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Arquivos de Neuro-Psiquiatria perderam seu Editor-
Chefe. Estamos de luto.

Antonio Spina-França Netto transformou a revista no 
que ela é hoje, à custa de muita dedicação e de muito es-
forço, a ela devotando o melhor do seu tempo e do seu 
talento. Parceira e mão direita de Spina-França nessa ta-
refa, Marília Lange Spina-França também nos deixou há 
pouco mais de um ano. 

Nos últimos anos, Spina-França engajou-nos progres-
sivamente nas tarefas editoriais. Sentindo que a revista 
precisava profissionalizar-se, passou a publicar a revista 
em inglês, promoveu a migração para o sistema de sub-
missão online da SciELO, contratou mais uma secretá-
ria, um revisor de provas e uma empresa especializada 
com experiência científica e assessoria neurológica para 
aprimorar os textos em inglês e padronizar o estilo de 
seus artigos.

Com sua anuência, criamos a figura dos Supervisores 
de Área, cuja lista consta das páginas iniciais de Arqui-
vos. Tais Supervisores são figuras de grande projeção em 
áreas específicas da neurologia, escolhidos entre aqueles 
que vinham participando mais ativamente das atividades 
de avaliadores de trabalhos e que puderam dispor de seu 
tempo para exercer mais essa atividade voluntária. Não 
se trata de um conjunto fechado de colaboradores; outros 
colegas poderão e deverão ser chamados a colaborar de 
acordo com as necessidades. 

Uma das modificações introduzidas a partir de mea-
dos de 2009 foi reduzir a participação de Relatos de Ca-
sos, que chegaram a preencher quase a metade das pági-
nas da revista. A partir de outubro de 2010, passaremos a 
aceitar a submissão esses Relatos de Casos num formato 
diferente, na seção de Cartas, com previsão de publicação 
a partir de fevereiro de 2011. A seção Cartas receberá co-
municações sucintas de casos interessantes, com até 500 
palavras, até 5 referências e uma tabela ou figura, sem re-
sumo, nem abstract, nem palavras-chave ou key words.

Foi necessário também recompor o número dos mem-
bros da Associação Arquivos de Neuro-Psiquiatria Dr. 
Oswaldo Lange que passa a contar com a colaboração de 
Luiz Alberto Bacheschi, Carlos Alberto Mantovani Guer-
reiro, José Píndaro Pereira Plese, Acary Souza Bulle Oli-
veira, dos Editores de Arquivos de Neuro-Psiquiatria e 
também de dois membros mais jovens, Maria Fernanda 
Mendes e Carlos Augusto Takeuchi, além da administra-
dora Adriana Spina-França Machado.

Como uma de suas últimas providências, o Prof. Spi-
na-França adquiriu uma sede f ísica para a revista. Foi esse 
um sonho longamente acalentado e que se tornou reali-

Arquivos de Neuro-Psiquiatria has lost its Editor-in-
Chief. We are in mourning.

Antonio Spina-França Netto transformed this jour-
nal into what it is today, through great dedication and ef-
fort, and he devoted to it the best of his time and talents. 
His partner and right hand in these endeavors, Marília 
Lange Spina-França, also departed from us little more 
than a year ago. 

Over the last few years, Spina-França demanded in-
creasing engagement in editorial tasks. Sensing that the 
journal needed to become more professional, he started 
to publish the journal in English, promoted migration to 
the SciELo online submission system and hired an addi-
tional secretary, a proofreader and a specialist compa-
ny with experience in scientific and neurological adviso-
ry services, in order to improve the texts in English and 
standardize the style of the journal’s articles.

With his approval, we created Area Supervisor po-
sitions, which are listed on the initial pages of the jour-
nal. These supervisors are individuals with great promi-
nence in specific areas of neurology, who are chosen from 
among the most active participants in the task of assess-
ing scientific studies through the peer review system who 
are able to make time available to carry out more of this 
voluntary activity. This is not a closed circle of collabo-
rators; other colleagues can and will be called on to con-
tribute, according to the needs. 

