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Editorial
Caro leitor,
Neste novo número da Psilogos, que hoje chega às suas mãos, poderá encontrar um leque variado
de artigos de grande qualidade em termos científicos, versando temas diversos, todos eles muito
relevantes para a prática clínica.
A revista começa com um artigo original de Mariana Martinho, João Marques, Manuel Esteves,
Roma Torres e Miguel Bragança, que analisaram a comorbilidade psiquiátrica numa consulta de
Psicoimunologia.
Seguem-se uma série de artigos de revisão sobre temas diversos. Sara Pereira e Adelaide Costa
abordam a questão do consumo de psicoestimulantes em meio universitário, discutindo os aspectos clínicos e as questões éticas que se colocam face a este problema; Filipe Vicente, Marta Nascimento, Ciro Oliveira, Carlota Tomé, Carlos Vieira e Alice Luís apresentam-nos uma revisão da
literatura sobre a avaliação da capacidade de decisão em Psiquiatria de Ligação; Bárbara Pedrosa,
Ricardo Duque e Rui Martins abordam um tema muito pertinente na actualidade, o Suicídio no
idoso, revendo a sua etiologia e contextualização; João Martins realiza uma revisão da literatura
recente, revisitando também textos clássicos sobre a questão da temporalidade na esquizofrenia;
Ana Lúcia Gonçalves, Ângela Venâncio e Graça Sousa abordam a Encefalite límbica autoimune
e a relevância da sua detecção e tratamento precoce assim com o contributo que a compreensão
sobre esta patologia traz para a compreensão das doenças psiquiátricas em geral.
Seguem-se dois artigos que abordam casos clínicos, um de Inês Fernandes, Sara Carneiro, Margarida Duarte e Alda Rosa, que descreve um caso de Catatonia como apresentação da Doença de
Creutzfeldt – Jacobs, e um outro, para finalizar, de João Perestelo, Diana Mota e Bruno Teixeira,
que apresenta um doente com um quadro de Ciúme obsessivo.
Trata-se de um número muito rico em termos clínicos e na variedade de temas escolhidos, cumprindo aquilo que entendemos ser a razão de ser da Psilogos, ao se constituir como um espaço de
partilha e construção de saber.
Boa leitura e continuem a enviar os vosso trabalhos!
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