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INTRODUÇÃO
Encerra este volume o artigo do consenso brasileiro

do tratamento da epilepsia. Este tema norteou uma das
últimas publicações do Dr. Oswaldo Lange [Rev Hosp
Clín Fac Med Univ S. Paulo 1959;14(Supl 5):49-56]. Da
parte da equipe da revista, encerrar o volume com esse
artigo foi uma forma de homenagear o Editor Fundador
no ano de seu centenário. 

No decorrer de 2003, houve outro fato que também
o homenageia: a divulgação de SciELO do posicionamen-
to das revistas que compõem o seu elenco, o fator de
impacto registrado no ISI Jounal of Citation Reports
2002. O fator de Arquivos de Neuro-Psiquiatria é 0.257.
Este número situa este periódico entre as revistas mais
citadas de SciELO. Dentre as 52 revistas das áreas médicas
e biológicas, esse fator de impacto só é ultrapassado
por três revistas biológicas e uma da área médico-bio-
lógica. Fora de qualquer dúvida, ocupa este periódico
o primeiro lugar dentre aquelas voltadas à neurologia,
na medicina. Esse índice é pequeno, se comparado aos
de revistas da especialidade publicadas no primeiro mun-
do. Contudo, ele é um estímulo para os autores dos arti-
gos, para os colegas que contribuem para a arbitragem
por pares dos manuscritos submetidos para publicação.
Estimula, igualmente, a equipe deste periódico, para
continuarem nos caminhos estabelecidos pelo Editor
Fundador, o Dr. Oswaldo Lange. 

RELATÓRIO

PUBLICAÇÃO - Em 2003 (Vol. 61) foram publicados
todos os números trimestrais de Arquivos de Neuro-
Psiquiatria: Março (Nº 1), Junho (Nos 2-A e 2-B), Setembro
(Nos 3-A e 3-B) e Dezembro (Nº 4). Os números foram
publicados nos respectivos meses de capa, mantendo-
se assim a regularidade e a periodicidade desta revista,
absolutas desde sua criação (1943) até o presente. 

Tiragem - A tiragem anual foi 2100 exemplares / nú-
mero, em formato 21 x 28 cm. O total de páginas do vo-
lume foi 1080, assim distribuídas por número: Nº1, 164;
Nº 2-A, 162 ; Nº 2-B, 194; Nº 3-A, 186; Nº 3-B, 190; Nº 4,
184. 

Matéria Publicada - A matéria publicada em 2003 se

ARQUIVOS DE NEURO-PSIQUIATRIA 2003  

VOLUME COMEMORATIVO DO CENTENÁRIO DO 
EDITOR FUNDADOR DR. OSWALDO LANGE

distribui em duas seções: seção de artigos, prioritária;
seção geral, que abrange seções regulares.

Artigos - Em 2003 (Vol. 61) apareceram 198 artigos
originais, de interesse à neurologia e neurociências
aplicadas: 31 no Nº 1, 32 no Nº 2-A, 35 no Nº 2-B, 33 no
Nº 3-A, 35 no Nº 3-B e 32 no Nº 4. Do total dos 198 arti-
gos publicados, 146 foram aceitos em 2002 e 52 foram
submetidos, aceitos e publicados em 2003. 

Seções especiais. Teses - Publicados os abstracts de
12 teses. Correspondência - Publicadas duas cartas sobre
artigos publicados e as respostas dos autores desses
artigos. Editoriais - Publicados três: um, de homenagem
póstuma; dois, um, de Dedicatória do Volume ao Cen-
tenário do seu Editor Fundador; um, com resumo do
Relatório 2002. Análises de Livros - Publicada nos Nos 1,
2-B e 3-B, com as análises de 19 compêndios de interesse
para a área. Notícias e Comentários - Publicada em todos
os números. Agradecimento aos Avaliadores - Publicado
anualmente no Nº 4, com a lista dos 402 avaliadores que
contribuíram durante o ano para a revisão do conteúdo
científico e tecnológico dos artigos, dentro do sistema
de arbitragem por pares. Índice Geral do Volume 61
(2003) - Publicado no Nº 4, contendo: índice de autores,
índice de assuntos, subject index. 

