


Editorial

Chegou mais uma edição do JPH Online, com as 
últimas novidades da Associação Brasileira de 
Psiquiatria - ABP!

Um dos nossos destaques é o VII Curso ABP / 
WPA de Atualização em Esquizofrenia, que traz 
as mais recentes descobertas e pesquisas acerca 
desta grave doença mental que atinge cerca de 23 
milhões de pessoas em todo o mundo. O evento 
acontece nos dias 13 e 14 de maio. Confira a 
programação oficial e inscreva-se!

Atendendo a pedidos, a anuidade com cashback 
está de volta. Fique em dia com a sua Associação 
até o dia 31 de maio e ganhe até R$ 460 para 
participar de um evento científico online. Leia 
mais para saber como participar. 

Estamos chegando no fim de abril, mês em que 
intensificamos a campanha contra a Psicofobia. 
Nos últimos anos, a ABP tem sido uma forte 
interlocutora de políticas públicas. Conheça os 
Projetos de Lei e Leis sancionadas em todo o Brasil. 

Por último, se você é um candidato da Prova de 
Especialista em Psiquiatria 2022.1, leia a matéria 
para conferir informações importantes sobre o 
exame. 

Boa leitura!

ABP cada vez mais inserida no
universo digital
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A esquizofrenia é uma doença mental grave que 
acomete cerca de 23 milhões de pessoas em todo o 
mundo segundo a Organização Mundial da Saúde - 
OMS. Dentre os principais sintomas, estão alucinações, 
delírios, pensamentos e comportamentos anômalos, 
que caracterizam uma perda de contato com a realidade. 
Ainda de acordo com a OMS, estima-se que o risco de 
suicídios ao longo da vida dos pacientes é de 4% a 10%.
 
Embora as causas da doença ainda não sejam totalmente 
conhecidas, o diagnóstico precoce e o tratamento 
adequado garantem uma vida digna para quem 
padece de esquizofrenia. Neste sentido, é fundamental 
que os médicos psiquiatras conheçam as pesquisas e 
descobertas mais recentes no Brasil e no mundo. 

Nos dias 13 e 14 de maio, a Associação Brasileira 
de Psiquiatria - ABP promove o VII Curso ABP / WPA 
de Atualização em Esquizofrenia no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Com mais 
de 16 horas de atividades científicas, o evento vai 
abordar diversas temáticas importantes, como o papel 
da neuroimagem, a relação entre a esquizofrenia 
e a realidade, situações difíceis na prática clínica, 
eletroconvulsoterapia, entre outros. 

“Já é tradição trazer o melhor da atualização terapêutica 
no âmbito da esquizofrenia. Nosso evento também é 
voltado para você que é clínico, atende no dia a dia e 

VII Curso de Atualização em Esquizofrenia traz 
novidades no diagnóstico e tratamento da doença

quer melhorar a sua prática profissional”, destaca o Dr. 
Ary Gadelha, coordenador do Curso de Atualização 
em Esquizofrenia e professor de Psiquiatria da Escola 
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São 
Paulo. “Nosso evento é que ele também é voltado para a 
inovação: vamos trazer as perspectivas para o tratamento 
da Esquizofrenia para os próximos anos”, completa.

Os grandes destaques desta edição são as conferências 
internacionais “Mais do que um biomarcador: será 
que a linguagem pode ser um marcador biossocial 
da psicose?” e “Tratamento da esquizofrenia baseado 
em evidências”, com os professores Lena Palaniyappan 
(Brain and Mind Institute, USA) e Marco Solmi (University 
of Ottawa, Canada), respectivamente. 

“Este será o primeiro evento presencial do ano e estamos 
ávidos para nos reencontrar e aprender mais sobre a 
Esquizofrenia. A programação está imperdível e convido 
nossos associados, médicos psiquiatras, residentes, 
estudantes de Medicina e todos os profissionais de saúde 
a estarem conosco”, convida o presidente da ABP, Dr. 
Antônio Geraldo da Silva.

O VII Curso de Atualização em Esquizofrenia acontecerá 
em formato híbrido. Confira a programação oficial do 
evento e garanta a sua vaga em www.abp.org.br/
esquizofrenia.
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A Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP volta com 
um dos presentes mais pedidos pelos associados: o 
cashback! Quitando sua anuidade até o dia 31 de maio, 
você recebe de volta até R$ 460 para participar de um 
evento científico online ao longo do ano. 

São seis possibilidades de escolha, sendo os eventos 
elegíveis para esta promoção: VII Curso ABP / WPA de 
Atualização em Esquizofrenia, VI SINC Psicofarmacologia 
e Espiritualidade, VII SINC Saúde Mental da Mulher, IX 
Jornada de Emergências Psiquiátricas, BJP Symposium 
e Congresso Brasileiro dos Departamentos e Comissões 
da ABP - CBDC.

As programações preliminares já estão disponíveis no 
menu “Eventos” do site oficial da ABP. Após escolher 
o evento que deseja participar, informe para a nossa 
equipe pelo e-mail eventos.abp@abp.org.br. 

