
Além dos temas médicos, o XXXVIII CBP abordou outra 
questão igualmente importante: a ética e a corrupção em 
nosso país. Coordenado pelo presidente da ABP, Dr. Antônio 
Geraldo da Silva, o Simpósio Nacional recebeu o Professor Dr. 
Ives Gandra, um dos maiores juristas do país, o Senador Pedro 
Simon, que ocupou o cargo durante 15 anos, e o Deputado 
Federal Germano Bonow, médico com ampla carreira política. 

O simpósio começou com o Dr. Ives Gandra ressaltando 
assuntos importantes sobre a temática no Brasil. “Segundo 
uma pesquisa publicada recentemente, mais da metade 
da população acredita que o Poder Judiciário coloca a 
democracia do país em risco. No entanto, as pessoas precisam 
entender que o Judiciário não é político, mas sim uma 
governança técnica que representa a Lei e o povo”, defendeu. 

Durante o momento, os três convidados compartilharam suas 
experiências e pontos de vista. Para o Senador Pedro Simon, 

Simpósio Nacional do Presidente 
debate ética e corrupção

estamos vivendo um momento difícil em que a sociedade 
deve se unir urgentemente. “O Brasil está polarizado e 
nenhum dos dois lados é ideal. Temos que nos unir em um 
movimento com o objetivo de encontrar um caminho.”

O Dr. Bonow relatou os dilemas éticos que viveu durante sua 
carreira de médico e político. “Como secretário de saúde, teve 
um episódio que estávamos sem vacina e precisei importar 
do Uruguai. Mesmo sendo uma decisão ilegal, cumpri com 
a minha ética, pois foi assim que 500 mil crianças foram 
vacinadas”, contou. 

Para o Dr. Antônio Geraldo, é essencial debater esse assunto 
em todos os espaços possíveis. “Convidei esses três colegas 
porque são verdadeiros exemplos e líderes da luta ativa 
pela ética e anticorrupção. Isso nos dá esperança de que 
precisamos continuar nessa jornada”, finalizou.

A importância da legislação brasileira na medicina
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O XXXVIII Congresso Brasileiro de Psiquiatria transmitiu nesta 
quinta-feira, 7, direto do Canadá, o Simpósio Internacional 
McMaster Da fisiologia à psicopatologia: o papel da (dis)
regulação emocional na saúde e na doença. A atividade 
online, coordenada pela diretora tesoureira da ABP, Dra. Fátima 
Vasconcelos, contou com a participação de três palestrantes. 

Durante aproximadamente duas horas, os psiquiatras Luciano 
Minuzzi, Khrista Boylan e Benício Frey falaram sobre assuntos 
relacionados à temática. Dr. Luciano Minuzzi fez uma 
apresentação em inglês sobre (dis)regulação emocional, onde 
abortou assuntos como: processo cognitivo, estratégias da 
regulação emocional, mostrou alguns exemplos de imagens 
positivas, neutras e negativas que podem evocar a resposta 
emocional e de regulação emocional em BPD. 

Após essa apresentação, Dra. Khrista falou sobre a definição 
de (dis)regulação emocional, Desordem de personalidade 
Borderline, Teoria Biosocial de BPD e em como ajudar os 
jovens/adolescentes nesses casos. Finalizando o simpósio, 
Dr. Frey falou, em português, sobre os fatores associados às 
alterações da regulação emocional – trauma, personalidade, 
lesão cerebral, abuso de substâncias, genética, comorbidades, 
distúrbios do sono, catástrofes ambientais (pandemia) 
e alterações hormonais. 

A atividade internacional contou com conteúdos completos 
e relevantes sobre o tema. Além de ser exibido ao vivo em 
uma ampla sala do Congresso, o conteúdo também foi 
exibido pelo CBP Híbrido.

CBP realiza simpósio internacional sobre (dis)
regulação emocional

Nesta quinta-feira (07/10), 15 mesas redondas contemplaram o 
Congresso Brasileiro de Psiquiatria, abordando variados temas 
da medicina psiquiátrica, com a participação de consagrados 
médicos de todo o Brasil. Os encontros foram excelentes 
oportunidades para troca de conhecimentos e atualização 

Aproveite as últimas oportunidades para assistir 
as mesas redondas do XXXVIII CBP

profissional, que garantiram o sucesso das atividades.

