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ICS da Universidade Católica organiza I Encontro de Psiquiatria e Saúde Mental
O Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da Universidade Católica vai realizar, nos dias 29 e 30 de abril, o I Encontro
de Psiquiatria e Saúde Mental, reunindo vários especialistas nacionais. Alexandre Castro Caldas, diretor do ICS,
integra a Comissão Organizadora e irá proferir uma palestra sobre "O contributo das neurociências para a
psiquiatria" e dinamizar o curso "A importância terapêutica da estimulação transcraniana".
O evento é organizado em conjunto com Pedro Afonso, professor auxiliar convidado de Psiquiatria na Faculdade
de Medicina de Lisboa e professor convidado no ICS, sendo o coordenador do curso avançado em saúde mental.

No âmbito da sessão sobre perturbações do comportamento alimentar, Pedro Afonso abordará o
tema: "Alterações do sono nas perturbações do comportamento alimentar". Nesta mesa redonda, moderada por
Alexandre Castro Caldas, participa também Daniel Sampaio, diretor do Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do
Hospital de Santa Maria - CHLN, que irá desenvolver os aspetos clínicos e terapêuticos associados às
perturbações do comportamento alimentar.

Numa outra sessão, moderada por António Pacheco Palha, a quem foi recentemente prestada uma homenagem,
realiza-se a conferência "Aspetos controversos da perturbação bipolar", a cargo de Maria Luísa Figueira,
presidente da Comissão Organizadora do XII Congresso Nacional de Psiquiatria, evento que se realiza em
novembro.
Do programa fazem parte outros temas como a relação da depressão e a inflamação, aspetos clínicos e
terapêuticos associados a perturbações do comportamento alimentar, a dependência de substâncias e as
intervenções de enfermagem para a promoção do autocuidadoas, doenças psiquiátricas no idoso, as
perturbações do humor e o papel dos cuidados de saúde primários.

Entre os oradores convidados, e além de especialistas em Psiquiatria e Saúde Mental, estará também o patriarca
de Lisboa, D. Manuel Clemente, que abordará "O papel da família como fator promotor da saúde mental".
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