
Após momentos desafiadores e de grandes incertezas devido 
à pandemia da Covid-19, finalmente nos reencontramos. É 
com muita alegria que recebemos você no nosso querido 
Congresso Brasileiro de Psiquiatria - CBP! Nos próximos quatro 
dias, Porto Alegre se torna a capital da Psiquiatria e o Centro 
de Eventos FIERGS será a casa de mais de 150 atividades de 
máxima qualidade. 

Hoje, damos início a mais uma jornada de atualização científica 
com simpósios, palestras, conferências, mesas redondas e 
outras atividades nacionais e internacionais. Aqui, vamos 
debater todas as novidades, os assuntos mais pertinentes e 
atuais relacionados à nossa especialidade.

Médicos psiquiatras e de outras especialidades, estudantes, 
residentes, psicólogos e outros profissionais terão acesso 

O XXXVIII CBP te dá boas vindas! 

a uma vasta agenda que inclui psiquiatria clínica, infância e 
adolescência, dependências químicas, psicofarmacoterapia, 
forense, transtornos mentais e de humor e muito mais. 
Todos os conteúdos são pautados na medicina baseada em 
evidências e foram preparados especialmente para você.

Lembramos que estamos seguindo todos os protocolos de 
segurança para que o nosso CBP seja um ambiente protegido. 
Sabemos que a saudade é grande e a vontade de se abraçar é 
imensa, mas pedimos que cumpram o distanciamento social, 
não retirem a máscara de proteção e higienizem as mãos 
sempre que necessário. 

Desejamos a todos um excelente congresso e que aproveitem 
muito todas as atividades nestes dias de estudo, trabalho e 
dedicação.

Diretoria da ABP

Bate papo com Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP
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Nesta terça-feira (05/10), a Associação Brasileira de Psiquiatria 
– ABP realizou a sua Assembleia Ordinária de Delegados. 
Anualmente, representantes das federadas e núcleos da ABP 
fazem parte da tomada de decisões relativas aos rumos da 
Associação nos próximos anos, assim como a análise das 
ações realizadas nos anos anteriores.

Presidida pelo Dr. Cláudio Martins e secretariada pelo Dr. 
Eduardo Bacellar, a Assembleia aprovou por unanimidade 
a prestação de contas relativa ao exercício de 2020, 
acompanhando o parecer do Conselho Fiscal da Associação, 

apresentado pelo Dr. Sérgio Cutin, que ressaltou a realização 
de um processo altamente transparente, aprovado com 
louvor para chegar ao resultado final. 

“A ABP merece os parabéns por inovar em seus produtos e 
eventos durante a pandemia. Dessa forma, a Associação fecha 
2020 com as receitas positivas”, salientou Cutin.

O presidente da ABP, Dr. Antônio Geraldo, falou sobre as 
ações de 2020 que ajudaram a ABP A enfrentar a pandemia e 
conseguir crescer mesmo diante dos desafios. “O Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria é uma das maiores fontes de renda 
da associação E não foi possível ser realizada em 2020, 
porém isso não impediu com que nós conseguíssemos 
fechar o ano com as contas positivas. Agradeço a Simone, 
Superintendente Administrativa, e a todos os funcionários da 
ABP que colaboraram para que isso acontecesse”, elogiou ele.

Dr. Antônio Geraldo também ressaltou o crescimento do Fator 
de Impacto (FI) do BJP - Brazilian Journal of Psychiatry.  O FI é o 
ranking das melhores revistas científicas do mundo e, agora, 
a publicação apresenta o fator 3.000. Para o presidente, é 
imprescindível que os investimentos na revista continuem 
aumentando. 

Assembleia é realizada com sucesso e APROVA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020 POR UNANIMIDADE

Com o objetivo de atualizar seus associados e outros médicos 
psiquiatras, entre os dias 03 e 05 de outubro foram realizados 
os Cursos Pré-Congresso com 37 aulas, levando o que há de 
mais atual em Psiquiatria Clínica, Psicogeriatria, Psiquiatria da 
Infância e da Adolescência, Psiquiatria Forense e Psicoterapia. 
As aulas marcaram o início das atividades científicas do 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Psiquiatria – CBP. 

Essa foi uma grande oportunidade para os profissionais 
que buscam prestar concursos na área, já que os cursos 
trazem a atualização e revisão necessárias. Os conteúdos são 

Confira o que aconteceu nos Cursos
Pré-Congresso 2021

resultados de pesquisas, publicações e pautados na Medicina 
baseada em evidências, ou seja, são materiais científicos e 
consistentes. 

O Dr. Ives Cavalcante Passos, que ministrou a aula sobre as 
novidades do uso de antipsicóticos no transtorno bipolar, disse 
que entender em quais cenários prescrever o medicamento é 
importante para a prática de excelência do médico psiquiatra. 
“O curso foi uma oportunidade para que os colegas possam 
se atualizar e compartilhar informações importantes para a 
prática clínica”, disse ele.
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Confira o bate-papo com
Dr. Antônio Geraldo, presidente da ABP

Em sua segunda gestão na presidência 
da Associação Brasileira de Psiquiatria, 
o Dr. Antônio Geraldo da Silva 
conversou com o CBP Express sobre 
as expectativas para o XXXVIII CBP, 
os desafios de realizar o maior 

congresso de Psiquiatria da 
América Latina em tempos 

de pandemia e quais são os 
destaques desta edição do evento. 

CBP Express: Quais são as expectativas 
para esta edição do CBP?

