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Editorial

Cumprem ‑se oito anos de publicações regulares da Psilogos, pelo que considero, neste número, 
ser particularmente oportuno fazer publicamente um agradecimento aos vários elementos do 
Serviço de Psiquiatria que ao longo destes anos estiveram directamente envolvidos na sua direc‑
ção, edição, redacção e também aos vários peritos responsáveis pela consultoria científica. 

Nem sempre é fácil conciliar os imperativos da prática clínica com a motivação científica. O 
exemplo observado na Psilogos, onde regularmente vemos publicados artigos de vários técnicos 
do nosso serviço, é para nós um motivo de orgulho.

A Psilogos, graças a uma dinâmica constante de divulgação, renovação e rigor, tem também re‑
cebido e publicado frequentemente artigos e casos clínicos de diversas áreas da Saúde Mental de 
técnicos de outros locais do país. 

Neste segundo número de 2012, propomos ‑vos a leitura e reflexão sobre artigos de temáticas diversas. 

Ramos, Xavier e Morins fazem uma revisão seletiva da literatura sobre as Perturbações do Es‑
pectro do Autismo no Adulto e suas comorbilidades Psiquiátricas, sublinhando a necessidade de 
conhecer estas patologias de forma mais aprofundada.

Nascimento e colaboradores descrevem ‑nos um caso clínico de folie imposée numa díade mãe/
filho, fazendo também algum realce acerca de aspetos particulares desta entidade.

Ribeiro faz uma revisão da literatura sobre sintomas afetivos nas psicoses, emoções na produção 
de sintomas psicóticos e modelos dopaminérgicos de psicose e escreve um artigo onde nos coloca 
questões sobre o papel das emoções nas psicoses.

Ramos e Oliveira apresentam ‑nos a Versão Traduzida para Português do Questionário de Análise 
de Percursos de Acesso aos Cuidados de Saúde Mental, questionário criado pela OMS para o pri‑
meiro estudo de percursos de acesso em saúde mental.  

Nascimento e Ribeiro, após uma revisão da literatura  sobre a correlação entre a doença mental e 
os distúrbios metabólicos, a esquizofrenia e os antipsicoticos atípicos, tecem considerações sobre 
a Síndrome Metabólica na Esquizofrenia 
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Roquette escreve um artigo em que descreve e reflecte sobre a sua actividade clínica de 14 anos 
como psicóloga clínica psicodinâmica numa Equipa Comunitária, integrada num Serviço de Psi‑
quiatria. 

Mendes e Ribeiro proporcionam ‑nos um artigo de revisão sobre cefaleias de tipo tensão numa 
perspectiva psiquiátrica.

Esperamos que a leitura da revista vos desperte a curiosidade, seja agradável e enriquecedora.

 Alice Luís 
Janeiro 2013