A mesa redonda mais procurada foi a de Compulsão Alimentar 
em Destaque: Uma Visão Abrangente e Atual, que contou 
a coordenação da Drª Renata Rainha e com os médicos José 
Carlos Appolinário, João Hiluy e Maria Francisca Mauro como 
relatores da apresentação. 

A mesa abordou o uso da estimulação magnética transcraniana 
repetitiva no transtorno de compulsão alimentar, o tratamento 
farmacologicamente com evidências atuais e perspectivas 
futuras, e o fenômeno dos mecanismos neurobiológicos. 

Dentre hoje e amanhã, nos dois últimos dias de congresso, 
serão realizadas mais 28 mesas redondas, abordando temas 
como neuromodulação cerebral, terapia cognitiva processual 
e emergências psiquiátricas condutas em situações especiais. 
Não percam essa oportunidade de atualização científica!
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O protagonismo da Medicina 
nas leis brasileiras é destaque de fórum

Atividades internacionais são sucesso 
de público no segundo dia de congresso

Nesta quinta-feira (07/10) aconteceu o segundo dia das 
apresentações no XXXVIII CBP, em Porto Alegre. Foram abordados 
seis temas da psiquiatria com a participação de talentosos 
médicos internacionais que trouxeram pontos importantes da 
psiquiatria e abrilhantaram mais um dia de congresso. 

Fechando mais um dia de atividades internacionais, o 
conferencista Robin Murray, professor do Instituto de Psiquiatria 
de Londres, realizou uma conferência sobre “Devemos ter mais 
cuidado com o uso profilático de longo prazo de antipsicóticos?”. 
O encontro foi coordenado pelo Dr. Marcelo Feijó Mello, Diretor 
Regional Sul da ABP – Associação Brasileira de Psiquiatria que 
iniciou a conferência agradecendo a participação de Robin.

“Eu tenho a honra e o prazer de ser o coordenador desta 
conferência com o doutor que foi um dos primeiros a sugerir que 
a esquizofrenia era um distúrbio de desenvolvimento. Ele é um 

O Fórum promovido pela ABP e pelo Conselho Federal de 
Medicina - CFM ontem, 07 de outubro, coloca em pauta a 
importância dos médicos conhecerem a Legislação brasileira. 
Na visão do Dr. Emmanuel Fortes Silveira Cavalcanti, 3º 
vice-presidente do CFM, “os médicos, em geral, têm pouca 
identificação com as leis. No entanto, é imprescindível conhecê-
las porque precisamos ter respaldo para a ação e isso impacta 
diretamente o exercício da profissão”. 

Segundo a Lei 3.268/57, os Conselhos Federal e Regionais de 
Medicina são os supervisores da ética profissional e, ao mesmo 
tempo, responsáveis por julgar e disciplinar a classe médica. 
Além dela, a Lei do Ato Médico (12.842/13) instaura que a classe 
tem o dever de promover, proteger e recuperar a saúde e, ainda, 
realizar a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças. 

Em sua fala, o Dr. Emmanuel frisou a importância do diagnóstico 
ser feito exclusivamente por médicos. “No caso das doenças 
mentais, cabe apenas ao psiquiatra dar o diagnóstico. Psicólogos, 
por exemplo, podem aconselhar, mas não podem atestar 
nenhuma doença de fato”, destacou. 

A segunda parte do fórum focou na relação entre as operadoras 
de saúde e os médicos e em como essa ponte é frágil. “Precisamos 
urgentemente construir uma relação de confiança, pois sem 
ela não se constrói parcerias verdadeiras e, assim, a tragédia 
dos sistemas de saúde está anunciada”, disse o Dr. Salomão 
Rodrigues Filho, conselheiro federal pelo Estado de Goiás. 

dos cinco psiquiatras do mundo que foram eleitos membros da 
Royal Society e tem um fator H de 115. É um prazer tê-lo conosco, 
professor”, iniciou o diretor.

A conferência foi baseada em um dos 800 artigos escritos 
por Robin: “Should psychiatrists be more cautions about the 
long-term prophylactic use of antipsychotics?”. Durante a 
apresentação, o doutor abordou temas como o risco para a 
saúde física, o efeito na estrutura do cérebro e a proporção de 
pacientes que se beneficiam de antipsicóticos a longo prazo.

