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O ano de 2002 será muito importante na história da Revista
Brasileira de Psiquiatria (RBP). Durante este ano, a RBP será
avaliada pelo National Library of Medicine. Se formos bem-
sucedidos, os artigos publicados na RBP poderão ser encon-
trados, em um futuro próximo, no Index Medicus®/
MEDLINE®, com boas chances de que esta data seja retroa-
tiva a um ano. Dessa forma, é possível que os artigos publi-
cados nos próximos números já sejam indexados. Assim, gos-
taríamos de solicitar, a todos os pesquisadores nacionais e
internacionais, que enviem seus artigos de melhor qualida-
de à revista, nos ajudando a elevar o impacto científico das
pesquisas publicadas na RBP.

Com o objetivo de aumentar as nossas chances de indexação,
e também para dar maior visibilidade à pesquisa nacional,
decidimos publicar, em 2002, todos os artigos originais (in-
cluindo as comunicações breves) em inglês. Serão mantidos
em português os artigos de atualização, de revisão e os dois
suplementos anuais. Durante o ano, artigos originais pode-
rão ser enviados em português (a RBP providenciará a sua
tradução), embora estimule-se que os artigos já sejam envia-
dos na versão em inglês.

Em 2002, não teremos mais Geraldo Busatto Filho como
editor associado à RBP. Nesses três anos, em que o novo gru-
po de editores assumiu a direção da revista, Geraldo esteve à
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frente de todas as iniciativas, trazendo, com seu espírito críti-
co e com sua invejável capacidade de trabalho, contribuições
que foram fundamentais para as transformações imple-
mentadas na RBP. Ele, atualmente, passa a fazer parte do cor-
po editorial. Não será possível substituí-lo. No entanto, con-
vidamos, para nos ajudar, um outro pesquisador com admirá-
veis qualidades, Marcos Tomanik Mercadante.

Marcos Mercadante acabou de concluir seu pós-doutorado
na Universidade de Yale e chegou, ao Brasil, com inúmeras
idéias e energia para trabalhar. Ele poderá tornar acessível
novas tendências a serem captadas pela revista como, por
exemplo, na interface entre os conhecimentos clínicos e de
ciência básica.

Recentemente, recebemos um auxílio de editoração do Con-
selho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento � CNPq. Es-
ses recursos também permitirão mais investimentos na quali-
dade da revista.

Nota dos Editores

Revista Brasileira de Psiquiatria é avaliada para o
Medline


