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Já conhece os convidados internacionais?

O XV Congresso Mineiro de Psiquiatria trará a Belo 
Horizonte palestrantes conhecidos mundialmente. 

Veja só:

Gustavo Turecki (Canadá) 

MD PhD é Professor de Psiquiatria e Genética 
Humana na Universiade McGill, em Montreal. 
Um dos principais especialistas mundiais em 
pesquisa sobre depressão e suicídio.

Jair Soares (Estados Unidos)

Atual chefe do departamento de Psiquiatria e 
Ciências do Comportamento da faculdade de 

Pedro Ruiz (Estados Unidos) 
Medicina da Universidade do Texas. É um dos 

Presidente da Associação Mundial de principais especialistas mundiais em transtorno 
Psiquiatria. Foi professor do Departamento de bipolar, se dedicando particularmente a estudos 
Psiquiatria da Universidade do Texas e diretor do de neuroimagem.
Albert Einstein College of Medicine em Nova York.

Paul Aveyard (Inglaterra)

Professor de Medicina Comportamental da 
Universidade de Oxford. Especialista em depen-
dências químicas e em adoção de estratégias para 
cessação do uso de tabaco. 

 
Montes Claros promove Seminário 

sobre Saúde Mental

 
Perda na psiquiatria

A psiquiatria mineira perdeu recentemente  o profes- IPSEMG e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina 
sor  Sylvio Magalhães Velloso, falecido nesta semana. Ex- de Minas Gerais,o professor era psiquiatra de grande 
chefe da Unidade de Psiquiatria do IPSEMG, ex- prestígio entre os colegas e deixa um enorme legado 
coordenador do Curso de Especialização em Psiquiatria do profissional e pessoal.

Aqui você encontra as últimas 
participações da Psiquiatria na mídia

- Qual o limite para o amor ao animal de estimação? Paulo Repsold, da AMP, fala a respeito ao jornal Hoje em Dia 

Clique  aqui  e  leia

ABENEPI

XXXI Congresso Brasileiro de Psiquiatria

IX Jornada Sudeste /XV Congresso Mineiro de 
Psiquiatria

Data:  29/05 a 1/06/13
Local: Minascentro, Belo Horizonte
Informações: 

Realização: Associação Brasileira de Psiquiatria

Data: 23/10 a 26/10/13

Data: 27/06 a 29/06/13 Local: Curitiba – PR

Local: Belo Horizonte -MG Informações: 

Informações: 

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

www.cbpabp.org.br

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

O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, A “Situação da Saúde Mental em Montes Claros”, a “Rede 
Antônio Geraldo da Silva, e o presidente da Associação de Assistência Psicossocial à Saúde Mental na Região Macro 
Mineira de Psiquiatria, Maurício Leão, estiveram no último dia Norte de Minas” e “Saúde Mental, Realidade e Perspectivas 
10 de maio em Montes Claros para participar do Seminário para uma Política de Saúde Mental” foram alguns dos temas 
sobre a Saúde Mental no Norte de Minas. O evento foi abordados durante o Seminário, que reuniu  pessoas ligadas à 
proposto e realizado pela Comissão de Saúde da Câmara área da saúde mental na região. Entre os palestrantes estavam 
Municipal de Montes Claros e a Escola do Legislativo e contou  a coordenadora da Saúde Mental do Norte de Minas, Ana 
com a presença de várias autoridades, entre elas o prefeito de Cristina Couto Amorim e o presidente da Associação Brasileira 
Montes Claros, Ruy Adriano Borges Muniz. de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva. 

 
Estresse Pós-Traumático é tema 

de palestra na UFMG
Com a sala18 da Faculdade de Medicina da UFMG  lotada  intensidade para o ser humano não são as catástrofes 

de estudantes, residentes de psquiatria, psiquiatras e psicólo- naturais, como muitos podem pensar, mas sim as agressões 
gos, a professora Cíntia Fuzikawa iniciou sua palestra na físicas, entre elas aquelas de origem sexual, como os estupros, 
quinta-feira,16 de maio. O assunto Transtorno do Estresse Pós- por exemplo.
Traumático foi o tema escolhido por ela. Inicialmente,  Cíntia Fuzikawa é psiquiatra, professora adjunta do 
lembrou o histórico da espécie humana, que ao longo de sua Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da 
existência desenvolveu um sistema de defesa para preservação UFMG e  coordenadora dos Ambulatórios de Transtornos de 
da espécie. Segundo a professora, o  ser humano foi dotado Ansiedade e do Trauma do Serviço de Psiquiatria do HC-UFMG
de um sistema evolutivo de avaliação de ameaças, que  
desencadeia quatro respostas ao trauma: alerta, fuga, luta e 
imobilidade. 

Quando a pessoa passa por um trauma importante, uma 
série de ações no sistema em seu cérebro é colocada em ação 
para a sua defesa, inclusive a liberação de hormônios. Mesmo 
com toda essa “proteção”, em alguns casos o trauma não é 
revertido e as pessoas não conseguem voltar ao equilíbrio. 
Para  Cíntia, existem fatores de vulnerabilidade do TEPT, tais 
como tipos de traumas (intensidade), fatores genéticos, 
transtornos mentais e o próprio  ambiente onde a pessoa vive. 
Ela levantou, ainda, em sua palestra os diversos aspectos 
neurobiológicos que incapacitam o paciente com TEPT de 
voltar ao seu equilíbrio.

“A duração do TEPT pode ser reduzida pelo tratamento, 
mas cerca de um terço das pessoas não se recupera totalmen-
te”, diz a médica. Segundo ela, os maiores traumas em 

Dá um like! 
Siga a AMP nas redes sociais.  

Mais uma ferramenta de comuni-
cação rápida e eficaz entre você e a 
AMP!
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Endereço: Avenida João Pinheiro, nº 161 Sala T08 - Centro - Cep: 30130-180 BH - MG. Telefone 31 (31) 3213-7457 / Skype: AMP-MG

Despedida

AMP na mídia
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Garanta sua vaga! veja a 
programação preliminar do evento, conheça os 
convidados internacionais e inscreva-se!

 , CLIQUE AQUI

Evento

Redes Sociais

Facebook Twitter  

Confira os eventos que irão acontecer 

http://clipping.interclipnet.com.br/interclipping1/conteudo/clipvisu.php?prm1%5b%5d=105613&prm2%5b%5d=pmoc
http://abenepi.com.br/congresso2013/
http://www.psiquiatria2013.com.br/site/
http://www.cbpabp.org.br
http://www.psiquiatria2013.com.br/site/
https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-Mineira-de-Psiquiatria/193706877428668
https://twitter.com/ampsiquiatria
https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-Mineira-de-Psiquiatria/193706877428668
https://twitter.com/ampsiquiatria
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