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Sabemos da nossa importância na luta em defesa do médico 
psiquiatra e da qualidade da saúde mental no país.  O XV Congres-
so Mineiro, juntamente com a IX Jornada Sudeste, foi elaborado 
nesse sentido, buscando criar e fortalecer parcerias já existentes. 
Tivemos a presença maciça de psiquiatras mineiros e de profissio-
nais de outras áreas, reconhecendo o papel integrador e interdisci-
plinar da Psiquiatria. Permaneceremos trabalhando ainda mais em 
benefício da especialidade.

Maurício Leão – presidente da AMP

Evento de sucesso
Organizamos o XV Congresso Mineiro com a preocupa-

ção de oferecer aos psiquiatras um evento de alta qualidade 
científica. É nosso dever buscar a troca de experiências e o 
aprimoramento prático e científico. Obtivemos um retorno 
extremamente positivo, com público recorde de mais 800 par-
ticipantes, contabilizando o maior público desde a realização 
do primeiro congresso. Parabenizo toda a Comissão Organi-
zadora e agradeço a presença de todos!

Humberto Correa – presidente do XV Congresso 
Mineiro de Psiquiatria 

XV Congresso Mineiro bate recorde de público                              

Página 5
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Expediente

Simpósio Internacional de Drogas lota auditório
Como atividade pré-congresso, a AMP re-

alizou, no dia 27 de junho, em parceria com o 
Centro Regional de Referência em Drogas da 
Universidade Federal de Minas Gerais (CRR/
UFMG), o I Simpósio Internacional de Pesquisa 
em Dependências Químicas e Comportamen-
tais.

O coordenador do CRR, Frederico Garcia, 
abriu o evento e apresentou o trabalho realizado 
pelo Centro, que capacita profissionais ligados 
à assistência de usuários de drogas e seus fami-
liares. Também falou sobre o site da instituição 
(www.crr.medicina.ufmg.br), que ainda este 
mês entrará no ar.

Política Nacional 
O Conselho Municipal de Políticas sobre 

Drogas de Belo Horizonte (CMPD BH) foi 
representado por Márcia Cristina Alves, sua 
ex-presidente. Segundo ela, as políticas so-
bre drogas são de extrema importância para a 
efetivação das políticas públicas e o programa 
municipal de política sobre drogas possui oito 
secretárias envolvidas no apoio, prevenção, tra-
tamento e reinserção social do usuário de álcool 
e outras drogas. 

Perspectivas
A psicóloga e fisioterapeuta de família Ro-

berta Payá, da Unidade de Álcool e Drogas da 
Universidade Federal de São Paulo, abordou o 
tema “Terapias e dinâmicas de grupo no con-
texto de Álcool e Substâncias Ilícitas”. Para ela, 

“Todos os membros da sociedade precisam se envolver nas 
discussões promovidas por eventos como este e buscar soluções 
mais adequadas a esse problema, que atinge cada vez mais a nossa 
sociedade.”

Alda Martins Gonçalves, Professora na Escola de Enferma-
gem da UFMG e conselheira do Conselho Municipal de Políticas 
sobre Drogas de Belo Horizonte.

a psicoterapia é uma técnica popular que reforça 
a identidade do paciente, sendo efetiva no tra-
tamento de dependentes químicos e facilitando 
sua reinserção social.  Até que ponto o depen-
dente químico é responsável por suas escolhas? 
A internação pode ser compulsória?  Estes ques-
tionamentos polêmicos foram apresentados 
pela chefe do Setor de Dependências Químicas 
e Comportamentais da Santa Casa do Rio de Ja-
neiro, Analice Giglioti.  

Álcool
O álcool ao volante está matando os jo-

vens entre 18 a 30 anos em Belo Horizonte. 

Os dados são de uma pesquisa feita em 2007 
pelo psiquiatra Valdir Campos, do Ambulató-
rio de Dependência Química da UFMG. Esse 
jovem é, normalmente, solteiro, e com curso 
superior. No Brasil, em 2010, morreram em 
acidentes de trânsito, 40.610 pessoas: me-
tade desse número estava voltando de festas 
ou bares entre meia-noite e 6h da manhã. A 
Lei Seca, de 2012, diminuiu os índices de aci-
dentes – de 38% para 19% em BH –, mas o 
psiquiatra alerta que é preciso reforçar a re-
gulamentação da venda de bebidas, as campa-
nhas, as blitzen, as leis de trânsito e também 
desenvolver pesquisas.

