, sexta-
-feira, o Simpósio Internacio-
nal da Presidente debateu o 
tema “Questione, depois de 
ouvir”. Além da presença da 
presidente da ABP, Dra. Car-
mita Abdo, participaram da 
atividade o Dr. Pedro Varan-
das e o Dr. Marques Teixeira, 
vice-presidente e presidente 
da Sociedade Portuguesa de 
Psiquiatria e Saúde Mental – 
SPPSM, respectivamente. 

Em sua palestra, o Dr. Pedro 
Varandas tratou do tema 
“Hospital psiquiátrico: por 
que esse assunto me encan-
tou?”. Trouxe aos pacientes in-
formações sobre a importân-
cia de se ter espaço e tempo 
para que o paciente possa se 
recuperar, ressaltando a opor-

tunidade de resgate à saúde 
do indivíduo com uma equi-
pe treinada e habilitada para 
esse tipo de tratamento. 

Segundo professor da ativida-
de, o Dr. Marques Teixeira abor-
dou as “Mutações diagnósticas 
em psiquiatria: o diagnóstico 
e o tempo”. O psiquiatra mos-
trou a estreita relação entre 
as mudanças culturais, sociais 
e como a especialidade vai se 
modernizando e atualizado ao 
longo do tempo. 

“A psiquiatria tem futuro?” 
A presidente da ABP tentou 
responder a esta pergunta 
em sua fala. Explicou que es-
colheu colegas portugueses 
pela compreensão da língua, 
ressaltando a importância de 

facilitar o conhecimento e in-
formações acerca do exercício 
da especialidade na Europa. 
Destacou que a efemeridade 
é algo que faz parte da con-
temporaneidade e, por isso, 
“cada vez mais cedo aparecem 
quadros psicopatológicos, re-
lacionados à dificuldade de 
lidar com competitividade, 
desemprego e falta de pers-
pectiva”, levando até mesmo 
a um quadro de adolescência 
mais prologada. 

A presidente ainda falou so-
bre algumas das tendências 
atuais no relacionamento 
com o paciente: “um tema 
que sensibilizou a plateia foi 
o apoio peer-to-peer, ou seja, 
os pacientes têm grupos de 
aplicativos de mensagens 

ou internet de forma geral 
onde eles conversam, trocam 
ideias. É importante para o 
psiquiatra conhecer esse as-
pecto da vida do paciente e 
agregar esse conhecimento à 
história e aos elementos diag-
nósticos e também na esco-
lha do tratamento”. 

Entre seus argumentos finais, 
ressaltou que as pesquisas 
atuais mudaram seus para-
digmas, voltando-se para 
substâncias já conhecidas 
como quetamina, escetamina, 
canabinoides e dipirona, por 
exemplo. “É importante ressal-
tar que foram anos de estudo 
para que a quetamina fosse 
utilizada de forma segura e o 
mesmo deve acontecer com 
as demais substâncias”.

Simpósio Internacional da Presidente discute
aspectos da atuação do psiquiatra na atualidade
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Dr. Romildo Bueno é homenageado em sessão especial



A tarde do penúltimo dia do 
XXXVII Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria foi recheada 
de atividades de excelência e 
duas delas, que são exclusivas 
para associados da ABP, foram 
grande sucesso de público.

O Encontro com Especialista 
01 abrangeu a área de Psico-

O terceiro dia do XXXVII CBP 
foi marcado por 04 conferên-
cias. Duas delas, internacio-
nais, trataram sobre o trans-
torno bipolar em pacientes 
jovens. Já as nacionais abor-
daram pesquisas relacionadas 
à tecnologia e como podem 
ter aplicações na psiquiatria e, 
claro, suas consequências.

Na conferência 7, a Dra. Me-
lissa DelBello, professora na 
Universidade de Cincinnati, 
mostrou o resultado de alguns 
de seus estudos a respeito de 
intervenções farmacológicas 
em adolescentes com trans-
torno bipolar. “Um terço deles 
passou a ter ideias suicidas. E, 
de um modo geral, podemos 
dizer que as crianças tratadas 
com antidepressivos correm 
maior risco de reações negati-
vas”, pontuou.

Já na conferência 9, o Dr. Ste-
phen Strakowski, professor da 
Universidade do Texas, seguiu 
no tema do transtorno bipolar, 
mas com um enfoque diferen-
te. Ele contou que 80% dos 
pacientes bipolares desenvol-
vem depressão. “A doença é 
dinâmica, não se apresenta de 
uma mesma forma em todos 
os pacientes e, mesmo com 
muitos estudos, não consegui-
mos saber quando as coisas 
vão piorar”, lamentou.

A tarde, o  Dr. Rodrigo Bressan, 
professor da UNIFESP, abriu 
sua conferência perguntando 
aos presentes se eles acredi-
tavam que a neurociência e as 
novas tecnologias vão mudar 
a prática? Em seguida, apre-
sentou uma série de dados a 
respeito do quão conectada 
a sociedade está e os efeitos 

na vida cotidiana. “Vivemos a 
era da hiperconectividade. As 
pessoas acham que precisam 
ser ser bonitas e populares e 
desenvolveram FOMO (Fear of 
Missing Out)”, pontuou.

