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Área Temática: Assistência 

MR 23: É possível prevenção na psiquiatria? 

Subtemas e Relatores: 

 A espiritualidade na prevenção de doenças psiquiátricas - 

Juliana Megale (MG)  

 Psiquiatria positiva na prevenção primária,  secundária e 

terciária - Sofia Madalena Furtado Bauer (MG)  

 Possibilidades de integração entre APS e serviços 

especializados usando planos de cuidados centrados nas 

pessoas - João M. de Azevedo Marques (SP)   

 A subutilização da função preventiva na dependência de 

substâncias, pelos psiquiatras - Daniel Cruz Cordeiro (SP)  

 

MR 28: RAPS e as emergências psiquiátricas?  

Subtemas e Relatores: 

 Setor de emergências psiquiátricas e sua regulamentação 
pelo SUS - Cintia Azevedo-Marques Perico (SP)  

 Dados epidemiológicos e EPS no Brasil - Carlos Eduardo 
Zacharias (SP) 

  Atendimento as EPS no setor privado – Palestrante à 
definir... 

 O servico de emergência psiquiátrica e sua inserção na RAPS 
em um município de 300 mil habitantes - Flávia Ismael (SP)  

 

MR 48: O que fazer quando tudo parece não funcionar? O 

desafio do tratamento da anorexia nervosa  

Subtemas e Relatores: 

 Quando considerar pacientes com anorexia nervosa 

resistente ao tratamento - Maria Angélica Nunes (RS)  

 Abordagens atuais dos pacientes com anorexia nervosa 

resistentes ao tratamento - Denise Achoa Claudino (SP)  

 Distorções cognitivas na anorexia nervosa - Elisabeth Meyer 

(RS)  

 Remediação cognitiva na anorexia nervosa - Andreza Carla 

Lopes (SP)  

 

Área Temática: Clínica 

MR 06: Clozapinofobia inúmeras razões para não ter  

Subtemas e Relatores: 

 Efeitos colaterais que dão medo e são raros - Raffael 

Massuda (PR)  

 Efeitos colaterais que não dão medo, não são raros - David 

de Lucena (CE)  

 Principais indicações, evidências e forma de uso. - Clarissa 

Gama (RS)  

 Efeitos na cognição, funcionalidade e gastos em saúde - 

Daniela Roesch Ely (Alemanha)  

 

 

 

 

 

Área Temática: Clínica  (Continuação) 

MR 08: Sindromes psiquiátricas incomuns  

Subtemas e Relatores: 

 Síndrome de diógenes colecionismo e autonegligência - 

William Dunningham (BA)  

 Síndrome de clerambault erotomanis - José Reinaldo do 

Amaral (GO)  

 Síndrome de Otelo (ciúme patológico) em dependentes 

químicos - Jorge Jaber (RJ) – à confirmar 

 Síndrome de cotard delírio de negação - Maria Elisa L. 

Barros (BA)  

 

MR 12: E quando o paciente também é bariátrico: o que é 

importante saber?  

Subtemas e Relatores: 

 Compulsão alimentar, abuso de àlcool e substâncias: o que é 

diferente nesta população? - Luciano Billodre Luiz (RS)  

 Cirurgia bariátrica e o uso do álcool no pós-operatório visão 

de um especialista não pisiquitara - Myriam Moretto (RS)  

 Abordagem psicofarmacológica no paciente bariátrico, 

existe alguma regra? - Karin Daniele Mombach (RS)  

 Pós operatório de cirurgia bariátrica e psicopatologias - Luiza 

Heberle (RS)  

 

MR 13: Lifestyle psychiatry: evidências e implicações para a 
pesquisa, prática clínica e prevenção em saúde mental  

Subtemas e Relatores: 

 Evidências e aplicação do modelo bio-psico-socio-espiritual 
na prevenção e prática clínica em saúde mental - Alexander 
Moreira-Almeida (MG)  

 Exercício físico e saúde mental evidências essenciais e 
prática clínica - Felipe Barreto Shuch (RS)  

 Espiritualidade: implicações práticas para a saúde mental - 
Alexandre Rezende-Pinto (MG)  

