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Editorial
Comemoram-se neste número, dez anos de existência da Psilogos! É com um misto de grande
satisfação e orgulho que podemos constatar que o espírito que a fez nascer há uma década se
mantém vivo, se transformou e enriqueceu ao longo destes anos. Continua a mover-nos o mesmo
gosto pela clínica, pelo debate de ideias e partilha de conhecimentos!
No lançamento da Psilogos expressámos em editorial a nossa vontade de publicar artigos de colegas de outros serviços, instituições ou até de outras áreas do conhecimento. O facto deste novo
número ser pautado pela diversidade de temas e pelo facto de os seus autores serem todos exteriores ao nosso hospital, demonstra que cumprimos esta nossa vontade.
O leitor poderá encontrar nesta publicação artigos que abordam temáticas diversas, como um
estudo original de Diana Matos, Jorge Gonçalves e Pedro Morgado sobre os Preditores de Abstinência Alcoólica; um outro estudo original sobre o Bullying nas escolas de Guimarães de Teresa
Sousa-Ferreira, Sérgio Ferreira e Helena Martins; um artigo de revisão que aborda o papel do
stress oxidativo no envelhecimento e na demência, da autoria de Joana Teixeira, Marcelo Feio e
Maria Luísa Figueira; um outro artigo de revisão sobre a utilização de psicotrópicos na doença
respiratória de Patrícia Pedro, Diogo Telles-Correia e Isabel Ganhão; um artigo sobre a Personalidade Borderline da autoria de Cátia Guerra, Orlando Von Doellinger e Rui Coelho e finalmente
um artigo que aborda a Psicose pós-ictal e a importância do controlo da epilepsia de Ângela
Ribeiro e Orlando von Doellinger.
Neste aniversário é importante lembrar, que estes dez anos de publicação só foram possíveis graças à colaboração inestimável dos nossos revisores científicos, que asseguram a qualidade científica e a quem prestamos um profundo agradecimento, ao empenho e dedicação de um corpo
editorial que se divide em múltiplas tarefas, liderado de forma dinâmica e rigorosa pelo Bruno
Trancas e pela Mafalda Miranda (os nossos Editores principais), às três Directoras da Revista,
Graça Cardoso, Alice Luís e eu própria, que sempre a assumiram como algo de fundamental na
dinâmica do Serviço e finalmente, à participação e envolvimento de todos aqueles que nos têm
enviado os seus artigos para publicação, partilhando o seu saber e experiência.
Para finalizar, uma última palavra aos que são a razão da nossa existência, os leitores. Como
escrevi no editorial do primeiro número da Psilogos, há dez anos atrás, o nosso desejo é que cada
número da Psilogos possa ser lido com o mesmo prazer que nos deu pensá-lo e escrevê-lo, com o
mesmo gosto pelo debate e pelo aprender constante que nos motiva!
Teresa Maia
Outubro 2014
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