


Editorial

Chegamos à 6ª edição do Jornal Psiquiatria Hoje, que 
traz as últimas novidades da Associação Brasileira de 
Psiquiatria - ABP. 

Nos próximos dias 01 e 02 de julho, a ABP promoverá a 
IX Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas, um 
dos eventos mais tradicionais e importantes para o 
exercício da especialidade. Este ano, vamos contar com 
a participação da Dra. Danuta Wasserman, presidente 
eleita da WPA e uma das maiores referências em 
Suicidologia do mundo! Leia a matéria e saiba porquê 
participar da jornada. 

A Jornada Sudeste ABP de Psiquiatria também está 
com data marcada e acontecerá nos dias 05 e 06 de 
agosto no Hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro. 
O evento reúne os maiores especialistas da região para 
debater o tema “Estresse, Resiliência e Psicopatologia”. 

As inscrições para o Novo Prêmio ABP de Jornalismo 
estão abertas e com várias novidades! Nesta edição, 
teremos duas novas categorias e um novo valor de 
premiação, que totaliza R$ 52 mil. Leia a matéria e 
saiba porque essa iniciativa é tão importante para a 
Psiquiatria. 

Por fim, comemoramos a marca de 35 mil inscritos no 
Canal da Psiquiatria, que tem objetivo de disseminar 
conteúdos sobre saúde mental para a população. 

Boa leitura!

ABP cada vez mais inserida no
universo digital
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Nos dias 01 e 02 de julho, a Associação Brasileira de 
Psiquiatria - ABP realizará a IX Jornada Nacional de 
Emergências Psiquiátricas no Centro de Convenções Frei 
Caneca, em São Paulo. O objetivo do evento é debater 
sobre as emergências psiquiátricas, que são complicações 
das doenças mentais e podem se manifestar de diversas 
maneiras, como o comportamento suicida, a agitação 
psicomotora, a intoxicação aguda, o surto psicótico e a 
depressão grave, por exemplo. 

Ao longo das edições, mais de 5 mil pessoas já puderam 
se atualizar neste relevante assunto. “O evento foi criado 
com o propósito de não só divulgar a importância, como 
construir conhecimentos e treinar profissionais. A Jornada 
de Emergências Psiquiátricas é um dos maiores eventos 
sobre esse tema. Todos os anos, nós trazemos novidades, 
que partem da demanda do público”, ressalta o Dr. 
Leonardo Baldaçara, coordenador do evento. 

Na nona edição, vamos receber a Dra. Danuta 
Wasserman, presidente eleita da Associação Mundial 
de Psiquiatria (World Psychiatric Association - WPA), 
para falar sobre políticas públicas na prevenção ao 
suicídio. A Dra. Wasserman é professora de Psiquiatria 
e Suicidologia no Karolinska Institutet (Estocolmo, 
Suécia) e diretora-fundadora do Centro Nacional de 
Pesquisa e Prevenção do Suicídio (NASP) no mesmo 
instituto. Já foi presidente da Associação Psiquiátrica 

Mais de 5 mil pessoas já participaram da Jornada 
Nacional de Emergências Psiquiátricas. Garanta a sua 
vaga também!

Europeia (EPA) e da Academia Internacional de Pesquisa 
do Suicídio (IASR). Em sua carreira, sempre focou na 
prevenção do suicídio e auxilia no desenvolvimento 
de pesquisa e programas de prevenção nos cinco 
continentes. Em 2023, a Dra. Danuta tomará posse 
como presidente da WPA. Essa será uma das atividades 
imperdíveis do evento!

Ao todo, serão mais de 15 horas de atividades científicas 
com os temas abordagem do comportamento suicida, 
ética e deontologia na emergência, emergências 
psiquiátricas em profissionais da saúde, transtornos por 
uso de substâncias e técnicas de contenção física.

“Terei o prazer de participar de uma mesa redonda sobre 
o sofrimento psíquico dos profissionais de saúde e o 
manejo dessa população. O evento está imperdível! Além 
da atualização, vai trazer também a prática clínica de 
profissionais que trabalham em emergências psiquiátricas. 
Nos vemos lá”, convida o Dr. Elie Calfat. 

