
Editorial

A Revista de Psiquiatria Clínica, uma das revistas psiquiátricas 
mais tradicionais na América do Sul, iniciou, com uma edição espe-
cial sobre Estudos Moleculares em Esquizofrenia1, a comemoração 
de 40 anos de informação e atualização em psiquiatria. Fundada em 
1972 por A. C. Pacheco e Silva, Fernando de O. Bastos, J. Carvalhal 
Ribas e J. R. de Albuquerque Forte, a Revista de Psiquiatria Clínica 
tem mantido seu compromisso de fornecer aos profissionais de 
saúde mental um programa de atualização e educação continuada 
nas áreas de Ciências Humanas, Neurociência Básica e Clínica, e 
Psiquiatria Clínica.

Com o princípio de aperfeiçoamento contínuo, buscamos sempre 
melhorias de processo e serviços. A partir de 2013 publicaremos no 
papel preferencialmente em inglês, mas manteremos as versões 
em português dos artigos nos sites da própria RPC (www.hcnet.usp.
br/ipq/revista) e da SciELO (www.scielo.org). Com isso visamos 
dar maior divulgação para os nossos autores, além de agilizarmos a 
indexação da RPC em fontes de indexação internacionais. 

Além disso, adotamos o sistema de submissão eletrônica pelo 
Portal de Revistas da Universidade de São Paulo: http://www.revistas.
usp.br/rpc. 

Mais informações sobre a submissão online estão descritas no 
website da Revista de Psiquiatria Clínica: http://www.hcnet.usp.br/
ipq/revista/.

Neste número da Revista, iniciamos uma série de artigos abor-
dando diversos aspectos de uma das mais instigantes e desafiadoras 
questões da ciência e da filosofia: a relação mente-cérebro. Essa série 
é baseada em um simpósio internacional promovido pela Universi-
dade de São Paulo (USP) e pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
(UFJF) e resultou em um livro recém-publicado em inglês por uma 
das maiores editoras científicas do mundo2. A obra abrange um amplo 

leque de áreas do conhecimento acadêmico, como filosofia, história 
da ciência, física, neuroimagem funcional, neuropsiquiatria, cuida-
dos paliativos e psicologia. Há ênfase especial nas implicações das 
investigações científicas das experiências espirituais para uma melhor 
compreensão da relação mente-cérebro. A série “Mente-Cérebro” da 
Revista que se inicia neste número conterá principalmente versões 
resumidas, adaptadas e atualizadas dos principais capítulos do livro, 
permitindo amplo acesso aos leitores em todo o mundo. Os autores 
dos artigos são pesquisadores líderes brasileiros e estrangeiros, entre 
eles: Robert Cloninger, Andrew Newberg, Saulo Araujo, Peter Fenwick, 
Julio Peres, Mario Beauregard, Franklin Santos, Robert Almeder, 
Alexander Moreira-Almeida, Erlendur Haraldsson e Carlos Alvarado. 
Temos certeza de que essa série alcançará grande repercussão, assim 
como o suplemento especial em Espiritualidade e Saúde Mental, que 
foi publicado pela revista em 20073 e já foi baixado mais de 240 mil 
vezes na SciELO. Com essa série, a revista mais uma vez consolida 
sua posição de periódico internacional de alto nível e de liderança em 
temas de vanguarda como espiritualidade e relação mente-cérebro.

Wagner F. Gattaz
Editor-chefe
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