Em uma análise, disse que o ser 
humano está se transforman-
do em ratos condicionados 
pelas mídias sociais. “A pessoa 
posta uma foto no Instagram e 
fica esperando os likes, se con-
diciona”, contou. Segundo ele, 
o cérebro forma uma ligação 
em que a qualquer sinal de té-
dio ou falta de estimulo já bus-
ca o “tal do aplicativo. E tédio 
é absolutamente fundamental 
para o pensamento profundo”.

O dia terminou com a Dra. 
Monica Zilbovicius, que dirige 
um laboratório de pesquisa do 
Instituto Nacional de Saúde 

e Pesquisa Médica (INSERM) 
no hospital Necker em Paris, 
abordou o tema “Neurociência 
e interações sociais: contribui-
ções para a compreensão do 
neurodesenvolvimento típico 
e atípico”. Com a ajuda de al-
guns vídeos, ela demonstrou 
como o eye-tracking permite 
identificar o autismo. “O olhar 
é a pedra fundamental das 
nossas competências sociais. 
E, no transtorno do espectro 
do autismo, há uma falta do 
olhar. O  eye-tracking permi-
te quantificar e objetivar um 
comportamento e nos ajuda 
muito”, comentou. Um dos 
vídeos mostrava gêmeos be-
bês. Um deles, o menino, não 
conseguia manter contato vi-
sual com sua irmã. Anos mais 
tarde, quando diagnosticado 
com autismo, a mãe mostrou 
o vídeo para o médico. 

Conferências abordam tratamento do transtorno bipolar 
em jovens e o impacto da tecnologia na psiquiatria

terapia e Clínica com o tema 
“Funcionamento social como 
variável de resultado na es-
quizofrenia” e trouxe para 
apresentar suas pesquisas 
mais recentes esquizofrenia 
o presidente eleito da Asso-
ciação Mundial de Psiquiatria, 
Dr. Afzal Javed. A atividade 
contou com a coordenação 

da Dra. Fátima Vasconcellos, 
presidente da APERJ - Asso-
ciação Psiquiátrica do Estado 
do Rio de Janeiro . 

O Encontro com Especialis-
ta 02 que tinha como área 
temática Infância e Adoles-
cência abordou o tema “De-
senvolvimento, tecnologia 
e seus transtornos”. Com a 
coordenação do Dr. Francisco 
Assumpção, que atualmente 
está à frente do departamen-
to de Psiquiatria da Infância e 
Adolescência da ABP, as pa-
lestrantes Evelyn Kuczynski e 
Lilian Lucas debateram a in-
fluência que a tecnologia tem 

na vida das crianças.

“É preciso ensinar nossas 
crianças a usar a tecnologia 
com inteligência e sabedoria 
para se tenha ética na hora do 
uso da internet, vemos casos 
de bullying principalmente 
nas redes sociais que não de-
veriam acontecer de forma 
alguma” pontuou Dra. Lilian.

Hoje, último dia de CBP par-
ticipe do Encontro com o Es-
pecialista que ocorrerá às 12h, 
na sala 207. O tema é “Trans-
torno de pânico” e tem como 
palestrante o argentino Dr. 
Alfredo Cia.
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A atividade especial Arena 02 
“TDAH inicia: Na infância X In-
fância e vida adulta,” que con-
tou com a presença dos douto-
res Paulo Mattos, Coordenador 
da Disciplina de Psiquiatria e 
Saúde Mental da Faculdade 
de Medicina da UFRJ, Eugênio 
Grevet, fundador do Ambula-

tório de Déficit de Atenção em 
adultos do HCPA/UFRGS e An-
tônio Alvim membro do Nú-
cleo de Investigação dos trans-
tornos da Impulsividade e da 
Atenção, da UFMG, debateu 
diversos aspectos da doença 
e mostrar o crescente número 
diagnósticos errôneos. 

“As diferenças entre os déficits 
de atenção é a dificuldade no 
aprendizado. Quem apresen-
ta resistência ao tratamento 
pode estar com o diagnóstico 
errado”, disse o Dr. Grevet. 

O debate entre os apresen-
tadores da atividade foi su-
per produtivo e prendeu a 
atenção dos presentes por 
apresentarem pontos de vis-
ta distintos sobre o TDAH a 
partir da pesquisa de grandes 
estudiosos da área. 

Enquanto o Dr. Mattos apre-
sentava indícios de que o 
TDAH só tem início na infân-

Atividade especial debate TDAH no
Congresso Brasileiro de Psquiatria

Presidente da ABP nos anos 
1983 a 1986, o Dr. João Ro-
mildo Fanucci Bueno foi um 
dos maiores expoentes da psi-
quiatria brasileira da atualida-
de. Por isso, a Associação Bra-
sileira de Psiquiatria – ABP e o 
XXXVII Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria – CBP prestam uma 
homenagem a todo o seu tra-
balho e esforço em prol da 
especialidade, seus estudos e 
desenvolvimento científico. 

