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É com muito entusiasmo que estamos lançando o 12o volume da Revista Neurociências. Estamos operando uma
reformulação do corpo editorial, com a finalidade de nos adequarmos às exigências para indexação. E para este intento estamos
envolvendo grande número de pessoas, atuantes em todas as áreas das neurociências, o que certamente tornará este trabalho mais
responsável e enriquecedor.
A necessidade de se procurar indexar a Revista Neurociências coincide com o bom momento da vida científica
nacional. Apesar da escassez de fomentos e valorização profissional do pesquisador neste país, cujas causas são complexas e bem
conhecidas de nossos representantes acadêmicos institucionais e governamentais, nossa ciência parece caminhar. As mudanças de
regras na forma de avaliação dos cursos de pós-graduação no Brasil, a necessidade de publicação para obtenção dos títulos
acadêmicos, a massa crítica de pesquisadores convivendo com várias gerações de formadores, a interação profissional interdisciplinar
(fenômeno relativamente novo em nossa austera cultura médica), as facilidades de comunicação e obtenção de informações através
da Internet, podem ser algumas das razões para este estado já qualificado e pródigo da ciência brasileira.
Toda essa modificação do panorama produtivo nos fez sentir a necessidade de modificarmos nossa política editorial, para
ensejarmos aos pesquisadores a oportunidade de submeterem seus trabalhos a pares críticos, formadores e engajados com ideais
transformadores e construtivos. A Revista Neurociências pretende ser abrangente e contemplar as mais diversas manifestações
intelectuais do campo das neurociências. Os muitos assuntos que nos interessam serão revisados em seções de subespecialidades, e
para cada uma delas convidamos integrantes competentes e afinados com a referida área, o que permitirá aos autores a chance de se
exporem de forma genuína aos métodos, normas e posturas de acadêmicos nacionais e alguns internacionais.
Não sendo possível exprimir tudo o que se apresenta ao nosso espírito nas limitadas linhas deste editorial, quero ao menos
render ao Prof. Dr. José Osmar Cardeal, o reconhecimento e admiração pelo trabalho realizado frente à editoria da Revista
Neurociências, trabalho que se compromete a continuar realizando como co-editor. Clínico competente e perspicaz, é um profissional
humano, idealista e preocupado com o ensino da Neurologia, desde cedo influenciou-nos, quando ainda era Chefe do Pronto Socorro
de Neurologia do Hospital São Paulo, EPM-UNIFESP, na escolha e no nosso modo de exercer esta especialidade.
Ainda a tempo, esta publicação tem uma nova parceria com a Boehringer Ingelheim do Brasil que veio nos possibilitar a
continuidade do constante trabalho de melhoria deste importante veículo de divulgação científica nacional.
Gilmar Fernandes do Prado
Editor
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