Para quem não puder participar presencialmente, a IX 
Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas será 
em formato híbrido, onde os participantes poderão 
acompanhar todas as atividades pela plataforma online. 
São os últimos dias para garantir a sua vaga. Inscreva-
se em www.abp.org.br/emergencias. 
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As Jornadas Regionais de Psiquiatria são eventos 
tradicionais realizados pela Associação Brasileira de 
Psiquiatria - ABP e organizados por suas Federadas. 
A próxima edição será organizada pela Associação 
Psiquiátrica do Estado do Rio de Janeiro - APERJ e 
acontecerá nos dias 05 e 06 de agosto no Hotel Hilton 
Copacabana, localizado na Avenida Atlântica, 1020. 

O evento reúne os médicos psiquiatras da região para 
debater temas relevantes para a especialidade. O tema 
desta edição é “Estresse, Resiliência e Psicopatologia” e 
serão abordados assuntos muito atuais que têm impacto 
direto no dia a dia das pessoas, como, por exemplo, 
catástrofes, burnout, compulsão, psicose, entre outros. 

“Nós vamos abordar todas as vertentes relativas 
aos acontecimentos estressantes e trágicos que vêm 
assolando o mundo nos últimos tempos sob os aspectos 
psiquiátricos”, destaca o Dr. Marcos Gebara, presidente 
da APERJ e presidente de honra do evento.

“A expectativa é a melhor possível nessa volta aos eventos 
presenciais. O formato favorece o estreitamento dos laços 

associativos, com uma experiência realmente interativa”, 
disse o Dr. Marcelo Allevato, Diretor Secretário Adjunto 
da APERJ. “Vamos discutir a interação entre fatores 
ambientais e vulnerabilidade genética na eclosão de 
transtornos relacionados ao estresse e atualidades sobre 
o TEPT”, completa.

Para o Dr. Antônio Geraldo da Silva, presidente da 
ABP, o evento vai repetir o sucesso da Jornada ABP 
Nordestina de Psiquiatria. “Após 5 anos, a Jornada 
Sudeste de Psiquiatria volta à Cidade Maravilhosa, onde a 
ABP foi fundada e fica sua sede. Será um momento muito 
especial de reencontro e aprendizado. Vão ser dois dias de 
atualização em assuntos fundamentais para o exercício 
da especialidade com palestrantes de altíssimo nível”. 

As inscrições na Jornada ABP Sudeste de Psiquiatria e 
Jornada de Psiquiatria da APERJ estão abertas e com 
valor especial até o dia 30 de junho.

Garanta a sua participação em www.aperjrio.org.br

Jornada Sudeste ABP de Psiquiatria: inscreva-se com 
valor especial até 30/06
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Novo Prêmio ABP de Jornalismo:
premiação totaliza R$ 52 mil

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria 
organiza o Prêmio ABP de Jornalismo, que tem a 
finalidade de reconhecer e premiar trabalhos jornalísticos 
que desmistificaram diversos aspectos que envolvem 
os transtornos mentais e o estigma que pesa sobre a 
especialidade e os padecentes de doenças mentais. 

“Uma das principais missões da ABP é levar informações 
corretas sobre saúde mental à população brasileira e os 
jornalistas têm sido grandes aliados nessa empreitada. Por 
isso, essa premiação é uma iniciativa muito importante”, 
ressalta o presidente da ABP, Dr. Antônio Geraldo da Silva.

Ao longo dos anos de premiação, a Associação avaliou 
mais de mil reportagens relacionadas a temas da 
Psiquiatria. Entre os ganhadores, destacam-se o programa 
Fantástico (TV Globo), Revista Veja, Band News FM, Jornal 
Zero Hora, Programa Caminhos da Reportagem (TV 
Brasil), Correio Braziliense Jornal O Globo. Nesta edição, 
temos duas grandes novidades: a primeira é o acréscimo 
das categorias Canal e Influencer, dando espaço para que 
canais do YouTube, Podcasts e influenciadores digitais 
que falam sobre saúde mental de forma explicativa 
possam participar. 