Opinião de quem participou

“As escolas estão tentando combater as drogas e precisamos 
trabalhar com esses meninos de forma preventiva. Atendemos as 
escolas municipais em BH e vemos que a droga entra muito rápi-
do no ambiente escolar.”

Emerson, Gerente de Proteção Escolar da Guarda Municipal 
de Belo Horizonte.

Participantes lotam auditório Oromar Moreira, na AMMG 
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1º e 2º dias

Jornada Acadêmica de 
Saúde Mental

“É importante trazer o acadêmi-
co para o congresso, pois estamos 
trabalhando com a formação do mé-
dico e não queremos uma formação 
compartimentalizada. Para a forma-
ção da identidade de um médico é 
importante que ele consiga dialo-
gar com todas as especialidades, no 
caso, a psiquiatria” - Tatiana Mou-
rão, UFMG e AMP, coordenadora 
mediadora da mesa redonda “Jorna-
da Acadêmica de Saúde Mental”.

Esta foi a 10ª Jornada Acadêmi-
ca, formada por estudantes da Fa-

culdade de Medicina da UFMG  e da 
Faculdade de Ciências Médicas de 
Minas Gerais. Para a grade cientí-
fica do congresso, foram seleciona-
dos os três trabalhos premiados da 
última Jornada: “Crack: abuso como 
causa das psicopatologias e exclusão 
social”; “Aspectos epidemiológicos 
da depressão no mundo moderno: 
aumento da incidência ou mudan-
ças no diagnóstico?”; e “Principais 
transtornos sexuais: prevalência e 
diagnóstico”.

Breno Satler (UFMG) elogia os trabalhos das acadêmicas 

Aline Ferreira apresenta os principais transtornos sexuais

Saúde Mental 
Pública 

A mesa redonda “Saúde Mental Pública em 

Minas Gerais” contou com a participação de 

Tanit Sarsur, coordenadora de Saúde Mental 

da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Ge-

rais; Maurício Leão, diretor do Instituto Raul 

Soares e presidente da AMP; e Augusto Nunes, 

vice-diretor da Escola de Saúde Pública de Mi-

nas Gerais. 

Leão abordou a atenção hospitalar da Fun-

dação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

(Fhemig) e pontuou as principais dificuldades 

enfrentadas hoje pela Fundação. “Pertencemos 

a uma proposta de atenção de saúde tida como 

hierarquizada, fragmentada e pretendemos 

construir outra realidade, onde os elementos 

da rede se comuniquem, promovendo boas 

ações de promoção, prevenção e recuperação”, 

afirmou. 

“Educação em Saúde Mental” foi o tema da 

apresentação de Augusto Nunes, vice-presi-

dente da ESP-MG. Segundo ele, a escola pas-

sou por recentes mudanças de organograma e 

agora privilegia a educação permanente, edu-

cação a distância, a gestão em saúde e as redes 

de atenção.

Maurício Leão, Tanit Sarsul, Saulo Repsold, 
Augusto Nunes
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1º e 2º dias

As dependências químicas foram discutidas em uma mesa re-
donda por acadêmicos de medicina da UFMG. O acadêmico Die-
go Peixoto falou sobre os transtornos mentais e comportamentais 
induzidos pelo álcool. Flávia Magalhães apresentou um estudo 
sobre a relação entre o tabagismo e transtornos psiquiátricos. O 
tabagismo é uma doença crônica causada pela dependência da ni-
cotina, que é considerada uma doença mental pela Classificação 
Internacional de Doenças (CID) e pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Fechando os debates, Daniela Moreno explanou so-
bre o perfil dos usuários de crack, droga que já está presente em 
98% dos municípios brasileiros, sendo que a prevalência do uso é 
entre homens menores de 30 anos.

DSM –V

SAM-MG e as Dependências Químicas

Um dos temas de maior interesse dos participantes foi o 
DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-
tais / Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). 
Fábio Gomes, da Universidade Federal do Ceará, explicou 
que, mesmo com todas as alterações sofridas ao longo das 
publicações das DSM anteriores, entende-se que o transtorno 
bipolar estará presente do DSM-V, uma vez que a validade dos 
diagnósticos não foi atingida.

Arthur Kummer (UFMG e AMP) destacou uma possível 
reorganização da forma como estavam distribuídos os trans-
tornos da psiquiatria infantil. A maioria deles será agrupada 
em uma nova categoria: a de transtornos de neurodesenvolvi-
mento. 

“Dependência sexual ou hipersexualidade” foi o tema espi-
nhoso, abordado por Frederico Garcia (UFMG e AMP). 

