
Trazendo o que há de mais atual e melhor na Psiquiatria 
mundial, o terceiro dia de congresso fechou a agenda 
internacional com as conferências “A new frontier in 
biomarkers for neuropsychiatric disorders: recording from 
the brain” e “Treatment of first episode Psychosis in the US 
hispanic population”. 

Na primeira transmissão, realizada no CBP Presencial e 
Híbrido, o Dr. Wayne K. Goodman, dos Estados Unidos, 
apresentou dados da sua pesquisa sobre biomarcadores 
para o tratamento de distúrbios neuropsiquiátricos. Embora 
a FDA (Food and Drug Administration) permita o uso desses 
biomarcadores para tratar Doença de Parkinson e Epilepsia, 
cada vez mais eles têm sido utilizados para tratar pacientes 
com Transtorno Obsessivo Compulsivo - TOC. 

“Existem poucos tratamentos eficazes para o TOC, então 
realizo estudos com biomarcadores há pelo menos dez anos. 

Conferências fecham programação 
internacional do CBP 2021

Nossos esforços são voltados para melhorar a vida do paciente 
e esses tipos de biomarcadores não só realizam o tratamento, 
como estimulam o cérebro”, explicou o Dr. Wayne.

No entanto, segundo o especialista, usar essa opção está 
longe de ser uma receita de bolo. “Há várias possibilidades 
de programação, em que o médico pode ajustar os pontos de 
contato, a frequência, a amplitude e outras características dos 
marcadores. É preciso identificar a melhor combinação para 
cada paciente”, destacou ele.

Logo em seguida, o Dr. Maurício Tohen, também dos 
EUA, entrou ao vivo para falar sobre o surto de psicose da 
população hispânica, mais precisamente no Estado do Novo 
México. Segundo ele, os desafios que a população enfrenta, 
como as barreiras linguísticas e dificuldades na imigração, 
impactam diretamente a saúde mental.

Sorteio de prêmios no estande da ABP

Filme coreano relata desigualdade social
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XXXVIII CBP realiza concurso de tese

Função da família dos pacientes psiquiátricos2pág
. 3pág
.



2pág
.

Em parceria com a FENAEMD, a ABP promoveu o Fórum 
“Competências familiares na doença mental e seus desafios” no 
penúltimo dia de congresso. Durante a atividade, as doutoras 
Sandra Peu e Miriam Gorender, assim como a psicóloga Iane 
Kestelman debateram o papel do estado e da família na defesa 
dos pacientes psiquiátricos. 

A Dra. Sandra frisou a importância da autonomia e a relação entre 
médico e paciente. “Cabe ao médico explicar as consequências 
para que o paciente consiga tomar qualquer decisão. No caso de 
pessoas que não têm capacidade mental, essa responsabilidade 
fica a cargo do representante legal”, esclareceu. 

A psiquiatra tirou algumas dúvidas sobre os direitos da família 
do doente psiquiátrico, como, por exemplo, o fato da família não 
ter acesso ao prontuário médico se não for vontade do paciente 

Fórum aborda a função da família 
dos pacientes psiquiátricos

Os Concursos de Tese – Mestrado e Doutorado, que 
aconteceram nos dias 07 e 08, respectivamente, durante o 
XXXVIII CBP, tiveram como objetivo reconhecer e premiar os 
melhores trabalhos desenvolvidos por médicos psiquiatras 

Participantes Doutorado: Dra. Renata Rigacci, Dra. Julia Khoury e Dr. Bruno Ortiz

XXXVIII CBP realiza Concurso 
de Tese - Mestrado e Doutorado

e apresentados no evento. Neste sábado, 9, saberemos 
quais dos três participantes de cada categoria, será o grande 
vencedor e saíra com um prêmio de R$ 5.000,00. 

Criado no CBP de 2019, está é a segunda edição do concurso, 
que abrange áreas de conhecimento da psiquiatria. Durante a 
apresentação dos temas, cada participante falou por cerca de 
20 minutos e depois responderam às perguntas feitas pelos 
avaliadores da banca. 

“Eu resolvi me inscrever para participar, porque em 2019 foi o 
ano que eu defendi meu doutorado e foi o mesmo ano que 
teve o primeiro concurso de teses no CBP. Achei que dava para 
competir, porque está toda a minha carreira nesse trabalho. 
Estou muito confiante em relação ao resultado amanhã e 
todos os participantes são muito bons. Os temas estão ótimos”, 
afirmou Dr. Bruno Ortiz, um dos participantes.

e que pessoas internadas têm direito à livre informação - tanto 
de se comunicar com entes queridos, quanto de consumir 
conteúdos de meios de comunicação. 

Para Iane, presidente da Associação Brasileira do Déficit de 
Atenção, o profissional deve não só auxiliar no tratamento, como 
incentivar a psicoeducação. “Precisamos ensinar ao paciente e à 
sua família sobre o transtorno. Só assim, as pessoas conseguirão 
aprender como manejar e identificar problemas.”

Dra. Miriam, diretora da ABP, contou a história do atendimento 
psiquiátrico no Brasil, destacando o quão relevante foi o 
descobrimento de remédios para o tratamento de doentes 
mentais. “Tivemos muitas tentativas de locais de internamento 
para cuidarmos dos pacientes. Entretanto, só a evolução da 
ciência e os medicamentos fizeram que eles melhorassem.”
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Sábado é dia de sorteios de prêmios 
no estante da ABP. Não percam!