 Psiquiatria positiva - Helena Ferreira Moura (DF)  

 

MR 21: Depressão ou depressões: impacto da 
heterogeneidade na pesquisa clínica 

Subtemas e Relatores: 

 O impacto da heterogeneidade da depressão  na 
identificação de marcadores e alvos terapêuticos – Lucas 
Spanemberg (RS) 

 Intervenções psicológicas na depressão maior e o impacto 
da heterogeneidade - Neusa Sica da Rocha (RS)  

 O papel da psicometria na identificação de subtipos 
depressivos - Lucas Primo de Carvalho Alves (RS)  

 Existe espaço para estadiamento na clínica o papel de 
exames complementares - Pedro Mario Pan (SP)  
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Área Temática: Clínica  (continuação) 

MR 30: Depressão resistente: o que é e como tratá-la? 

Subtemas e Relatores: 

 Existe diferença entre depressão resistente e depressão 

refratária? - Fábio Souza (CE)  

 Estabilizadores do humor no tratamento as depressões 

resistentes - José Alberto Del-Porto (SP) 

 Como e quando utilizar agentes glutamatérgicos no 

tratamento da depressão resistente? - Acioly Lacerda (SP)  

 Qual o papel atual da ECT e da TMS no tratamento de 

pacientes com depressão resistente? - Paulo Belmonte-de-

Abreu (RS) 

 

MR 33: Compulsão alimentar em destaque: uma visão 

abrangente e atual  

Subtemas e Relatores: 

 Tratando farmacologicamente evidências atuais e 

perspectivas futuras - Jose Carlos Appolinario (RJ)  

 Entendendo o fenômeno mecanismos neurobiológicos - 

João Chaves Hiluy (CE) 

 Abordagem integrada Hapifed - uma intervenção integrada 

de peso e alimentação - Palestrante à definir...     

 Medindo as consequências impacto em cirurgia bariátrica - 

Maria Francisca Mauro (RJ)  

 

MR 38: Inovações em psiquiatria intervencionista  

Subtemas e Relatores: 

 Avanços e perspectivas da realidade virtual na psiquiatria - 

Felix Henrique Paim Kessler (RS)  

 Aplicações clínicas da estimulação transcraniana por 

corrente contínua - André R. Brunoni (SP)  

 Fotobiomodulação para transtornos psiquiátricos - Marco 

Antonio Caldieraro (RS)  

 

MR 41: Highligts em transtornos alimentares  

Subtemas e Relatores: 

 Pregorexia - transtornos alimentares na gestação - Christina 
de Almeida Santos (PR)  

 Risco de suicídio na populacao pós cirurgia bariátrica - 
Adriano Segal (SP)  

 Tare - transtorno alimentar restritivo evitativo purging 
disorder - Táki Cordás (SP)  

 Tratamento farmacológico do trasntorno de compulsão 
alimentar - Hewdy Lobo Ribeiro (SP)  

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática: Clínica  (continuação) 

MR 47: Tratamento combinado: quando o psiquiatra é o 

prescritor e o condutor da psicoterapia  

Subtemas e Relatores: 

 Combinando psicanálise e psicofarmacoterapia na prática 

clínica - Marcia Gonçalves (SP)  

 O dueto psicoterapia-psicofarmacoterapia desafios do 

tratamento combinado - Maria Célia V. S. Brangioni (DF)  

 Tratamento combinado nos transtornos de personalidade 

borderline no SUS - Madeleine Medeiros (RS)  

 Combinando a hipnose Ericksoniana psicofarmacoterapia na 

prática clínica - Silvia Gomes (DF)  

 

MR 55: Epidemia nas redes sociais: do aumento da 

insatisfação corporal aos transtornos alimentares  

Subtemas e Relatores: 

 A dependência de smartphone e a insatisfação com a 

imagem corporal - Julia Khoury (MG)  

 Redes sociais e transtornos alimentares, avaliação - Ananda 

Teixeira (MG)  

 Tratamento psicoterápico dos comportamentos 

disfuncionais relacionados à insatisfação corporal na era 

digital - Jessica Ferreira (MG)  

