


Editorial

Você está recebendo a primeira edição do Jornal Psiquiatria 
Hoje - JPH de 2023! Confira a seguir o que você vai encontrar 
nas próximas páginas. 

Para a diretoria da ABP a sua participação é muito 
importante, por isso venha conhecer as novidades da sua 
associação e participe conosco!

Em janeiro, a Associação lança a campanha de incentivo ao 
Registro de Qualificação de Especialista - RQE. Saiba mais 
sobre a iniciativa! 

A Anuidade está disponível para pagamento e os 
associados podem garantir as condições especiais até dia 
28 de fevereiro. Saiba como realizar o processo e fique em 
dia com a ABP!

Neste ano, a Associação abre edital com o intuito de 
selecionar membros para fazerem parte dos Departamentos 
e Comissões. Leia a matéria e saiba como participar 
ativamente do dia a dia da ABP.

Atenção, Federadas e Núcleos Associativos: o edital FADEF 
2023 está aberto! Confira as informações necessárias para 
submeter o projeto do seu evento no fundo de apoio. 

Em 2023, o calendário de eventos científicos está 
imperdível! Os destaques são o I Congresso Mundial de 
Psicofarmacologia e Psiquiatria Intervencionista - CMPI e o 
XL Congresso Brasileiro de Psiquiatria - CBP. Conheça a lista 
de eventos completa e o que espera por você neste ano.

Boa leitura!

ABP cada vez mais inserida no
universo digital
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Saiba mais sobre a Campanha de incentivo
ao Registro de Qualificação de Especialista

De acordo com o artigo nº 117 do capítulo XIII do Código 
de Ética Médica, publicado pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM), “é vedado ao médico deixar de incluir, em 
anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu 
número no Conselho Regional de Medicina, com o estado 
da Federação no qual foi inscrito e Registro de Qualificação 
de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade”.

A única maneira de garantir que o profissional está 
qualificado para trabalhar em sua área de atuação é por 
meio do RQE, documento que atesta que esta pessoa, 
além de qualificada para praticar a Medicina, tem 
também especialização completa na área em que atua.

Tendo em vista o alto número de denúncias contra 
“psiquiatras” que não possuem o RQE, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP) iniciou, em janeiro, a 
campanha de incentivo ao registro correto junto ao 
Conselho Regional de Medicina (CRM) das unidades 
federativas.

Atualmente, há duas maneiras para registrar a sua 
especialidade:

- Ter o Título de Especialista da instituição que 
representa sua área de atuação (Exemplo: obter Título 
de Especialista em Psiquiatria da ABP por meio da 
prova);

- Ter o certificado de conclusão da Residência Médica 
devidamente registrado na Comissão Nacional de 
Residência Médica (CNRM).

Profissionais que possuem apenas o certificado em 
cursos de Pós-Graduação, ainda que regularizados pelo 
Ministério da Educação (MEC), não podem se anunciar 
como especialistas em Psiquiatria, ou quaisquer outras 
especialidades médicas, de acordo com o Manual de 
Publicidade Médica do CFM.

Campanha de gratuidade Registro de
Qualificação de Especialista

Com o objetivo de estimular médicos de todas as 
especialidades a fazerem o seu Registro de Qualificação 
de Especialista (RQE), o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), junto aos Conselhos Regionais de Medicina 
(CRMs), promove a campanha de gratuidade.

Entre os dias 01 de fevereiro e 31 de julho de 2023, 
todos os médicos especialistas poderão usufruir desse 
benefício e, assim, estarão regulares nos Conselhos.

Associado, se você possui o Título de Especialista em 
Psiquiatria ou a Residência Médica em Psiquiatria, 
registre a sua especialidade no CRM do seu estado! 
Evite contratempos.
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Há 56 anos, a Associação Brasileira de Psiquiatria - 
ABP trabalha em prol da especialidade, defendendo 
melhores condições para as pessoas com transtornos 
mentais e pela valorização dos médicos psiquiatras de 
todo o país. 

