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Nota dos Editores

A partir deste número, a Revista Brasileira de Psiquiatria 
passa a se chamar RBP Psychiatry. A mudança de nome não 
é uma mera tradução para o idioma dominante na produção 
de ciência em todo mundo. Trata-se de mais uma ação que 
concretiza uma política editorial voltada para internacionali-
zação plena da revista. Esse objetivo vem sendo perseguido 
e alcançado de forma contínua e consistente pela equipe 
editorial, através de metas sucessivas e concatenadas que 
têm o intuito de inserir a produção científica da psiquiatria 
brasileira no cenário mundial. 

Esta evolução vertiginosa da RBP Psychiatry já se tornou 
um case¹ no cenário das publicações científicas internacionais. 
Este processo peculiar de evolução só pode ser entendido se 
for contextualizado: (a) fatores macropolíticos ligados a um 
maior investimento em pesquisa no Brasil;²,³ (b) o crescimento 
dos programas de Pós-graduação na área de Psiquiatria e das 
Neurociências; e (c) o aumento consistente de mestres e dou-
tores no país4 criaram um ambiente particularmente propício 
para que uma revista científica como a RBP Psychiatry pudesse 
crescer. Ao mesmo tempo, deve-se considerar os fatores mi-
cropolíticos: as sucessivas diretorias da Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP) sempre consideraram a evolução científica 
da hoje RBP Psychiatry como uma prioridade. Aliado a isto, os 
editores que se sucederam mantiveram-se na busca constante 
da excelência de forma obstinada.

Há que se registrar aqui também o papel da diretoria 
da ABP, que ao passar toda o processo de editoração da RBP 
Psychiatry para Elsevier, permitiu que o processo editorial se 
transformasse em uma tarefa mais ágil e profissional.5 Além 
disso, é importante levar em consideração a sensibilidade 
da diretoria por imediatamente entender a importância da 
mudança do nome para dar continuidade ao crescimento 
da Revista, refletindo o estágio de internacionalização do 
nosso periódico.

Aproveitamos para registrar a saída de um dos Editores 
da RBP Psychiatry, o Prof. Dr Rodrigo Affonseca Bressan, que 
participou ativamente de várias etapas do desenvolvimento 

RBP Psychiatry: o coroamento de uma política editorial

da revista nos últimos anos, inicialmente como editor asso-
ciado e nos últimos anos como editor-chefe. Seu dinamismo, 
dedicação e ampla visão foram fundamentais para que 
chegássemos até aqui. Obrigado, Rodrigo!
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