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Apresentação 

A Associação Mineira de Psiquiatria (AMP) vem ao longo de sua trajetória não somente 
defendendo a especialidade como também promovendo eventos que visam a habilitação dos 

psiquiatras  mineiros de forma cada vez mais qualificada. O ano de 2019 teve resultados 
surpreendentes no número de eventos realizados, nos relevantes temas escolhidos e na 

participação do público, cada dia mais numeroso.  Uma questão que deve ser mencionada é a 
interiorização da AMP e a aproximação da sua diretoria com as Regionais, de suma importância 

para uma interação entre a especialidade.   
  

Quanto aos eventos, é fundamental citar a XXI Jornada Mineira de Psiquiatria,  realizada nos 
dias 20 a 22 de junho que  bateu recorde absoluto de público em toda a história de eventos da 
especialidade em Minas Gerais. A Jornada ocorreu paralela ao IV Simpósio Latino-Americano 

de Prevenção ao Suicídio e ao XVV Simpósio de Neuromodulação. Os cursos de 
Psicofarmacologia, de abril a dezembro, também chamaram a atenção dos participantes, além 

do II Encontro de Residentes de Psiquiatria de Minas Gerais, entre outros. 
  

Comprometida em fomentar a psiquiatria em todo o estado, a AMP organizou eventos nas  
cidades de Varginha, Araxá, Montes Claros, Ipatinga, Diamantina e Juiz de Fora, palcos de 

importantes discussões científicas para os especialistas do interior. Ainda durante o mês de 
setembro, a AMP contou com a programação do Setembro Amarelo, evento já tradicional na 

agenda da capital e de algumas cidades do interior do estado. E muitos outros ocorreram 
durante este ano. Vale conferir: 

  
 



Agenda 2019 
 16 de março – II Encontro de Residentes de Psiquiatria de Minas Gerais – Belo Horizonte/ MG 

  
05 e 06 de abril – VI Jornada de Psiquiatria do Sul de Minas – Varginha/ MG 
  
13 de abril – Curso AMP de Psicofarmacologia * – Belo Horizonte 
  
10 e 11 de maio – IV Jornada de Psiquiatria do Triângulo Mineiro – Araxá/ MG 
  
24 e 25 de maio – IV Jornada do Norte de Minas Gerais – Montes Claros/ MG 
  
20 a 22 de  junho – XXI Jornada Mineira de Psiquiatria – Belo Horizonte 
  
09 e 10 de agosto – II Simpósio de Interconsulta Psiquiátrica da Associação Mineira de Psiquiatria – 
Belo Horizonte/ MG 
  
16 e 17 de agosto – IV Jornada de Psiquiatria do Vale do Aço e Região Leste – Ipatinga/ MG 
  
23 e 24 de agosto – I Jornada de Psiquiatria da Região Central de Minas Gerais – Diamantina/ MG 
  
01 a 30 de setembro  – Setembro Amarelo – BH e interior 
  
13 e 14 de setembro – II Jornada de Psiquiatria da AMP/APJF – Juiz de Fora/ MG 

 



Atividades realizadas  
 

Cursos de Psicofarmacologia (de 
Abril a Dezembro/2019) 

Data: de abril a dezembro/2019 

Público (média):  oito a 15 
participantes  

  

Desde abril, os cursos Cursos de 
Psicomarcologia vêm sendo 
realizados com apoio científico da 
Faculdade de Medicinada UFMG e 
Cristália. Alguns temas discutidos: 
A psiquiatria e a 
psicofarmacoterapia: uma 
evolução inacabada; As 
particularidades do uso do lítio na 
psiquiatria; Benzodiazepínicos: 
prescrever ou proscrever?; O uso 
de psicofármarcos no paciente 
idoso; Estimulantes do Sistema 
Nervoso Central e Cetamina no 
tratamento da depressão.  

 



  
Atividades realizadas  
 

II Encontro de Residentes de Psiquiatria da 
AMP 

Data: 16 de março de 2019  

Público: 50 participantes 

 

Com cerca de 50 participantes, o II Encontro 
de Médicos Residentes de Psiquiatria de 
Minas Gerais movimentou a sede do Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerias em 
Belo Horizonte. O evento, que aconteceu no 
sábado, 16 de março, teve início às 9 horas da 
manhã com a participação do presidente da 
Associação Mineira de Psiquiatria 
(AMP)  Humberto Correa. Em sua fala Correa 
exprimiu os compromissos e preocupações da 
entidade para com os futuros 
psiquiatras.  Para ele “É muito importante a 
aproximação dos residentes com a AMP. Isso 
traz para a entidade o seu papel interlocutor”. 