Psiquiatria Forense
As medidas de segurança e as questões legais da hospitalização psiquiá-

trica foram os assuntos discutidos na mesa “Psiquiatria forense no cenário 
brasileiro atual”, coordenada por Paulo Repsold (AMP). 

Emerson Tardieu, representante da Secretaria de Estado de Defesa So-
cial, falou sobre os problemas gerados pela utilização das medidas de se-
gurança na legislação vigente, que impede a realização de tratamentos de 
qualidade que a população de doentes mentais requer.  “Minas Gerais tem 
a maior densidade de presos e Ribeirão das Neves possui a maior densida-
de de presos no Brasil”, disse.

 As apresentações foram encerradas com a fala de Talvane Marins, peri-
to do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “A nossa experiência com me-
dida de segurança é paradoxal. Não se pode punir alguém que cometeu um 
crime devido a problemas mentais, mas a sociedade nos cobra por achar 
que o doente mental é perigoso.” 

Daniela Morena fala sobre o uso do crack no país

O debate sobre DSM-V atraiu a atenção dos participantes, que 
lotaram a sala

Renato Cardoso (UFMG), Fausto Amarante (ES), Talvane 
Marins (RJ), Emerson Tardieu (MG), Paulo Repsold (AMP)
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Abertura

Desafios da Saúde Mental marcam a 
abertura do Mineiro 

No dia 27 de junho, foi realizada, na 
sede da Associação Médica de Minas Ge-
rais (AMMG), a solenidade de abertura do 
XV Congresso Mineiro de Psiquiatria, que 
neste ano se associou à IX Jornada Sudeste 
de Psiquiatria.

Maurício Leão abriu os discursos da 
noite desejando boas-vindas a todos os 
participantes. Em seguida, o presidente 
da AMMG parabenizou o Departamento 
de Psiquiatria, que tem sido um dos mais 
ativos da Casa: “A AMMG os acolhe de 
coração e, porque não, de mente aberta.” 
O sucesso de inscrições, que somaram 850 
congressistas, foi lembrado por Francisco 
Penna, que atribuiu o fato à excelente orga-

nização e aos nomes de destaques na grade 
científica.

Humberto Correa aproveitou a ocasião 
para convidar todos os presentes a compa-
recerem à próxima edição do evento, que 
será realizada entre os dias 11 e 13 de se-
tembro de 2014. 

Conferências
“Saúde mental no contexto da política 

pública em Minas Gerais” foi o tema da 
conferência de Antônio Marques, que apre-
sentou o modelo de gestão do governo de 
Minas. Segundo ele, o tema da saúde men-
tal se faz presente na agenda do governo, 
buscando a gestão baseada em evidências 
por meio das Redes de Atenção à Saúde. 

Encerrando as atividades da noite, 
Antônio Geraldo falou sobre a “Psiquia-
tria, a sociedade e a psicofobia: o que 
temos que fazer?” Para o presidente da 
ABP, não é possível trabalhar com ide-
ologia, mas sim com a ciência, ou seja, 
com a epidemiologia: “O Brasil não pos-
sui um sistema ambulatorial, que é mais 
barato e mais viável para o governo. Por 
isso, precisamos das Redes de Atenção à 
Saúde Mental para trabalharmos com as 
evidências e buscarmos resultados.” Con-
cluiu a apresentação, afirmando que a so-
lução está nas políticas públicas de saúde 
fundamentadas, resolutivas, humanitá-
rias, justas e priorizadas.

Participaram da composição da mesa, o presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, Maurício Leão; o presidente da XV edição do 
Congresso Mineiro, Humberto Correa; o Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, Antônio Marques; o presidente da Associação 
Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo; o presidente da AMMG, Lincoln Ferreira; o representante do Conselho Regional de Medicina 
de Minas Gerais (CRM-MG), Conselheiro Geraldo Borges Jr.; o diretor da Regional Sudeste da ABP, Marcos Gebara; o presidente da 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Antônio Martins; o diretor da Faculdade de Medicina da UFMG, Francisco 
José Penna; a presidente da Associação de Psiquiatria do Rio de Janeiro, Fátima Vasconcelos; o presidente da Associação de Psiquiatria do 
Espírito Santo, Fausto Amarante; o presidente da Associação Acadêmica de Minas Gerais, Alan de Freitas; e, representando o presidente do 
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed), Eduardo Almeida
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Psiquiatria no interior de Minas 
A situação da saúde mental no in-

terior de Minas Gerais foi tema de uma 
mesa redonda que discutiu os problemas 
enfrentados nas regiões da Zona da Mata, 
Sul de Minas e Triângulo Mineiro.  Bruno 
de Souza Cruz, presidente da Associação 
de Psiquiatria de Juiz de Fora, levantou as 
peculiaridades da Zona da Mata, que pos-
sui 143 municípios. Segundo ele, a região 
conta com 81 psiquiatras; desse total, 80% 
concentrados em Juiz de Fora: “Carecemos 
de profissionais. Para se ter uma ideia, não 
há psiquiatra 24 horas no serviço de pronto 
socorro.” 