O Dr. Robin Murray agradeceu a oportunidade. “Muito 
obrigada pelo convite. Infelizmente eu não pude comparecer 
presencialmente, eu amo ir ao Brasil, mas apesar de ser uma 
pena não estar em Porto Alegre, devemos ser gratos por ter 
sobrevivo à pandemia”.

Ainda de acordo com ele, “uma nova lei bem elaborada seria um 
marco regulatório que definirá os caminhos para a construção 
de parcerias verdadeiras e de um novo Sistema Suplementar de 
Saúde no Brasil”, completou.

Para construir essa relação de confiança, o palestrante ressalta 
a necessidade da maior qualificação e boa remuneração para 
os médicos, que a operadora e os médicos ajam com a mais 
transparência e ética e que as operadoras de saúde dimensionem 
melhor o quadro de funcionários e redes de hospitais e outros 
espaços assistenciais. 

“Nosso maior objetivo deve ser a associação dos menores custos 
com os desfechos mais favoráveis e acredito que a tecnologia vai 
nos ajudar. nisso” finalizou o Dr. Salomão.
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Participe das atividades desta sexta-feira

O terceiro dia do CBP reserva muitas atividades imperdíveis! 
Para abrir a agenda de cursos, teremos aulas de atualização 
em Psicofarmacologia, das 8h às 12h. Na oportunidade, os 
participantes poderão aprender mais sobre farmacocinética 
e farmacodinâmica no século XXI; por que a depressão 
agrava as doenças clínicas; os fatores de risco, diagnóstico e 
intervenção precoce nas psicoses e, ainda, como a tecnologia 
pode ser usada a favor da prática clínica. 

À tarde, a agenda de cursos segue com aulas sobre “Fronteiras 
no diagnóstico e tratamento do transtorno bipolar”, com 
os palestrantes  ngela Miranda Scippa, Ritele Hernandez da 
Silva e Ives Cavalcante Passos, e “Espiritualidade, psiquiatria, 
psicoterapia e desafios do mundo atual”, com os doutores 
Alexander Moreira Almeida, Marianna de Abreu Costa, 
Lucianne Jobim Valdivia e Bruno Paz Mosqueiro. Ambos os 
cursos acontecem das 14h30 às 19h. 

Outra atividade muito esperada é o Fórum FENAEMD-SM e 
ABP sobre competências familiares na doença mental e seus 
desafios, que contará com a participação das doutoras Sandra 
Peu, Miriam Gorender e Iane Kestelman. Também nesta 
quinta-feira, o Departamento de Psiquiatria da Infância e da 
Adolescência da ABP apresenta seu simpósio com as mais 
recentes pesquisas na área.  

Dentre a programação exclusiva para associados, destacam-
se o Encontro com Especialista 01, onde os participantes 
poderão conversar diretamente com a Dra. Helena Maria Calil 
sobre “Dúvidas no diagnóstico e tratamento do Transtorno de 
Humor Bipolar”. Além disso, teremos a sessão de caso clínico 
sobre transtorno alimentar por ingestão de esponjas e palitos. 

Seis sessões de como eu trato/como eu faço também fazem 
parte da agenda de hoje. Os destaques são “como eu trato TOC”, 
“como tratamos depressão resistente”, “como eu trato TEPT e 
comorbidades”, “como eu trato transtornos mentais graves na 
gravidez”, “Como tratamos autistas que ficaram adultos na Santa 
Casa do Rio de Janeiro?”, além de atividade sobre 11 anos de 
seguimento de pesquisas sobre dependência química.

Ainda na sexta, teremos 20 mesas redondas, com destaque 
para “Primeiro episódio psicótico Pep e importantes 
associações”, “Desafios da psiquiatria forense na atualidade. 
Como incorporar avanços técnico-científicos na perícia 
psiquiátrica em matéria criminal?”, “Depressão ou depressões: 
impacto da heterogeneidade na pesquisa clínica” e “Clinical 
High Risk para psicose em uma amostra brasileira: Impactos 
sociais psicológicos e alterações biológicas em sujeitos da 
coorte Ssapp Inbion”, Baixe o app da ABP e programe-se!


