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Junho 2012

É AGORA - NÃO PERCA!

23 e 30 de junho de 2012
Veja– aNOVOTEL
Programação
Porto. Alegre –

MINI ENTREVISTAS COM OS PARTICIPANTES DO EVENTO
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-

Cláudio Meneghello Martins pergunta:
-

Analice de Paula Gigliotti (SP)
Tema:
DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS E COMPULSÕES

1 - Qual o perfil do paciente adicto que se beneficia de psicofármacos?
- Todo paciente adicto Saiba
pode se
mais...
beneficiar do uso de psicofármacos. Entenda-se por adicção (conf

2 - Como desenvolver aderência medicamentosa nestes pacientes?
- A pergunta é pertinente.
Saiba
Como
mais...
fazer com uma pessoa que gosta de fazer uma coisa, como bebe

3 - Como são as perspectivas medicamentosas para o tratamento das dependências?
- Muito boas. Nos últimos
Saiba
15 anos
mais vem
... aumentando muito o número de estudos e com isso o arse
-

Dr. Ygor Arzeno Ferrão (RS)
Curso que vai ministrar:
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) - TEORIA E PRÁTICA

1 - O que é a Estimulação Magnética Transcraniana?
- A estimulação magnética
Saiba
transcraniana
mais ...
(EMT) é um método relativamente novo e seguro que est

2 - Quais os quadros clínicos em que se aplica?
- A literatura científica tem
Saiba
revelado
mais ...também o uso terapêutico da EMT em outros transtornos psiqu
3 - Como se aplica, qual a duração das sessões e período de tratamento?
- Uma espécie de imã éSaiba
colocado
maispróximo
...
da cabeça por um período curto de tempo, cerca de 30
-
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Maurício Silva de Lima (SP)
Conferência que vai proferir:
COMORBIDADE PSIQUIÁTRICA: FATO OU ARTEFATO ?

1 - Há evidência científica para definirmos quadros psiquiátricos de múltipla sintomatologia
- A evidência disponível vem principalmente de estudos populacionais tranversais, como o ECA, O

2 - O desafio maior do clínico é a definição diagnóstica ou como desenvolverá o tratamento
- Um fator está associado ao outro. Não dispondo de diagnósticos precisos e marcadores biológico

3 - Os sistemas classificatórios diagnósticos avançarão para uma melhor identificação dos
- Não vejo essa perspectiva com os atuais sistemas existentes, como a DSM da Associação Psiqui

-

Maria Helena Martins pergunta:

Madeleine Scop (RS)
Título do tema:
DESAFIOS NA FORMAÇÃO DE PSIQUIATRAS NA ERA DAS COMORBIDADES: UM ENFOQU

1 - Na visão de Cyro Martins,
A Medicina
o humanismo
como profissão,
médicoArte
se funda
e Ciência
na consideração
") . É possível
pelo
que
paciente,
um dos
- Um dos maiores desafios na nossa pós modernidade, geraçao Y, talvez seja ter o tempo necessa

2 - A perspectiva transdisciplinar poderia se beneficiar pela prática consciente do humanis
Quanto à perspectiva transdisciplinar, esta deve ser baseada numa formação médica que inclua o
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Betina Mariante Cardoso
Título do tema:
BORGES E O ESTETOSCÓPIO - AS HUMANIDADES NA PRÁTICA MÉDICA

1 - Jorge Luis Borges se constitui como autor camaleônico, mutante, tanto na variedade de
- A prática das Humanidades Médicas é inseparável da atividade clínica: sua razão de existir baseia

2 - Espelhos, labirintos nas ficções que aterrorizam e atraem, assim como o confronto cons
- Exatamente. Tendo em
Saiba
vistamais
a existência
...
deste universo ficcional que mescla fantasia e realidad

Ellis D'Arrigo Busnello
Título do tema:
PERSPECTIVAS DO HUMANISMO MÉDICO

1 - Cyro Martins foi dos
A relação
primeiros
Médico-Paciente
profissionais da",medicina,
1981). Como
em vê
nosso
essameio,
proposição
a trazerna
a públ
atua
- De todas as profissões,Saiba
a Medicina
mais ...é certamente a que mais diretamente aborda o ser humano, s

2 - Diante da precariedade da formação humanística das novas gerações, quais seriam os as
- A Medicina sendo a mais
Saiba
antiga
maisdas
... profissões que se voltam para o cuidado da saúde física, m

Fernando Lejderman
Título do tema:
O SUICÍDIO NA OBRA DE CYRO MARTINS

1 - Cyro Martins discordava do uso da ficção com a finalidade de caracterizar quadros psíqu
- Ao observar a recorrência
Cyrode
Martins
algunscomo
personagens
JoãoPorteira
Guedes,
suicidas
Fechada
em na obra de; Oswaldo, em
Voc
Saiba mais ...

2 - Cyro Martins desenvolve a trajetória de personagens suicidas lançando pistas sutis do de
- Na descrição dos personagens que acabam por cometer suicídio, Cyro Martins constrói lentamen
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ARTIGO DE FUNDO

-

A DESCONFIANÇA ENTRE
FILOSOFIA E POLÍTICA
SuzanaSEGUNDO
Albornoz HANNAH
, Prêmio Aç
AR

OUTRAS FRONTEIRAS

DE UMA VISÃO POÉTICA
Carlos
À AMEAÇA
Alberto Potoko
AO NOSSO BIOMA PAMPA -

CONVITES

5/7

Informe Junho 2012

Última atualização Ter, 09 de Julho de 2013 17:42

A significação e beleza FREUD
do projeto
E OS ESCRITORES seguem conquistando público e seu sucesso é r
Não deixe de ir.
-----------------------------------------

Convite para coquetel de lançamento do livro sobre
----------------------------------------a obra de Luiz Guides e sua exposição, frutos da te

Os Reverbel

, livro sobre essas brilhantes
Achados
figuras
, crônica
de família
de Cyro
sul-rio-gr
Mar

AGENDE-SE
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CELPCYRO 15 Anos e três tempos na ficção de Cyro Martins

Sem rumo (75 anos) O Príncipe da Vila

Um Menino vai para o Colégio (70 anos) -

ENCONTRO COMEMORATIVO
Coordenação: Maria Helena Martins e Léa Masina
Santander Cultural -11 de agosto de 2012 - Porto Alegre
Aguarde surpresas entre palestrantes convidados e atividades programadas

Viste o site do

CELPCYRO e saiba mais!

Av. Borges de Medeiros, 453 Conj. 82 - CEP 90020-023 - Porto Alegre - RS - Brasil
Tel/Fax: 0xx-51-3224-4233 e 0xx-51-3224-8209
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