 



Atividades realizadas 

VI Jornada de Psiquiatria do Sul de Minas Gerais 
Data: 05 e 06/4/19 
Público: 81 participantes 
Cidade: Varginha 
 
O suicídio foi o assunto escolhido para ser tratado 
em um dos mais relevantes acontecimentos da 
psiquiatria no estado. A sexta edição da Jornada de 
Psiquiatria do Sul de Minas este ano aconteceu em 
Varginha e contou com nomes de peso da 
psiquiatria. Profissionais como o psiquiatra 
Maurício Leão, vice-presidente da Fundação 
Hospitalar de Minas Gerias (FHEMIG) e do 
presidente da Associação Mineira de 
Psiquiatria  (AMP), Humberto Correa foram 
algumas das personalidades presentes no evento. 
 
“Um sucesso”. Assim resumiu a psiquiatra Rejane 
Thecla Rodrigues quando questionada sobre  
atividades da VI Jornada de Psiquiatria do Sul de 
Minas que aconteceu em Varginha durante os dias 
05 e 06 de abril. Com mais de 100 participantes, o 
evento teve como tema a prevenção do suicídio e 
reuniu nomes importantes da psiquiatria em Minas 
Gerais. Profissionais como o psiquiatra Maurício 
Leão, vice-presidente da Fundação Hospitalar de 
Minas Gerias (FHEMIG) e do presidente da 
Associação Mineira de Psiquiatria  (AMP), 
Humberto Correa foram algumas das 
personalidades presentes no evento. 
 



  
Atividades realizadas  
 

IV Neurociências e III Jornada de 
Psiquiatria da AMP - Norte de 
Minas  
Data: 24 e 25/05/2019 
Público: 50 participantes 
Cidade: Montes Claros  
 
Mais de 350 profissionais da área da 
psiquiatria participaram da IV 
Jornada de Psiquiatria do Norte de 
Minas e do IV Neurociências 
realizados recentemente no Espaço 
OAB Eventos, na  cidade de Montes 
Claros. Para o coordenador Pedro 
Paulo Narciso Avelar, os dois eventos 
foram um sucesso, sendo que temas 
como bipolaridade, sociopatia e 
inteligência chamaram a atenção do 
público presente. 
 



Atividades realizadas 

IV Jornada de Psiquiatria do Triângulo Mineiro 

Data: 10 e 11 de maio  

Público: 60 participantes 

Cidade: Araxá  

 

A depressão foi o tema da IV Jornada do 
Triângulo Mineiro da AMP que aconteceu em 
Araxá nos dias 10 e 11 de maio. Durante os dois 
dias, assuntos importantes como depressão na 
infância, depressão perinatal e depressão no 
idoso, entre outros, foram objetos de discussão. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
a depressão afeta 322 milhões de pessoas no 
planeta. No Brasil 5,8% da população sofre com o 
problema o que representa 11,5 milhões de 
pessoas.  Números da OMS apontam que o Brasil 
tem o maior número de indivíduos com 
depressão na América Latina. E quando os 
números são comparados em todas as Américas, 
o Brasil só perde para os EUA que têm 5,9%. 

 



  
Atividades realizadas  
 

II Simpósio de Interconsulta Psiquiátrica da AMP 
em BH 

Data: 08 e 09/08/19 

Público: 148 participantes 

Cidade: Belo Horizonte 

 

O Centro de Eventos do Hospital Mater Dei Santo 
Agostinho sediou o II Simpósio de Interconsulta 
Psiquiátrica da AMP,  realizado nos dias 9  e 10 de 
agosto.  O evento visou trazer conhecimentos e 
debates sobre as áreas de interseção da psiquiatria 
com as outras clínicas, e trouxe nomes da psiquiatria 
nacional como do psiquiatra  Neury Botega, 
professor da Unicamp e maior estudioso brasileiro 
em psiquiatria de ligação, autor do clássico “Prática 
Psiquiátrica no Hospital Geral”.  Participaram, ainda, 
nomes nacionais como o  ex-presidente da 
Associação Brasileira de Psiquiatria, que dissertou 
sobre “Estigma e resistência ao tratamento da 
depressão”  e Elie Chenieaux, que falou  sobre o 
tema “Seria Van Gogh bipolar?”. Além dos 
renomados José Appolinário e Paulo Caramelli. 