A segunda novidade é o aumento do valor do prêmio. 
Os vencedores das categorias impresso, online, rádio, 
televisão, além das recém-criadas, receberão o prêmio 
de R$ 7 mil. Já o vencedor da categoria Hors Concours 
receberá o valor de R$ 10 mil, totalizando R$ 52 mil. Os 
ganhadores também serão convidados para participar 

NOVO PRÊMIO ABP 
DE JORNALISMO

da Solenidade de Abertura do XXXIX Congresso 
Brasileiro de Psiquiatria, que acontece no dia 05 de 
outubro, em Fortaleza, para receber o troféu alusivo.

Nathan Santos, jornalista parceiro do Portal LeiaJá, 
foi um dos vencedores da última edição, na categoria 
online, com a matéria “Na pandemia, a saúde mental 
pede socorro”. De acordo com ele, as reportagens que 
abordam a saúde mental são muito importantes para 
acabar com o tabu sobre o assunto. “Infelizmente, ainda 
existe muito preconceito enraizado na sociedade, pessoas 
que não aceitam as doenças psiquiátricas. Por isso, é 
importante que a gente produza matérias para disseminar 
a todos os cantos do país que a saúde mental merece a 
nossa atenção”, destaca o jornalista.  

Dono de 13 prêmios jornalísticos, Nathan afirma que o 
Prêmio ABP de Jornalismo é um dos mais importantes 
de sua carreira, já que a temática de sua reportagem 
o afetou pessoalmente. “Durante a pandemia, muitos 
amigos meus tiveram sintomas de ansiedade e depressão. 
Os impactos da pandemia na saúde mental é a realidade de 
pessoas que estavam ao meu lado e, também, a realidade 
de muitos brasileiros. Então, é um prêmio de extrema 
importância, que eu fiquei muito feliz de receber”, conta.  

“Se eu pudesse dar uma dica para outros jornalistas seria: 
invistam em reportagens sobre saúde mental porque a 
população precisa. Existem várias temáticas, inclusive 
a Psicofobia, que é um tema muito importante para as 
pessoas entenderem que não podemos desprezar os 
padecentes de doenças mentais”, finaliza Nathan. 

As inscrições para esta edição do Prêmio ABP 
de Jornalismo estão abertas e vão até o dia 29 
de julho. Confira o edital em www.abp.org.br/
premiojornalismo. O resultado será divulgado no dia 
12 de setembro no nosso site. 
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Canal da Psiquaitria comemora 35 mil inscritos!

Após uma pausa para reformulação, a Associação 
Brasileira de Psiquiatria - ABP reativou o Canal da 
Psiquiatria no YouTube em janeiro deste ano. Com 
publicações semanais, o objetivo do perfil é disseminar 
conhecimento sobre saúde mental, doenças psiquiátricas 
e sobre a própria especialidade para a sociedade. 

Em junho, o Canal da Psiquiatria comemora o número 
de 35 mil inscritos com muita alegria! “Convidamos os 
colegas psiquiatras associados para falar sobre saúde 
mental e responder perguntas do público. Embora sejam 
assuntos científicos, prezamos por usar uma linguagem 
simples, de fácil entendimento para a população. Chegar 
a esse número de inscritos é, sem dúvidas, a certeza de 
que nosso trabalho em conversar diretamente com a 

sociedade está sendo cumprido com excelência”, destaca 
o presidente da ABP, Dr. Antônio Geraldo da Silva. 

Novos vídeos são publicados todas as quintas-feiras, com 
os mais diversos temas, como: transtornos alimentares, 
ansiedade, bullying, alcoolismo, psicoterapia, depressão, 
entre outros.

Caso você ainda não esteja inscrito, acesse agora mesmo 
em www.youtube.com.br/canaldapsiquiatria e ative 
o sininho das notificações para não perder nenhum 
conteúdo. E não se esqueça de compartilhar os vídeos 
com seus colegas e nas suas redes sociais. Contamos 
com você para proteger a saúde mental de todos!
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De acordo com o artigo 78 do Regimento da ABP, a Diretoria Executiva, depois de efetuados os registros pela 
Comissão Eleitoral das candidaturas para os cargos da Diretoria Plena e do Conselho Fiscal da ABP, vem por meio 
desta, divulgar a todos os associados à composição nominal da Chapa inscrita e candidaturas do Conselho Fiscal 
para o triênio 2023-2025. 