 Transtornos alimentares em crianças e adolescentes na era 

digital - Kelly Pereira Robis (MG)  

 

Área Temática: Dependências 

MR 07: Da impantação à avaliação de resultados do 
tratamento de internações de adictos graves  

Subtemas e Relatores: 

 Da implantação à avaliação de resultados de internação de 
adolescentes adictos em comunidade terapêutica urbana - 
Pedro Eugênio Mazzucchi Santana Ferreira (RS)  

 Implantação de uma unidade de internação para 
dependência química: das evidências cientificas aos desafios 
da prática - Eduardo Bacelar (CE)  

 Método de sistema de monitoramento e avaliação de 
comunidades terapêuticas no estado de São Paulo - Gleuda 
Apolinário (SP)  

 A neuroimagem na previsão de aderência a tratamento em 
pacientes adictos em comunidade pêutica. - Augusto 
Martins Lucas Bittencourt (RS)  

 

MR 27: O que podemos aprender sobre dependências com a 

história de Eric Clapton, Whitney Houston, Elton John e 

Wiston Churcill?  

Subtemas e Relatores: 

 Erin John - Analice Gigliotti (RJ)  

 Eric Clapton - Euclides Gomes (RS)  

 Wiston Churchill - Sérgio de Paula Ramos (RS)  

 Whitney Houston – Ana Cecilia P. Roselli Marques (SP)  
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Área Temática: Diagnóstico e Classificação 

MR 17: Paradigma psicopatológico em seu epistêmico: para 

onde marchamos?  

Subtemas e Relatores: 

 A translação científica em psiquiatria desafio e oportunidade 

- Luiz Carlos I. Coronel (RS)  

 Psicopatologia o que sabemos, como sabemos e o que não 

sabemos? aonde estamos? - César Weber (RS)  

 O novo paradigma das doenças afetivas - Mario Juruena (UK)  

 Novas tecnologias e a prática psiquiátrica - Palestrante à 

definir...       

 

Área Temática: Emergências 

MR 11: Emergências psiquiátricas condutas em situações 

especiais  

Subtemas e Relatores: 

 Emergências psiquiátricas conduta no transtorno do 

espectro autista. - Gislene Alves da Rocha (MG)  

 Emergências psiquiátricas conduta em gestantes e puéperas 

- Elie Calfat (SP)  

 Emergências psiquiátricas conduta no idoso frágil - Luis 

Motta (RS)  

 Emergências psiquiátricas conduta nas crises dissociativas e 

conversivas - Alexandre Rizkalla (BA)  

 

Área Temática: Ensino 

MR 20: O psiquiatra e os sentidos da arte  

Subtemas e Relatores: 

 A influência de tchekhov na psiquiatria narrativa - Luiz 

Gustavo Guilhermano (RS)  

 Da necessidade de aprender sobre saúde mental através da 

arte - Ivan Carlos Antonello (RS)  

 O envelhecimento nas telas do cinema, aspectos 

psiquiátricos - Alfredo Cataldo Neto (RS)  

 Psiquiatria e a relação com o paciente a arte de escutar - 

Nina Furtado (RS)  

 

MR 35: Saúde mental de estudante de medicina e residentes 

O que há de novo?  

Subtemas e Relatores: 

 Impacto da saude mental durante o curso e processo de 

seleção para a residência médica - Eduardo C. Humes (SP)  

 Saúde mental e qualidade de vida em estudantes de 

medicina: paradigma atual e perspectivas - Palestrante à 

definir...        

 Residência médica e desenvolvimento de resiliência - 

Roberta Grudtner (RS)  

 Estruturação de serviços de apoio ao estudante de medicina 

- Sergio Baldassin (SP) 

 

 

 

Área Temática: Espiritualidade 

MR 16: Autores e contribuições para a compreensão das 

pesquisas em espiritualidade e psiquiatria no século XXI  

Subtemas e Relatores: 

 Lionel Corbett espiritualidade além da religião - Anahy 

Fonseca (RS)  

 Relações entre fenômenos sicronísticos e espiritualidade: 

contribuições de Roderick Main. - Joel Giglio (SP)  

 Emergência espiritual: diálogo entre psiquiatria e religião. - 

Padre Rino Bonvini (CE)  

 William James diálogos com a psicanálise, psicologia anlítica 

e espiritualidade - Pedro Resende (MG) 

 

MR 18: Neurobiologia e espiritualidade  

Subtemas e Relatores: 

 Neurobiologia e mindfulness evidências e prática - 

Palestrante à definir...           