O pagamento da anuidade pode ser feito via cartão de 
crédito ou por boleto bancário. Saiba como ficar em dia 
com a ABP em www.abp.org.br/anuidade. Em caso de 
dúvidas, entre em contato pelo e-mail contasareceber@
abp.org.br.

Cashback ABP: sua anuidade 2022 vale
um evento científico!
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Brasil contra a Psicofobia: leis e PLs
avançam em todo o país

Desde 2011, a luta contra a Psicofobia é uma campanha 
fixa da Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP. Por 
meio da disseminação de informações relevantes 
e corretas sobre saúde mental, nosso objetivo é 
combater o preconceito existente sobre as doenças 
mentais, os padecentes de transtornos psiquiátricos e, 
também, contra os médicos psiquiatras que dedicam 
suas vidas para cuidar dos pacientes. O Dia Nacional 
de Enfrentamento à Psicofobia é comemorado no dia 
12 de abril e, por isso, intensificamos as ações ligadas à 
iniciativa durante este mês.

Ao longo dos anos de campanha, uma das maiores 
vitórias na nossa batalha contra a Psicofobia, sem 
dúvidas, é o apoio dos poderes públicos. Através 
de muitos encontros e reuniões, conseguimos ser 
interlocutores na implementação de políticas públicas, 
com vários Projetos de Leis (PLs) sendo propostos e 
leis sancionadas em todo o país. 

O Dia de Enfrentamento à Psicofobia já é lei nos estados 
do Espírito Santo, Santa Catarina e na Paraíba. “Temos 
atingido o nosso objetivo de conscientizar as esferas 
públicas e isso mostra que estamos no caminho certo 
para combater a Psicofobia”, destacou o Dr. Antônio 
Geraldo da Silva.

Também existem PLs em tramitação nos estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia e, por último, no 
Rio Grande do Sul, cujo PL foi proposto pelo Deputado 
Estadual Dr. Thiago Duarte após reunião com o Dr. 

Antônio Geraldo no dia 05 de abril, em Porto Alegre. 
“Para perder o preconceito, é preciso conhecer com 
profundidade”, destacou o parlamentar Dr. Thiago 
Duarte.

Em relação às cidades brasileiras, a Psicofobia consta 
na legislação municipal de Montes Claros (MG) e São 
Caetano do Sul (SP). Já em relação aos PLs, estão em 
tramitação nas cidades de João Monlevade (MG) e 
Petrópolis (RJ). 

“Ainda há muito pela frente! Por isso, contamos com 
a colaboração de todos para que juntos possamos 
combater o preconceito e o estigma e ajudar a todos que 
precisam”, finalizou o Dr. Antônio Geraldo. 

Campanha contra a Psicofobia

Abril já está acabando, mas a nossa mensagem 
contra o estigma continua durante todo o ano. No 
site oficial da campanha, estão disponíveis uma série 
de materiais para download, como posts, folhetos 
informativos e release para a imprensa. Compartilhe os 
nossos materiais informativos com sua família, amigos 
e colegas de trabalho para falar sobre esse tema que é 
tão importante: o combate ao preconceito contra os 
padecentes de doenças mentais. 

Acesse o site www.psicofobia.com.br. Vamos juntos 
lutar contra o estigma porque o #PreconceitoDói!



7Jornal Psiquiatria Hoje

Confira as orientações para a
Prova de Título de Especialista

A Prova de Título de Especialista em Psiquiatria está 
chegando! O exame é organizado e realizado pela 
Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP, sob os critérios 
estabelecidos pela Associação Médica Brasileira - AMB, 
responsável pela concessão do Título de Especialista, 
de acordo com a Resolução 2.148 de 2016, do Conselho 
Federal de Medicina – CFM.

Se você é um dos candidatos que vai prestar o exame, 
não deixe de conferir as orientações abaixo!

Data, local e horário
A prova será realizada no dia 21 de maio, às 09h30, 
no EXPO MAG. Os candidatos terão acesso à sala de 
aplicação até às 09h, então prepare-se para chegar com 
antecedência ao local. O centro de convenções está 
localizado na Rua Beatriz Larragoiti Lucas | Cidade Nova 
- Centro, Rio de Janeiro - RJ (CEP: 20211-903).

Atenção à leitura do Edital e ao roteiro do candidato
Todas as orientações relacionadas à prova estão 
disponíveis no edital e no roteiro que será enviado para 
o e-mail do candidato e deve ser impresso para o dia da 
realização da prova. É fundamental que o candidato leia 
com atenção o edital e o roteiro, a fim de que possa sanar 
qualquer dúvida sobre a realização da prova. O edital 
está disponível em www.abp.org.br/provadetitulo. 
 
Atenção à nova regra!
Todos os pertences de cada candidato deverão ficar 
armazenados embaixo da sua respectiva cadeira a partir 
do momento que o candidato entrar na sala até o final 
da realização da prova.
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa 
equipe pelo e-mail educacao@abp.org.br. Desejamos 
a todos uma ótima prova!




