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Reflexão e construção de caminhos

Convite

Convidamos a todos para se junta-
rem a nós no XVI Congresso Mineiro de 
Psiquiatria, que será realizado na Asso-
ciação Médica de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte, entre os dias 11 e 13 de se-
tembro. O tema de nosso Congresso será: 
Psiquiatria, clínica da contemporanei-
dade. 

O mundo tem mudado rapidamen-
te. São novas e transformadoras tecno-
logias, novos costumes, novas morais, 
diferentes relações entre as pessoas. A 
psiquiatria tem que se adaptar a essas 
mudanças se quiser se manter social-
mente relevante. Mas, mais do que isso, 
a psiquiatria tem que compreender, tem 
que estar à frente dessas mudanças, tem 

que ser luz para a socie-
dade nesse momento de 
rápida transformação. 

Neste nosso XVI Con-
gresso, nos propomos discu-
tir esse tema, que julgamos 
relevante, da atualidade: 
Psiquiatria: clínica da 
contemporaneidade. Va-
mos discutir questões como 
as novas dependências com-
portamentais (internet, jogos, celulares). 
Como os estudos do comportamento e das 
emoções têm ganhado novas e inespera-
das aplicações, como neuromarketing ou 
a neuroeconomia. Novas drogas, novos 
padrões de uso e abuso. Novas patologias 

O mundo globalizado, 
com livre acesso a toda e 
qualquer informação; o 
progresso das ciências e 
dos meios de comunica-
ção; as rápidas e profun-
das transformações dos 
valores, costumes e com-
portamentos; a violência 
urbana, a perda da pri-
vacidade, a dependência 
química, o sofrimento psí-
quico, as doenças psiquiátricas: essa é a 
“contemporaneidade”. 

Como lidar com ela 
e com o ser humano que 
sofre por causa dela? São 
questões que o XVI Con-
gresso Mineiro de Psiquia-
tria se propõe a abordar, 
numa reflexão que visa 
instrumentalizar aquele 
que faz clínica e que no 
dia a dia tem que lidar 
com esses desafios, num 
sistema de saúde cada 

vez mais marcado pela ideologização 
e judicialização, remetendo o clínico a 
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Expediente

ou novas formas de antigas 
patologias? 

Colegas do Canadá, 
Estados Unidos, Inglater-
ra e de vários estados bra-
sileiros já confirmaram 
presença. Esperamos por 
você, para juntos fazer-
mos o melhor Congresso 
da psiquiatria mineira.

Juntem-se a nós, va-
mos discutir essas e outras intrigantes 
questões!

Humberto Corrêa
Presidente do XVI Congresso 
Mineiro de Psiquiatria

uma posição de impotência, já que por 
um lado lhe é cobrada a resposta a es-
sas demandas e, por outro, lhe é tirada a 
autonomia indispensável ao exercício da 
clínica. O que fazer?

As questões estão colocadas e o Con-
gresso será o espaço de reflexão e cons-
trução de caminhos. Nós, psiquiatras, 
seremos a força motriz. Informe-se, mo-
bilize-se, participe!

Maurício Leão 
Presidente da Associação                 
Mineira de Psiquiatria             

Junte-se a nós!

mailto:amp%40ammgmail.org.br%20?subject=
http://www.fazitocomunicacao.com.br
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Palestras Internacionais

Arnaud Petre (Belgica)
Diretor da Brain Impact, líder 
mundial em pesquisa fMRI 
aplicada a temas de marketing
Especialista em Neuromarke-
ting, na melhoria da marca 
e do produto, pesquisa de 
marketing, treinamento e co-
aching, publicidade e marke-
ting Daniel Martínez                      

Aldunate (Chile)
Médico Psiquiatra da Univer-
sidad de Chile
Presidente da Sociedade Chi-
lena de Neurologia, Psiquia-
tria e Neurocirurgia
Diretor do Instituto do                
Bem-estar 
Juan Carlos Martinez Aguayo 
(Chile)
Professor de Psiquiatria da 
Criança e do Adolescente na 
Universidade de Valparaíso, 
Chile
Coordenador para os Países do 
Cone Sul do Departamento de 
Crianças, Adolescentes e Famí-
lia da Associação de Psiquia-
tria da América Latina

