


Editorial

Nada melhor do que iniciar o ano com boas notícias! 
E são elas que preenchem as páginas da primeira 
edição do Jornal Psiquiatria Hoje - JPH de 2022. 

As matrizes de competências para a Psiquiatria, 
Residências Médicas e áreas de atuação foram 
aprovadas. Com isso, ficam estabelecidos os 
conhecimentos técnicos e científicos necessários 
para exercer a profissão. 

Falando em Residência Médica, o primeiro programa 
de Residência da ABP foi aprovado pelo CNRM. 
Saiba mais e comemore essa novidade conosco!

No dia 05 de janeiro, a Associação Brasileira de 
Psiquiatria - ABP lançou o seu primeiro podcast, 
o Psiquiatria em Pauta, para debater temas 
relacionados à saúde mental de forma leve e 
interessante. Descubra onde escutar e compartilhe 
com seus amigos. 

O Canal da Psiquiatria, importante ferramenta de 
conscientização da sociedade, também voltou com 
tudo este ano! Após uma pausa para a reformulação, 
toda semana um novo vídeo informativo para você. 

Por fim, a psicóloga e professora Judith Beck, filha 
do Dr. Aaron Beck, está confirmada na programação 
do III CBP Online. O evento já está com a agenda 
fechada e esperando pela sua inscrição. 

Boa leitura!

ABP cada vez mais inserida no
universo digital
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Após um período de dedicação e trabalho junto aos 
legisladores, a Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP 
conseguiu a aprovação das matrizes de competências 
em Psiquiatria, nas residências médicas e nas áreas de 
atuação. Essa é uma grande vitória para a especialidade, 
já que a matriz determina as competências e habilidades 
necessárias para desempenhar cada profissão. 

As aprovações foram realizadas pela Comissão Nacional 
de Residência Médica - CNRM com publicações no 
Diário Oficial da União - DOU a partir do auxílio de 
membros das comissões e departamentos da ABP, que 
contribuíram com sugestões, críticas e revisões. Com 
isto, ficaram formalizadas as residências nas áreas de 
Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Psiquiatria 
Forense, Psicoterapia e Psicogeriatria. 

“Essa conquista não só permitirá a melhora da qualidade 
das residências médicas, como padronizará a formação do 

médico psiquiatra com propriedade. Este é um documento 
que define o que é ser um psiquiatra - suas habilidades, 
seus conhecimentos e suas competências”, ressaltou o 
Dr. Leonardo Baldaçara, diretor regional Centro-Oeste 
da ABP. “Essa é uma grande conquista para nossos 
associados, nosso país e, principalmente, para nossos 
pacientes”, completou.

A ABP recebeu a publicação das Matrizes de 
Competência como o equivalente a Lei do Ato Médico 
para a Psiquiatria. “Sempre falamos muito sobre a 
valorização da nossa especialidade e a aprovação das 
matrizes de competências, sem dúvidas, é um grande 
marco na história da Psiquiatria Brasileira”, comemorou 
o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP. 

Aprovação de matrizes de competência é vitória da 
Psiquiatria Brasileira!
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Promover conhecimento científico e contribuir para a 
formação de especialistas sempre foi uma das missões 
mais importantes da Associação Brasileira de Psiquiatria 
- ABP. Por isso, é com muito orgulho que anunciamos 
que a nossa primeira residência médica foi aprovada 
pela Comissão Nacional de Residência Médica no fim 
do ano passado. 

O programa será desenvolvido em parceria com o 
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, 
localizado em Belo Horizonte, que é referência de 
história e atendimento em todo o país. Segundo o Dr. 
Antônio Geraldo da Silva, presidente da ABP, essa é uma 
conquista muito importante para a associação e para a 
Psiquiatria Brasileira. 

“Foi preciso muito trabalho e dedicação, mas a 
aprovação da nossa Residência em Psiquiatria é a prova 
de que estamos no caminho certo. Estamos ávidos para 
receber os primeiros residentes em nosso programa e 
aguardem que vem mais novidades por aí!”, celebrou o 
Dr. Antônio Geraldo. 

Em breve, médicos e médicas de todo o país poderão 
contar com mais um programa de Residência em 
Psiquiatria de qualidade e excelência, agora com a 
expertise da ABP.

