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Editorial
O gosto pela clínica e o interesse por formas diversas de compreensão e intervenção terapêutica
enchem as páginas de mais este número da nossa Revista, que aqui trazemos ao leitor.
Nos artigos que agora publicamos são abordados temas que enriquecem a nossa compreensão
sobre a doença psiquiátrica e as pessoas que seguimos, sobre diferentes abordagens terapêuticas
e ainda sobre a forma como o trabalho afecta a qualidade de vida dos profissionais de saúde
mental.
Nestas páginas poderá ler um artigo da autoria de Salomé Xavier, Catarina Klut, Ana Neto, Guida
da Ponte e João Carlos Melo, que aborda a questão do estigma na doença psiquiátrica, a sua génese, repercussões e abordagens para o combater; Joana Vieira faz uma revisão sobre a reabilitação
cognitiva na esquizofrenia; Ana Lúcia Moreira, Melinda Pereira e Diogo Telles-Correia apresentam-nos um artigo sobre psicofármacos e infecção por VIH. Poderá ainda ler a descrição de um
estudo da autoria de João Graça, Miguel Palma, Carina Mendonça, Inês Cargaleiro e João Carlos
Melo que avalia a evolução da empatia em doentes seguidos em Hospital de Dia, assim como a
descrição de uma intervenção de grupo com o objectivo de a promover e para terminar poderá ler
um artigo de Andreia Paula e Rui Pimenta que aborda a influência das características de trabalho
na qualidade de vida dos profissionais de saúde mental.
As páginas de mais este número da nossa Revista valorizam, divulgam e enriquecem aquilo que
nos define e que constitui a nossa essência, a actividade clínica.
Aguardamos os vossos artigos, para que possamos continuar a ser um espaço de divulgação e
partilha de conhecimento, bem como de análise e reflexão, aberta a todos os profissionais.
Teresa Maia
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