Ricardo de Carvalho, professor da Uni-
versidade de Uberlândia, abordou aspec-
tos da rede municipal de saúde mental das 

Sábado

principais cidades da região do Triângulo, 
como: Patrocínio, Ituiutaba, Araguari, Pa-
tos de Minas, Araxá, Uberaba e Uberlândia. 

 “Em Lavras, a proximidade física com 
Barbacena gera preconceitos”, disse Hugo 

Ricardo de 
Carvalho, 
Hugo Teixeira, 
Bruno de 
Sousa

Teixeira, psiquiatra clínico, representante 
do Sul de Minas. Para ele, são muitas as pe-
culiaridades de se trabalhar em uma cidade 
pequena, de região ruralista e com valores 
cristãos católicos enraizados. 

Estudos e diagnóstico do TDAH 
Os psiquiatras Guilherme Polanczyk 

(USP), Eugênio Horácio Grevet (UFRS) 
e Antônio Alvim Soares (UFMG) foram 
os responsáveis por expor para os partici-
pantes sobre o diagnóstico diferencial do 
Transtorno de Déficit de Atenção com Hi-
peratividade (TDAH) e os novos critérios 
do Dicionário de Saúde Mental (DSM-5).

 Guilherme Polanczyk apresentou os 
dados que suportam as novas modifica-
ções, o que elas vão trazer e o que ainda 
pode ser mudado futuramente no diagnós-
tico do TDAH. Segundo o estudo mostrado 
pelo especialista, as mudanças no DSM-5 
demonstram um estudo mais apurado dos 
diagnósticos da doença em adultos, dife-
rente do que foi feito em edições anteriores 
do dicionário. A doença apresenta um pa-
drão persistente de desatenção e/ou hipe-
ratividade, que interfere no funcionamento 
ou desenvolvimento de uma pessoa.

 O psiquiatra Eugênio Grevet, que é 
presidente da Associação de Psiquiatria do 
Rio Grande do Sul, exaltou a importância 
das discussões nos congressos. “Este tipo 
de jornada é muito importante por falar-
mos com os colegas de profissão, estabele-
cermos vínculos e fazermos uma educação 
médica continuada”, disse Grevet, que falou 
sobre TDAH e as dependências químicas.

O membro da diretoria da Associação 
Mineira de Psiquiatria, Antônio Alvim 
Soares, fechou a mesa redonda falando do 
TDAH sob o aspecto da genética. O estu-
do apresentado mostrou um foco maior 
nas pesquisas do que em questões clínicas 
como foi feito nas duas palestras anterio-
res.

“Este evento é muito importante para 
estabelecermos vínculos e fazermos uma 
educação médica continuada”, Eugênio 
Grevet (RS)

Antônio Alvim (AMP) 

O transtorno bipolar foi debatido no teatro  Oromar Moreira. ‘Transtorno bipolar, 
álcool e HIV ’ e ‘Evolução do conceito do TAB’, foram os temas apresentados por Fábio 
Gomes (UFCE) e Ângela Scippa (UFBA).  A ‘Neuromodulação: aplicações clínicas e 
em pesquisa’ foi tema da conferência de Marco Aurélio Romano-silva (UFMG).

Teatro Oromar Moreira

Flávio  
Kapczinski 

(UFRS) 
falou sobre a 

“neuroprogressão 
e estadiamento 

no transtorno 
bipolar”
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Interdisciplinar

Psiquiatria e outras especialidades médicas
Para reforçar a necessidade de uma maior integração entre as especialidades médicas, o XV Congresso Mineiro de 

Psiquiatria ofereceu a oportunidade de os participantes tratarem do assunto com médicos especialistas em outras áreas.

