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Nesse segundo número de 2003 foram reunidos vários tra-
balhos relacionados à psiquiatria da infância e adolescência.
Como editores, ficamos satisfeitos em constatar a crescente
produção que essa área vêm apresentando nos últimos anos,
em nosso país. Integrante desse movimento, nossa editora as-
sociada Isabel Bordin, teve papel importante no percurso que
a psiquiatria da infância tem realizado no campo das publica-
ções científicas. Além dessa ação direta em sua área de atuação,
Isabel desempenhou papel fundamental nas transformações
que implementamos na RBP nos últimos anos. Com a satis-
fação de ter realizado um bom trabalho, Isabel está finalizando
suas atividades de editora, mas deixando um legado de orga-
nização e determinação que, com certeza, manteremos como
uma de nossas diretrizes.

Com sua saída, decidimos convidar dois novos editores as-
sociados. Para nossos leitores, deve vir à idéia que o trabalho
até agora realizado tem gerado frutos que exigem mais esfor-
ços. Nosso crescimento tem intrinsecamente uma maior de-
manda de trabalho que deve ser atendida com qualidade, efi-
ciência e rapidez.

Luis Augusto Rohde, psiquiatra da infância da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre, realiza um
excelente trabalho para o desenvolvimento científico, coorde-
nando um grupo extremamente produtivo, principalmente na
área do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com
publicações em revistas de impacto internacional como o
American Journal of Medical Genetics. Um reforço na área
clínica infantil e genética.

Rodrigo A Bressan, acaba de obter seu PhD pela Universi-
dade de Londres, onde trabalhou com neuroimagem, SPECT e
receptores. Retornando ao nosso país irá fortalecer os grupos
que têm produzido nessa área. Sua experiência com publica-
ções internacionais pode ser avaliada pelos trabalhos que tem
em revistas como o American Journal of Psychiatry.

Também damos boas vindas a Hermano Tavares, que tem
trabalhado com jogo patológico e retornou, recentemente, da
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Universidade de Calgary no Canadá, tendo publicações em
revistas como o Canadian Journal of Psychiatry. Hermano es-
tará assumindo a editoria de relatos de caso, uma vez que Andréa
Marques está indo para o National Institute of Mental Health
realizar uma série de trabalhos em neuroimunologia. Andréa
criou espaço para que nossos profissionais venham a publicar
seus casos clínicos de interesse. Essa iniciativa essencial para
favorecer a melhoria de nossa atuação profissional poderá contar
agora com a experiência que Hermano traz em sua bagagem de
recém chegado ao lar.

Nossas diretrizes continuam sendo a criação de um meio de
divulgação da produção do conhecimento nacional e latino-
americano em veículo de penetração internacional, e a divul-
gação dos últimos avanços que possam colaborar com a ativi-
dade clínica no Brasil. Recentemente, recebemos algumas cor-
respondências discordando de nossa proposta em publicar os
artigos originais na língua inglesa. Aproveitamos essa nota para
reafirmar nossa posição de aliança inabalável com nosso país,
nosso povo e nossa língua. Essa identidade é o que nos leva a
buscar um canal de divulgação internacional para nossa pro-
dução. Para garantirmos uma visibilidade internacional dos
artigos originais, tivemos que optar pela língua inglesa, idio-
ma oficial dos órgãos de divulgação científica. Essa posição de
alinhamento com nosso país pode ser comprovada pela deci-
são em manter as revisões, atualizações e relatos de caso na
língua portuguesa.

Nós, editores da RBP, temos claro que escolhas implicam em
tomadas de posição. A posição ora adotada pode e deve ser
criticada, porém temos a convicção de que ela é coerente com os
objetivos que nossa comunidade científica almeja conquistar.
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