 Religiosidade espiritualidade e marcadores biológicos na 

depressão - Bruno Paz Mosqueiro (RS)  

 Experiências espirituais e psicose neurobiologia e 

diagnóstico diferencial - Alessandra Mainieri (MG)  

 Genética e espiritualidade avanços, perspectivas - Homero 

Pinto Vallada Filho (SP)  

 

Área Temática: Forense 

MR 31: Desafios da psiquiatria forense na atualidade. Como 

incorporar avanços técnico-científicos na perícia psiquiátrica 

em matéria criminal?  

Subtemas e Relatores: 

 Semi-imputabilidade nas perícias de responsabilidade penal 

é possível a identificação precisa desta condição pelo 

psiquiatra perito - Leonardo Fernandez Meyer (RJ)  

 Laudos periciais de responsabilidade penal e de cessação de 

periculosidade como produzir documentos com padrões 

técnicos satisfatórios sem enviesar ou prejudicar a 

conclusão pericial - Jorge Adelino (RJ)  

 Produção itencional de sintomas psiquiátricos na perícia de 

responsabilidade penal e cessação de periculosidade como 

lidar com os diagnósticos dessimulação e transtornos 

factícios e como classifica-los pela terminologia jurídica - 

Alexandre Valença (RJ)  

 Avaliação psiquiátrica do risco de violência em casos de 

transtornos de personalidade no séc. XXI: Como incorporar 

avanços científicos nas perícias de cessação de 

periculosidade - Palestrante à definir...       
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Área Temática: Forense (continuação) 

MR 42: Violência doméstica e transtornos de personalidade: 

uma discussão além de genero  

Subtemas e Relatores: 

 Violência doméstica e trans-geracionalidade filhos de pais 

mães que sofreram essa vivência e cresceram nesse modelo 

familiar, tendem a ter consequências psiquicas e 

comportamentais identicas - Daniel Proenca Feijo (SC)  

 Violência doméstica e transtornos de personalidade 

integrando neurociências forenses e legislação atual - 

Palestrante à definir...       

 Aspectos forenses dos homicidas familiares com transtornos 

de personalidade e imputabilidade penal - Cristina Studart 

(PB)  

 Novos tipos contemporâneos de violência doméstica 

encontrada nas Relações homoafetivas, Avaliação de risco e 

imputabilidade penal nesses modelos de relações - José 

Brasileiro Dourado Junior (PB)  

 

MR 46: Comportamento violento, grave avaliação de risco de 
suicídio em situações específicas e responsabilidade civil do 
psiquiatra  

Subtemas e Relatores: 

 Avaliação do risco de suicídio entre médicos como 
dentificar, avaliar o vível de risco e abordar 
terapeuticamente esta população - Talvane de Moraes (RJ)  

 Suicídio em psicopatas e perpetradores de violência sexual 
há diferenças nas tentativas de suicídio e possibilidade de 
tratamento especializado nestes casos - Palestrante à 
definir...       

 Perfil clínico e criminal de réus submetidos a perícia de 
responsabilidade penal há diferenças entre as tentativas de 
suicídio nesta população e as ocorridas na população geral - 
Palestrante à definir...       

