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Lutando contra o estigma: uma barreira importante 
para a prevenção do suicídio

I Simpósio Dia Mundial de Prevenção do Suicídio: 10 de setembro

A cada ano, cerca de um milhão de pessoas morrem por É preciso aperfeiçoar o diagnóstico, manejo e prevenção 
do comportamento suicida.suicídio em todo o mundo. No Brasil, estima-se em dez mil 

Palestra aberta a população, no dia 10/09, às 19h.mortes anuais.

Destaque

XI Jornada de Psiquiatria da APRS

XXXI Congresso Brasileiro de PsiquiatriaData: 5 a 7 de setembro de 2013
Local: centro de Eventos do Hotel Serrano em Gramado –

Realização: Associação Brasileira de PsiquiatriaInformações: 

Data: 23/10  a 26/10/13

Local: Curitiba – PRData: 10 e 11 de setembro

Informações: Local: Faculdade de Medicina da UFMG e sede da AMMG

Informações: 

www.jornadaaprs.org.br

www.cbpabp.org.br

www.ampmg.org.br

I Simpósio do Dia Mundial de Combate ao Suicídio

Agenda Confira os eventos que irão acontecer 

 
Supervisão na infância e adolescência 

é debatida na ESP-MG
Com objetivo de debater a supervisão clínica e institucio- municípios mineiros não somente a doença mental, mas 

nal da saúde mental na infância e adolescência, cerca de 90 principalmente, a prevenção dessa doença e a promoção da 
profissionais de 30 municípios compareceram no dia 26 de saúde mental.
agosto ao terceiro evento “Encontros ESP-MG 2013 – 
Supervisão clínica e institucional em saúde mental” realizado 
pela Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-
MG) em seu auditório.

Com o tema “Supervisão na Infância e Adolescência”, os 
palestrantes foram o professor da Universidade de São Paulo 
(USP), Francisco Baptista Assumpção, e o vice-presidente da 
Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil 
(ABENEPI), José Belizário Filho, que falaram, respectivamente, 
sobre “Conceito, clínica e instituição” e “Prevenção, cuidado e 
Inclusão”.

O vice-diretor da ESP-MG, Augusto Nunes, destaca a 
importância da participação dos profissionais no evento. “A 
temática da supervisão na infância e adolescência é importan-
te e provoca bons debates. Estamos construindo uma agenda 
diferenciada na saúde mental”.

Para Maurício Leão, presidente da AMP, foi uma iniciativa 
fundamental da ESP-MG, que debateu junto às lideranças dos 

Clique Aqui para continuar lendo

Infância e Adolescência

Maurício Leão representou a AMP no encontro 

 
Minas na Jornada Nordestina de Psiquiatria

A VI Jornada Nordestina de Psiquiatria, XXX Jornada 
Pernambucana de Psiquiatria e o IV Simpósio Brasileiro de 
Saúde Mental da Mulher aconteceram em Porto de Galinhas, 
entre os dias 16 a 18 de agosto. O tema deste ano foi “Psiquia-
tria: Atualidades e Perspectivas”. 

Psiquiatras da ABP de todo o país debateram temas atuais 
e tradicionais da psiquiatria, como as políticas públicas em 
saúde mental, transtornos de personalidade no DSM-V, 
ciência e ética em psiquiatria, transtorno bipolar na gravidez, 
dentre outros. O vice-presidente da AMP, Humberto Corrêa 
representou a Associação na grade científica, ministrando a 
aula “tentativa de suicídio”, no último dia do evento. 

Para Marco Antônio Souza Leão Santos, presidente da 
Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, o evento proporcio-
nou uma oportunidade de integração e fortalecimento entre 
colegas e diversas áreas da especialidade. 

Fique por dentro
Jan Ribeiro 

Leandro Heringer

Solenidade de Abertura da Jornada  

1º Simpósio 
do Dia Mundial de 

Prevenção do Suicídio

CLIQUE AQUI, veja a 
programação completa 
e saiba como se inscrever

A AMP e o Departamento de Saúde Mental da 

Faculdade de Medicina da UFMG realizarão nesta data o 

I Simpósio do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

As atividades serão realizadas na UFMG e na sede da 

Associação Médica de Minas Gerais (AMMG)

10 de setembro Evento gratuitoEvento gratuito

Apoio:

https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-Mineira-de-Psiquiatria/193706877428668
https://twitter.com/ampsiquiatria
http://www.jornadaaprs.org.br/
http://www.ampmg.org.br
http://www.cbpabp.org.br
http://www.ampmg.org.br/comunicacao/noticias/supervisao-na-infancia-e-adolescencia-e-debatida-na-esp-mg
http://www.ampmg.org.br/comunicacao/noticias/i-simposio-do-dia-mundial-de-prevencao-do-suicidio-10-de-setembro
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