


Editorial

Você está recebendo a 7ª edição do Jornal Psiquiatria Hoje 
- JPH Online, com as últimas novidades da Associação 
Brasileira de Psiquiatria - ABP.

Confira a programação preliminar do XXXIX Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria - CBP! Neste ano, o evento 
acontecerá entre os dias 05 e 08 de outubro no moderno 
Centro de Eventos do Ceará. Leia a matéria e saiba o que 
espera por você em Fortaleza. 

A 11ª edição da CID entrou em vigor este ano e trouxe 
diversas mudanças importantes para os médicos 
psiquiatras de todo o mundo. Por isso, a ABP lançou o 
curso CID-11: novas diretrizes para o diagnóstico dos 
transtornos mentais, com o objetivo de atualizar os 
profissionais sobre os temas que merecem mais atenção.
 
A Prova de Título de Especialista em Psiquiatria e os 
Certificados de Área de Atuação já estão com as inscrições 
abertas. Inscreva-se e seja um médico psiquiatra titulado 
pela ABP!

Nesta semana, a ABP publicou posicionamento oficial 
sobre o uso do canabidiol no tratamento de doenças 
psiquiátricas. Saiba mais sobre este assunto tão 
importante e atual. 

Por fim, fique por dentro dos destaques de imprensa do 
primeiro semestre do ano, em que a ABP foi mencionada 
em mais de 4 mil matérias! 

Boa leitura!

ABP cada vez mais inserida no
universo digital



Índice

XXXIX CBP: saiba o que te espera na
Terra do Sol!

ABP promove curso sobre as atualizações
da CID-11

Prova de Título de Especialista e Certificados
de Áreas de Atuação: inscrições abertas

ABP publica posicionamento oficial sobre o
uso de Cannabis em tratamentos psiquiátricos

ABP na mídia: confira os destaques de
imprensa do semestre

4.

5.

6.

7.

8.



4 Jornal Psiquiatria Hoje

XXXIX CBP: saiba o que te
espera na Terra do Sol!

Entre os dias 05 e 08 de outubro, Fortaleza sediará o 
evento mais relevante de Psiquiatria da América Latina! 
O XXXIX Congresso Brasileiro de Psiquiatria - CBP 
chega à capital cearense com dezenas de atividades 
sobre o tema Psiquiatria e Pandemia: impacto, lições 
e novos paradigmas, dando luz a todas as pesquisas 
e descobertas científicas realizadas no campo da 
saúde mental em relação à Covid-19 e outros temas 
fundamentais para a especialidade.

O CBP acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, um 
dos maiores centros de convenções da América Latina 
e que possui uma infraestrutura moderna, confortável e 
sofisticada, em uma ótima localização de Fortaleza, com 
fácil acesso aos principais pontos da capital. 

Os quatro dias de eventos serão totalmente dedicados 
à troca de conhecimentos e experiências entre os 
palestrantes e congressistas nas dezenas de Mesas 
Redondas, Conferências, Simpósios, Cursos, Sessões 
de Como Eu Trato/Como Eu Faço, Palestras e outras 
atividades que compõem a programação. 
 
Nosso evento é feito por você e para você! Recebemos 
diversas sugestões de Mesas Redondas, que são 
compostas pelos nossos associados, apenas com temas 

inéditos e de máxima qualidade. “Todas essas sugestões 
são enviadas diretamente para a comissão científica, 
formada por mais de 20 cientistas. Cada membro dá 
notas às mesas e aquelas que têm mais de 9 pontos 
são aprovadas automaticamente para fazer parte da 
programação”, explica o Dr. Antônio Geraldo da Silva, 
presidente da ABP.

“Além disso, é necessário que os palestrantes da Mesa 
Redonda tenham o certificado na área de atuação ou 
Registro de Qualificação de Especialista - RQE daquilo que 
ele está propondo falar. Ou seja, alguém que sugere um 
tema de Psiquiatria Forense, precisa ser especialista da área. 
Assim, você tem certeza de que vai ter acesso a especialistas 
de altíssimo nível”, completa o Dr. Antônio Geraldo. 

Acesse o site www.cbpabp.org.br, confira tudo o que 
espera por você no CBP e faça a sua inscrição!
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A Classificação Internacional de Doenças - CID é uma 
ferramenta utilizada por médicos e profissionais de 
saúde em geral do mundo inteiro. A publicação é da 
Organização Mundial da Saúde - OMS e tem o objetivo 
de reunir e padronizar todas as patologias e problemas 
de saúde. 

Neste ano, entrou em vigor a 11ª edição da CID, que 
trouxe diversas mudanças importantes, sobretudo para 
os psiquiatras. Com isso, a Associação Brasileira 
de Psiquiatria - ABP lançou o curso CID-11: novas 
diretrizes para o diagnóstico dos transtornos mentais, 
onde serão abordados temas como os transtornos do 
desenvolvimento, esquizofrenia, psicose e catatonia, 
transtornos de personalidade e de ansiedade, 
transtornos alimentares, transtornos relacionados 
com o estresse e TOC, por exemplo. As inscrições estão 
abertas para que você também tenha a oportunidade 
de se atualizar nesse assunto tão importante!

Coordenado pelos médicos psiquiatras Dr. Antônio 
Geraldo da Silva, Dr. Elson Asevedo e Dr. Jair Mari, o 
curso é composto de oito módulos, em que cada aula 
será ministrada na última segunda-feira do mês. As 

aulas ficarão gravadas para que você tenha acesso aos 
conteúdos mesmo que não consiga assisti-los no dia.

Confira a programação completa e garanta a sua vaga 
em: www.abp.org.br/curso-cid-11. 