Endocrinologia
Quem falou sobre endocri-

nopatias e repercussões psiqui-
átricas foi o endocrinologista 
Gustavo Cancela. Durante a 
apresentação, destacou algu-
mas doenças endocrinológicas 
que podem estar associadas às 
doenças psiquiátricas, com o 
objetivo de esclarecer aos par-
ticipantes as ligações entre as 
doenças. A alteração de tireoide 
foi uma das citadas. Essa doen-
ça pode causar algumas síndro-
mes psiquiátricas como a de-
pressão, psicose esquizoafetiva, 
distúrbio bipolar e demência. 

Reumatologia
A reumatologista e profes-

sora da UFMG, Gilda Ferreira, falou 
sobre a doença de lupus, a depressão 
e a ansiedade. O lupus é uma doença 
autoimune crônica, com prevalência 
de 40 a 50 a cada 100 mil pessoas, mas, 
segundo a médica, essa prevalência 
está aumentando muito, acometendo 
mulheres jovens na idade fértil.  

Geriatria
A geriatra Maria Camargos debateu 

o delirium no hospital geral. Esse trans-
torno neuropsiquiátrico é uma mani-
festação considerada urgência médica, 
prevalente em idosos, principalmente 
em pós-operatórios: “É importante o 
trabalho em parceria do geriatra com o 
psiquiatra. A troca de opinião, avaliação 
da medicação, discussão de casos e as 
atitudes que serão tomadas com aquele 
paciente idoso. A nossa população en-
velheceu muito rápido e alguns profis-
sionais não estão preparados para lidar 
com essa situação”, ressalta.

Oftalmologia
A oftalmologista Luciene Chaves 

falou sobre a baixa visão e a depressão. 

Segundo estudos da Organização Mun-
dial de Saúde (dados de 2010), existem 
no mundo cerca de 285 milhões de de-
ficientes visuais, sendo 39 milhões de 
cegos e 246 milhões de pessoas com 
baixa visão: “20% das cegueiras já insta-
ladas são recuperáveis e 70% a 80% das 
crianças diagnosticadas como cegas têm 

resíduo visual, que também pode ser 
tratado.”

Ginecologia
O obstetra e professor da UFMG, 

Antônio Carlos Cabral, participou da 
mesa redonda “Saúde mental da mu-
lher” e falou da visão do ginecologista 
sobre a depressão pós-parto. Estudos re-
alizados na universidade mostram que 
há uma ligação da depressão pós-parto, 
ou puerpério, com o período pré-mens-
trual. As mulheres que apresentaram 
maior tensão pré-menstrual são mais 
propensas a terem um quadro de de-
pressão após darem à luz. 

Cirurgia Plástica
A obesidade é um importante tema 

em termos de saúde pública e não deve 
ser encarado somente como um pro-
blema endocrinológico, mas principal-
mente, como um problema psíquico que 
causa ansiedade, depressão e problemas 
de baixa autoestima. Uma das saídas 
utilizadas pela medicina para solucionar 

Gilda Ferreira fala sobre lupus e ansiedade

Luciene Fernandes Continua na página 8
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Homenagens

esse problema é a cirurgia bariátrica, 
mas é necessária uma preparação psi-
cológica e física antes de passar pela 
cirurgia. 

“Se o paciente não mudar os hábi-
tos, certamente, após a cirurgia, ele vai 

Maria de Fátima 
(RJ), Isabel Correa 
(UFMG), Marco 
Túlio (UFMG), 
Gustavo Coutinho 
(UFMG)

Durante o evento, a diretoria da AMP homenageou psiquiatras mineiros que 
trilham carreiras de sucesso no país e no exterior, defendendo a especialidade, a 
valorização profissional e a atenção ao doente mental. 

Jair Soares, 
Universidade do 

Texas (EUA)

“Mineiro de 
destaque mundial 

por suas pesquisas 
em psiquiatria”

Antônio             
Geraldo da Silva, 
presidente da 
ABP

“Mineiro que 
empreende 
vitoriosa luta pela 
valorização do 
médico psiquiatra 
no Brasil”

Antônio Jorge de 
Souza Marques, 

Secretário Estadual 
de Saúde de               

Minas Gerais

“Colega que defen-
de o psiquiatra e a 

atenção integral ao 
doente mental”

João Romildo 
Bueno, diretor 
tesoureiro da 
ABP

“Mineiro 
com carreira 
acadêmica e 
associativa de 
destaque na 
Psiquiatria 
Mundial”

voltar a ganhar peso”, disse o cirurgião 
plástico e professor da UFMG Marco 
Túlio Diniz. Somente no ano passado 
foram realizadas mais de 80 mil cirur-
gias bariátricas no Brasil.

