
Após dois anos, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria retorna 
ao formato presencial. A Solenidade de Abertura aconteceu 
ontem, no Teatro Sesi, com a participação do Dr. Antônio 
Geraldo da Silva, presidente da ABP; Dr. Cláudio Meneghello 
Martins, vice-presidente da ABP; Dr. Emmanuel Fortes 
Silveira Cavalcanti, 3º vice-presidente do Conselho Federal 
de Medicina (CFM); Dr. Gutemberg Fialho, presidente da 
Federação Nacional dos Médicos; Dr. Mauro Sparta, secretário 
municipal de saúde de Porto Alegre; Dr. Gerson Junqueira Jr.; 
Dr. Marcelo Matias, presidente da Associação Médica do Rio 
Grande do Sul; Dr. Carlos Fernando da Silva, representante do 
Sindicato dos Médicos do Distrito Federal.

Em sua fala, o Dr. Antônio Geraldo ressaltou a qualidade 
da Psiquiatria Brasileira. “Nós unimos todos os aspectos 
científi cos, a tecnicidade com o nosso jeito carinhoso e 
cuidadoso de ser. A nossa especialidade é uma das melhores 
do mundo. A revista BJP atingiu o Fator de Impacto 3.0 e é 
a melhor revista científi ca de Psiquiatria da América Latina.” 

Solenidade de Abertura marca 
o retorno do CBP presencial

Além disso, o presidente destacou os desafi os e a resiliência 
da ABP, que frente à pandemia, se reinventou e fechou o ano 
de 2020 em superávit. “Fomos ousados, criativos e temos 
muito orgulho em dizer que crescemos muito. Parabéns à 
Diretoria e a toda equipe ABP”, declarou. 

A cerimônia também foi marcada pela homenagem aos 
grandes nomes da Psiquiatria Brasileira e, também, pela 
entrega dos troféus do 7º Prêmio ABP de Jornalismo. Nesta 
edição, foram quatro premiados: Júlia Marques - Impresso 
(Jornal O Estado de S. Paulo), Luiz Fernando Pereira Castiglioni 
- Televisão (TV Globo), Cléber Moletta - Rádio (Rádio Cultura 
FM Guarapuava) e Nathan Santos - Online (Portal LeiaJá!). 

Para fi nalizar a Solenidade de Abertura, foram sorteados três 
exemplares do livro “Tratado de Psiquiatria”, da ABP, e uma 
bicicleta Hunter Race. A plateia assistiu ao lindo espetáculo 
de ballet Dura Máter.

Adquira os eventos do ano que vem aqui no CBP
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Anualmente, a Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP 
realiza a Prova de Título, que concede a especialização de 
Psiquiatria aos candidatos. O concurso segue os critérios 
estabelecidos pela Associação Médica Brasileira - AMB e, este 

ano, foi realizado no dia 06 de outubro, 1º dia do XXXVIII CBP. 
Nesta edição, 365 médicos participaram da prova. 

De acordo com o Código de Ética Médica, é vedado ao médico 
anunciar títulos científicos sem comprovação. “O título de 
psiquiatra é fundamental para o exercício da atividade, que 
certifica e qualifica os conhecimentos técnicos e científicos 
necessários, além de valorizar a profissão”, defende o Dr. 
Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP. 

Os psiquiatras que já possuem o título, no entanto, podem 
se especializar ainda mais, obtendo o Certificado da Área 
de Atuação. Todo ano, a associação oferece os certificados 
nas seguintes modalidades: Psicoterapia, Psicogeriatria, 
Psiquiatria da Infância e da Adolescência  e Psiquiatria Forense.
 
Se você realizou a prova, o gabarito oficial ficará disponível no 
site da ABP a partir do dia 13 de outubro, próxima quarta-feira. 
O resultado e as instruções de acesso à plataforma de prova 
serão enviados via e-mail para cada candidato. Boa sorte!

