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Editorial

Ao longo de seus oito anos de publicação, a Revista Brasileira de Terapias 
Cognitivas (RBTC) / Brazilian Journal of Cognitive Therapies firmou-se 
como uma referência obrigatória para profissionais, pesquisadores e 

estudantes interessados nas teorias e terapias cognitivas e áreas afins. Em sua 
versão eletrônica, a RBTC contabiliza mais de 83.000 acessos através do próprio 
website e mais de 407.000 acessos a artigos através do portal de Periódicos 
Eletrônicos de Psicologia (PePSIC). Destacam-se ainda os esforços editoriais 
que, nos últimos anos, levaram à crescente internacionalização da RBTC, tanto 
em termos dos manuscritos publicados quanto em relação ao público de leitores.

O que hoje denominamos de forma ampla como terapia cognitivo-
comportamental (TCC) consolidou-se como a abordagem de escolha na 
intervenção em saúde mental para um significativo conjunto de transtornos 
mentais e condições clínicas (Beck, 2005; Butler, Chapman, Forman, & Beck, 
2006; Hofmann, Sawyer, & Fang, 2010). No entanto, apesar deste reconhecimento 
da TCC por parte da comunidade científica, organizações profissionais e 
governamentais, há evidências de que esta modalidade de intervenção raramente 
está disponível nos serviços de saúde ou entre profissionais da área de saúde 
mental atuando em prática privada (Shafran et al., 2009). Neste contexto, 
acreditamos que a divulgação de estudos metodologicamente adequados, 
revisões teóricas abrangentes, relatos de experiências inovadoras, entre outros, 
podem contribuir para a disseminação da TCC na América Latina.

Para tanto, foram realizadas algumas alterações na RBTC, incluindo 
ampliação do escopo de publicação, modificação das normas de apresentação 
dos manuscritos, atualização do regimento interno e nova composição da 
Comissão Editorial. Aproveito este espaço para apresentar os novos editores 
associados da RBTC: Profa. Dra. Elisa Brietzke, Professora Adjunta do 
Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina (UNIFESP), Prof. Dr. 
Maycoln Leôni Martins Teodoro, Professor Adjunto do Departamento de Psicologia 
e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFMG, e 
Profa. Dra. Renata Brasil Araújo, Coordenadora dos Programas de Dependência 
Química e Terapia Cognitivo-Comportamental do Hospital Psiquiátrico São Pedro 
e Presidente da Associação de Terapias Cognitivas – RS (Gestão 2013-2016). 
Da mesma forma, destaco os novos editores assistentes: Aline Abreu e Andrade, 
Arthur A. Berberian, Beatriz de Oliveira Meneguelo Lobo e Maria da Graça 
Tanori de Castro. A formação acadêmica e a experiência clínica em TCC desta 
equipe permitem projetar a RBTC como o veículo de diálogo entre profissionais, 
pesquisadores e estudantes interessados na TCC. Faz-se necessário agradecer à 
Profa. Dra. Maria Cristina de Oliveira Santos Miyazaki, editora chefe da RBTC no 
período 2009-2011 e sua equipe pelo inestimável apoio na transição de Comissão 
Editorial. Finalmente, é fundamental reconhecer o esforço do Conselho Consultivo 
e da Diretoria da FBTC como um todo e, em especial, o empenho pessoal de 
Carmem Beatriz Neufeld, Presidente da FBTC, em tornar este projeto viável.
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