Filme coreano Parasita é exibido
em atividade do XXXVIII CBP

Ontem, 08, congressistas do XXXVIII CBP puderam amenizar um 
pouco a saudade dos cinemas com exibição do filme Parasita, 
uma atividade do Cine Psiquiatria. O evento apresentou o filme 
do diretor sul-coreano Bong Joon Ho, vencedor do Oscar 2020. 
O longa metragem conta a história de uma família humilde e 
dos segredos e mentiras necessários à ascensão social e mostra 
a dura realidade, onde pobres e ricos não parecem morar no 
mesmo país. Além de retratar a desigualdade de classes, ainda 
nos faz refletir sobre as questões presentes, como transtorno 
comportamental dos personagens.

O Cine Psiquiatria é um projeto criado, em 2016, pela ABP, que 
tem como objetivo discutir temas relacionados à Psiquiatria e 
saúde mental, a partir de obras cinematográficas clássicas ou 
inéditas. O projeto já foi realizado em diversas cidades brasileiras, 

Neste sábado (09/10), último dia do XXXVIII Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria em Porto Alegre, serão realizados quatro sorteios 
durante a Sessão Premiada, no estande da ABP – Associação 
Brasileira de Psiquiatria, localizado no térreo do Pavilhão de 
Exposição. Serão sorteadas quatro bikes, uma para cada uma das 
seguintes categorias abaixo: 

1- Todos que compraram combos de eventos da ABP;
2- Associados quites que pagaram a anuidade de 2022;
3- Todos que se inscreveram no XXXIX CBP;
4- Inscritos no XXXVIII CBP que vieram no local.

Além disso, serão premiados o primeiro, segundo e terceiro 
lugar das seguintes categorias:

- Sessão de Vídeos;
- Sessões de Laudos Psiquiátricos Forenses;
- Sessões de Temas Livres;
- Sessões Pôster;

Se você faz parte de uma dessas categorias, não perca a sessão que acontecerá a partir das 11h45 deste sábado. 
Aproveite o último dia do congresso e boa sorte!

- Sessões de Casos Clínicos;
- Concurso ABP de Teses: Mestrado e Doutorado;
- Exposição Fotográfica do CBP;
- Concurso ABP de Poesias do CBP.

como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte e Brasília, 
a iniciativa apresenta debates com psiquiatras convidados, 
que buscam esclarecer e informar corretamente os presentes 
sobre aspectos ligados à saúde mental que são apresentados 
pelos filmes. 

Após a exibição, Dr. Euclides Gomes convidou os doutores 
Eduardo Birman e Rodrigo Huguet para completarem o quadro 
de debatedores do tema. Os médicos iniciaram o debate fazendo 
um panorama da Coréia do Sul, que hoje é considerado um dos 
países mais ricos do mundo, embora sua desigualdade social 
ainda seja enorme. 

Além de debater sobre a imensa desigualdade social que 
assombra o país asiático e que foi retratada no filme de maneira 
clara, os três participantes também comentaram a respeito da 
trilha sonora, dos conceitos da palavra parasita e também fizeram 
uma alusão à área de Psiquiatria, Psicopatologia e Psicologia.  

“Para trazer para a Psiquiatria, até mesmo Psicologia ou 
Psicopatologia, nós temos vários motivos para sermos empáticos 
em um primeiro momento do filme, que já começa mostrando 
o local que a família mora e que é abaixo da linha da pobreza”, 
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Sábado ainda tem programação 
científica para você

Neste sábado (09/10) ainda teremos uma programação 
repleta de atividades para sua atualização profissional até 
às 12h. Serão oito mesas redondas, quatro cursos, duas 
atividades especiais, uma sessão de caso clínico e uma de 
como eu faço.

Dependência química, suicídio, psicofarmacologia, 
psicopatologia, diagnóstico e classificação, emergências 
psiquiátricas, entre outros temas compõem escolhidos 
cuidadosamente, compõem a programação científica do 
congresso.

Este ano, os cursos de atualização profissional estão sendo 
grandes destaques no evento. A Drª Gislene Alves, uma 
das doutoras que fez parte do corpo docente do Curso de 
Emergências Psiquiátrica, atividade que abriu o congresso 
na quarta-feira (06/10), disse que os cursos são muito 
importantes para levar conhecimentos atualizados para os 
médicos psiquiatras que querem alcançar excelência. 

“É sempre uma honra participar dos cursos de Emergências 
Psiquiátricas, poder trocar experiências, levar novos 

conhecimentos, ver o interesse das pessoas. Mais um 
ano que eu participo do congresso e o meu curso foi um 
sucesso de público novamente. Nós da ABP buscamos 
a excelência em psiquiatria para todo país, então nós 
queremos difundir a psiquiatria de ponta, de excelência, 
levar esse conhecimento especializado para os médicos de 
todo o Brasil”, disse ela.

A Drª Letícia Mameri, especialista em psiquiatria pela ABP, 
que ministrou o curso “O que é novo e de alto impacto na 
vida real na psiquiatria forense atual?”, também falou sobre 
a honra de participar do congresso. “Foi uma sensação 
inesquecível ter essa oportunidade de participar do maior 
congresso da América Latina como palestrante, poder ter 
essa troca de conhecimentos. Nunca vou esquecer!” 

O XXXVIII CBP está chegando ao fim, mas já estamos 
preparando a XXXIX edição que será realizada do dia 05 a 
08 de outubro de 2022, em Fortaleza.


