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Simpósio Internacional de Drogas lota auditório

Como atividade pré-Congresso, a AMP realizou, no dia 27 em 2007 pelo psiquiatra Valdir Campos do Ambulatório de 
de junho, em parceria com o Centro Regional de Referência Dependência Química da UFMG. Esse jovem é, normalmente, 
em Drogas da Universidade Federal de Minas Gerais solteiro, e com curso superior. No Brasil, em 2010, morreram 
(CRR/UFMG), o I Simpósio Internacional de Pesquisa em em acidentes de trânsito, 40.610 pessoas: metade desse 
Dependências Químicas e Comportamentais. número estava voltando de festas ou bares entre meia noite e 

6h da manhã. A Lei Seca de 2012 diminuiu os índices de O coordenador do CRR, Frederico Garcia, abriu o evento e 
acidentes – de 38% para 19% em BH – mas o psiquiatra alerta apresentou o trabalho realizado pelo Centro, que tem o 
que é preciso reforçar a regulamentação da venda de bebida, objetivo de capacitar profissionais ligados à assistência de 
as campanhas, as blitzen, as leis de trânsito e fazer pesquisas.usuários de drogas e seus familiares. Também falou sobre o 

site da instituição ( ), que, ainda Internacional
este mês, entrará no ar. O destaque da programação ficou por conta da aula de 

Política Nacional sobre Drogas Paul Aveyard, Universidade de Oxford (Inglaterra), que falou 
sobre 'os benefícios da interrupção do uso do tabaco em O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo 
pacientes com doenças mentais e dependências químicas'. Horizonte (CMPD BH) foi representado por Márcia Cristina 
“Todos sabem que fumar é prejudicial, mas desconhecem a Alves, sua ex-presidente. Segundo ela, as políticas sobre 
diferença que faz se uma pessoa que fuma há muito tempo drogas são de extrema importância para a efetivação das 
deixa de fumar”, destacou.políticas públicas e o programa municipal de política sobre 

drogas possui oito secretárias envolvidas no apoio, preven-
ção, tratamento e reinserção social do usuário de álcool e 
outras drogas. 

Perspectivas

A psicóloga e fisioterapeuta de família Roberta Payá, da 
Unidade de Álcool e Drogas da Universidade Federal de São 
Paulo, abordou o tema 'Terapias e dinâmicas de grupo no 
contexto de Álcool e Substâncias Ilícitas'. Para ela, a psicotera-
pia é uma técnica popular que reforça a identidade do 
paciente, efetiva no tratamento de dependentes químicos 
facilitando sua reinserção social.  

Álcool

O álcool ao volante está matando os jovens entre 18 a 30 
anos em Belo Horizonte. Os dados são de uma pesquisa feita 

www.crr.medicina.ufmg.br
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Congresso Mineiro: melhores momentos

Durante os dias 27, 28 e 29 de junho, cerca de 850 Associação de Psiquiatria de Juiz de Fora, levantou as peculia-
psiquiatras e demais profissionais da saúde se reuniram na ridades da Zona da Mata, que conta com 143 municípios e 
seda da AMMG para acompanhar a programação do XV com mais de 2 
Congresso Mineiro de Psiquiatria/ IX Jornada Sudeste de milhões de habitan-
Psiquiatria. tes. Segundo ele, a 

região conta com a Confira alguns destaques da programação:
a tuação  de  81  

Jornada Acadêmica de Saúde Mental psiquiatras, sendo 
80% concentrado Esta foi a 10ª Jornada Acadêmica, formada por estudantes 
em Juiz de Fora. da Faculdade de Medicina da UNFMG e da Faculdade de 
“ U m  n ú m e r o  Ciências Médicas de Minas Gerais. Para a grade científica do 
grande de pessoas Congresso, foram selecionados os três trabalhos premiados 
vão a Juiz de Fora a da última Jornada: 'Crack: abuso como causa da psicopatolo-
procura dos nossos gias e exclusão social', 'Aspectos epidemológicos da depressão 
serviços particula-no mundo moderno: aumento da incidência ou mudanças no 

res, mas carecemos de profissionais. Para se ter uma ideia, não diagnóstico?' e 'Principais transtornos sexuais: prevalência e 
há psiquiatra 24 horas no serviço de pronto socorro”. diagnóstico'.

Tabagismo

No dia 28 de junho, os congressistas tiveram a oportunida-
de de acompanhar a palestra do clínico geral e professor da 
Universidade de Oxofrd (Ingalterra), Paul Aveyard, que tratou 
do tema 'Brief smoking cassation intervetions: results and 
perspectives'. 

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

Saúde Mental Pública 

Um dos destaques da programação do 1º dia foi a mesa 
redonda que debateu a 'Saúde Mental Pública em Minas 
Gerais', que contou com a participação de Tanit Sarsur, 
coordenadora de Saúde Mental da Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais; Maurício Leão, diretor do Instituto 
Raul Soares e presidente da AMP;  e Augusto Nunes, vice-
diretor da Escola  da Saúde Pública de Minas Gerais. 

Transtorno Bipolar

O professor de psiquiatria e ciências do comportamento 
na Faculdade de Medicina da Universidade do Texas (EUA), Jair 
Soares, foi um dos palestrantes do último dia do XV 
Congresso Mineiro de Psiquiatria e falou para os participantes 
sobre Transtorno Afetivo Bipolar: Considerações Diagnós-
t i cas ,  Mecan i smos  e  
Possibilidades Terapêuticas. 
A doença causa uma 
mudança drást ica no 
humor da pessoa, passando Psiquiatria no interior de Minas 
pela euforia e a depressão, 

A situação da saúde mental no interior de Minas Gerais foi que, segundo Jair Soares, é 
tema de uma mesa redonda que discutiu os problemas a principal responsável por 
enfrentados nas regiões da Zona da Mata, Sul de Minas e atrapalhar a vida dos 
Triângulo Mineiro. Bruno de Souza Cruz, presidente da pacientes. 
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