


Editorial

Caro(a) leitor(a), 

A edição de fevereiro do Jornal Psiquiatria Hoje 
Online já está disponível! 

No dia 22, o Dr. Álvaro Rubim de Pinho, médico 
psiquiatra e terceiro presidente da ABP, completou 
seu centenário. Saiba mais sobre a sua história e 
assista o vídeo que produzimos para homenagear 
seu legado na Psiquiatria Brasileira. 

O primeiro evento do ano já está chegando! Confira 
a programação do III CBP Online, que contará 
com mais de 40 horas de atividades científicas e 
participe deste evento de grande sucesso. 

Pensando em facilitar o acesso aos nossos eventos 
científicos, preparamos um presente super especial 
para você, nosso associado. São dois combos 
promocionais disponíveis. Saiba como garantir o 
seu predileto!

A pesquisa Saúde Mental e Covid-19, produzida 
pela ABP em parceria com diversas instituições 
renomadas, chegou à sua quarta etapa. Responda 
ao questionário e nos ajude a avaliar a saúde mental 
dos brasileiros frente à pandemia. 

Por fim, conheça a nossa campanha contra 
o Bullying, lançada este ano como forma de 
conscientizar a sociedade e combater essa prática 
tão presente nas escolas do mundo todo. 

Boa leitura!

ABP cada vez mais inserida no
universo digital
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Religiosidade, folclore e a cultura de forma geral podem 
ser aspectos que, à primeira vista, não se relacionam 
com a Psiquiatria, mas que fizeram com que o Dr. Álvaro 
Rubim de Pinho se destacasse na especialidade. Com 
expertise em diversas áreas da Psiquiatria, como clínica, 
forense e neuropsiquiatria, sem dúvidas o seu maior 
legado é na Psiquiatria Transcultural. 

O psiquiatra manauara, porém de alma baiana, seguiu os 
passos de seu pai e formou-se na Universidade Federal 
da Bahia - UFBA, onde foi mentor de diversas gerações 
de psiquiatras. Entre 1967 e 1977, foi presidente da 
Associação Psiquiátrica da Bahia - APB. Em 1968, assumiu 
a presidência da Associação Brasileira de Psiquiatria - 
ABP, ficando no cargo até 1971.

No dia 22 de fevereiro, comemoramos o centenário do 
Dr. Rubim de Pinho, cujo legado foi lembrado pelos 
participantes do evento “Psiquiatria e suas interfaces”, 
promovido pela UFBA e por seus familiares. “Meu pai 
foi um homem de interesses múltiplos e abertos a novas 

ABP presta homenagem ao Dr. Rubim de Pinho

ideias, possuía incessante inquietação intelectual que 
lhe fez trilhar um processo multidisciplinar. Diria que 
sua personalidade multifacetada, seu espírito generoso 
e agregador se coordenavam com seu interesse e 
sensibilidade aos temas ligados à cultura dos povos e aos 
problemas sociais”, ressaltou Suani Rubim de Pinho, filha 
do médico psiquiatra, durante o evento. 

“O Professor Rubim de Pinho foi um grande presidente da 
ABP e da APB e deixou um grande legado para a psiquiatria 
brasileira. Não poderíamos deixar este dia passar em 
branco e deixo aqui o meu agradecimento especial a ele”, 
homenageou o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente 
da ABP. 

A Associação Brasileira de Psiquiatria sente-se honrada 
em ter tido o Dr. Rubim de Pinho como seu presidente 
e deixa registrada uma homenagem ao seu centenário. 
Para assistir, acesse o Canal da Psiquiatria no youtube ou 
o nosso perfil do Facebook.
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O primeiro evento científico do ano já está chegando! 
Entre os dias 23 e 26 de março, o III Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria Online traz uma vasta programação 
com o melhor da Psiquiatria. São diversas atividades 
científicas em que médicos psiquiatras e profissionais 
de saúde de todo o país poderão se atualizar com o 
que há de mais atual relacionado à especialidade. 

Serão mais de 40 horas de programação, entre 
conferências, simpósios, mesas redondas e outras 
atividades imperdíveis sobre os mais variados temas 
relevantes para a saúde mental. Uso de canabinóides, 
gênero e sexualidade, Depressão, Transtorno Bipolar, 
interfaces entre o Transtorno de Personalidade 
Borderline e Transtorno de Estresse Pós Traumático 
são alguns dos assuntos que serão abordados pelos 48 
palestrantes confirmados no evento. 