Especialistas de oito países 
incrementarão a grade científica

Nancy Coover Andreasen (USA)
Ex-presidente da American Asso-
ciation Psychopathological, rece-
beu em 2000 a Medalha Nacional 
de Ciência
Coordenadora do Centro de 
Pesquisa em Neuroimagem do 
Centro Clínico de Saúde Mental 
de Pesquisa da Universidade de 
Iowa

Bernd Weber (Alemanha)
Professor e diretor do Centro de 
Neuroeconomia e Neurociência 
na Universidade de Bonn
Autor de centenas de trabalhos 
publicados sobre Neurociências, 
Neuroeconomia, Neuromarke-
ting e Conectividade Cerebral 
Estrutural

Gustavo Turecki (Canadá)
Professor de Psiquiatria e Ge-
nética Humana na Universiade 
McGill, em Montreal
Especialista mundial em pesqui-
sa sobre depressão e suicídio, em 
particular seus aspectos genéti-
cos e epigenéticos, com mais de 
mais de 250 publicações

Sérgio Barrero (Cuba)
Representante l da Associação 
Internacional de Prevenção do 
Suicídio
Presidente-Fundador do De-
partamento de Suicidiologia da 
Sociedade Cubana de Psiquiatria

Richard Silberman (Austrália)
Ph.D. em Neurofisiologia pela 
Universidade de Melbourne
Membro do Conselho Executi-
vo da Sociedade Internacional 
de Topografia Eletromagnética 
para o Cérebro

Cintia Retz Lucci (França)
Pesquisadora na Ecole Normale 
Superieure (Paris))
Atua nos campos de escolha in-
tertemporal, percepção tempo-
ral, educação e políticas públicas
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Palestrantes Nacionais

Conheça os convidados nacionais que 
já confirmaram presença

Alexander Almeida (UFJF)
Professor Adjunto de Psiquia-
tria da Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de 
Juiz de Fora-UFJF
Fundador e diretor do NUPES 
(Núcleo de Pesquisa em Espiri-
tualidade e Saúde da UFJF)

Amauri Cantilino (UFPE)
Doutor em Neuropsiquiatria e 
Ciências do Comportamento 
na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE)
Professor Adjunto do Departa-
mento de neuropsiquiatria da 
UFPE

Angela Scipa (UFBA)
Professora Adjunta do Depar-
tamento de Neurociências e 
Saúde Mental da UFBA 
Coordenadora do Centro 
de Estudos e Tratamento de 
Transtornos Afetivos da UFBA

Beny Lafer (USP)
Professor-Associado, Livre-
Docente do Departamento de 
Psiquiatria da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
São Paulo (FMUSP)
Coordenador do Programa de 
Transtorno Bipolar (PROMAN) 
do Instituto de Psiquiatria do 
Hospital das Clínicas da FMUSP

Carmita Abdo (USP)
Doutora e Livre-Docente pela 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 
(FMUSP)
Fundadora e coordenadora 
do Programa de Estudos em 
Sexualidade (ProSex), do Insti-
tuto de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas de São Paulo

Alexandrina Meleiro (USP)
Doutora em Psiquiatria pela 
Faculdade de Medicina da 
USP
MD, PhD na Instituto de Psi-
quiatria HCFMUSP

Antonio Geraldo da Silva 
(Presidente da ABP)
Presidente da Associação Bra-
sileira de Psiquiatria

Carlos Salgado (presidente 
da APRS)
Presidente da Associação de 
Psiquiatria do Rio Grande do 
Sul (APRS)

Elie Cheniaux (UERJ)
Doutor em Psiquiatria, Psi-
canálise e Saúde Mental pela 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ)
Pós-doutor pela COPPE / 
UFRJ

Fabio Barbirato (RJ)
Serviço de Atendimento e 
Psiquiatria Infantil da Santa 
Casa de Misericórdia do Rio 
de Janeiro 
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Convidados nacionais

Joel Renno (USP)
Diretor do Programa de Saúde 
Mental da Mulher do Depar-
tamento e Instituto de Psiquia-
tria do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

Fatima Vasconcelos (APRJ)
Presidente da Associação e 
Psiquiatria do Rio de Janeiro 
(APRJ)
Chefe de Clínica do Serviço de 
Psiquiatria da Santa Casa da 
Misericórdia do Rio de Janeiro