A Anuidade 2023 já está disponível para ser quitada e, até 
o dia 28 de fevereiro, você garante as condições especiais 
de pagamento: 5% de desconto no boleto bancário ou 
em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. 

Associados quites possuem uma série de benefícios, 
como participar ativamente das decisões da ABP, 
sugerir temas para os eventos, descontos exclusivos nas 
atividades da Associação e nos livros da editora ArtMed, 
recebimento das publicações científicas Brazilian 
Journal of Psychiatry - BJP e a revista Debates em 
Psiquiatria, além de uma extensa lista que você pode 
conferir na íntegra clicando aqui.

Como pagar a Anuidade 2023? 

O processo é muito fácil! O boleto bancário já foi enviado 
para o endereço cadastrado, mas se você preferir baixá-lo 
da internet ou realizar o pagamento pelo cartão de crédito, 
confira o passo a passo: 

1 - Acesse a página www.abp.org.br/anuidade e clique 
no botão “Anuidade 2023”.
 
2 - Nesta página, você deverá preencher o seu CPF.
 
3 - Na próxima etapa, você poderá escolher a sua forma 
de pagamento: boleto bancário ou cartão de crédito.
 
4 - Após escolher a modalidade, você será redirecionado 
para uma página segura onde deverá efetuar o 
pagamento da Anuidade 2023.

Anuidade: fique em dia com a ABP
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ABP abre inscrições para participar
dos Departamentos e Comissões!

Atenção, associado! 

Pela primeira vez, a Associação Brasileira de Psiquiatria - 
ABP abre inscrições para que os associados façam parte 
dos Departamentos e Comissões. 

Confira abaixo mais detalhes: 

Departamentos
 
Cada departamento está diretamente vinculado às 
Áreas de Atuação da especialidade: Psiquiatria Forense, 
Psicoterapia, Psicogeriatria, Psiquiatria da Infância 
e Adolescência e Medicina do Sono. Os membros 
deliberam sobre as demandas e necessidades da 
psiquiatria relacionadas a cada uma dessas áreas, bem 
como trabalham na representação e no estudo das áreas 
de atuação.

Tais setores são também responsáveis pelo atendimento 
das solicitações individualmente direcionadas, lidando 
com diversos aspectos, desde pesquisa científica, prática 
clínica e atendimento à imprensa.

Para coordenar um dos Departamentos citados acima 
é necessário possuir o certificado da respectiva área 
de atuação conferido pela AMB/ABP ou Certificado 

de conclusão de Programa de Residência Médica na 
respectiva área de atuação, reconhecida pelo MEC. Os 
cargos para cada Departamento são: coordenador, vice-
coordenador e secretário.

Confira o edital completo e mais informações em www.
abp.org.br/departamentos.
 
Comissões

Cada comissão delibera sobre assuntos relacionados 
à prática psiquiátrica e também sobre demandas 
relevantes para a Associação. A comissão é convocada a 
se posicionar em demandas específicas que necessitem 
de apreciações pontuais, bem como a cada necessidade 
relacionada aos temas de estudo.

Os cargos para cada Comissão são: coordenador, vice-
coordenador, secretário e membros. Novas comissões 
poderão ser criadas de acordo com a demanda 
apresentada. Para isso, basta enviar a proposta com o 
projeto de criação.

Confira o edital completo e mais informações em www.
abp.org.br/comissoes.
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FADEF 2023: confira o edital

O edital do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 
de Federadas e Núcleos Associativos da Associação 
Brasileira de Psiquiatria, o FADEF 2023, já está aberto.

O FADEF é uma iniciativa da ABP criada em 2013 com 
o objetivo de valorizar o trabalho de suas federadas e 
núcleos, colaborando financeiramente com a promoção 
de eventos científicos e educacionais, bem como o 
crescimento das associações. Anualmente, 15% da 
renda do Congresso Brasileiro de Psiquiatria - CBP é 
destinado ao Fundo, que é dividido igualmente entre os 
projetos selecionados.