Além disso, o evento contará com a presença da 
Dra. Judith Beck, filha do Dr. Aaron Beck, para uma 
homenagem a seu pai, que faleceu aos 100 anos em 
novembro do ano passado. Dr. Beck deixou um enorme 
legado para a Psiquiatria, sendo o criador das Terapias 
Cognitiva e Cognitiva-Comportamental e, ainda, 
da Escala de Depressão Beck e Escala de Ansiedade 
Beck, utilizadas para medir os sintomas depressivos e 
ansiosos nos pacientes. 

“A Dra. Judith Beck é pesquisadora do National Institute 
of Mental Health, psicóloga e grande especialista em 
Terapia Cognitiva, com diversas pesquisas e livros 
publicados. É uma honra recebê-la no CBP Online em 
uma justa homenagem ao seu pai”, ressaltou o Dr. 
Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP. 

Confira  a programação completa e faça a sua inscrição 
em www.abp.org.br/cbponline. Garanta a sua 
participação neste importante evento!

Vem aí: III CBP Online! Confira a programação

23 a 26 de março de 2022
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Os eventos da ABP estão esperando por você! 

A busca pelo conhecimento deve ser contínua e nada 
melhor do que se atualizar nos eventos científicos da 
Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP. Em 2022, 
teremos oito eventos com o melhor da Psiquiatria 
nacional e internacional abordando temas fundamentais 
para o exercício da profissão. 

Pensando em facilitar seu acesso aos nossos eventos, 
preparamos um super presente para você: dois combos 
exclusivos para as compras efetuadas entre os dias 10 
de fevereiro e 07 de março. Escolha o melhor para você 
e aproveite! 

Combo 1
Pacote: inscrição no XXXIX CBP (Fortaleza) +
III CBP Online + Anuidade 2022
Brinde: dois eventos temáticos
 
Passo 1 - Fazer o pagamento da Anuidade 2022 (estando 
quite também com as anteriores desde sua associação), 
através do acesso: www.abp.org.br/anuidade.

Passo 2 - Fazer a sua inscrição no XXXIX CBP, através do 
acesso: abpbrasil.med.br/congresso_opcao.php.

Passo 3 - Fazer a sua inscrição no III CBP Online, através 
do acesso: www.abp.org.br/cbponline.

Combo 2
Pacote: inscrição no XXXIX CBP (Fortaleza) +
evento temático + Anuidade 2022
Brinde: 1 evento temático + 1 Curso CBP Presencial
 
Passo 1 - Fazer o pagamento da Anuidade 2022 (estando 
quite também com as anteriores desde sua associação), 
através do acesso: www.abp.org.br/anuidade.

Passo 2 - Fazer a sua inscrição no XXXIX CBP, através do 
acesso: abpbrasil.med.br/congresso_opcao.php.

Passo 3 - Fazer inscrição em um dos eventos temáticos 
da ABP.

Informações importantes
Os eventos temáticos que participam dos combos 
promocionais são: III CBP Online, Curso de Esquizofrenia, 
Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas, 
Congresso Brasileiro dos Departamentos e Comissões 
da ABP, Simpósio Internacional de Neurociências 
(SINC Saúde Mental da Mulher e Espiritualidade) e BJP 
Symposium.

Após efetuar os passos descritos acima, envie um e-mail 
para eventos@abp.org.br com as confirmações de 
inscrição e os eventos brindes escolhidos.

ATENÇÃO: assim como as inscrições nos eventos, a 
anuidade 2022 também deve ser paga durante o período 
vigente do combo (10 de fevereiro a 07 de março).
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Participe da pesquisa sobre os impactos da Covid-19 na 
saúde mental  

A saúde mental dos brasileiros, sobretudo dos 
profissionais de saúde, tem sido uma grande 
preocupação da Associação Brasileira de Psiquiatria - 
ABP. Por isso, em parceria com a Associação Brasileira 
de Impulsividade e Patologia Dual - ABIPD, Secretaria 
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 
- SGTES, Organização Pan-Americana da Saúde - 
OPAS, Saúde Mental Baseada em Evidências - SAMBE 
e a Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 
lançamos uma pesquisa para acompanhar o quadro 
de saúde mental de toda a população. 

Intitulado “Influência da COVID-19 na Saúde Mental 
da população brasileira e de seus profissionais de 
saúde”, o levantamento já está em sua quarta etapa e 
contamos com a sua colaboração. No questionário, são  
solicitadas informações sobre histórico de transtornos 
mentais, nível de estresse psicológico atual, qualidade 
de vida, sono, nível de apoio social e experiência de 
traumas, entre outros. 

Para responder, é necessário ter mais de 20 anos de 
idade, tanto para  população em geral quanto para 
profissionais da saúde de nível superior ou técnico/
auxiliar. O tempo de resposta ao questionário é de 
aproximadamente 15 minutos. 

