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30 anos da Revista de Psiquiatria Clínica
Caros leitores e colaboradores,
Temos o prazer de comunicar que a Revista de Psiquiatria Clínica

conquistou sua indexação na Scientific Electronic Library Online1 (SciELO).
A SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada
de periódicos científicos brasileiros. É resultado de um projeto colaborativo
envolvendo FAPESP, BIREME e CNPq, que proporciona acesso a coleções
de periódicos como um todo, aos fascículos de cada título de periódico e aos
textos completos dos artigos. Com a indexação na SciELO, a Revista obteve
a classificação na categoria A da CAPES. Para os autores, isso representa
mais um reforço para a visibilidade e para o reconhecimento dos trabalhos
aqui publicados. Para nós, esse passo significa, ao mesmo tempo, uma
importante conquista e um estimulante desafio.

Outras fontes de indexação da Revista de Psiquiatria Clínica incluem a
Excerpta Medica Database (EMBASE), a Literatura Latino-americana e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS) e o Índice de Revistas
Latino-americanas em Ciências (PERIODICA).

A Revista de Psiquiatria Clínica completou 30 anos de existência. Órgão
oficial do Departamento e Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, a Revista é dirigida aos profissionais da área
da saúde mental, em particular médicos psiquiatras e neurologistas do Brasil.
Nosso objetivo é disponibilizar, para os nossos leitores, informações
atualizadas e de relevância clínica sob a forma de artigos originais, revisões
da literatura, casos clínicos, resumos comentados e resenhas de livros e teses,
além de pontos de vista, cartas e editoriais.

A Revista de Psiquiatria Clínica tem uma tiragem bimestral de 2.000
exemplares, oferecendo também, desde dezembro de 1996, a sua Edição
Eletrônica integral. Aliás, essa foi também uma atividade pioneira entre os
periódicos médicos brasileiros. Havendo interesse, por favor visite nossa
página na internet (http:// www.hcnet.usp.br/ipq/revista/index.html) e sinta-
se à vontade para visitar as edições prévias da Revista, na íntegra. Alguns
temas de grande relevância têm sido periodicamente agrupados sob a forma
de Edições Especiais, contando com a participação de vários especialistas
nas respectivas áreas. As Edições Especiais da Revista  também estão
disponíveis integralmente na Edição Eletrônica.

1 Maiores informações sobre o Projeto SciELO podem ser obtidas no endereço eletrônico www.scielo.br
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Para o ano de 2004, estamos redimensionando o nosso corpo editorial,
com o intuito de atrair novos colaboradores de renome nacional e
internacional. Além dos membros da Comissão Editorial vigente, convidamos
novos membros de diferentes regiões do Brasil e mais alguns do exterior,
ampliando assim a especialização de nossos pareceres. Com isso, pretendemos
estimular o acesso à Revista em âmbito nacional, convidando desde já
pesquisadores que desejem publicar conosco seus achados científicos e suas
contribuições para a Psiquiatria Clínica brasileira.

Como editores, sentimo-nos muito gratificados com este trabalho. O
contato com colegas de distintas áreas geográficas e diferentes domínios do
conhecimento científico nos estimula e nos engrandece. Agradecemos aos
nossos leitores, colaboradores e parceiros comerciais pelo interesse e pelo
empenho que têm proporcionado o desenvolvimento contínuo da Revista de
Psiquiatria Clínica.

Wagner F. Gattaz Orestes V. Forlenza
Editor Editor assistente
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