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Editorial – Gianetti et alii

Em abril de 2002, tivemos a satisfação de
receber por parte do Jair Escobar (Presidente
da SPRS) e do Alfredo Cataldo Neto (Diretor
Científico da SPRS) o convite para coordenar o
XVI Ciclo de Avanços em Clinica Psiquiátrica, a
realizar-se em abril do ano seguinte. A confian-
ça em nós depositada foi motivo de orgulho e
ao mesmo tempo de uma certa inquietação pela
responsabilidade assumida. Afinal, o Ciclo é
uma tradicional atividade anual da SPRS que já
formou sua identidade, caracterizando-se pela
extrema qualidade da troca de conhecimentos
e experiências entre todos os participantes.
Seríamos capazes de corresponder às expec-
tativas? E, quem sabe, de trazer novas idéias e
contribuições?

Sem perda de tempo, começamos a traba-
lhar. Logo de início, contamos com o funda-
mental apoio dos coordenadores do XV Ciclo,
recém realizado com grande sucesso. Repas-
saram-nos sua experiência e os questionários
respondidos pelos participantes do evento, os
quais utilizamos como guias iniciais de nosso
planejamento. Com base nas informações ali
contidas, fizemos contato com colegas que ha-
viam manifestado interesse em coordenar ou
participar de grupos de estudo. A resposta en-
tusiástica e comprometida destes colegas foi
estimulante. A seguir, divulgamos para todos

os sócios a abertura das inscrições para a pro-
posição de temas de estudo e seus respectivos
coordenadores, e em pouco tempo já podíamos
contar com um total de quinze propostas, das
quais doze efetivamente foram viabilizadas.
Aproveitamos para ressaltar a seriedade e com-
petência com que todos os coordenadores de
grupo levaram adiante seus projetos.

A pluralidade dos temas que passaram a
ser estudados vem ao encontro do objetivo de
abarcar diferentes áreas de nosso trabalho clí-
nico. O fato de alguns grupos já virem realizan-
do seu trabalho em anos anteriores reforça a
importância do Ciclo como na agenda científica
da SPRS, pois demonstra ser uma atividade
que funciona como promotora do estudo conti-
nuado e da integração entre os psiquiatras gaú-
chos.

A edição especial da Revista da SPRS com
os trabalhos apresentados no XV Ciclo foi uma
inovação no ano de 2002 de excelente recepti-
vidade. Agradecemos à parceria dos editores
da Revista da SPRS, César Luís de Souza Brito
e Jacó Zaslavsky, que prontamente abraçaram
a idéia de contemplar os trabalhos do XVI Ciclo
com a mesma possibilidade. Aqui está, então, o
resultado deste trabalho conjunto, materializan-
do o empenho de todos os envolvidos.

Uma novidade deste ano é que estão dis-
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ponibilizados no site da Revista da SPRS na
íntegra os trabalhos aqui publicados. O contato
prévio ao evento com o tipo de abordagem dos
temas estudados pelos grupos objetiva facilitar
a escolha daqueles de maior interesse para
cada um dos participantes, bem como propiciar
a oportunidade de reflexão sobre os mesmos,
enriquecendo a discussão. Estamos curiosos
quanto à repercussão desta iniciativa.

Como não poderia deixar de ser, registra-
mos nossa admiração e gratidão pelas qualida-
des pessoais e profissionais de nossa incansá-
vel Sílvia de Queiroz. Contar com ela foi de
inestimável valor.

Resta-nos desejar que todo este clima de

colaboração e produtividade do qual desfruta-
mos ao longo de um ano de trabalho como
coordenadores do XVI Ciclo de Avanços em
Clínica Psiquiátrica encontre seu melhor mo-
mento no dia 12 de abril de 2003. E que possa-
mos todos aproveitar da melhor maneira esta
oportunidade de debate, de troca de experiên-
cias e de encontro com os colegas.

Berenice Gomes Giannetti,
Gabriel José Chittó Gauer e

Matias Strassburger
Coordenadores do

XVI Ciclo de Avanços em
Clínica Psiquiátrica.