“Este estudo é fundamental para a compreensão 
do impacto de uma pandemia no capital mental da 
população brasileira e o que podemos fazer para 
melhorar a assistência à saúde mental. Contamos com a 
colaboração de todos para nos ajudar a construir ações 
efetivas neste âmbito”, destacou o Dr. Antônio Geraldo 
da Silva, presidente da ABP e um dos coordenadores 
da pesquisa. 

Para responder ao questionário, acesse https://
pt.surveymonkey.com/r/SaudeMental_4. O prazo vai 
até o dia 25 de fevereiro. Participe e colabore com essa 
importante pesquisa!
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Fique em dia com a ABP!

A Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP tem 
como parte de sua missão lutar em prol dos 
pacientes psiquiátricos, defender a especialidade 
e disseminar conteúdo científico de qualidade. 
Ficando em dia com a ABP, você contribui com 
o fortalecimento da Psiquiatria em todo o país. 

Para facilitar o processo de pagamento da 
anuidade 2022, já enviamos o boleto referente à 
taxa para o endereço cadastrado. Os pagamentos 
realizados até o dia 28 de fevereiro terão um 
desconto de 5% em cima do valor integral. 

Ao manter o status de associado quite, você 
possui diversos benefícios, como: recebimento 
das publicações científicas (Revista Debates 
em Psiquiatria e Brazilian Journal of Psychiatry), 
acesso a conteúdo exclusivo gratuito (ABP 
Web e PEC), descontos especiais nos eventos, 
participação nos canais de comunicação (podcast 
Psiquiatria em Pauta e ABP TV) e muito mais! 

Acesse www.abp.org.br/anuidade para mais 
informações!
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ABP lança campanha contra o Bullying:
“Delete essa ideia”

Em fevereiro, a Associação Brasileira de Psiquiatria 
- ABP promove pela primeira vez a campanha de 
conscientização contra o bullying com o tema “Delete 
essa ideia”. A iniciativa foi criada a fim de esclarecer, 
alertar e combater o bullying e o cyberbullying, com o 
objetivo principal de diminuir o índice de casos.
 
O bullying é muito associado ao período escolar de 
crianças e adolescentes, podendo se estender por 
outras fases da vida. Nos últimos anos, isso se tornou 
um grave problema de saúde pública, onde crianças 
e jovens sofrem diariamente agressões psicológicas e 
físicas, proporcionando consequências sérias à saúde 
física e mental. Depressão, baixa autoestima e tentativas 
de suicídios são algumas das consequências geradas 
por essas atitudes.

“Antigamente, existiam brincadeiras entre as crianças, que 
teoricamente não causavam a mesma repercussão que 
hoje. A principal diferença que vemos é a intensidade e a 
dimensão que a tecnologia proporciona. As atitudes são 
gravadas, divulgadas e a gente não tem mais controle do 
que vai ser acrescentado àquela brincadeira, o que gera 
muita insegurança nas crianças e adolescentes”, ressaltou 
o Dr. Kleber Oliveira, médico psiquiatra especialista em 
infância e adolescência e diretor da ABP.

Durante o mês, preparamos diversas ações de 
conscientização sobre o tema, principalmente nas redes 
sociais. A ideia é oferecer diferentes perspectivas sobre 

as formas de combater este tipo de atitude e conseguir 
diminuir o número de casos. 

Bullying e cyberbullying: importunações que 
geram consequências

Estudos divulgados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE em 2021 apontam que 
aproximadamente 23% dos estudantes afirmam ter sido 
vítimas de bullying, sendo alvo de provocações feitas por 
colegas. O levantamento, intitulado Pesquisa Nacional 
de Saúde do Escolar (PeNSE 2019), também mostra que 
um em cada dez adolescentes dos 188 mil entrevistados 
já se sentiu ameaçado, ofendido e humilhado em redes 
sociais ou aplicativos, sendo vítima do cyberbullying.
 
Vivenciar situações como estas geram um impacto 
negativo na vida dessas pessoas. Em relação à saúde 
mental, 50,6% dos estudantes disseram se sentir muito 
preocupados com as coisas mais comuns do dia a dia. 
Já um em cada cinco estudantes afirmou que a vida não 
valia a pena ser vivida.

“Tanto agressores quanto vítimas de bullying podem 
desenvolver sérios problemas de saúde, como ansiedade e 
depressão. Por isso, é fundamental combater essa prática 
que cresce cada vez mais. A partir deste ano, a campanha 
contra o bullying será um dos nossos pilares”, concluiu o 
Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP. 