 Responsabilidade civil do psiquiatra em casos de suicídio 
como o profissional pode se resguardar tecnicamente na 
avaliação e no tratamento de pacientes com risco grave de 
autoagressão - Leticia Rodrigues de Almeida (RJ) 

 

Área Temática: História 

MR 05: Do inferno ao paraíso. Condutas terapêuticas que se 

reinventaram ao longo da história  

Subtemas e Relatores: 

 A volta dos antidepressivo da velha guarda - Humberto 

Müller (RO)  

 O Estabilizador e suas multifunções - Lucas Alves(BA)  

 A controversa história da eletroconvulsoterapia - Dennison 

Carreiro Monteiro (PE)  

 O renascimento da psicoterapia - Rafael Thumé Mesquita 

(RS)  

 

 

 

 

Área Temática: Infância e Adolescência 

MR 15: A psiquiatria no limite: ganho de peso após cirurgia 

bariátrica, tentativas repetidas de suicídio e arrependimento 

após cirurgia de adequação sexual  

Subtemas e Relatores: 

 Ganho de Peso Após Cirurgia Bariátrica - Fátima 

Vasconcellos (RJ)  

 Tentativas repetidas de suicídio - Angela Scippa (BA)  

 Arrependimento após cirurgia de adequação sexual - 

Carmita Abdo (SP) 

 

MR 32: Adversidades precoces em evidência da 

neurobiologia aos efeitos de longo prazo  

Subtemas e Relatores: 

 Neurobiologia das adversidade precoces - Bruno Mendonça 

Coêlho (SP)  

 Adversidades precoces e psicopatologia no adulto - Geilson 

Santana (SP)  

 Efeitos das adversidades precoces na infância e na 

adolescência - Tatiana M. Assumpção (SP)  

 

MR 36: Autismo hot topics  

Subtemas e Relatores: 

 Diagnósticos diferenciais difíceis - Deisy Mendes Porto (SC) 

 Sexualidade e autismo - Maria Cecília Freitas (DF)  

 Sinais precoces como avaliar em psiquiatria - Larissa Zorzi 

(SC)  

 Aspectos forenses e direitos no autismo - Andrezza Paula 

Brito Silva (DF)  

 

Área Temática: Interconsulta 

MR 29: Interconsulta psiquiátrica e cuidados paliativos 

psiquiátricos no hospital geral - Práticas em ambientes de 

alta complexidade  

Subtemas e Relatores: 

 Interconsulta psiquiátrica e cuidados paliativos na pediatria - 

Sonia Palma (SP)  

 A psiquiatria no hospital geral - a morte e o morrer - Pedro 

Katz (SP)  

 Oncologia do diagnóstico aos cuidados paliativos - Milena 

Sabino Fonseca (SP)  

 Interconsulta psiquiátrica e cuidados paliativos em geriatria - 

Petrus Raulino (SP)  
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Área Temática: Medicina do Sono 

MR 34: Psicofarmacologia e sono  

Subtemas e Relatores: 

 Psicofarmacologia e insônia comórbida com transtornos 

mentais - Almir Ribeiro Tavares Júnior (MG)  

 Hipnóticos e Tcc-i - Regina Margis (RS)  

 Uso de substâncias e psicofarmacologia do sono - Camilla 

Pinna (RJ)  

 Antidepressivos, nurolépticos e sono - Marcio Zanini (SP)  

 

Área Temática: Medicina do Trabalho 

MR 14: Psiquiatria do trabalho: evolução, perspectivas e 

abordagem contemporânea  

Subtemas e Relatores: 

 A evolução da psiquaitria do trabalho e relevância no mundo 

contemporâneo - Letícia Mameri (ES) 

 Perspectivas os transtornos psiquiatricos mais frequêntes e 

suas possíveis correlações com o trabalho - Frederico Garcia 

(MG)  

 A medicina e estilo de vida como ferramenta para a saúde 

mental no trabalho - Ana Paula Carvalho (SP)  

 A psiquaitria positiva como ferramenta para a saúde mental 

no trabalho - Leonardo Machado (PE)  

 

Área Temática: Neurociências 

MR 24: A neurociência na prática clínica  

Subtemas e Relatores: 

 O comportamento suicida visão neurocientífica - Marcos 

Gebara (RJ)  

 Redes neurais, conectômica e comportamento - Marcelo 

Allevato (RJ)  

 Tecnologia e medicina personalizada em psiquiatria - Juliana 

Bancovsky (RJ)  

 Neuroprogressão no transtorno bipolar avaliação e 

tratamento - Ives Cavalcante Passos (RS)  

 

MR 39: As bases biológicas do comportamento da 
neuropsicopatologia aos modelos animais  

Subtemas e Relatores: 