Geraldo Busatto (USP)
PhD em Psiquiatria pela Uni-
versidade de Londres 
Coordenador do Núcleo de 
Apoio à Pesquisa em Neuro-
ciência Aplicada (NAPNA) da 
USP

Homero Vallada (USP)
Doutor em Medicina pela Uni-
versity of London 
Pós-doutor (visiting profes-
sor) pelo Karolinska Institutet, 
Suécia 

Jerson Lacks (UFRJ)
Instituto de Psiquiatria das Fa-
culdades de Ciências Médicas 
da UERJ  
Instituto de Psiquiatria da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro 

Fabio Gomes (UFCE)
Professor Associado de                 
Psiquiatria da Universidade 
Federal do Ceará (UFCE),
PhD em Psiquiatria – Univer-
sidade de Edimburgo 

Francisco Assunção (USP)
Doutor em Psicologia pela 
Pontifícia Universidade Cató-
lica de São Paulo 
Livre-Docente pela Faculdade 
de Medicina da USP 

Helena Calil (UNIFESP)
Pós-Doutora na Universida-
de de Stanford e no Instituto 
Nacional de Saúde Mental dos 
Estados Unidos
Livre Docente em Psiquiatria 
Clínica da UNIFESP/EPM

Itiro Shirakawa (UNIFESP)
Doutor pela Universidade 
Federal de São Paulo

Kalil Duailibi (SP)
Professor de Psiquiatria da 
Unisa (Universidade de Santo 
Amaro)

José Alberto Del Porto   
(UNIFESP)
Mestre e Doutor pela Escola 
Paulista de Medicina nas áreas 
de Psicobiologia e Psicofarma-
cologia
Professor titular do Departa-
mento de Psiquiatria da EPM/
UNIFESP
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Convidados nacionais

Jorge Caldeira (USP-RP)
Professor Doutor do Depar-
tamento de Administração da 
Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade 
da Universidade de São Paulo 
(FEA/USP)
Pesquisas na linha multidis-
ciplinar entre Administração 
e Saúde (Neuroeconomia e 
Neuromarketing)

Maria Cecilia Freitas (DF)
Associação Psiquiátrica de 
Brasília

Marcos Gebara (ABP)
Diretor da Regional Sudeste 
da Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP)

Ricardo Moreno (USP)
Diretor do grupo de estudo de 
doenças afetivas do Instituto 
de Psiquiatria da USP

Ronaldo Laranjeira                  
(UNIFESP)
Professor titular de Psiquiatria 
da Unifesp

Jorge Jaber (RJ)
Pós-graduado em Dependên-
cia Química pela Harvard 
Medical School (EUA)

Luis Augusto Rohde (UFRS)
Professor Titular de Psiquia-
tria na UFRGS
Coordenador-Geral do Pro-
grama de TDAH do HCPA

Miriam Gorender (APBA)
Doutora em Psiquiatria, Psica-
nálise e Saúde Mental (UERJ)
Presidente da Associação             
Psiquiátrica da Bahia

Rodrigo Grassi-Oliveria 
(PUC-RS)
Mestre em Psicologia Cogniti-
va e Doutor na área de Cog-
nição
 Coordenador o Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Trauma 
e Estresse (NEPTE)

Teng Chei Tung (USP)
Psiquiatra do Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medici-
na da USP 

Valentim Gentil (USP)
Professor titular da Faculdade 
de Medicina da USP
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Temas em destaques

Neuroimagem e os Transtornos Psiquiátricos 
associados ao envelhecimento

&LFORWLPLD�H�7UDQVWRUQR�%LSRODU�GR�WLSR�,,�ă�
Uma Epidemia escondida

Nos últimos anos, 
os avanços da Medi-
cina têm levado a um 
rápido aumento da 
expectativa de vida, 
com um consequente 
avanço na proporção 
de indivíduos idosos 
na população geral. Se 
de um lado esta ten-
dência deve ser come-
morada, surgem de 
outro lado, grandes desafios para a 
atenção à promoção de saúde des-
sa crescente população idosa. Entre 