A psiquiatra da Santa Casa do Rio 

de Janeiro, Maria de Fátima Viana de 
Vasconcellos, falou de outros transtor-
nos alimentares como a anorexia, buli-
mia, transtornos da compulsão alimen-
tar periódica e a síndrome alimentar 
noturna. 
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Depoimentos

Tabagismo“Evento extremamente interessante. 
Além de aulas bastante atualizadas, tive a 
oportunidade de discutir sobre parcerias 
de pesquisas entre centros universitários.”

Ângela Scippa (UFBA)

“O que me atraiu mais foi a Psiquiatria 
Forense. Gostei muito dos temas e tem 
atendido à expectativa.”

Simone Caldeira (BH), psiquiatra

“O congresso é o de maior público. 
Tem representantes de todas as associa-
ções, de todas as federadas e acho que é a 
primeira vez que isso acontece.”

Alan de Freitas, presidente da 
AAPMG

“Os temas das palestras foram muito 
bem escolhidos e as aulas têm começado 
pontualmente.”

Cristiane Amorim (BH), médica, 
pós-graduação em Psiquiatria

“As áreas terapêuticas lidam com a 
questão da formação multidisciplinar. 
Nossos alunos têm disciplinas específicas 
em psiquiatria. É importante mostrar os 
caminhos para uma melhor interação en-
tre as áreas.” 

Cibele Loureiro, musicoterapeuta/ 
UFMG

“Estamos concorrendo com a Copa 
das Confederações e com outros congres-
sos ocorrendo ao mesmo tempo e, ainda 
assim, temos um público excepcional e o 
conteúdo vem melhorando ano a ano.”

Marcos Gebara, diretor da Regional 
Sudeste da ABP

“Está tudo maravilhoso! Uma excelen-
te participação no congresso e no Simpó-
sio Internacional de Drogas. A comissão 
está de parabéns!”

Fausto Amarante, presidente da As-
sociação de Psiquiatria do Espírito San-
to

“Dentro da minha área de interesse 
está sendo muito proveitoso!’,

Rômulo Dias (BH), Terapeuta Ocu-
pacional

“Excelente organização! Salas aco-
modavam bem os congressistas e os pa-
lestrantes contavam com apoio bastante 
adequado para as suas exposições. Como 
palestrante, me senti muito bem recebido 
e à vontade para a exposição das minhas 
opiniões e experiências.”

Amaury Cantilino (UFPE)

Internacionais

No dia 28 de junho, os congressistas 
tiveram a oportunidade de acompanhar 
a palestra do clínico geral e professor da 
Universidade de Oxford (Inglaterra), Paul 
Aveyard, que tratou do tema “Brief smoking 
cassation intervetions: results and perspecti-
ves”. 

O especialista abordou a importância 
de o médico trazer à tona a questão do 
tabagismo com o paciente, levantando os 
benefícios de se parar de fumar. É impor-
tante oferecer as opções de tratamento ao 
paciente, mesmo quando ele não manifesta 
o desejo em largar o vício, pois, assim, po-
de-se criar uma necessidade ou desejo que 
até então não existiam.

“É preciso também avaliar se a pessoa 
está preparada para parar de fumar. Os psi-
quiatras devem sempre perguntar sobre o 
vício, aconselhar o paciente, avaliar se ele 
está interessado a parar e auxiliá-lo nesse 
processo.” 

Transtorno Bipolar
O professor de psiquiatria e ciências do 

comportamento da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Texas (EUA), Jair Soa-
res, foi um dos palestrantes do último dia do 
XV Congresso Mineiro de Psiquiatria e fa-
lou para os participantes sobre “Transtorno 
afetivo bipolar: considerações diagnósticas, 
mecanismos e possibilidades terapêuticas”.

O transtorno bipolar é uma grave do-
ença psíquica e, segundo a Associação Bra-
sileira de Psiquiatria (ABP), afeta cerca de 
3% da população brasileira. O professor 
Jair Soares apresentou alguns trabalhos 
desenvolvidos nos Estados Unidos junto a 
pacientes que sofrem do transtorno. Segun-
do esses estudos, o transtorno bipolar pode 
estar ligado a alguns fatores, por exemplo: 
fatores genéticos e traumas vividos na in-

fância podem fazer com que este indivíduo 
tenha uma predisposição para desenvolver 
a doença. 

