


Editorial

Nesta edição, vamos apresentar os acordos 
institucionais que a Associação Brasileira de 
Psiquiatria - ABP firma com diversas organizações 
com o objetivo de fomentar um melhor ambiente 
para a saúde mental da população.

Trazemos, também, os destaques do III Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria Online, o primeiro 
evento científico do ano. Com mais de 45 
horas de programação, o evento reuniu temas 
imprescindíveis para o exercício da profissão. Você 
ainda pode assistir aos conteúdos! Leia a matéria 
e saiba como. 

Temos um presente especial para os nossos 
associados: o cashback ABP! Quitando a anuidade 
2022, você ganha R$ 920 de volta para participar 
de eventos online da Associação. Confira mais 
informações na matéria. 

Por fim, convidamos você para participar da nossa 
campanha contra a Psicofobia, que começa em 
abril. 

Boa leitura!

ABP cada vez mais inserida no
universo digital
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A Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP possui um 
excelente histórico de lutas e conquistas em favor da 
especialidade, do médico psiquiatra e dos pacientes 
psiquiátricos no país. Com o intuito de fomentar um 
melhor ambiente para a saúde mental do Brasil, a 
Associação firma diversos acordos institucionais tanto 
com outras Instituições de Classe Médica, quanto com 
os setores Executivo, Legislativo e Judiciário. 

“Há anos a ABP é reconhecida como fonte segura da 
imprensa e das autoridades brasileiras para falar sobre 
saúde mental. Firmar e manter as parcerias institucionais, 
não só no cenário nacional, como internacionalmente, 
reforça a relevância da nossa Associação”, ressalta o Dr. 
Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP. 

Associações de Classe Médica

Este tipo de acordo tem como objetivos o intercâmbio 
de trabalhos e experiências, organização de atividades 
conjuntas, trocas de informações entre as instituições, 
no que diz respeito a atividades docentes e de formação. 
Também possibilita a presença dos associados da ABP 
nas ações organizadas pela sociedade parceira e vice-

Acordos institucionais reforçam a relevância da ABP

versa, com atenção especial para os Congressos e 
eventos anuais de cada sociedade. 

Setores Executivo, Legislativo e Judiciário

Já as parcerias firmadas com instituições dos Três 
Poderes visam a cooperação mútua entre as Instituições 
Partícipes a fim de promover medidas para a adequada 
prestação das ações e serviços de saúde mental e 
o respeito aos direitos das pessoas padecentes de 
transtornos mentais. 

Alguns exemplos dessas ações são: realizar 
conjuntamente palestras, cursos e seminários no âmbito 
de questões relativas à assistência em saúde mental para 
a população, médicos, juristas e servidores; trabalhar 
em conjunto nas campanhas oficiais da ABP; prestar 
orientação e apoio técnico na área da saúde mental; 
auxiliar na correta implementação de políticas públicas 
em saúde mental; prestar orientações e apoio técnico, 
inclusive por meio de elaboração de perícias, visando à 
apuração de fatos que possam configurar a violação dos 
direitos dos padecentes de doenças mentais.
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Sucesso de público em todas as suas edições, o III CBP 
Online trouxe, mais uma vez, o melhor da Psiquiatria 
internacional e nacional. Com mais de 7 mil inscritos, o 
primeiro evento científico promovido pela Associação 
Brasileira de Psiquiatria - ABP em 2022 abordou conteúdos 
de relevância e atualização para os congressistas. 

A Conferência de Abertura contou com a participação 
da Diretoria Executiva da ABP e da Dra. Judith 
Beck, psicóloga, referência em Terapia Cognitiva e 
pesquisadora do National Institute of Mental Health. 
Durante o momento, ela homenageou seu pai, o Dr. 
Aaron Beck, que faleceu em novembro de 2021 aos 100 
anos, deixando um grande legado para a psiquiatria 
mundial: a Terapia Cognitiva-Comportamental e as 
Escalas Beck de Depressão e de Ansiedade. O Dr. Paulo 
Grant e a Dra. Ellen Inverso, co-diretores do Centro de 
Terapia Cognitiva Orientada à Recuperação, também 
marcaram presença. 

Transtornos alimentares, depressão, transtornos de 
personalidade e de humor, psicogeriatria, medicina 
do sono e, até mesmo, a análise de psiquiatras sobre 
histórias em quadrinhos, letras de músicas de Rock ‘n’ Roll 
e obras cinematográficas fizeram parte da programação.