“Nós trabalhamos incansavelmente para oferecer as 
melhores atualizações científicas para os médicos 
psiquiatras de todo o Brasil. Esse curso vai abordar as 
questões mais importantes sobre a CID-11, temas que 
mudam a forma com a qual vamos trabalhar daqui para 
frente. Por isso, é fundamental para todos! As vagas 
são limitadas, então se você tiver interesse, inscreva-
se agora mesmo”, convida o Dr. Antônio Geraldo, 
presidente da ABP. 

Cashback ABP

Se você estiver inscrito no XXXIX Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria - CBP, você ganha um cashback de R$ 
1.600,00 para se inscrever no Curso CID-11. Neste 
caso, entre em contato com o e-mail cursos@abp.
org.br e garanta a sua participação.

ABP promove curso sobre as atualizações
da CID-11
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Prova de Título de Especialista e Certificados
de Áreas de Atuação: inscrições abertas

Realizados anualmente pela Associação Brasileira de 
Psiquiatria - ABP, a Prova de Título de Especialista em 
Psiquiatria - TEP e seus Certificados de Área de Atuação 
estão com as inscrições abertas. Os interessados em 
realizar uma das provas podem realizar sua inscrição até 
o dia 08 de outubro. 

O TEP é o documento máximo de comprovação 
da especialidade, que qualifica os conhecimentos 
técnicos e científicos fundamentais para o exercício da 
especialidade e garante a qualidade do profissional. 

Caso você já o possua, essa é a oportunidade de se 
especializar ainda mais e tirar o seu certificado em uma das 
áreas de atuação: Psicoterapia, Psicogeriatria, Psiquiatria 
da Infância e Adolescência e Psiquiatria Forense. 

Confira os prazos: 
 
Inscrições online:
de 14 de julho a 08 de outubro de 2022

Envio de documentação pelos Correios:
até 10 de outubro de 2022

Data das provas:
11 de dezembro de 2022
Local: Rio de Janeiro - RJ
 
Na página www.abp.org.br/provadetitulo, estão 
disponíveis outras informações importantes, o edital 
completo, além de um documento com as principais 
perguntas e respostas sobre a Prova de Título. Em caso de 
dúvidas, entre em contato com educacao@abp.org.br. 
Inscreva-se e seja um médico psiquiatra titulado pela ABP! 
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ABP publica posicionamento oficial sobre o
uso de Cannabis em tratamentos psiquiátricos

Tendo em vista as diversas pesquisas realizadas no 
Brasil e em todo o mundo que tentam descobrir se 
realmente há eficácia no uso de Canabidiol - CBD e 
outros derivados de Cannabis no tratamento de diversas 
doenças, inclusive psiquiátricas, a Associação Brasileira 
de Psiquiatria - ABP publicou seu posicionamento oficial 
a respeito do assunto. 

O posicionamento está disponível no site da Brazilian 
Journal of Psychiatry - BJP e da Revista Debates em 
Psiquiatria, assinado pelo Dr. Antônio Geraldo da Silva, 
presidente da ABP, e pelo Dr. Leonardo Baldaçara, diretor 
Centro-Oeste da instituição. 

O documento ressalta que apesar dos estudos que estão 
em curso, ainda não existem evidências suficientes 
para justificar a prescrição da cannabis e de nenhum 
de seus derivados no tratamento de doenças mentais. 
Em contrapartida, diversos estudos associam o uso e 
abuso de cannabis, bem como de outras substâncias 
psicoativas, ao desenvolvimento e agravamento de 
doenças mentais. 

Atualmente, o Conselho Federal de Medicina - CFM 
autoriza o uso compassivo do canabidiol no caso de 
crianças e adolescentes que tenham epilepsia de difícil 
tratamento, por meio da Resolução  nº 2.113 de 2014. 

O posicionamento da ABP tem como base artigos 
internacionais recentes e, também, o documento 
publicado pela Associação Americana de Psiquiatria 
(APA, em inglês), que não endossa o uso da cannabis 
para fins medicinais. 

Reiteramos que não há nenhum registro em nenhuma 
agência reguladora internacional de nenhum 
canabinóide para tratamento de nenhuma doença 
psiquiátrica.  A ABP apoia todas as linhas de pesquisas 
científicas para a busca de novas soluções para 
doenças sem tratamento, desde que obedeça todos os 
regramentos relativos às pesquisas científicas.  

Acesse o posicionamento completo em: www.
revistardp.org.br/revista/article/view/393. 
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ABP na mídia: confira os destaques de
imprensa do semestre

A Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP tem como 
uma de suas principais missões a disseminação 
do conhecimento científico de qualidade, visando 
informar a população sobre a saúde mental. Dessa 
forma, a instituição investe na parceria com diversos 
veículos de comunicação, que divulgam conteúdos de 
qualidade à sociedade. 

De janeiro a junho, fechando o primeiro semestre, 
aproximadamente 4 mil matérias foram publicadas em 
mais de 500 veículos de imprensa, levando o nome da 
ABP, bem como conteúdos relevantes sobre psiquiatria e 
saúde mental, a milhares de brasileiros. Dentre os veículos, 
estão grandes nomes como TV Globo, BandNews FM, 
Folha de São Paulo, Estadão, Jornal O Globo, TV Cultura, 
BBC News, CNN, TV Record, entre outros. 

No caso da campanha contra o Bullying e Ciberbullying, 
promovida pela primeira vez este ano, tivemos 219 

publicações em meios de comunicação do Brasil 
inteiro, sendo 208 sites de notícias, cinco jornais 
impressos e 6 blogs. 

Já em relação à campanha contra a Psicofobia, tradicional 
da ABP, os números mostram que, mesmo após 11 
anos de existência, a campanha continua em franco 
crescimento. Neste ano, tivemos mais de 100 inserções 
na mídia, incluindo televisão, rádio, portais online, 
revistas e jornais impressos. 




