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Com este último número de 2005, aproveitamos para sinalizar o lugar que a Revista Neurociências vem
propiciando para a discussão das representações de doença e saúde fora do âmbito estrito da biomedicina.
Vários dos artigos publicados ao longo do ano de 2005 referem uma preocupação com uma abordagem
interdisciplinar dos indivíduos e de suas doenças.
De um lado, isto pode ser percebido na presença recorrente de trabalhos que tratam de um mesmo
fenômeno – doença ou tratamento – a partir de diferentes profissionais, como Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos ou Psicólogos, e mesmo diferentes áreas médicas. Por outro lado, trabalhos que trazem a contribuição das Ciências Humanas têm surgido para colaborar no entendimento daqueles mesmos fenômenos,
proporcionando novas perspectivas para a compreensão do paciente, da doença e das relações com os
profissionais de saúde.
Fica aqui o agradecimento para todos que vem participando deste esforço para a construção de uma
revista que tem vocação interdisciplinar e o convite para que outros tragam sua colaboração, fazendo desta
um meio para a expressão deste compromisso com a pesquisa em neurociências.

Dr. João Eduardo Coin de Carvalho
Psicólogo, pesquisador e membro do Núcleo de Estudos do Conhecimento – NECON, UNIFESP.
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