
A ABP iniciou, em 2010, depois da eleição da nova diretoria, 
um tempo de trabalho com foco na valorização da psiquiatria e 
do psiquiatra. Uma das vertentes de ação é a Revista Brasileira de 
Psiquiatria (RBP), publicação científica merecedora de apoio e 
admiração de todos os nossos associados.

 A RBP, por sua inegável posição entre as mais prestigiadas 
publicações científicas em nosso país, recebe crescente número 
de artigos para serem submetidos à revisão de seus editores. Parte 
da excelência da Revista deve-se ao árduo trabalho de editores e 
pareceristas. Trabalho este nem sempre percebido e reconhecido 
pelos associados da ABP.

Dentro do novo planejamento estratégico da ABP e cumprindo 
a promessa de trabalho apresentada ainda na campanha para 
a Diretoria, foi realizada, em fevereiro, em Belo Horizonte, a 
primeira edição do projeto ABP Itinerante, que reuniu as Federadas 
mineiras e colocou a ABP em contato com Secretarias Estadual e 
Municipal de Saúde e ainda com os Ministérios Públicos Estadual 
e Municipal. Na pauta, como não poderia deixar de ser, a defesa 
da excelência no atendimento para o paciente doente mental e 
melhores condições de trabalho para os médicos. A próxima edição 
do ABP Itinerante já está marcada – 25 e 26 de março, em Porto 
Alegre, no Rio Grande do Sul.

Para garantir o contínuo aprimoramento científico, está sendo 
preparada, para o Programa de Educação Continuada (PEC), uma 
grade de aulas – on-line e presencial – de qualidade irretocável, 
visando garantir a qualidade do conhecimento em psiquiatria.

Com todas estas ações, e muitas outras que estão sendo 
implementadas, a Diretoria da ABP demonstra de forma irrefutável 
seu empenho em valorizar o lado científico e a porção de defesa 
profissional a que se dedica no exercício das funções que lhe foram 
outorgadas pelos associados.
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mensagem do presidente / message from the president

In 2010, the Brazilian Psychiatric Association [ABP, in the 
Portuguese acronym] began, with the election of its new board, a time 
of work focused on the valorization of psychiatry and of the psychiatrist. 
One of the lines of action in the framework of this undertaking is 
the Revista Brasileira de Psiquiatria (RBP), a scientific publication 
deserving of the support an admiration of all our members.

The RBP, due to its undeniable ranking among the most prestigious 
scientific journals in our country, receives a growing number of 
submissions to be reviewed by its editors. A part of the excellence 
achieved by the journal is the result of hard work by our editors 
and reviewers; work that is not always noticed or recognized by the 
members of ABP.

Within the new strategic planning of ABP and consonant with 
the work promise made during the campaign for the board elections, 
the first edition of the project ABP Itinerante was held in Belo 
Horizonte, in February, assembling our affiliate associations from 
Minas Gerais and connecting the ABP with the State and County 
Health Departments and Public Prosecution Offices. The agenda of 
the meeting advocated for the excellence in the care delivered to the 
mentally ill and for better working conditions to doctors. The next 
edition of ABP Itinerante has already been scheduled to take place on 
March 25 and 26 in Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

To ensure continued scientific improvement, a set of top-quality 
on-site and online courses is under preparation for the Continuing 
Education Program to guarantee the quality of psychiatric knowledge.

With these and other actions currently underway, the board of the 
ABP demonstrates its unequivocal efforts to promote the scientific 
sphere and the share of professional defense which it has committed 
itself to in the performance of the functions assigned to this board by 
the members.

Dr. Antônio Geraldo da Silva 
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