
N O T A E D I T O R I A L 

Com o exemplar de dezembro-1962, ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA com

pleta 20 anos de existência. Fundada em 19Jf3, a revista foi publicada 
trimestralmente e sempre com absoluta regularidade, mantendo-se dentro 
de padrões uniformes, sem modificações de importância quanto à apresen
tação tipográfica e à ordenação da matéria publicada. O material publicado 
nestes 20 anos foi reunido em índice geral de autores e assuntos, anexado a 
êste exemplar e que poderá servir, não só como fonte de pesquisa bibliográ
fica para estudos sôbre a evolução da Neurologia e da Psiquiatria no Brasil, 
como para mostrar que a revista, tendo acolhido vultosa messe de trabalhos 
estrangeiros, já firmou prestígio internacional. 

É com grande satisfação que o editor comemora o 20.° aniversário de 
uma publicação que estêve a seus cuidados sob todos os aspectos, dando-se 
por bem pago de tôdas as dificuldades que teve de enfrentar para cumprir 
a missão que lhe fôra confiada pelos catedráticos de Neurologia da Escola 
Paulista de Medicina e da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, fundadores da revista e cujo apoio nunca lhe faltou. 

A ocasião é oportuna para um agradecimento a todos os que colabora
ram fornecendo trabalhos para serem publicados, enfrentando corajosamente 
as exigências de um corpo editorial severo e intransigente no que respeita 
à ordenação do assunto a ser publicado, à uniformização das referências 
bibliográficas, à construção gramatical e à uniformização ortográfica. A 
este propósito é especial nosso reconhecimento ao Dr. Horácio Martins Ca
nelas, redator tão eficiente e dedicado quanto ativo e preciso, ao qual cabem 
incontestáveis méritos na manutenção da uniformidade da publicação, na 
revisão e na confecção dos índices finais anuais. Para o esmêro na parte 
tipográfica grande tem sido a contribuição da Tipografia Edanee S.A., es
pecialmente dos seus linotipistas que, não se restringindo à mera reprodução 
dos originais dactilografados, gentilmente cooperam corrigindo eventuais 
erros escapados ao controle da Redação. 

Legítimo é o agradecimento aos assinantes, cujo número vem crescendo 
paulatinamente e cujo apoio tem efeito altamente confortador, animando os 
responsáveis pela revista para que mantenham a mesma trilha em seus es¬ 



forços no sentido de divulgar os trabalhos neuropsiquiátricos brasileiros. 
Merecem o reconhecimento do editor especialmente aqueles assinantes que, 
não sendo neurologistas ou psiquiatras, mantêm há longos anos a sua assi
natura, prestigiando a revista com um apoio de indiscutível alcance moral. 

Revista mantida por particulares, sem ajuda financeira de qualquer en
tidade governamental ou autárquica, não poderia subsistir, embora contando 
com bom número de. assinantes, sem o imprescindível auxílio de laboratórios 
farmacêuticos e de hospitais que, com seus anúncios, concorrem decisiva
mente para o equilíbrio econômico. O apoio dos anunciantes de ARQUIVOS 
DE NEURO-PSIQUIATRIA sobe de mérito em virtude de se tratar de revista 
especializada, publicando matéria que interessa a restrito círculo de leitores 
que, na maioria, já conhece de sobejo as virtudes e indicações dos produtos 
anunciados. 

A todos os que cooperam, por meio de contribuições científicas ou me
diante apoio moral e material, para que o prestígio de ARQUIVOS DE NEURO
PSIQUIATRIA se mantenha em alto nível, o nosso reconhecimento e um cordial 
"muito obrigado". 

OSWALDO LANGE 