 Bases moleculares da fisiologia neuronal no transtorno 
bipolar - João Quevedo (SC)  

 Neuroinflamação e depressão potenciais efeitos sobre o 
comportamento e interação neurônio – Manuella Kaster 
(SC) 

 Mecanismos neuroimune como alvo para reposição de 
fármacos - Danielle Macêdo (CE)  

 Investigando as bases biológicas da disfunção cognitiva 
associada ao envelhecimento e doenças neurodegenerativas 
- Nadja Schroder (RS)  

 

 

 

Área Temática: Neuromodulação 

MR 53: Nova visão na abordagem do paciente psiquiátrico  

Subtemas e Relatores: 

 Uso da estimulação magnética transcraneana na depressão - 

Elisa Fasolin Mello (RS)  

 Uso da neuromodulação em idosos - Francisco Pascoal jr 

(RS)  

 Novas abordagens no tratamento da ansiedade - Fábio 

Martins Fonseca (SP)  

 Os direitos dos portadores de transtornos mentais e 

comportamentais - Glaydcianne Pinheiro Bezerra (RS)  

 

Área Temática: Outros não listados 

MR 01: Grades vilões do cinema: O que a psiquiatria tem a 

dizer?  

Subtemas e Relatores: 

 Coringa - Miriam Gorender (BA)  

 Norman Bates - Psicose - Elie Cheniaux (RJ)  

 Travis Bickle - Taxi Driver - José Paulo Fiks (SP)  

 Vilões de Stephen King - Andres Santos Jr. (SP)  

 

MR 02: Psiquiatria e literatura  

Subtemas e Relatores: 

 Dom Casmurro uma análise cognitiva - Rodrigo Huguet (MG)  

 A angústia no romance a náusea. - Paulo José Teixeira (MG)  

 A travessia do medo em grande Sertão Veredas - Thiago 

Guimarães Machado (MG)  

 A loucura na enfermaria 6, de Tchecov - Sérgio Kehdy (MG)  

 

MR 44: Diretivas antecipadas de vontade dos pacientes  

Subtemas e Relatores: 

 Diretiva antecipada de vontade, o quê é? - Vânia Novelli (RJ)  

 Testamento vital, eutanásia e suicídio assistido - Marcos 

Gebara (RJ)  

 O procurador de cuidados de saúde, quem é? - Karin Elisa 

Schemes (SC)  

 Diretivas antecipadas de vontade: conflitos ético jurídicos - 

José Américo Penteado de Carvalho (PR) 

 

Área Temática: Pesquisa 

MR 19: Atualizações em trantorno de ansiedade generalizada  

Subtemas e Relatores: 

 Resultados clínicos de um ensaio clínico randomizado - 

Marianna de Abreu Costa (RS)  

 Diagnóstico do TAG criterios, comorbidades e implicações 

para a clínica e a pesquisa - Antonio E. Nardi (RJ)  

 Resultados em neuroimagem de um ensaio clínico 

randomizado - Gisele Gus Manfro (RS)  

 Resultados em variabilidade de frequência cardíaca de um 

ensaio clínico randomizado - Rafael Ferreira-Garcia (RJ)  
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Área Temática: Pesquisa  (Continuação) 

MR 40: Pesquisa em psiquiatria: novas perspectivas em 
doença de Alzheimer, com o uso de biomarcadores  

Subtemas e Relatores: 

 Comparação dos tipos de comprometimento cognitivo leve 
com biomarcadores em seu perfil neuropsico lógico e de 
neuroimagem funcional biomarcadores positivos para 
doença de alzheimer, biomarcadores positivos não 
alzheimer e controles saudáveis - Rafael Brandes Lourenço 
(SP)  

 Biomarcadores plasmáticos e em medicina nuclear em 
doença de alzheimer - Pedro Rosa-neto (RS)  

 Biomarcadores liquóricos na prática clínica da doença de 
alzheimer - Márcia Radanovic (SP)  

  Marcadores de neuroimagem estrutural da doença de 
alzheimer – Palestrante à definir... 