O fundo é destinado aos eventos de pequeno, médio 
ou grande porte que serão realizados entre fevereiro e 
agosto de 2023. As Federadas ou Núcleos Associativos 
interessados podem submeter seus projetos até o dia 
14 de fevereiro para solicitar apoio financeiro. 

Não perca o prazo para realizar a inscrição do seu evento! 
Para mais informações, acesse: www.abp.org.br/fadef.
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Confira a agenda de eventos científicos deste ano

Anualmente, a Associação Brasileira de Psiquiatria - 
ABP promove uma série de eventos com o objetivo 
de atualizar seus associados e os demais médicos 
psiquiatras de todo o país. Em 2023, continuaremos com 
a nossa missão de disseminar conhecimento científico 
de qualidade sobre temas fundamentais para o exercício 
da profissão. 

São diversas oportunidades de aprendizado e trocas de 
experiências ao longo do ano e você não pode ficar de 
fora. Conheça mais sobre os eventos de 2023 a seguir. 

I Congresso Mundial de Psiquiatria Intervencionista 
e Psicofarmacologia - CMPI

O ano já inicia com uma grande novidade! O I CMPI 
vai abordar diversos temas relacionados à psiquiatria 
intervencionista, área baseada em procedimentos 
realizados em ambiente hospitalar, com finalidade 
terapêutica, que necessitam de uma técnica 
específica para sua segurança e eficácia, como a 
eletroconvulsoterapia e a estimulação magnética 
transcraniana. Em breve, mais informações sobre o 
congresso estarão disponíveis. 

VIII Curso de Atualização em Esquizofrenia

Já tradicional no calendário da ABP, o Curso de 
Atualização em Esquizofrenia será realizado, pela 
primeira vez, de forma totalmente online nos dias 02 e 
03 de junho. A participação concede 15 pontos para a 
Prova de Título de Especialista em Psiquiatria AMB/ABP e 
vai abordar temas pertinentes sobre essa doença mental 
que atinge cerca de 1% da população mundial. 

X Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas 

Em 2023, o evento será realizado nos dias 30 de junho e 
01 de julho presencialmente em São Paulo. Anualmente, 
a Jornada reúne centenas de médicos psiquiatras, 
estudantes de Medicina e outros profissionais de 
saúde para atualização neste tema tão importante. A 
participação também concede 15 pontos  para a Prova 
de Título de Especialista em Psiquiatria AMB/ABP. 

VIII Simpósio Internacional de Neurociências - SINC 

Essa é mais uma oportunidade de atualização científica 
que a ABP oferece aos seus associados. Nos dias 18 e 
19 de agosto, palestrantes nacionais e internacionais 
apresentam sua expertise clínica e suas pesquisas 
científicas no tema central a ser escolhido para a edição. 
O evento concede 15 pontos para a Prova de Título de 
Especialista em Psiquiatria AMB/ABP.

XL Congresso Brasileiro de Psiquiatria - CBP 

Neste ano, o CBP completa 40 edições, um verdadeiro 
marco histórico para a Psiquiatria Brasileira! O Congresso 
será realizado entre os dias 18 e 21 de outubro em 
Salvador, capital baiana. As inscrições para diversos 
trabalhos já estão abertas e você pode participar da 
programação. Acesse: www.cbpabp.org.br. 

IV Congresso Brasileiro de Departamentos e 
Comissões da ABP - CBDC 

A quarta edição do CBDC será realizada nos dias 23 e 
24 de novembro de forma totalmente online. O evento 
reúne grandes nomes da Psiquiatria nacional para 
discussão de temas relacionados à especialidade em 
formato inovador. Cada um dos assuntos contará com 
uma sessão em forma de perguntas e respostas, com 
participação de palestrantes/professores convidados 
que vão abordar temas de suas respectivas áreas.