Prova de Título da ABP marca 1º dia de cbp 

O Congresso Brasileiro de Psiquiatria, maior evento de 
Psiquiatria da América Latina, e segundo maior do mundo, 
homenageou alguns dos mais renomados especialistas da 
área. As salas e o Centro de Eventos FIERGS foram batizados 
com nomes de médicos que fizeram história na psiquiatria 
brasileira e na ABP.

No total, 12 salas do espaço tiveram seus números substituídos 
por grandes nomes da Psiquiatria Brasileira. A ideia da 
homenagem veio por meio do presidente da ABP, Dr. Antônio 
Geraldo da Silva, como uma forma de agradecimento pela 
imensa contribuição à especialidade. 

Entre os nomes dos homenageados estão: Prof. Dr. Walmor 
Piccinini, Prof. Dr. Ellis Busnello, Prof. Dr. Rogério Aguiar, Prof. 
Dr. William Dunningham, Prof. Dr. José Raimundo Lippi, Prof. 
Dr. Cyro Martins, Prof. Dr. Luiz Salvador, Prof. Dr. Itiro Shirakawa, 
Prof. Dr. Alberto Abuchaim, Prof. Dr. José Geraldo Taborda, Prof. 

XXXVIII CBP escolhe nomes de renomados 
psiquiatras para serem homenageados

Dr. Luiz Carlos Mabilde* e Prof. Dr. Marcos Ferraz.

Um dos homenageados, Dr. Walmor Piccinini, médico há 56 
anos, contou que quando entrou em medicina seu desejo era 
ser cirurgião, mas acabou indo para a psiquiatria após começar 
a trabalhar com a área como enfermeiro e nunca mais pensou 
em outra possibilidade. 

Ao ser perguntado como se sentiu ao saber que uma sala do CBP 
levaria seu nome, Dr. Walmor disse que ficou encabulado. “Eu 
não sei se mereço ou não mereço, mas é um reconhecimento 
em vida que todos queremos e eu consegui. Tem muita gente 
com mérito que talvez não tenha conseguido e essa é uma 
iniciativa da ABP para os novos Congressos do futuro. Acho que 
foi muita gentileza comigo, talvez por eu ser muito presente 
desde o início”, ressaltou Piccinini, que é membro da Comissão 
de História da ABP.  

*In memoriam
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Você sabia que já pode adquirir os eventos 
do ano que vem aqui no CBP?

Com o objetivo de promover mais conhecimento a seus associados, a Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP oferece uma 
série de combos. Assim, os interessados conseguem participar de mais eventos com um valor especial e, ainda, ganham 
brindes exclusivos da sua associação. 

São quatro opções promocionais disponíveis. Para garantir seu combo e retirar seus mimos, visite o estande da ABP, localizado 
no centro do Pavilhão de Exposições. Não esqueça de apresentar os comprovantes de pagamento necessários. 

Não perca as atividades científicas 
internacionais desta edição

Na quarta-feira, 06 de outubro, foram realizadas três atividades 
científicas com renomados psiquiatras internacionais, dentre 
eles estavam o Dr. Jorge O. Folino (Argentina), Dr. Mehmet 
Sungur (Turquia) e Dra. Katherine Burdick (Estados Unidos). 

A conferência que abriu a programação internacional foi a 
Celos y Violência de Pareja / Ciúme e Violência por Parceiro, 
com o professor titular de Psiquiatria da Universidad de La Plata 
na Argentina, Dr. Jorge O. Folino, coordenada pelo Dr. Alberto 
Carvalho de Almeida. Durante a apresentação, o Doutor explicou 
a necessidade de manter o equilíbrio na relação. “Espero que 
o futuro nos encontre com menos violência contra o parceiro 
íntimo, mesmo que continuemos com ciúmes.” 