 

Área Temática: Política de Saúde 

MR 45: Estratégias para integração de evidências científicas 
às políticas de saúde mental da infância e adolescência 

Subtemas e Relatores: 

 Desigualdades regionais como obstáculo para 
implementação de cuidado efetivos à saúde mental de 
jovens brasileiros – Palestrante à definir... 

 Transtornos mentais entre crianças e adolescente 
brasileiros: impacto econômico, custo do tratamento e 
retorno de investimento - Wagner Silva Ribeiro (Londres) 

 Intervenções para cuidar da saúde mental de crianças e 
adolescentes no Brasil: recomendações a partir de uma 
revisão sistemática - Cristiane Damiani Tomasi (SC)  

 MENTALKIT: uma ferramenta online para integração de 
evidências científicas e políticas de saúde mental da infância 
e adolescência - Cláudio Miranda (AL) 

 

Área Temática: Prevenção 

MR 51: Como a medicina do estilo de vida pode contribuir na 
prevenção em saúde mental?  

Subtemas e Relatores: 

 A psiquiatria positiva como estratégia de manejo do estresse 
e prevenção do adoecimento psíquico - Arthur Hirschfeld 
Danila (SP)  

 Construindo relações sociais saudáveis como prevenção de 
transtornos mentais – Palestrante à definir...    

 A felicidade e seu impacto na saúde do paciente e do 
psiquiatra - Daniel Martinez (SP)  

 Intervenções de estilo de vida em transtornos do sono - 
Lena Nabuco de Abreu (SP)  

 

 

 

 

 

 

 

Área Temática: Psicogeriatria 

MR 22: Atualizações em psicofarmacologia nos idosos  

Subtemas e Relatores: 

 Anticolinesterásicos - Valeska Marinho (RJ)  

 Estabilizadores do humor - Alberto Stoppe Jr (SC)  

 Antipsicóticos - Tíbor Rilho Perroco (SP)   

 Antidepressivos - Maria da Glória Portugal (RJ)  

 

MR 26: Tópicos especiais em psicogeriatria  

Subtemas e Relatores: 

 Transtorno bipolar e as demências fronto-temporais 

diagnóstico diferencial, manejo e terapêutica - Gilberto 

Alves (MA)  

 Declínio cognitivo associado ao diabetes mellitus tipo 2 

revisando a evidência - Felipe Kenji Sudo (RJ)  

 Neuroplasticidade associada à terapêutica depressiva o que 

sabemos a respeito - Ricardo Barcelos-Ferreira (MG)  

 Espectro clínico da doença de alzheimer variantes clínicas e 

diagnósticos diferenciais - Leonardo Caixeta (GO)  

 

Área Temática: Psicopatologia 

MR 37: Explorando a Neurobiologia do transtorno bipolar: 

uma abordagem translacional  

Subtemas e Relatores: 

 A hipótese da na k atpase na fisiopatologia do transtorno 

bipolar. - Luciano Kurtz Jornada (SC)  

 Marcadores biológicos como mediadores da resposta 

terapêutica e progressão do transtorno bipolar - Rodrigo 

Machado-Vieira (EUA)  

 A inteligência artificial pode ajudar na compreensão da 

neurobiologia do transtorno bipolar - Flavio Kapczinski (RS)  

 A neurobiologia dos aspectos transgeracionais do transtorno 

bipolar - Karen Jansen (RS)  

 

Área Temática: Psicoterapia 

MR 03: Hipnose em psicoterapia e psiquiatria  

Subtemas e Relatores: 

 Hipnose - meditação e espiritualidade - João Jorge Nogueira 

(RJ)  

 Caminho filogenético do estado de hipnose - Celia Martins 

Cortez (RJ)  

 Uso da hipnose como técnica complementar no manejo 

clínico de um caso de de TEPT com sintomas dissociativos - 

Eleonardo Rodrigues (PI)  

 Hipnose realidade imaginária e realidade virtual do 

transtorno de ansiedade do pânico e da agorafobia - Clystine 

Abram (RJ)  
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Área Temática: Psicoterapia  (Continuação) 

MR 10: Terapia comportamental dialética DBT. Modelo 

biossocial, estratégias e técnicas em adultos, adolescentes e 

crianças  

Subtemas e Relatores: 