Participaram da mesa de hon-
ra os doutores Antônio Egídio 
Nardi, Antonio Pacheco Palha, 
Marcos Ferraz, Juberty Antô-
nio, Walmor Piccinini e Rai-
mundo Lippi, coordenador da 
sessão, que, de forma unâni-
me, declararam sua satisfação 
em compor o quadro de pa-
lestrantes. Na atividade “Tri-

buto a João Romildo Bueno 
– cientista e humanista”, mesa 
e plateia puderam manifestar 
seu apreço e admiração não 
somente pelo seu papel en-
quanto psiquiatra, mas princi-
palmente pelos seus aspectos 
pessoais e humanísticos. 

Um dos grandes historiadores 
da psiquiatria brasileira, Dr. 
Walmor Piccinini organizou 
muitos dos fatos que já havia 
publicado sobre o homena-
geado da tarde. “Criei para 
ele o título de primeiro psi-
cofarmacologista brasileiro. 
Ele foi responsável por muitos 
alunos no tanto no mestrado 
quanto no doutorado, que 
depois se tornaram brilhan-
tes professores, com seu jeito 
irônico, culto e desafiador – 
escondiam, na verdade, um 

Dr. Romildo Bueno é homenageado em sessão especial
grande trabalhador, homem 
dedicado e que se esforçava 
pelo bem da psiquiatria. 

O Dr. Juberty Antônio optou 
por compartilhar algumas 
das suas lembranças pessoas 
com o Dr. Romildo Bueno. Di-
vidiu e recontou algumas das 
histórias mais conhecidas do 
homenageado, buscando 
enaltecer “Romildo pessoa, 
Romildo, homem e não Ro-
mildo, o mito”. 

cia, o Dr. Eugênio defende o 
ponto de vista de que a doen-
ça pode se desenvolver na 
fase adulta. 

Dr. Paulo Mattos falou sobre 
a relação de TDAH e dislexia, 
comumente confundidas. 
“A dislexia é como o TDAH, 
é dimensional, tem graus. 
Crianças com dislexia não su-
portam filmes ou desenhos 
legendados. As falas passam 
rápido e eles não conseguem 
acompanhar. Os testes fei-
tos em adultos foram criados 
para crianças e o teste para 
eles é fácil. É difícil se chegar a 
um diagnóstico”, concluiu. 

O Dr. Talvane de Moraes, que 
estava na plateia, lembrou com 
carinho do contemporâneo em 
época de faculdade. “Era um 
homem de muita inteligência, 
eu o conheci ainda jovem. O 
que se fez na sessão foi ótimo, 
porque as pessoas exaltaram 
exatamente as características 
individuais dele. É importante 
você entender a pessoa, a sin-
gularidade que ele representa-
va. Ele deixou muita saudade 
em todo mundo”, finalizou.
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Hoje, sábado, teremos ainda 
17 mesas redondas para você 
se atualizar e compartilhar co-
nhecimento com palestrantes 
e congressistas de vários luga-
res do Brasil, em 15 áreas temá-
ticas diferentes relacionadas a 
psiquiatria e saúde mental.

De manhã, de 09h30 às 
11h30, são 8 mesas redon-
das, para os interessados na 
área clínica existem muitas 
oportunidades como: opções 
de tratamento para a ansie-

dade, na mesa Ansiedade no 
século XXI, a mesa Psicoses 
não esquizofrênicas: quando 
suspeitar e a importância de 
avaliar comorbidades clínicas, 
a mesa internacional, com 
médicos do Paraguai, Argen-
tina, México e Cuba a mesa 
Psiquiatria clínica: impacto no 
tecido social e na área médi-
ca, na sala 103.

Na parte da tarde, de 12h00 às 
14h00 teremos mais 9 mesas 
redondas, sobre os mais di-

versos temas, mas na sala 210 
será debatido um tema muito 
importante para os pacientes, 
O protagonismo de pacientes 
e familiares na recuperação 
da esquizofrenia. O coorde-
nador da mesa será o senhor 
Sid Fonseca, representante 
da Federação Nacional das 
Associações em Defesa da 
Saúde Mental - FENAEMD-SM 
e a mesa contará ainda com 
três médicos psiquiatras: “Nós 
estamos muito felizes em 
participar dessa mesa dando 

protagonismo para pacientes 
e familiares nesse tratamento 
da Esquizofrenia e nos trans-
tornos mentais de modo ge-
ral. Todos precisam entender 
a importância de trabalhar 
com as famílias, com as pes-
soas envolvidas de forma di-
reta e indireta nas questões 
de saúde mental.”

São muitas opções. Organize 
a sua agenda e aproveite ao 
máximo o último dia do Con-
gresso Brasileiro de Psiquiatria.

Aproveite a última oportunidade para assistir
as mesas redondas do XXXVII CBP