Hoje, quinta-feira (07/10), será o último dia das atividades 
apresentadas por conferencistas internacionais, representando 
países como: Estados Unidos, Argentina, Espanha, Canadá 
e Reino Unido. Acompanhe a programação e não perca essa 
troca de conhecimento!

“Selecionamos os melhores especialistas internacionais para 
participar do congresso e contamos com você para tornar a 
troca de experiências e conhecimento ainda mais interessante”, 
finalizou Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação 
Brasileira de Psiquiatria – ABP.

Associado quite + Anuidade 2022 + ingresso do XXXIX CBP

Brindes: 1 pin ABP + 2 cases ABP + 1 pin Setembro Amarelo + 2 lápis ABP 
+ 1 DVD TB + 1 Livro “Suporte em Emergências Psiquiátricas”

Associado quite + Anuidade 2022 + ingresso do XXXIX CBP + 1 evento temático

Brindes: 1 pin ABP + 2 cases ABP + 1 pin Setembro Amarelo + 2 lápis ABP + 1 DVD TB 
+ 1 Livro ABP 50 anos + 1 Livro “Suporte em Emergências Psiquiátricas”

Associado quite + Anuidade 2022 + XXXIX CBP + 2 eventos temáticos
Brindes: 1 pin ABP + 2 cases ABP + 1 pin Setembro Amarelo + 2 lápis ABP + 1 DVD TB 

+ 1 Livro ABP 50 anos + 1 Livro “Suporte em Emergências Psiquiátricas” + 1 Curso do CBP 2022

Associado quite + Anuidade 2022 + XXXIX CBP + 3 eventos temáticos ou mais:
Brindes: 1 pin ABP + 2 cases ABP + 1 pin Setembro Amarelo + 2 lápis ABP + 1 DVD TB 

+ 1 Livro ABP 50 anos + 1 Livro “Suporte em Emergências Psiquiátricas” + 1 Evento Temático.

COMBO 1

COMBO 2

COMBO 3

COMBO 4
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Confira a programação
científica desta quinta-feira

O XXXVIII CBP segue a todo vapor: hoje, dia 07, nosso 
congresso continua com a sua programação científica de 
excelência. Serão quinze mesas redondas, oito conferências, 
seis atividades especiais, doze simpósios e diversos outros 
eventos que vão debater os temas mais relevantes para a 
Psiquiatria e saúde mental.

Uma das atividades de destaque é o Simpósio Internacional 
McMaster da fisiologia à psicopatologia: o papel da (des)
regulação emocional na saúde e na doença. Coordenada pela 
Dra. Fátima Vasconcellos, diretora da ABP, a atividade contará 
com a participação de Luciano Minuzzi, Khrista Boylan e 
Benicio N. Frey, ambos do Canadá.

Ainda na agenda de simpósios, dois departamentos da ABP 
também têm apresentações marcadas. O Departamento de 
Psicoterapia, coordenado pelo Dr. Osvaldo Luiz Saide, e o 
Departamento de Medicina do Sono, coordenado pelo Dr. 

Almir Ribeiro Tavares Jr., demonstram a atuação científica da 
Associação às 10h e às 14h30, respectivamente.

Nesta quinta-feira, as mesas redondas terão especialistas 
nacionais e internacionais, que debaterão diversos temas, 
como: emergências psiquiátricas, inovações em psiquiatria 
intervencionista, saúde mental dos estudantes de medicina, 
dependência química, neurobiologia e muito mais!

Além dos temas médicos, o Simpósio do Presidente, que 
acontece das 10h às 12h, abordará outra questão igualmente 
importante: a ética e a corrupção em nosso país. Neste 
evento, o Dr. Antônio Geraldo, presidente da ABP, recebe o 
Deputado Federal Germano Bonow, o Senador Pedro Simon 
e o Professor e Dr. Ives Gandra para debater o tema.  

Faça o download do aplicativo da ABP e monte sua agenda 
personalizada. Assim, você recebe notificações para não 
perder nenhuma atividade!


