Sr. Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria
Dr. Antonio Geraldo da Silva

Estamos encaminhando neste final de mandato, um
relatório de nossa Diretoria sobre as atividades do Núcleo de
Psiquiatria do Estado do Ceará (NUPEC) referente aos anos 20152016.
Agradecemos o apoio de V. Senhoria às nossas Jornadas
Científicas através do FADEF-ABP e esperamos colaborar com as
atividades da ABP durante o presente ano.
Com o abraço fraterno,

Dr. João Dummar Filho
Presidente do NUPEC
Fortaleza, 14 de novembro de 2016

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO
NÚCLEO DE PSIQUIATRIA DO ESTADO DO CEARÁ ( 2015-2016)
1 – INTRODUÇÃO
O Núcleo de Psiquiatria do Estado do Ceará foi criado com o fim de
dinamizar a Psiquiatria Cearense, promover encontros entre os colegas
nas Jornadas Científicas e atualizar nossos conhecimentos. Desde a
fundação em 13 de maio de 2000, realizamos 13 Jornadas psiquiátricas,
contando com o apoio decisivo da Associação Brasileira de Psiquiatria,
além de participarmos das Mesas Redondas da ABP, das Reuniões das
Federadas e das Assembleias anuais durante os Congressos.
2 – GESTÃO REFERENTE A 2015
Em 2015, no período de 25 à 27 de junho, realizamos a “XII Jornada
de Psiquiatria do NUPEC”, no Hotel Oasis Atlântico, na Avenida Beira Mar
de nossa capital. Foi um evento que contou com a participação de 189
psiquiatras e profissionais da área da Saúde Mental, além de estudantes
universitários. Dr. Ary Gadelha, professor de psiquiatria da UNIFESP, fez a
abertura da Jornada com a conferência sobre os “Desafios da
Esquizofrenia”, tendo participado de Mesa Redonda da Jornada.
Durante a Jornada foi realizado o “V Fórum de Estudantes e
Pesquisadores em Saúde Mental”, reunindo cerca de 200 participantes
que compõem o Grupo de Estudos de Transtornos Afetivos (GETA),
Projeto de Apoio à Vida (PRAVIDA), Programa de Apoio ao Deprimido
(PROADERE) e Centro de Transtornos Alimentares (CETRATA). Estes
grupos realizam durante o ano diversos cursos, entre eles o de Prevenção
ao Suicídio do PRAVIDA, hoje, apoiados pelo NUPEC e pela Universidade
Federal do Ceará, sendo coordenados pelo psiquiatra Dr. Fábio Gomes de
Souza. Além de participar de pesquisas científicas, os grupos estimulam
estudantes de diversas universidades (UNIFOR, UFC e UECE) a se
engajarem nos Serviços de Saúde Mental do Estado, dando aos estudantes
de Medicina a possibilidade da opção pela Psiquiatria e de se tornarem
futuros membros da ABP.

Entre as realizações incontestáveis da atual diretoria da ABP, tais
como o equilíbrio financeiro, a compra e inauguração da sede da ABP no
Rio de janeiro, podemos afirmar que a criação do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento das Federadas (FADEF), representou uma medida
excepcional ao direcionar 15% do lucro líquido do Congresso de
Psiquiatria aos eventos e Jornadas das federadas. Nossas jornadas de
psiquiatria em 2015 a 2016 foram realizadas com êxito, sendo de vital
importância o apoio do FADEF-ABP.
3 – GESTÃO REFERENTE AO ANO DE 2016
Dia 2 de junho de 2016, no Hotel Oásis Atlântico foi realizada a XIII
Jornada de Psiquiatria com o tema “O Desafio das Dependências no Século
XXI” com o objetivo de aprofundar e atualizar nossos conhecimentos
sobre Dependências Químicas. Na abertura da jornada contamos com a
presença da Dra. Aline Bezerra Câncio, Secretária de Estado à frente da
Secretaria Especial de Política sobre Drogas do Ceará que, participou com
sua equipe das mesas redondas da Jornada.
Como convidados especiais tivemos a Dra. Analice Giglioti, da UFRJ
e Dra. Elisa Briestke da UNIFESP que abordou o tema “Transtornos de
Humor e Suicídio nas Dependências Químicas”.
Dr. Ronaldo Laranjeiras da UNIFESP, que realizou, um brilhante
Fórum sobre Dependências Químicas, debatendo com Dra. Aline Bezerra,
os projetos de Prevenção ao Uso de Drogas em São Paulo e em outras
capitais. Temos de assinalar a participação do Dr. Paulo Picanço que
abordou o tema “Psicodinâmica da Drogadicção” e do Dra. Valéria Novais
Barreto que abordou o tema Espectro Bipolar e Dependências Químicas .
No mesmo período foi realizado o “VI Fórum de Estudantes e
Pesquisadores em Saúde Mental”, coordenado pelo Dr. Fábio Gomes de
Souza que teve a participação de alunos da UECE, UFC e UNIFOR.
Queremos ressaltar o “Setembro Amarelo”, programa de prevenção
ao suicídio, lançado com grande sucesso pela ABP em diversas capitais do
Brasil. No dia 11 de setembro de 2016, a passeata “Setembro Amarelo”
contou com cerca de 400 participantes na Av. Beira Mar. Ao mesmo

tempo estamos realizando conferências nas Universidades e nos Hospitais
Públicos de Fortaleza, abordando a prevenção ao Suicídio que foram
encerradas no mês de setembro.
Assinalamos a sólida situação financeira do NUPEC, resultado das
jornadas realizadas e do profissionalismo dos diversos diretores e equipes
que compõem o nosso núcleo. Assim, a próxima diretoria do NUPEC
contará com o apoio dos recursos financeiros disponíveis na realização das
futuras atividades científicas.
Queremos por fim, agradecer o apoio da ABP através do FADEF e
nos colocar à disposição desta diretoria, para discutirmos a possibilidade
da realização do XXXVII Congresso Brasileiro de Psiquiatria em 2019, em
Fortaleza, a Cidade da Luz. Atenciosamente,

Dr. João Dummar Filho
Presidente do NUPEC
Fortaleza, 14 de novembro de 2016.

