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O primeiro volume de 2015 do Brazilian Neurosurgery –

Arquivos Brasileiros de Neurocirurgia inaugura uma nova e
vibrante fase do periódico que tem sido veículo da produção
acadêmica da neurocirurgia brasileira nas últimas décadas.
Quando assumimos a responsabilidade de editar a revista,
traçamos algumas metas a serem alcançadas em curto e
médio prazos, incluindo a regularidade de publicação, a
mudança de projeto gráfico, o estabelecimento de um Corpo
Editorial internacional, a adequação das Normas de submis-
são aos padrões das grandes bases de dados e uma interface
de relacionamento mais próxima e eficiente com os meios
acadêmicos, garantindo maior quantidade e qualidade de
artigos submetidos. O objetivo final é a internacionalização e
consequente indexação da revista.

Com este primeiro número de 2015 avançamos sobre-
maneira no objetivo de internacionalizar a revista. Estab-
elecemos uma parceria com uma das maiores editoras de
livros e revistas acadêmicas do mundo, a Thieme (►Fig. 1),
que a partir deste número passará a auxiliar na editoração
do Brazilian Neurosurgery. Este importante passo aumen-
tará significativamente a exposição internacional do con-
teúdo da revista, etapa fundamental para a indexação
definitiva.

É nossa obrigação enaltecer o esforço dos antigos editores,
doutores Gilberto Machado de Almeida (in memoriam) e
Milton Shibata, que com grande empenho pessoal e, muitas
vezes, solitário lutaram para que a revista permanecesse
viva, mesmo em face de inúmeras dificuldades. Cabe, out-
rossim, destacar o irrestrito apoio que este empreendimento
recebeu das diretorias anteriores da Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia, presididas pelos doutores José Marcus Rotta
(2010–2012) e Sebastião Gusmão (2012–2014). Sem a sen-
sibilidade e o empenho destas gestões, estes objetivos não
teriam sido alcançados. Cabe a atual diretoria dar o próximo
e necessário passo para fazer da revista o que toda comuni-

dade neurocirúrgica nacional espera. Afinal, somos umas das
maiores e mais reconhecidas entidades de representação
neurocirúrgica domundo. A indexação que vislumbramos no
horizonte será um grandemarco na história da neurocirurgia
nacional e um reconhecimento ao esforço das várias gerações
de neurocirurgiões do passado e do presente, mas, mais do
que isto, significará um grande legado para os neurocirur-
giões do futuro.
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