X Jornada CELPCYRO sobre Saúde Mental
- 21 e 22 de junho de 2013 - AMRIGS - Porto Alegre -

Síntese do evento
Walmor J. Piccinini
Organizar uma Jornada de Psiquiatria não é fácil, organizar a décima jornada com grande
sucesso é uma tarefa que exigiu grande esforço e dedicação. Programar, convidar, conseguir a
aceitação de convidados de diferentes partes do país requer liderança, poder de persuasão,
prestígio e dedicação. Tudo isto pode ser creditado ao Cláudio Meneghelo Martins, a Maria
Helena Martins e a Madeleine Scop Medeiros. Podemos dizer que a Jornada CELPCYRO caiu no
gosto do mundo psi. Com a décima Jornada O Centro de Estudos de Literatura e Psicanálise
Cyro Martins (CELPCYRO), com 15 anos de existência atingiu um patamar de excelência digno
de admiração.
Uma programação equilibrada e cheia de atrativos atraiu um grande número de
assistentes que lotaram o anfiteatro da AMRIGS.
Programação http://www.celpcyro2013.eventize.com.br/index.php?pagina=3
Palestrantes http://www.celpcyro2013.eventize.com.br/index.php?pagina=10
No primeiro dia tivemos uma pré-jornada cujo tema foi o Humanismo Médico. Falaram
os doutores Sergio de Paula Ramos, Walmor J. Piccinini, Sérgio Pinto Ribeiro, Dado Schneider e
Elie Cheniaux.
Os assuntos foram se complementando e o tempo passou rapidamente para uma
plateia interessada nas relações da Arte com a Medicina, com a visão do médico tecnológico, a
relação do esporte com a saúde mental, o marketing no comportamento social, os transtornos
mentais no cinema e a importância do esporte na formação médica e, porque não, na
formação em geral. Depois, tivemos a mesa-redonda Psiquiatria e Lei, onde Helena Dias de
Castro Bins e Lisieux Elaine de Borba Telles apresentaram um assunto de profundo interesse
na vida das pessoas com problemas mentais graves: Interdição – Quando e por que fazê-la.
Além do aspecto técnico nos mostraram como essa decisão afeta profissionais e familiares.
Na parte da tarde começou a X Jornada CELPCYRO sobre saúde mental. A abertura
oficial foi presidida por Claudio Meneghelo Martins e Maria Helena Martins.
O palestrante foi o Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria e o tema foi O
Estigma do Transtorno Mental no Ciclo da Vida. Palestra empolgante, com empolgantes
recursos audiovisuais com os quais o Dr. Antonio Geraldo da Silva apresentou as atividades da
ABP no campo institucional e político em defesa de uma psiquiatria humana e científica, em
prol dos que sofrem de doença mental. Foram destacadas algumas campanhas contra o
estigma e a luta para estabelecer na legislação que Psicofobia é crime. Depoimentos
comovedores de pacientes e familiares foram apresentados.

No painel seguinte, cujo tema foi Fenomenologia dos Transtornos Mentais na Infância
e Adolescência, tivemos palestras de Christian Kieling (Depressão na Adolescência), Daniel
T.Spritzer (O Impacto dos Jogos Eletrônicos no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes) e
Ricardo Halpern (Diagnóstico Precoce e Intervenções no Autismo).
Ao entardecer, tivemos mais uma mesa-redonda, Impacto do Neurodesenvolvimento
de Transtornos Mentais Precoces, com as palestrantes. Gibsi Maria Possap Rocha (Agitação na
Infância: TDAH ou Transtorno Bipolar?) e a Dra. Norma U. Escosteguy (Vulnerabilidade e
Resiliência na Evolução Precoce?).
Encerrando as atividades do dia, tivemos a Conferência Cyro Martins proferida pelo Dr.
José Maria Bertolote (SP) sobre Suicídio e sua Prevenção na Adolescência.
No sábado, às 08h30min, tivemos duas excelentes palestrantes, a Dra Analice de Paula
Gigliottti (RJ) e Carla Bicca (RS), na mesa-redonda que levava o título Dependência Química:
como enfrentá-la? As duas especialistas em dependência química trataram dos temas
Evolução do Enfrentamento Terapêutico em DQ - Possibilidades atuais e perspectivas para o
futuro (Analice) e Crack: Desafios e conquistas no tratamento( Carla).
O painel seguinte foi sobre Adultez: ciclos produtivos e incapacitantes. A primeira
palestrante foi Dra. Alexandrina Meleiro, da USP, que discorreu sobre o tema Transtorno do
Humor – Tratamento.Com grande capacidade de síntese, a Dra Alexandrina conseguiu em sua
apresentação resumir tudo que se conhece sobre Transtorno de Humor e seu tratamento. A
mesa-redonda seguiu em alto nível com as palestras de Dra.Carolina Blaya (Trauma - quando e
por que tratá-lo?) e Dra. Elisa Brietzke (A Neurobiologia e a Clínica do Transtorno Bipolar antes
do Primeiro Episódio de Mania).
Na parte da tarde, tivemos o Painel Velhice: desafios e ajustes, com Analuiza Camozzato de
Pádua (Diagnóstico Precoce de Demência e Intervenção) e Rafael Freire (Uso de
Benzodiazepínicos em Idosos)
A X Jornada encerrou com o Diploma Ao Mérito Cyro Martins: Reconhecimento da
Ciência e Cultura, sendo Homenageado o Dr. Rogério Wolf Aguiar, pela sua intensa atividade
como professor, como batalhador por diferentes entidades, CELG, APRS e ABP, onde ocupou
vários cargos e a presidência, bem como sua atual atividade como presidente do Cremers. O
orador foi o Dr. Flávio Kapczinski que enumerou as inúmeras qualidades do homenageado.
Essa atividade bem como várias outras contou com a coordenação de Cláudio
Meneghelo Martins que se mostrou um anfitrião carinhoso com todos os presentes e mostrou
grande capacidade de liderança e aglutinação.
Paralelamente à Jornada houve dois cursos que atraíram muitos participantes e sua descrição
pode ser encontrada em:
Curso1 http://www.celpcyro2013.eventize.com.br/index.php?pagina=9
Dia 22 de Junho de 2013

Curso 2 http://www.celpcyro2013.eventize.com.br/index.php?pagina=12
Dia 21 de Junho de 2013