 



  
Atividades realizadas  
 

XXI Jornada Mineira de Psiquiatria/Jornada ABP 
Sudeste de Psiquiatria/IV Simpósio Latino-americano 
de Prevenção ao Suicídio/XVV Simpósio de 
Neuromodulação 
Data: 20 a 22 de junho 
Público: 550 participantes 
Cidade: Belo Horizonte 
  
A XXI Jornada Mineira de Psiquiatria foi aberta 
oficialmente no dia 20/06 às 19 horas e contou com a 
presença na mesa da presidente da Associação 
Brasileira de Psiquiatria, Carmita Abdo; do presidente 
da Associação Mineira de Psiquiatria, Humberto 
Correa; Walter Antônio Pereira, presidente da 
Academia Mineira de Medicina, Cláudia Navarro 
Carvalho Duarte Lemos, presidente do Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais, Maria Inês de 
Miranda Lima, presidente da Associação Médica de 
Minas Gerais e Amélia Pessoa, representante de 
Fernando Luiz de Mendonça, presidente do Sindicado 
dos Médicos de Minas Gerais. 
 
Com cerca de 350 pessoas, a plateia pôde presenciar a 
entrega do Concurso de Jornalismo da AMP e duas das 
mais significativas conferências do evento. A Jornada 
Mineira de Psiquiatria abrigou também nessa edição a 
XV Jornada AMP Sudeste de Psiquiatria e o IV Simpósio 
Latino-americano de Prevenção do Suicídio, além do 
XII Simpósio de Neuromodulação da Associação 
Brasileira de Estimulação Cerebral (ABECer).  Sua grade 
de programação contou com três dias de conferências, 
mesas redondas, painéis e cursos nos quatro eventos. 
O tema da Jornada Mineira tratou da psiquiatria e 
suas conexões.  
 



  
Atividades realizadas  
 

XXI Jornada Mineira de Psiquiatria 

Prêmio AMP de Jornalismo 

O centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) foi palco 
na quinta-feira, 20 de junho, da entrega do prêmio AMP de Jornalismo. O 
concurso, instituído para agraciar as melhores reportagens veiculadas em jornal 
impresso, rádio e TV premiou a jornalista Rafaela Mansur, do jornal O Tempo, com 
a matéria “Arte ajuda em tratamento de pacientes no Galba Veloso”; Verônica 
Pimenta, da Rádio Inconfidência, com a reportagem “O suicídio”; e Tábata Poline, 
da Rede Globo, com a reportagem “Residências Terapêuticas devolvem a liberdade 
para pacientes com sofrimento mental”. O objetivo do concurso foi aproximar a 
imprensa da especialidade, desmistificando os aspectos que envolvem os 
transtornos mentais e o estigma que pesa sobre a psiquiatria e seus pacientes. 



Atividades realizadas 
 Setembro Amarelo 

Data: todo o mês de setembro 

Público: 600 pessoas  

Cidade: Belo Horizonte e algumas cidades do 
interior 

 

Palestra: Crise suicida: primeiras ações para 
intervenção e salvamento 

Data: 31/08/19 

Público: oito participantes 

Cidade: Belo Horizonte 

 

Palestra proferida na Faculdade de Medicina da 
UFMG pelo Capitão Kleber Silveira de Castro, do 
Corpo de Bombeiros,  sobre a crise suicida e as 
primeiras ações para intervenção e salvamento.  

 

 

 



Atividades realizadas 
 
SETEMBRO AMARELO Caminhada – Campanha Setembro 

Amarelo 

Data: 08/09/19 

Público:  300 participantes  

Cidade: Belo Horizonte 

 

O Parque Municipal  de Belo Horizonte 
amanheceu no domingo (8/9) com uma 
movimentação diferente. Mais de 
trezentas pessoas, muitas delas vestidas de 
amarelo, participaram da concentração e 
da caminhada de combate e prevenção do 
suicídio, uma das atividades do Setembro 
Amarelo de 2019. 

Além da apresentação da Banda do 
Exército, que animou os presentes, foram 
distribuídos folhetos de conscientização 
sobre a importância da prevenção do 
suicídio, lacinhos  amarelos, símbolos da 
campanha, e balões. Adultos e crianças 
que passavam paravam para ver o que 
estava ocorrendo e puderam ver a 
importância do assunto tratado ali. 

 

 



Atividades realizadas 
 
SETEMBRO AMARELO 

 

I Jornada de Psiquiatria de Juiz de Fora 

Data: 13 e 14/9/19 

Público: 50 participantes 

Cidade: Juiz de Fora  

 



Atividades realizadas 
 
SETEMBRO AMARELO 

 

2º Simpósio de Prevenção do Suicídio 
UFMG/ AMP 

Data: 16 e 17/09/19 

Público: 140 participantes  

Cidade: Belo Horizonte 

 

A abertura do II Simpósio de Prevenção 
do Suicídio da UFMG/Associação 
Mineira de Psiquiatria lotou o salão 
nobre da Faculdade de Medicina da 
UFMG.  O evento foi aberto pelo 
deputado federal  Lucas Gonzales, 
presidente da Frente Parlamentar de 
Combate ao Suicídio e Automutilação 
da Câmara Federal.  O deputado fez 
uma explanação sobre a Lei 13.819, de 
26 de abril deste ano, que institui a 
Política Nacional de Prevenção da 
Automutilação e do Suicídio, a ser 
implementada  pela União. 