Conferências sobre Cannabis foram destaque 

Uma das discussões que permeiam a mídia e as 
pesquisas em saúde é sobre a eficácia das substâncias 

derivadas de Cannabis. Tendo isso em mente, o III CBP 
Online trouxe seis conferências para tratar sobre o tema: 
Canabinoides: os limites entre a ciência e o marketing; 
Maconha e psicose; Psicofármacos herbáreos versus 
canabidiol; Canabinoides e autismo: o que mostram as 
evidências científicas?; Canabidiol: serve para quê?, e 
Impactos da maconha sobre a saúde mental. 

Os palestrantes mostraram evidências científicas que 
sugerem melhora nos sintomas de algumas doenças 
neurológicas, como epilepsia e esclerose múltipla, 
com o uso do Canabidiol. No entanto, os especialistas 
destacam a necessidade de mais pesquisas no tema, 
principalmente no que tange às dosagens e efeitos 
nos pacientes ao longo prazo. Com relação ao uso em 
doenças psiquiátricas, que ainda não têm comprovação 
de eficácia com o uso dos derivados da Cannabis. 

Conteúdos podem ser acessados até o fim de 
abril

Ao longo dos quatro dias de evento, o III CBP Online 
trouxe uma vasta programação com mais de 45 horas 
de atividades científicas, que ficarão disponíveis na 
plataforma da ABP até o dia 30 de abril para rever 
quantas vezes quiser.

Não participou do evento? A boa notícia é que 
as inscrições ainda estão abertas. Confira mais 
informações em  www.abp.org.br/cbponline. 

III CBP Online traz atualização e conteúdos relevantes 
para médicos psiquiatras de todo o Brasil
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Anuidade 2022: condições especiais de
pagamento até o dia 31/3

A Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP tem um 
presente especial para seus associados. Anuidades 
quites até o dia 31 de março garantem acesso gratuito 
a dois eventos temáticos online promovidos pela 
Associação, ou seja, você tem cashback de R$ 920 
para participar da atividade científica que você quiser! 

 Os eventos elegíveis para essa promoção são: VII Curso 
ABP/APAL/WPA de Atualização em Esquizofrenia, 
Simpósio Internacional de Neurociências (Saúde Mental 
da Mulher e Psicofarmacologia e Espiritualidade), IX 
Jornada de Emergências Psiquiátricas, BJP Symposium 
e Congresso Brasileiro dos Departamentos e Comissões 
da ABP - CBDC.

Após escolher os eventos que você deseja a cortesia, 
informe sua preferência enviando sua mensagem para 
o e-mail eventos.abp@abp.org.br.

Pagamentos realizados até o dia 31 de março têm 
condições especiais de parcelamento, que podem, 
ainda, ser feitos em até 7 vezes sem juros.  São muitas 
as facilidades que a ABP oferece aos seus associados!

O pagamento da anuidade pode ser feito por cartão de 
crédito ou via boleto bancário. Saiba como ficar em dia 
com a ABP em www.abp.org.br/anuidade. Em caso 
de dúvidas, entre em contato pelo e-mail comunicado.
financeiro@abp.org.br. 
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Vem aí: Campanha contra
a Psicofobia

A Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP 
promove, anualmente, diversas iniciativas em 
prol da saúde mental da população. Em abril, 
daremos início à campanha contra a Psicofobia, 
que tem objetivo principal de combater o 
estigma contra as doenças mentais e médicos 
psiquiatras. 

O Brasil ocupa o terceiro lugar na lista de países 
com maior número de doenças mentais no 
mundo, segundo a Organização Mundial da 
Saúde - OMS, além de liderar o ranking de casos 
de depressão e ansiedade na América Latina - com 
11,5 milhões e quase 19 milhões de padecentes 
em todo o país, respectivamente. Os números 
revelam uma triste realidade de pessoas que não 
só sofrem com o próprio transtorno, como com o 
estigma da sociedade e da família. 

Este ano queremos compartilhar histórias dessas 
pessoas e, ainda, levar a mensagem de que 
simples atitudes de autocuidado podem prevenir 
e ajudar no tratamento das doenças mentais. 

“A Psicofobia causa muito sofrimento! A Psicofobia 
impede que milhares de padecentes de doenças 
psiquiátricas busquem o tratamento adequado e, 
também, leva milhares de pessoas ao suicídio todos 
os anos”, explica o Dr. Antônio Geraldo da Silva, 
presidente da ABP e coordenador da iniciativa. 

Convidamos a todos que se juntem a nós, 
compartilhando conteúdo com seus colegas, 
familiares e nas redes sociais. Acesse www.
psicofobia.com.br para mais informações sobre 
a campanha!




