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Boa leitura!

Você está recebendo agora a mais nova ferramenta de 
comunicação da Associação Mineira de Psiquiatria, o Boletim 
online AMP. 

Trata-se do boletim eletrônico, quinzenal, que a partir de agora 
chegará em sua caixa de entrada e circulará para todos os nossos 
sócios e públicos de interesse. O objetivo da atual diretoria é 
divulgar suas ações, eventos e cursos de forma ágil para que possa 
haver também uma maior interação com os psiquiatras de Minas. 

Boa leitura!

 
Congresso Mineiro de Psiquiatria

 
Psiquiatria Forense é tema de 

debate no CRM-MG
O auditório do Conselho Regional de Medicina de importância do Painel, um marco na área da Psiquiatria 

Forense em Minas Gerais.Minas Gerais (CRM-MG) foi palco, nos dias 26 e 27 de abril, 
do VI Painel de Psiquiatria da Associação Acadêmica Em seu discurso, Allan de Freitas destacou a luta da 
Psiquiátrica de Minas Gerais (AAPMG), que abordou os entidade, juntamente com a Associação Mineira de 
“Desafios em Psiquiatria Forense” e a “Psiquiatria Forense Psiquiatria, por uma residência de três anos como única 
e Clínica Psiquiátrica: interrelações”. Especialistas da forma de se obter o título de especialista em Psiquiatria. “Só 
capital puderam trocar experiências acerca de temas quem pode capacitar o médico de forma teórico/prático 
relevantes como atestado médico, dependência química, para atuar em saúde mental e psiquiatria clínica é a 
transtornos de personalidade, esquizofrenia, dentre residência médica”, defendeu.
outros. 

Defesa Social – O Transtorno Psiquiátrico e o Sistema de 
O primeiro dia de evento foi marcado pela cerimônia de Defesa Social foram os temas abordados por Genilson 

abertura, que contou com as presenças de Allan de Freitas, Zeferino, ex-superintendente de integração da Secretaria de 
presidente da AAPMG, Dermecindo Brandão, Presidente da Defesa Social do Estado de Minas Gerais, ex-Secretário 
Sociedade Mineira de Perícias Médicas, Geraldo Borges, Adjunto de Defesa Social do Estado de Minas Gerais. 
conselheiro do Conselho Regional de Medicina, e Maurício Segundo ele, é preciso que a Psiquiatria Forense seja melhor 
Leão, presidente da Associação Mineira de Psiquiatria. Leão trabalhada e aprofundada, daí a importância de sua 
enfatizou o início da parceria criada com a AAPMG e da participação em um evento desse tema. 

Aqui você encontra as últimas 
participações da Psiquiatria na mídia

Vice-presidente da AMP fala ao Bom Dia Minas sobre Frederico Garcia, membro da AMP, afirma que a 
tratamento gratuito a pacientes com transtorno bipolar, estrutura de combate a tóxicos e entorpecentes de BH é 
oferecido pelo Hospital das Clínicas deficiente.

Bom Dia Minas (Rede Globo) - 2/05/13 O Tempo - 20/04/13

Fernando Neves, professor de Psiquiatria da UFMG e Diretor da AMP e do Conselho Municipal, Paulo 
membro da Associação Mineira de Psiquiatria, fala à Rádio Repsold, alerta sobre o uso de substância lícitas para se 
Itatiaia sobre TOC livrar do crack Estado de Minas -19/04

Rádio Itatiaia – 30/04/13

Clique aqui e assista Clique aqui e leia

Clique aqui e leia

Clique aqui e ouça

Confira os eventos que irão acontecer 

26º Ciclo de Avanços em Clínica Psiquiátrica

XXXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria

ABENEPI

IX Jornada Sudeste /XV Congresso Mineiro de 
Psiquiatria

Data: 3/05 a 4/05/13 Local: Belo Horizonte -MG
Local: Centro de Convenções da AMRIGS – Porto 

Informações: Alegre/RS
Informações: 

Realização:  Associação Brasileira de Psiquiatria
Data:  29/05 a 1/06/13

Data: 23/10 a 26/10/13
Local: Minascentro, Belo Horizonte

Local: Curitiba – PRInformações: 

Informações: 

Data: 27/06 a 29/06/13

http://www.psiquiatria2013.com.br/site/

www.aprs.org.br

http://abenepi.com.br/congresso2013/

www.cbpabp.org.br
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AMP // Associação Mineira de Psiquiatria
Endereço: Avenida João Pinheiro, nº 161 Sala T08 - Centro - Cep: 30130-180 BH - MG. Telefone 31 (31) 3213-7457 / Skype: AMP-MG

Durante os dias 27, 28 e 29 de Mensagem do Presidente do 
 junho, Belo Horizonte irá sediar a IX Congresso

Jornada Sudeste e XV Congresso “Propomo-nos dialogar com 
Mineiro de Psiquiatria. A diretoria da nossos colegas de várias especialida-
AMP está um organizando um evento 

des sobre as especificidades de nossa 
de alto nível científico, que tem como 

área e as contribuições que a 
tema central “Psiquiatria: especialida-

psiquiatria pode dar para um 
de médica integradora”. 

atendimento integral de nossos 
Serão oito cursos pré-congresso, pacientes. 

painéis, 25 mesas-redondas, e mais de 
Temos que reafirmar o papel da psiquiatria enquanto especiali-

uma dezena de conferências. Participe 
dade humanística, que valoriza a imprescindível relação médico-

do maior evento da psiquiatria 
paciente e que mantém seu foco no indivíduo e em suas subjetivi-

mineira!
dades, sem, entretanto, negligenciar a ciência e suas evidências.

, veja a programação 
Venha participar conosco desse evento, que será a grande festa 

preliminar do evento, conheça os 
da psiquiatria mineira!”

convidados internacionais e inscreva-
Humberto Corrêa se!

Presidente do XV Congresso Mineiro de PsiquiatriaFaça sua inscrição online! Garanta a 
sua vaga! 

CLIQUE AQUI

Fique por dentro

Psiquiatras ouvem atentos o pronunciamento de Allan de 
Freitas, presidente da AMP

Maurício Leão representa a AMP na mesa de abertura do 
evento

AMP na mídia

Agenda

http://g1.globo.com/videos/minas-gerais/t/bom-dia-minas/v/transtorno-bipolar-pode-ser-tratado-de-graca-em-belo-horizonte/2550059/
http://www.iconevideo.com.br/visualizar.php?m_id=116267
http://www.ampmg.org.br/noticias_22042013.html?prm1%5b%5d=89357&prm2%5b%5d=pmoc
http://clipping.interclipnet.com.br/interclipping1/conteudo/clipvisu.php?prm1%5b%5d=89357&prm2%5b%5d=pmoc
http://www.aprs.org.br
http://abenepi.com.br/congresso2013/
http://www.psiquiatria2013.com.br/site/
http://www.cbpabp.org.br
http://www.psiquiatria2013.com.br/site/
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