A doença causa uma mudança drástica 
no humor da pessoa, passando pela euforia 
e a depressão, que, segundo Jair Soares, é a 
principal responsável por atrapalhar a vida 
dos pacientes. Entretanto: “Há uma explo-
são de ferramentas novas da neurociência 
que contribuem muito, além da formação 
adequada, dando metodologia e possibili-
tando uma melhor pesquisa. A nossa pro-
fissão está ficando diversificada e abrangen-
te, possibilitando pesquisar essas doenças 
de uma forma que não existia anteriormen-
te”, disse o médico, que é pesquisador re-
nomado no país e no exterior, de pacientes 
com transtorno bipolar.

Paul Aveyard falou sobre os problemas do 
tabagismo no XV Congresso Mineiro e no 
I Simpósio Internacional de Pesquisa em 
Dependências Químicas e Comportamentais

“Em dez 
anos, terão 
diagnósticos 
e marcadores 
mais específicos 
que ajudarão 
no tratamento 
da doença”, Jair 
Soares
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Psiquiatria e Cinema

Diversidade

“A intersecção entre psiquiatria e cine-
ma ainda apresenta um longo caminho a ser 
percorrido. No entanto, categorias básicas 
como conceitos e imagens permitem cer-
tos momentos de identificação com o cine-
ma, principalmente, quando a psiquiatria 
mostra ou faz emergir o seu caráter afetivo 
e mais expressivo”, afirmou o professor da 
UFMG, José Cavalheiro, que apresentou o 

Psicologia do gênero
“Há diferenças entre homens e mulheres?” Amaury 

Cantilino (UFPE) provou que sim, apesar de, segundo 
ele, existirem muito mais semelhanças do que diferen-
ças. Sua aula foi iniciada com a distinção entre a discri-
minação sexual (situação na qual se faz um tratamento 
diferenciado devido ao sexo) e o sexismo (componente 
afetivo feminino da discriminação sexual).

Cantilino apresentou as principais diferenças cog-
nitivas: habilidades cognitivas, percepção espacial, me-
mória de identidade de objeto, habilidades matemáti-
cas, habilidades verbais, dentre outros. Quanto ao sexo, 
apontou que o que o homem busca em uma mulher é 
diferente do que uma mulher busca em um homem, 
diferenciando, dessa forma, o comportamento sexual.

cineasta sueco Ingmar Bergman, com cenas 
do filme Cenas de um casamento. 

O diretor italiano Frederico Fellini foi o 
escolhido de Humberto Correa (AMP) que, 
há alguns anos, foi crítico de cinema nos jor-
nais Estado de Minas e no, já extinto, Diário 
da Tarde. O polonês Roman Polanski foi o 
cineasta escolhido por Miriam Gorender 
(UFBA). 

José Cavalheiro (UFMG), Itamar Sardinha (UFMG), Miriam Gorender (UFBA), Humberto 
Correa (AMP, UFMG)

Amaury Cantilino (UFPE) 
mostrou as diferenças e 
semelhanças entre os sexos

Premiação

A AMP premiou os três melhores tra-
balhos científicos apresentados no con-
gresso. Alexandre Aguiar, membro da 
diretoria, anunciou os vencedores e entre-
gou os certificados. 

Maria Glória recebe o certificado de 
melhor pôster “Tomada de decisão e 
impulsividade em dependentes químicos”

“Síndrome de cotard – um caso clássico”, 
de autoria de Paula Januzzi, foi escolhido o 
melhor caso clínico

Luciana Rodrigues recebe o certificado 
de trabalho de pesquisa original sobre 
o “transtorno depressivo maior (TDM) 
em pacientes com hepatite C crônica: 
prevalência e fatores de risco”

João Gabriel, 
coordenador 
da mesa, 
Danusa 
Soares, 
Maicon 
Albuquerque, 
Guilherme 
Menezes

Educação Física
“Atividade física e saúde mental” foi o 

tema debatido pelos professores da UFMG, 
Danusa Soares e Guilherme Menezes, junta-
mente, com Maicon Albuquerque, professor 

da Universidade Federal de Viçosa. Mecanis-
mos de recompensa, comportamento motor 
e o papel da atividade física nos transtornos 
psiquiátricos foram os assuntos apresentados. 
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Diversidade

Direito e Psiquiatria 
A psiquiatria em relação à justiça é 

utilizada como ferramenta para ajudar 
no julgamento de cidadãos que acabam 
passando por processos judiciais. O 
psiquiatra atua como perito e é respon-
sável por fornecer informações rele-
vantes para formar a convicção do juiz 
sobre os elementos necessários para a 
decisão de uma causa. O trabalho tem 
que ser detalhado e quanto mais justifi-
cado, mais credibilidade. 