Chapa única candidata à Diretoria Plena da ABP: DIRETORIA PLENA: CHAPA “ABPDEMOCRÁTICA” 
ANTÔNIO GERALDO DA SILVA (DF)  |  PRESIDENTE 
CLAUDIO MENEGHELLO MARTINS (RS)  |  VICE-PRESIDENTE 
SÉRGIO TAMAI (SP)  |  DIRETOR-SECRETÁRIO 
MIRIAM ELZA GORENDER (BA)  |  DIRETORA-SECRETÁRIA ADJ 
MARIA DE FÁTIMA VIANA DE VASCONCELLOS (RJ)  |  DIRETORA FINANCEIRA 
JOSÉ HAMILTON MACIEL SILVA FILHO (SE)  |  DIRETOR FINANCEIRO ADJ 
KLEBER ROBERTO DA SILVA GONÇALVES DE OLIVEIRA (PA)  |  DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL NORTE 
LEONARDO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE BARBOSA (RN)  |  DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL NORDESTE 
LEONARDO RODRIGO BALDAÇARA (TO)  |  DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL CENTRO-OESTE 
EDUARDO BIRMAN (RJ)  |  DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL SUDESTE 

EDUARDO MYLIUS PIMENTEL (SC)  |  DIRETOR SECRETÁRIO REGIONAL SUL

De acordo com o artigo 119 do Regimento: “No caso de chapa única, regularmente inscrita, por questões de economia, 
celeridade e eficiência, a eleição será realizada por aclamação, através da manifestação dos delegados presentes na 
primeira Assembleia Ordinária, por meio de palmas, levantando as mãos, ou outro meio eficiente capaz de aferir-se 
a vontade da maioria dos presentes, ficando dispensados todos os demais requisitos e procedimentos relativos ao 
processo eleitoral”. 

Candidatos para os cargos de Conselheiros Fiscais da ABP, em ordem alfabética: 
1. ALEXANDRINA MARIA AUGUSTA DA SILVA MELEIRO (SP) 
2. EUCLIDES GOMES (RS)
3. RENÉE ELIZABETH DE FIGUEIREDO FREIRE (MT) 
4. ROBERTA ROSSI GRUDTNER (RS) 
5. RUY PALHANO SILVA (MA) 

6. SÉRGIO CUTIN (RS) 

De acordo com o artigo 120 e parágrafo único do Regimento: “No caso de haverem somente 06 candidatos para o 
Conselho Fiscal, regularmente inscritos, por questões de economia, celeridade e eficiência, a eleição será realizada por 
aclamação, através da manifestação dos delegados presentes na primeira Assembleia Ordinária, por meio de palmas, 
levantando as mãos, ou outro meio eficiente capaz de aferir-se a vontade da maioria dos presentes, ficando dispensados 
todos os demais requisitos e procedimentos relativos ao processo eleitoral” e “A nomeação dos Conselheiros Titulares 
e Suplentes se dará primeiramente pelo tempo de inscrição na ABP e, em havendo algum empate, o mais velho 
cronologicamente terá precedência”. Ficando assim composto o Conselho Fiscal da ABP: Sérgio Cutin (RS) como 1º 
Conselheiro Titular, Alexandrina Maria Augusta da Silva Meleiro (SP) como 2º Conselheira Titular, Ruy Palhano Silva 
(MA) como 3º Conselheiro Titular, Renée Elizabeth de Figueiredo Freire (MT) como 1º Conselheira Suplente, Euclides 
Gomes (RS) como 2º Conselheiro Suplente e Roberta Rossi Grudtner (RS) como 3º Conselheiro Suplente.  A Assembleia 
Ordinária de Delegados (AOD) da ABP será realizada no dia 04 de outubro de 2022, em Fortaleza - CE.

Eleições 2022




