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Relatório

ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA  2002

PUBLICAÇÃO - Em 2002 (Vol. 60) foram publicados to-
dos os números trimestrais de Arquivos de Neuro-Psiquia-
tria: Março (Nº 1), Junho (Nº 2-A e 2-B), Setembro (Nº 3-A e
3-B) e Dezembro (Nº 4). Os números de junho e de setembro
compreendem duas partes, com o que se buscou atender
ao aumento crescente de artigos submetidos e aceitos para
publicação.

Tiragem - A tiragem anual foi 2100 exemplares/número
em formato (21x28 cm).

Matéria publicada - A matéria publicada em 2002 se dis-
tribuiu em duas seções: seção de artigos originais, prioritária,
e seção geral, que abrange as seções regulares. O conteúdo
dos dois grupos consta dos itens seguintes.

Artigos - Em 2002 (Vol. 60) apareceram 194 artigos ori-
ginais, de natureza científico-tecnológica e de interesse à
área de neurologia e neurociências aplicadas: 30 no Nº 1,
30 no  Nº 2-A, 33 no Nº 2-B, 33 no Nº 3-A, 37 no Nº 3-B  e
31 no Nº4. Do total dos 194 artigos publicados, 127 foram
submetidos e aceitos em 2001 e 67 foram submetidos, acei-
tos e publicados em 2002.

Seções regulares:  Theses - Publicados os abstracts de
27 teses. Correspondência - Publicadas duas cartas sobre
artigos publicados com a resposta dos autores.  Editoriais -
Publicados três em homenagem a especialistas e dois quan-
to ao periódico (Relatório 1999-2001 e sobre os sessenta
anos de publicação ininterrupta da revista).  Análises de Li-
vros - Foram publicadas 18 análises de compêndios de inte-
resse para a área  nos números 2-A, 2-B e 4. Notícias e Co-
mentários - Foram publicadas em todos os números. Agra-
decimento aos Avaliadores - Publicado anualmente, no nú-
mero Dezembro, com a lista dos 373 avaliadores que contri-
buíram durante o ano para a revisão do conteúdo científico
e tecnológico dos artigos, dentro do sistema de arbitragem
por pares.  Índice Geral do Volume 60 (2002) - Publicado no
número Dezembro, contendo: índice de autores, índice de
assuntos, subject index.

Distribuição da matéria - A distribuição da matéria pelo
total das 1066 páginas de texto do Vol. 60 foi: 27 (2,5%)
para as seções de Análises de Livros e de Notícias e Comen-
tários; 4 (0,4%), para Correspondência; 16 (1,5%), para Edi-
toriais; 22 (2,1%), para Teses; e as 999 (93,5%) restantes,
para os  194 artigos.

Artigos - Dos 194 artigos, 101 foram publicados em por-
tuguês e 93 em inglês.

Título, Resumo, Descritores - Os artigos em português
têm título em inglês, resumo e palavras-chave em inglês e
aqueles em inglês, em português.

Conteúdo - Todos os 194 artigos são inéditos: 189 (97,4%)
registram os resultados originais de pesquisas clínicas ou
experimentais; 5 (2,6%) são artigos de consenso, resultan-
do de avaliações conduzidas de modo multicêntrico entre
os pesquisadores das respectivas áreas

Procedência - Os 194 artigos publicados vieram de cen-
tros de pesquisa: 187 do Brasil, 6 do exterior, 2 da coopera-
ção de centros do Brasil e do exterior. Os 187 artigos do
Brasil vieram dos centros de pesquisa de: Distrito Federal

(6), Bahia (5, um deles de cooperação de centros da BA e
SP); Ceará (4, dois com a colaboração com centros de SP e
1, da Bélgica); Goiás (2); Minas Gerais (13); Mato Grosso (1);
Mato Grosso do Sul (1); Paraíba (1, com a participação de
centro da BA); Pernambuco (7, três com a participação de
centro de SP); Piauí (1); Paraná (20, um com a participação
de centro de SP); Rio de Janeiro (28, três com a participação
de mais de um centro do RJ, cinco com a de centros de SP);
Rio Grande do Sul (9, um com a participação de centros de
SP); São Paulo (85, cinco com a participação de mais de um
centro de SP e um, com a dos EUA); artigos multicêntricos
(5, de que participaram unidades de pesquisa de todo o Bra-
sil). Os 6 artigos de centros de pesquisa do exterior vieram
dos seguintes países: Alemanha (1), EUA (2), França (1), In-
glaterra (1), Venezuela (1).

Teses - As 27 teses, cujos abstracts foram publicados, fo-
ram aprovadas em instituições universitárias do Brasil. Dois são
abstracts de Teses de Livre-Docência, uma da Universidade de
São Paulo (USP) e uma da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). Quatorze são abstracts de Teses de Doutorado: uma,
da Universidade Federal da Bahia (UFBA); duas, da Universida-
de Federal do Ceará (UFC); uma, da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG); uma, da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ); uma, da Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto (FAMER); duas, na Universidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP); uma, na UNIFESP; cinco, na USP. Onze são
abstracts  de Dissertações de Mestrado: duas, da Universidade
Federal Fluminense (UFF); uma, da Universidade Federal do
Paraná (UFPR); uma, da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ); uma, da Universidade Federal de Sergipe (UFSE); uma,
da Universidade Estadual de Londrina; duas, da UNIFESP; duas,
da UNICAMP; uma, da USP.

AGÊNCIAS FINANCIADORAS DE PESQUISA - Em 41 oca-
siões é reconhecido em artigos o auxílio à pesquisa ou ao
pesquisador recebido de agências oficiais de financiamento
e de amparo à pesquisa:  CNPq (13), CAPES (4), FAPESP (8),
outras agências do Brasil ou do exterior (16). O CNPq conce-
deu em 2002 auxílio editorial a este periódico.

DISTRIBUIÇÃO E CIRCULAÇÃO - A distribuição dos 2100
exemplares / número de 2002 atingiu: 275 bibliotecas  (na-
cionais 151, sendo 89 assinantes; estrangeiras 124, sendo
20 assinantes);  73  permutas  com outros periódicos (nacio-
nais, 25; estrangeiros 48), 1690 assinantes. Dos 62 exempla-
res restantes serviram para divulgação (40) ou reserva ope-
racional (22).

DEMANDA DE PUBLICAÇÃO - Em 2002  foram submeti-
dos 302 novos artigos: 70 foram recusados; 67 foram publi-
cados durante 2002; 147 apareceram  em 2003 ou estão
aceitos para publicação ulterior; 18 não foram reencaminha-
dos por seus autores até apresente data.
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