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XVII CONGRESSO MUNDIAL
DE PSIQUIATRIA WPA

de 8 a 12 de outubro de 2017 | Messe Berlin | Alemanha
A psiquiatria e a psicoterapia
no seu melhor
Em 2017, Berlim irá acolher o mundo da psiquiatria e da psicoterapia: o XVII CONGRESSO MUNDIAL DE PSQUIATRIA DA
WPA (WCP 2017) realiza-se de 8 a 12 de outubro de 2017 e é
promovido conjuntamente pela Associação Mundial de Psiquiatria (WPA) e a Associação Alemã para a Psiquiatria, Psicoterapia
e Psicossomática (DGPPN). Sob o tema geral “Psiquiatria do
século XXI: contexto, controvérsias e compromisso”, especialistas reconhecidos de todo o mundo irão apresentar e debater
temas atuais da ciência e dos cuidados.

Rede internacional
Este extraordinário evento científico oferece a oportunidade
ideal para compreender o estado da psiquiatria e compartilhar
a visão e a direção para o futuro dos empolgantes desenvolvimentos na matéria, além de permitir conhecer profissionais
nacionais e internacionais.

Programa científico variado
Um dos componentes da WCP 2017 é
o programa científico, que se concentra em disciplinas específicas e
conteúdos interdisciplinares e
competências práticas. Além
om
lin2017.c
disso, o programa científico irá
wpaber
incluir inúmeras sessões conjuntas
com os três grupos participantes –
psiquiatras e outros profissionais de
saúde; utilizadores do serviço e familiares – apresentando
assim uma perspectiva completa.
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se já!

Programa educacional
O programa educacional irá considerar conhecimentos científicos e relacionados com os procedimentos que contribuam para
a manutenção e posterior desenvolvimento de competências
psiquiátricas e psicoterapêuticas. Entre muitos outros, serão
abordados os seguintes tópicos:
Psicoterapia
Farmacoterapia
Patologias aditivas
Psiquiatria forense
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Visite-nos no Facebook:
www.facebook.com/wpa2017berlin
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Conheça especialistas reconhecidos de todo o mundo
O XVII CONGRESSO
MUNDIAL DE PSIQUIATRIA DA WPA é um
evento de topo que não
pode perder. De perturbações relacionadas com a
Dinesh Bhugra
ansiedade a distúrbios
Discriminação e justiça
social para pessoas
obsessivo-compulsivos,
portadoras de doença
mental
durante cinco dias, a
Presidente da WPA,
Londres, Reino Unido
WCP 2017 irá reunir os
conhecimentos de especialidade sobre a saúde
mental num único local.
Especialistas reconhecidos já confirmaram a sua
participação.
Helen Herrman

Psiquiatras como parceiros
para a mudança na saúde
mental global
Co-presidente e Presidente
eleita da WPA, Austrália
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Shekhar Saxena

Placebos, palavras e
fármacos: compartilhar
mecanismos de ação
comuns
Universidade de Turim,
Itália

Valores transculturais,
identidade social e resiliência:
como enfrentar os desafios
mentais das migrações.
Instituto Central de Saúde
Mental de Mannheim,
Alemanha

Estilos de vida, humores e
cognição na terceira idade
Universidade Chinesa de
Hong Kong
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Violência em grandes
centros urbanos de todo
o mundo
Universidade Federal de
São Paulo, Brasil

Saúde mental feminina e
intervenções sensíveis ao
nível do gênero
Instituto Nacional de
Saúde Mental e
Neurociências, Índia

A lacuna da saúde:
o desafio de um mundo
desigual
UCL Institute of Health
Equity, Londres, Reino Unido

Psicopatologia –
tradições e Perspectivas
Universidade de Medicine
Charité de Berlim,
Alemanha

Distúrbios mentais em
ICD-11: o que
esperamos ver?
Organização Mundial de
Saúde, Genebra, Suíça

Berlim chama
s

é o inglê

Um ponto de turismo obrigatório, uma cidade impregnada em
história e um caldeirão cultural: esta mistura faz com que
Berlim seja um lugar único com inúmeras oportunidades e o
melhor local para a realização de congressos na Alemanha.

A cidade que nunca dorme
Depois de um dia empolgante e cansativo no congresso, Berlim
dá-lhe as boas-vindas com o maior complexo museológico da
Europa, a Ilha dos Museus, Patrimônio Cultural Mundial da
UNESCO. Berlim também conta com mais de 50 teatros, 3 óperas e inúmeras exposições. As Portas de Brandenburgo, outrora
símbolo da Alemanha dividida, transformaram-se no emblema
da capital germânica. Atualmente, Berlim está situada no coração da União Europeia e faz jus ao seu nome de “cidade que
nunca dorme”.

O local onde tudo acontece
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A Messe Berlin é o ponto de encontro internacional em Berlim.
A WCP 2017 irá acontecer principalmente no CityCube Berlin,
recentemente construído, e nos seus pavilhões adjacentes.
Messe Berlin | Entrada principal:
Messe Süd | Jafféstraße | 14055 Berlim, Alemanha

Um congresso, muitos intervenientes
A Associação Mundial de Psiquiatria organiza o Congresso Mundial de Psiquiatria a cada três anos. Em 2017, este notável evento
acontece na capital alemã, Berlim, e será promovido conjuntamente pela WPA e pela Associação Alemão de Psiquiatria, Psicoterapia
e Psicossomática (DGPPN). A CPO HANSER SERVICE foi nomeada como gabinete do congresso e da exposição para o XVII
CONGRESSO MUNDIAL DE PSIQUIATRIA DA WPA.