 Histórico e modelo biossocial - Leandro Timm Pizutti (RS)  

 Modos de tratamento na DBT - Wilson Vieira Melo (RS)  

 Aplicações da terapia comportamental dialética na infância 

e adolescência - Lucianne Valdivia (RS)  

 Grupo de treinamento de habilidades evidências, indicações 

e formatos possíveis - Camila Morelatto (RS)  

 

MR 50: Terapia cognitiva processual, ativação 

comportamental, terapia comportamental dialética e 

psicologia positiva na clínica psiquiátrica  

Subtemas e Relatores: 

 O poder integrador da terapia cognitiva processual no 

manejo de casos difíceis - Irismar Reis de Oliveira (BA)  

 Como implementar a psicologia positiva  na clínica 

psiquiátrica – Palestrante à definir...    

 Como aplicar a terapia de ativação comportamental como 

adjunta ao tratamento farmacológico em pacientes com 

transtorno depressivo maior - Curt Hemanny (BA)  

 Estratégias para o manejo do transtorno da personalidade 

borderline com a terapia comportamental dialética - Érica 

Panzani Duran (SP)  

 

Área Temática: Sexualidade 

MR 43: Da assexualidade à compulsão sexual  

Subtemas e Relatores: 

 Impulso compulsão sexual e internet - Arnaldo Barbieri Filho 

(SP)  

 Libido versus assexualidade - Carmita Abdo (SP)  

 Recompensa sexual neurobiologia, hormônios, fatores 

comportamentais e emocionais - Jaqueline Brendler (RS)  

 Como fica a parceria? - Imacolada Marino Gonçalves (SP) 

 

Área Temática: Suicídio 

MR 09: Suicídio: da prevenção à pósvenção  

Subtemas e Relatores: 

 Comportamento suicida e história de maus tratos na 

infância - Luísa Weber Bisol (CE)  

 Como criar uma rede de atendimento focada em prevenção 

do suicídio? - Juliane de Paula (CE)  

 O papel da genética no comportamento suicida e evidências 

atuais - Humberto Corrêa (MG)  

 Pósvenção em familiares e profissionais enlutados por 

suicídio, como ajudar? - Alexandrina Meleiro (SP)  

 

 

 

 

Área Temática: Violência 

MR 04: As diferentes maldades do século XXI vistas através 

da obra de Raphael Montes  

Subtemas e Relatores: 

 Introdução à obra suicidas discussão dos aspectos 

criminológicos, criminodinâmicos e psicopatológicos - Alcina 

Barros (RS)  

 Dias perfeitos crimes cometidos quando um amor obsessivo 

mistura-se à psicopatia - Lisieux Telles (RS)  

 Uma mulher no escuro: homicídio em massa, transtorno de 

personalidade, pedofilia, delinquência Juvenil - Rafael Heitor 

Nunes de Rubim Costa (RN)  

 Jantar secreto homicídios múltiplos e em série, canibalismo, 

psicopatia, narcisismo maligno, corrupção e a alta sociedade 

carioca - Vivian Day (RS)  

 

MR 56: A complexidade do trauma emocional  

Subtemas e Relatores: 

 A psicodinâmica do trauma - Graziela Stein de Vargas (RS)  

 Traumas Complexos - Adrián Arévalo Alván (Peru)  

 A neuroquímica do trauma emocional - Carolina Salgado 

Monares (Chile)  

 Adaptação de terapias focadas no trauma emocional em 

instituições públicas - Elizabeth Magdalena Rivera Chavez 

(Peru)  

 

Área Temática: Ética  

MR 49: O papel do médico na sociedade contemporânea  

Subtemas e Relatores: 

Coordenador: Antônio Geraldo da Silva (DF)   

Vice-coordenador: Cláudio Meneghello Martins (RS)  

 O papel do médico na sociedade contemporânea pós 

COVID-19 - Flávio Kanter (RS)  

 O papel humanista do médico - Gilberto Schwartsmann (RS)  

 O que ganhamos e o que perdemos com a tecnologia?                            

Relator 3: José de Jesus Camargo (RS)    

 

 

 