AG: O CBP é um evento de excelência científica extremamente 
importante para a atualização profissional dos médicos 
psiquiatras, logo, nossas expectativas para mais um ano 
de congresso são as melhores possíveis. Estamos prontos 
para receber os conferencistas para quatro dias de troca 
de conhecimentos sobre temas relativos à psiquiatria e à 
saúde mental, ao lado de competentes médicos psiquiatras 
nacionais e internacionais. Será uma experiência incrível, 
estamos trabalhando com muito empenho, em um formato 
adaptado aos tempos de pandemia, feito com a melhor 
qualidade possível. Todos viverão uma experiência única de 
atualização científica! 

CBP Express: No ano passado, o CBP não aconteceu devido à 
Covid-19. Quais foram os principais desafios encontrados para 
realizar o CBP em formato presencial em tempos de pandemia?

AG: Realizar um evento deste porte no momento que estamos 
vivendo é um grande desafio, mas nós da ABP estamos 
planejando tudo para que o XXXVIII CBP seja realizado com 

todos os cuidados necessários, seguindo todas as diretrizes 
de segurança e trabalhando com a capacidade reduzida aos 
anos anteriores.

CBP Express: Quais são as medidas de segurança que vamos 
seguir nesta edição do congresso?

AG: Estamos tomando todas as medidas para manter a 
segurança dos nossos participantes e funcionários. Vamos 
seguir todas as orientações de prevenção à Covid-19 
divulgadas pelos órgãos de saúde competentes, como 
distribuição e uso obrigatório de máscaras protetoras, 
tapetes sanitizantes nas entradas, aferição de temperatura, 
totens de álcool em gel espalhados pelo local e a equipe 
de limpeza estará disponível para higienizar o espaço. Além 
disso, estamos com limite de participantes para respeitarmos 
o distanciamento social.

CBP Express: Na sua opinião, há alguma atividade que os 
congressistas não podem perder?

AG: O CBP é um evento de excelência científica extremamente 
importante para a atualização dos médicos psiquiatras. 
Selecionamos os melhores especialistas nacionais e 
internacionais para participar, então praticamente todas as 
atividades são imperdíveis. Meu destaque e convite especial, 
no entanto, é para o Simpósio do Presidente, que acontece 
amanhã, dia 07, das 10h às 12h. Vamos debater sobre a ética 
e corrupção no Brasil, um assunto de muita relevância para 
todos. Estarão presentes o Deputado Federal Germano 
Bonow, médico com ampla carreira política, o Professor Dr. 
Ives Gandra, um dos maiores juristas do país, e o Senador 
Pedro Simon, que ocupou o cargo durante 15 anos.

XXXVIII CBP terá 15 cursos de aprofundamento

Sucesso de público todos os anos, os cursos do Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria são uma ótima oportunidade para 
compartilhar conhecimento diretamente com renomados 
psiquiatras. Este ano, serão 15 cursos com diversas temáticas 
relevantes para a área, como, por exemplo, psiquiatria 
forense, emergências psiquiátricas, psicoterapia, disfunções 
sexuais, entre outros.

Hoje, quarta-feira, estão programados os cursos Emergências 
Psiquiátricas e Psiquiatria do Trabalho - Abordagem 
Contemporânea, das 8h às 12h. Para participar dos cursos 
oferecidos, a ABP orienta que os interessados procurem o 

balcão de Inscrições de Cursos até às 18h30 do dia anterior da 
atividade desejada e se inscrevam.

Todos os cursos são conteúdos de qualidade científica e são 
divididos entre os níveis básico e avançado. Além disso, essa 
modalidade oferece aulas para médicos e outros profissionais. 
O formato é voltado para a aproximação entre participantes 
e palestrantes, que possuem reconhecimento clínico e 
científico em âmbito nacional.

Para conferir o cronograma dos cursos, acesse o aplicativo da 
ABP ou clique aqui.
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Emergências psiquiátricas, transtornos mentais e 
de humor são destaques nesta quarta-feira

Ao longo do primeiro dia do XXXVIII Congresso Brasileiro de 
Psiquiatria, 06 de outubro, teremos dezenas de atividades 
imperdíveis como cursos, conferências, mesas redondas, 
sessões de como eu faço/como eu trato e muito mais. 

Serão seis conferências com a participação de especialistas 
internacionais renomados: Jorge O. Folino (Argentina), 
Mehmet Sungur (Turquia), Benício N. Frey (Canadá), Katherine 

Burdick (EUA), Sanjay J. Mathew (EUA) e Dost Ongur (EUA). 
Entre as temáticas estão: terapia cognitiva-comportamental, 
transtornos mentais e de humor, sistemas de diagnósticos, 
terapias medicamentosas e relacionamentos.

Também teremos nove mesas redondas, três sessões de 
como eu trato/como eu faço, dois simpósios, cinco atividades 
especiais e um fórum. Dentre as atividades exclusivas para 
os associados da ABP, destacam-se as sessões de laudos 
psiquiátricos, casos clínicos e encontros com especialistas. 

“Espero todos em Porto Alegre para prestigiar o CBP deste 
ano. Vou participar do ‘encontro com especialista’ sobre 
insônia e contar como eu trato esses pacientes. Aguardo 
vocês”, convida Dra. Regina Margis. O encontro acontece 
às 14h30, é coordenado pelo Dr. Adonay Genovese Filho e 
também terá a presença dos doutores Márcio Zanini e Almir 
Ribeiro.

Além disso, a Diretoria da ABP convida a todos a participarem 
da Solenidade de Abertura, que será hoje, às 19h30, no Teatro 
Sesi. A cerimônia marca o início das atividades dessa edição 
do CBP com o espetáculo de ballet Dura Máter. Durante o 
momento, haverá a entrega do 7º Prêmio ABP de Jornalismo.


