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Editorial

Este segundo número regular de 1999 vem
pouco depois do nosso suplemento “De-
pressão”, que o leitor deve ter acabado de

receber.  Nele, Beny Lafer e José Alberto Del Porto
reuniram alguns do mais importantes pesquisado-
res nacionais – atuando dentro e fora do país –
para de forma sintética e crítica trazer-nos o esta-
do da arte do conhecimento sobre o assunto, com
o objetivo de melhor orientar nossa prática clínica.
Um novo suplemento – Genética em Psiquiatria –
já começou a ser elaborado e será impresso no
segundo semestre.

No próximo número regular (setembro) preten-
demos apresentar-lhes o nosso conselho editorial
internacional, que a exemplo do nacional, consti-
tuir-se-á de indivíduos com reconhecida liderança
no cenário científico mundial. É preciso ressaltar,
no entanto, que pretendemos continuar contando
com a indispensável ajuda dos nossos revisores ad
hoc, que há muitos anos vêm,  com dedicação in-
cansável, contribuindo com pareceres substancia-
dos sobre os artigos submetidos.

Nesta edição, dois artigos originais na área das
farmacodependências  nos levaram a solicitar um
comentário especializado de Ronaldo Laranjeira,
da Universidade Federal de São Paulo. Outro des-
taque desta edição é uma comunicação breve em
inglês sobre o Cochrane Schizophrenia Group. Uma
contribuição muito bem-vinda que nos ajuda a cum-

prir o objetivo de atrair publicações em outros idio-
mas, importantes para os psiquiatras brasileiros e
para profissionais de outros países, principalmente
da América Latina.

Além desses e outros bons artigos, este número
apresenta um texto de atualização sobre distimia,
especialmente encomendado ao psiquiatra gaúcho
Maurício Silva de Lima, vencedor do prêmio de
melhor pôster sobre o assunto em congresso in-
ternacional realizado este ano na China. O artigo
é o primeiro a ilustrar uma nova política da revis-
ta: a partir de agora, revisões e atualizações se-
rão publicadas preferencialmente quando enco-
mendadas pelos editores. Esta foi uma das estra-
tégias encontradas para conseguirmos aproximar
cada vez mais os nossos artigos com aqueles das
melhores revistas internacionais. Ainda assim, to-
dos os artigos (encomendados ou não) continua-
rão a ser examinados pelos editores e por um cor-
po de pareceristas. Sugerimos, no entanto, que os
autores de futuros artigos de revisão e atualiza-
ção procurem os editores para conhecerem as pri-
oridades de publicação nessas duas vertentes.

Assim, acreditamos estar no caminho certo para
cumprir com a principal missão da Revista Bra-
sileira de Psiquiatria – reunir o melhor da pro-
dução científica e proporcionar excelência em atu-
alização. Precisamos das críticas e sugestões dos
leitores para nos mantermos nesta trilha.

84

No caminho certo

Eurípedes C. Miguel Filho              Jair de Jesus Mari
               editores