O psiquiatra e perito do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, Gustavo 
Kascher, juntamente com a psiquiatra 
forense do estado do Rio de Janeiro, Ká-

tia Mecler, falaram sobre a perícia em 
psiquiatria e Medidas de segurança no 
Brasil. “A imparcialidade do perito deve 
ser sempre preservada e seu trabalho 
tem que ser em busca da objetividade e 
da neutralidade. É inaceitável do ponto 
de vista da ética médica, que o perito se 
beneficie financeiramente com o ganho 
da causa, o que é comum no ambiente 
jurista”, explica Gustavo Kascher. 

Também foi apresentado na mes-
ma mesa redonda, um estudo preli-
minar sobre a vitimização do doente 
mental pelo presidente da Associação 
Acadêmica Psiquiatra de Minas Ge-

rais, Alan de Freitas Passos. O estudo 
trata da exposição que o doente men-
tal tem a atos violentos, podendo ser 
atos com violência física ou fraudes e 
apropriação indébita. “A desospitali-
zação selvagem que está sendo feita 
em nosso país expõe os doentes men-
tais a essa vitimização. Um indivíduo 
com dromomania, se em tratamento, 
não morreria atropelado na beira da 
estrada. Se um indivíduo que sofre de 
gatismo ou suinismo, se estivesse se 
tratando adequadamente não morre-
ria com uma infecção”, ressalta o mé-
dico. 

Internação médica por dependência química 
A internação por dependência química ainda é um assunto 

tanto quanto polêmico na sociedade atual. Qual é o limite entre 
um usuário que causa ou não danos para as pessoas de seu meio 
social e para si mesmo. O psiquiatra e professor de psiquiatria 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Osvaldo Luiz 
Saide, falou no congresso sobre o assunto. 

Segundo o médico muitos casos de internação devem ir para 
os hospitais gerais, por serem casos de problemas clínicos, como 
uma intoxicação grave, síndrome de abstinência dentre outros 
que precisem de atendimento médico de urgência por complica-
ções clínicas. 

“Os pacientes que apresentam quadro para uma internação 
em uma clínica, ou outras instituições psiquiátricas, geralmente 
apresentam abstinência grave, fissura incontrolável, transtornos 
psicóticos, risco de suicídio e síndrome depressiva”, disse o espe-
cialista. Segundo Saide, é fundamental para a recuperação desse 
paciente que haja o acompanhamento médico para a desintoxi-
cação, redução da abstinência e redução das complicações físicas. 

Alan de Freitas (AAPMG) Auditório cheio na palestra de Gustavo Kascher (MG)

Osvaldo Saide (RJ)
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Lançado o Congresso Mineiro de 2014!

Aguarde!

Durante o evento, a diretoria da AMP realizou uma pro-
moção beneficiando os psiquiatras associados. Os sócios 
quites com a AMP, AMMG e ABP tiveram a oportunidade 
de realizar, gratuitamente, sua inscrição para o XVI Con-

gresso Mineiro de Psiquiatria, que será realizado entre os 
dias 11 e 13 de setembro de 2014, na sede da AMMG. Ao 
todo, 31 associados foram ao estande da AMP e garantiram 
a sua vaga.

Depoimentos

 “Achei ótimo essa oportunidade! Estimula o estudo 
e a educação continuada.”

Sílvia Marzano (Formiga/MG)

“É um incentivo para que o associado esteja sempre 
quite com a AMP.”

Wagner Meneses (Montes Claros/MG)

“Acho interessante, pois além de já ter feito a inscri-
ção gratuita para o próximo Congresso Mineiro, tive 
desconto na inscrição para o Congresso Brasileiro.”

Liza Munique (Betim/MG)

Expositores, Patrocinadores e 
Apoiadores

A AMP agradece a todos os parceiros que contribuíram para o sucesso do  XV Congresso Mineiro de Psiquiatria. 

• Aspen Pharma
• Sanofi
• Nova Química
• Art med
• Aché
• Servier
• GSK
• Torrent
• E M S
• Jansen
• Sociedade Brasileira de     
Neuropsicologia
• Abranec
• CRM MG

• AMMG
• APES
• APERJ
• Secretaria Estadual de 
Saúde
• SAM
• AAP MG
• Sociedade de 
Neuropsiquatria de         
Minas Gerais
• CRR
• Unimed BH
• Associação de Psiquiatria 
de Juiz de Fora