Há muito se sabe que 
os quadros clínicos não 
se apresentam, na prá-
tica clínica, de acordo 
com as descrições pro-
totípicas dos tratados 
tradicionais. No que 
concerne ao transtorno 
bipolar (ou enfermida-
de maníaco-depressiva) 
a noção do espectro, ou 
existência de um conti-
nuum que vai desde formas leves às 
formas mais graves da doença, foi 
enfatizada por Kraepelin, que escre-
veu na oitava edição do seu tratado: 
“ A insanidade maníaco-depressiva 
inclui certas leves alterações do hu-
mor, algumas periódicas, outras con-

Geraldo Bussato (USP), palestrará na sexta-feira, 14 de setembro.                           
Confira abaixo um resumo de sua aula. 

estes desafios, um dos 
mais relevantes, é o do 
esclarecimento etiopato-
gênico dos transtornos 
neurológicos e psiquiá-
tricos associados ao en-
velhecimento, tais como 
as demências (incluindo 
a doença de Alzheimer e 
outras formas) e os trans-
tornos do humor de iní-
cio tardio. 

Essa palestra terá como foco 
principal as aplicações dos métodos 
de neuroimagem (incluindo a res-

sonância magnética e a tomografia 
por emissão de pósitrons - PET) ao 
estudo dos transtornos psiquiátri-
cos associados ao envelhecimento. 
Discutiremos como essas técnicas 
têm permitido os avanços do conhe-
cimento científico sobre o envelhe-
cimento cerebral na normalidade e 
na doença, e os aprimoramentos no 
diagnóstico das demências e outros 
transtornos psiquiátricos, e o for-
necimento de pistas para o desen-
volvimento de novos recursos tera-
pêuticos para alívio de sintomas e 
prevenção destes transtornos.   

José Alberto Del Porto (Unifesp), palestrará na solenidade de abertura, sexta-feira,                                     
14 de setembro. Abaixo, segue um apanhado sobre o tema Ciclotimia e Transtorno Bipolar II

tínuas, que por um lado 
podem ser consideradas 
como rudimentos das 
formas mais graves, e 
por outro lado podem 
passar, sem fronteiras 
nítidas, ao domínio da 
predisposição pessoal. 
No curso dos anos eu 
me convenci que todos 
esses estados não são 
mais que a representa-

ção de um único processo mórbi-
do.”(Kraepelin,1913, 1921)

 Kraepelin, ao incluir as formas 
mitigadas da doença, que chegavam 
as limites da normalidade, concebeu 
a “doença maníaco-depressiva” de 
forma dimensional, ultrapassando 

as concepções categoriais (doenças 
como categorias distintas e qualitati-
vamente diferentes entre si e separa-
das das disposições temperamentais 
existentes nas pessoas normais).

Nos tempos atuais, o conceito 
de “espectro bipolar” foi retomado 
e ampliado por autores como An-
gst (2007), Dunner (2003), Akiskal 
(2007), Koukopoulos e cols.(2007), 
Perugi (2002) e Benazzi (2007), entre 
inúmeros outros.

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, ao se incluírem 
as formas subliminares do transtor-
no bipolar, a prevalência da doença, 
para o tempo de vida, a 5% da popu-
lação, o que o torna um verdadeiro 
problema de saúde pública.

Geraldo Bussato 

José Alberto Del Porto
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Inscrições

Já sabe como fazer a sua 
inscrição online? 

Taxas de inscrição  

Fazer a sua inscrição é rápido e simples! No hotsite do Congresso você tem acesso à 
programação preliminar completa e ao processo de inscrição online. 

CLIQUE AQUI e veja como! 

CATEGORIA ATÉ 
31/05/2014

DE 01/06 A
03/09/2014

NO 
EVENTO

Médico sócio quites com a AMP e 
ABP R$ 210,00 R$ 265,00 R$ 330,00

Médico não sócio da AMP ou da 
ABP R$ 280,00 R$ 350,00 R$ 440,00

Médicos Residentes R$ 140,00 R$ 175,00 R$ 220,00
Estudantes de pós-graduação da 
UFMG R$ 140,00 R$ 175,00 R$ 220,00

Outros profissionais R$ 350,00 R$ 440,00 R$ 550,00
Estudantes de graduação R$ 70,00 R$ 70,00 R$ 70,00

http://www.psiquiatria2014.com.br