 



Atividades realizadas 
 
SETEMBRO AMARELO 

Cinema Comentado 

Data: 25/26/09 

Público: 40 participantes  

Cidade: Belo Horizonte 

  

A AMP e a Faculdade de Medicina do Uni-BH 
promoveram duas sessões de cinema comentado no 
campus do Uni-BH . O primeiro encontro aconteceu 
dia 25 e o filme em análise foi “Ensina-me a viver”, 
dirigido pelo estadunidense Hal Ashby.  Participaram 
dos comentários Luiz Nazário –professor titular de 
cinema da Escola de Belas Artes da UFMG e Rodrigo 
Huguet, psiquiatra e psicoterapeuta. O moderador 
foi o também psiquiatra e psicoterapeuta, Paulo José 
Teixeira. 

O segundo debate ocorreu no dia 26, com o filme O 
Elefante, escrito e dirigido pelo renomado cineasta 
Gus Van Sant.  Os comentários foram de Úrsula 
Rosele, doutora, crítica e professora de cinema e 
Flávia Fleury,psicóloga, psicoterapeuta, especialista 
em saúde mental e mestre em cinema. A moderação 
ficou por cota de Hilbene Rodrigues Galizzi, 
psiquiatra e psicoterapeuta. 

 



Atividades realizadas 
 
SETEMBRO AMARELO 

  

Audiência pública na ALEMG 

Data: 25/09/19 

Público: 70 participantes  

 

Uma das atividades do Setembro 
Amarelo em Belo Horizonte foi realizada 
na Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais no último dia 25 de 
setembro. A Comissão de Saúde da 
ALMG lançou a Frente Parlamentar de 
Enfrentamento à Automutilação, à 
depressão e ao Suicídio, que coincidiu 
com a data de realização da Audiência 
Pública sobre o assunto, solicitada pelos 
deputados Charles Santos (PRB), 
Professor Cleiton (DC) e pela deputada 
Celise Laviola (MDB), 

Participaram da Audiência diversos 
parlamentares, profissionais de saúde, 
agentes públicos, militares e 
representantes do Centro de Valorização 
da Vida (CVV), do Grupo de Apoio e 
Enlutados por Suicídio (GAES), além do 
presidente da Associação Mineira de 
Psiquiatria (AMP), Humberto Correa. 

 



Atividades realizadas 
 
SETEMBRO AMARELO 

1º Encontro da AMP com jornalistas mineiros 
sobre o suicídio e a mídia 

Data: 25/09/19 

Público: 36 participantes 

Cidade: Belo Horizonte 

  

“I Encontro da AMP com jornalistas mineiros 
sobre o suicídio e a mídia” foi realizado na 
Faculdade de Medicina da UFMG e analisou 
como a imprensa aborda questões 
relacionadas ao suicídio. O encontro ocorreu 
dia 25 de setembro e foi realizado em parceria 
com o Departamento de Saúde Mental da 
Faculdade de Medicina da UFMG e com o 
apoio do Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais. O evento 
contou com a participação de diversos 
jornalistas e estudantes da área da 
Comunicação e da Saúde. Através do diálogo 
entre os participantes, ocorreram debates que 
analisaram como a imprensa aborda questões 
relacionadas ao suicídio e de que forma a 
mídia divulga o assunto, impactando na vida 
de seu público. 

 



Atividades realizadas 
 
SETEMBRO AMARELO 

 A cidade de Lavras e o Setembro 
Amarelo 

  

Data: 28 e 29 de setembro 

Cidade: Lavras 

 

A prevenção do suicídio foi o tema 
que movimentou a cidade de Lavras 
no final de semana de 28 e 29 de 
setembro (sábado e domingo). 
Setores da sociedade local se uniram 
para discutir um assunto que vem se 
tornando um problema de saúde 
pública nacional. Houve um workshop 
no sábado e uma concentração no 
domingo, eventos que foram 
organizados pela Associação Mineira 
de Psiquiatria (AMP) do Sul de Minas, 
com apoio da Comissão OAB Cidadã, 
Universidade Federal de Lavras (Ufla), 
por meio do Núcleo de Saúde Mental, 
Núcleo de Psiquiatras do Sul de Minas 
e Vigilância Sanitária da prefeitura da 
cidade. 

 