One of the modifications introduced from the middle 
of 2009 onwards was to reduce the participation of Case 
Reports, which had reached the point of filling almost half 
of the journal’s pages. Beginning in October 2010, we will 
move over to accepting submissions of Case Reports in a 
different format, in the Letters section, with publication en-
visaged from February 2011 onwards. The Letters section 
will receive succinct communications of interesting cas-
es, with up to 500 words, up to five references and one ta-
ble or figure; without summary in Portuguese, without ab-
stract in English and without key words in either language.

It has also been necessary to reconstitute the member-
ship of the Associação Arquivos de Neuro-Psiquiatria Dr. 
Oswaldo Lange (the entity that publishes the journal), which 
will now have contributions from Luiz Alberto Bacheschi, 
Carlos Alberto Mantovani Guerreiro, José Píndaro Pereira 
Plese, Acary Souza Bulle Oliveira, the Editors of Arquivos 
de Neuro-Psiquiatria and also two younger members, Ma-
ria Fernanda Mendes and Carlos Augusto Takeuchi, along 
with the administrator Adriana Spina-França Machado.

As one of Prof. Spina-França’s last measures, he acquired 
a physical head office for the journal. This was a long-cher-
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dade graças ao trabalho voluntário não remunerado de 
todos os constituintes da Associação Arquivos de Neu-
ro-Psiquiatria Dr. Oswaldo Lange desde o início de sua 
existência. Trata-se de um conjunto comercial de 30 m2, 
que passa abrigar a sede f ísica e jurídica de Arquivos, no 
mesmo complexo onde a Academia Brasileira de Neuro-
logia estabeleceu há pouco tempo sua sede permanente. 
Seu endereço é Rua Vergueiro 1421, sala 804, Edif ício Top 
Tower, Torre Sul - CEP 04101-000 - São Paulo.

Fazemos um apelo a todos, em especial à Junta Edito-
rial, aos Avaliadores, aos Autores que prestigiam Arqui-
vos neles publicando seus trabalhos e aos nossos Leitores. 
Participem ativamente nesta nova fase da revista. Man-
dem sugestões e críticas, ajudem-nos a melhorar o nível 
das publicações, submetam ao menos alguns de seus tra-
balhos para publicação em Arquivos e não deixem de ci-
tar em seus manuscritos trabalhos publicados em Arqui-
vos de Neuro-Psiquiatria. Precisamos de um jornal ofi-
cial da Academia Brasileira de Neurologia cada vez mais 
digno desse nome e com reconhecimento cada vez maior 
no Brasil e no exterior.

Os Editores

ished dream that has become a reality thanks to the vol-
untary non-remunerated work of all of the constituents of 
the Associação Arquivos de Neuro-Psiquiatria Dr. Oswal-
do Lange since it came into existence. The new office is a 
commercial suite of 30 m2, which will house the journal’s 
physical and juridical head office. It is in the same complex 
as the new permanent headquarters recently established by 
the Academia Brasileira de Neurologia (Brazilian Academy 
of Neurology). Its address is Rua Vergueiro 1421, sala 804, 
Edif ício Top Tower, Torre Sul, CEP 04101-000, São Paulo.

We hereby make an appeal to everyone, and especially 
to the Editorial Board, to our advisors, to our authors who 
honor Arquivos de Neuro-Psiquiatria by publishing their 
work in it, and to our readers. Participate actively in this 
new phase of the journal. Send us your suggestions and 
criticisms, to help us improve the level of the published pa-
pers. Submit at least some of your work for publication in 
Arquivos de Neuro-Psiquiatria and, in your manuscripts, 
do not fail to cite studies published in this journal. We 
need to have an official journal of the Academia Brasileira 
de Neurologia that is increasingly worthy of this name, and 
with ever greater recognition within Brazil and abroad. 

The Editors


