Há 7 anos, quando se iniciava a idéia de uma publicação específica na área da
Psiquiatria da Infância e da Adolescência, muitas foram as pessoas que a
consideraram inviável uma vez que a especialidade não possuía número de
profissionais interessados que a justificasse ou que a mantivesse. Isso fez com
que seu lançamento fosse visto com reservas e sua viabilidade discutida.
Entretanto, os anos foram se passando e vários fatos puderam ser observados.
Ao seu redor foram, pouco a pouco, se agrupando diferentes pessoas,
procedentes das mais diversas regiões de nosso país, com o intuito de
apresentarem seu trabalho e suas ideias. Ela, mantendo-se fiel a concepção
original, procurou manter-se aberta a todas as escolas e concepções teóricas,
dentro do mais puro espírito acadêmico.
Paralelamente a Psiquiatria da Infância e da Adolescência passou por um período
extremamente fértil de desenvolvimento, apresentando novos profissionais,
diferentes trabalhos e, principalmente consolidando-se de tal maneira que, após
vinte anos de brigas incessantes, foi reconhecida, embora ainda como subespecialidade, pela Associação Brasileira de Psiquiatria que permitiu a criação de
um departamento específico para a mesma, incorporando-a enquanto área de
interesse, nos congressos por ela realizados.
Trabalhos e teses começaram a ser produzidos, caracterizando assim um
momento histórico importante em seu crescimento e desenvolvimento.
Iniciou-se também um intercâmbio com países da América do Sul visando-se a
troca de experiências entre realidades semelhantes e desconhecidas. Isso porque
temos o péssimo hábito de procurarmos nos voltar, sistematicamente, para os
países desenvolvidos (simplesmente por uma questão de dominação cultural)
esquecendo-nos de nossa identidade e características.
Como conseqüência, primeiramente nossa revista foi indexada no LILACS e
posteriormente na Excerpta Médica, seguindo assim um programa de
crescimento e desenvolvimento que, acreditamos, pouco a pouco, a fará
importante meio de comunicação científica em nosso meio. Ficam para os
próximos anos as perspectivas de outras indexações e de maior periodicidade.
Em conseqüência desse processo de desenvolvimento surgiu este projeto. O
agrupamento dos artigos nela publicados no decorrer de todo esse período para
que possam ser, não somente documentados mas também conhecidos mais uma
vez, por aquelas pessoas interessadas.
A Lemos Editorial, na pessoa de seu diretor Paulo Lemos, como sempre, apoiou
mais este projeto sendo assim uma das maiores incentivadoras da especialidade.
Sem ela este sonho que, hoje mais do que nunca é uma realidade indiscutível,
não teria sido possível. Nossos agradecimentos são assim sinceros e
indispensáveis.
A todos os colaboradores, quer os pertencentes ao Conselho Editorial, quer
aqueles que escreveram no decorrer desse período, os nossos agradecimentos e o
desejo de que continuem a considerá-la capaz de difundir suas idéias e trabalhos.
Enfim, apresentamos aqui neste CD-ROM toda a história de nossa revista,
esperando que num futuro próximo possamos trazê-la mais madura como um
reflexo do desenvolvimento da Psiquiatria da Infância e da Adolescência em
nosso país.
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