ABP terá seu primeiro programa de Residência Médica 
em Psiquiatria
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Aperte o play: Psiquiatria em Pauta - 
Conheça o podcast da ABP

O ano começou com muitas novidades na Associação 
Brasileira de Psiquiatria - ABP. Entramos na era dos 
podcasts e lançamos, no dia 05 de janeiro, o Psiquiatria 
em Pauta. Com um bate-papo leve e interessante, o 
objetivo do podcast é disseminar informações sobre 
saúde mental para toda a sociedade, combatendo, 
assim, o estigma e a psicofobia.

O novo canal de comunicação está presente nas 
principais plataformas de streaming de áudio: Spotify, 
Deezer, Apple Music e Google Podcasts. Além disso, 
alguns vídeos serão disponibilizados no Canal da 
Psiquiatria no YouTube. 

“Estamos muito felizes em anunciar o Psiquiatria em Pauta! 
O podcast é uma maneira de levar nossa expertise em 
saúde mental para um público maior, contribuindo para 
o crescimento e fortalecimento da nossa especialidade”, 
destacou o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da 
ABP e apresentador do podcast. 

EM PAUTA

Os episódios, com cerca de 15 minutos de duração, 
serão lançados semanalmente às quartas-feiras. 
Alguns dos temas abordados são o desenvolvimento 
da mente humana, cultura do cancelamento nas 
redes sociais, saúde mental e trabalho, transtornos 
alimentares, bullying e psiquiatria dinâmica. 

Sua opinião é muito importante para nós. Deixe seu 
feedback e envie suas sugestões de temas pelas redes 
sociais da ABP. Siga o perfil Psiquiatria em Pauta no seu 
streaming favorito e não perca nenhum episódio!
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Após um período de pausa para reformulação, o Canal 
da Psiquiatria está de volta no YouTube. Criado em 2013 
pela Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP, o perfil 
conta com 3.043.481 visualizações e dissemina os temas 
mais relevantes da especialidade. 

Com vídeos curtos, ágeis e simples, o objetivo do canal é 
transformar informações científicas em conteúdos de fácil 

O Canal da Psiquiatria está de volta! 

entendimento para a população. “O Canal da Psiquiatria é uma 
forma de cumprir nossa missão de propagar conhecimento 
científico à sociedade”, salientou o Dr. Antônio Geraldo da 
Silva, presidente da ABP. 

Os vídeos serão lançados semanalmente, às quintas-feiras, 
com os mais diversos temas: transtornos alimentares, 
ansiedade, bullying, alcoolismo, psicoterapia, transtorno 
dismórfico, depressão, entre outros.

O canal também é uma das formas de valorizar nossos 
associados, já que todos os conteúdos são produzidos 
por vocês. Assista agora mesmo em www.youtube.
com/canaldapsiquiatria. 

Compartilhe nossos conteúdos com seus colegas e nas 
redes sociais!
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O III Congresso Brasileiro de Psiquiatria Online está 
imperdível! Logo na conferência de abertura, vamos 
prestar uma homenagem ao Dr. Aaron Beck, criador das 
Terapias Cognitiva e Cognitivo-comportamental, e a 
melhor parte é que a psicóloga americana Judith Beck, 
sua filha, estará conosco neste momento especial. 

Judith Beck, especialista em TCC, consultora do National 
Institute of Mental Health - NIMH e autora de dezenas 
de livros sobre o tema, falará sobre o grande legado 
deixado pelo seu pai, que faleceu aos 100 anos em 
novembro do ano passado. Além das terapias, Dr. Beck 
criou as famosas Escalas de Beck, usadas para medir 
sintomas depressivos. 

“É uma honra para o III CBP Online receber a professora 
Judith Beck em uma justa homenagem a seu pai durante a 
conferência de abertura”, destacou o Dr. Antônio Geraldo 
da Silva, presidente da ABP. 

Mais de 40 horas de programação científica 

A terceira edição do CBP Online reúne uma vasta 
programação de atividades científicas para debater 
e apresentar as descobertas mais atuais em diversos 

Judith Beck é confirmada na programação 
do III CBP Online

temas da Psiquiatria. Transtornos de personalidade, 
psicogeriatria, neuropsiquiatria, sexualidade, 
dependências químicas e transtornos alimentares 
serão alguns dos assuntos trazidos pelos melhores 
especialistas do Brasil e do mundo. 

A participação no III CBP Online concede 24 pontos para 
a Prova de Título de Especialista em Psiquiatria AMB/
ABP. Garanta agora mesmo a sua participação! Veja a 
programação completa e inscreva-se em www.abp.org.
br/cbponline. Tenha acesso ao melhor da Psiquiatria 
sem sair de casa!

23 a 26 de março de 2022