Distribuição da matéria - A distribuição da matéria
no total das 1080 páginas de texto do Vol. 61 foi: 12
(1,1%) para Análises de Livros, 15 (1,4%) para Notícias
e Comentários; 3 (0,3%), para Correspondência; 14 (1,3%),
para Editoriais; 9 (0,8%), para Teses; as 1027 (95,1%)
restantes, para os 198 artigos. 

Artigos - Dos 198 artigos, 96 foram publicados em
português e 102 em inglês. Título, Resumo, Descritores
- Os artigos publicados em português têm também título
e resumo (abstract) em inglês. Os artigos publicados em
inglês têm também título e resumo em português. Todos
os artigos têm palavras-chave e key words.

Conteúdo - Todos os 198 artigos são inéditos: 193
(97,5%) registram os resultados originais de pesquisas
clínicas ou experimentais; 5 (2,5%) são artigos de consen-
so acerca de temas ainda controversos, a opinião consen-
sual resultando de avaliações conduzidas de modo mul-
ticêntrico entre os pesquisadores da respectiva área a
que esses artigos dizem respeito. Todos os artigos foram
aceitos para publicação após serem avaliados por revi-
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sores especializados na matéria específica de que tratam
(arbitragem por pares).

Procedência - Os 198 artigos publicados vieram de
centros de pesquisa: 196 do Brasil, 8 deles com a cola-
boração de centros do exterior; 2, do exterior. Os 196
primeiros se originaram: no DF (4, um com a participação
de centro situado no RN) e nos Estados: BA (2); CE (4, um
com a participação de centro de SP); ES (1); MG (19, um
com a participação de centro de SP); MT (1); PB (5, um
com a participação de centro da BA); PE (5); PI (4, um
deles com centro de SP); PR (23, dois com a participação
de centro de SP e dois com centro dos EUA); RJ (26, um
com a participação de centro do PR; outro, com a de
centro do PR, da Suécia e dos EJA; um terceiro com a de
centros da Suécia e dos EUA); RN (1); RS (13, quatro com
a participação de centros de SP; um, com a de centro
dos EUA); SC (1, com a participação de centro do PR);
SE (1); SP (85, um com a participação de mais de um cen-
tro de SP; três, com a de centros dos EUA); um, era artigo
multicêntrico, de que participaram unidades de pesquisa
de diversos Estados. Os dois artigos de centros de pes-
quisa do exterior provieram dos seguintes países: França
(1), Portugal (1). 

Teses - As 12 teses, cujos abstracts foram publicados,
foram aprovadas em instituições universitárias do Brasil.
Cinco, de Teses de Doutorado: uma, da Universidade
Federal da Bahia (UFBA); uma, da Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto (FAMERP); uma, da Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF); duas, da Universidade
de São Paulo (USP). Sete, de Dissertações de Mestrado:
uma, da UFBA; uma, da UFF; uma, da Universidade Fede-
ral da Paraíba; uma, da Universidade Federal do Paraná
(UFPR); uma da FAMERP; uma da Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul; uma, da USP.

AGÊNCIAS FINANCIADORAS DE PESQUISA - Em
32 ocasiões é reconhecido em artigos o auxílio à pesquisa

ou ao pesquisador recebido de agências oficiais de
financiamento e de amparo à pesquisa: CNPq (5), CAPES
(7), FAPESP (8), outras agências do Brasil (10) ou do
exterior (2). 

DISTRIBUIÇÃO E CIRCULAÇÃO - A distribuição dos
2100 exemplares / número de 2003 atingiu: 201 biblio-
tecas (nacionais 135, sendo 92 por assinatura; estrangei-
ras 66, sendo 18 por assinatura); 61 permutas (29 com
revistas brasileiras e 32 com revistas do exterior); 1667
assinantes. Assim, foram distribuídos 1929 exemplares
/ número. Desse total, 1667, a assinantes individuais. O
restante da tiragem / fascículo (171) foi utilizado para
divulgação (90) e reserva técnica (81).

DEMANDA DE PUBLICAÇÃO - Em 2003, foram
submetidos 364 novos artigos: os 52 publicados durante
o ano; 164 estão aceitos para publicação; 123 foram
recusados; 25 foram reencaminhados aos autores com
os pareceres dos revisores e não retornaram.

SUPLEMENTOS - Foram publicados dois:
Suplemento 1 - Advances in the Pathogenesis,

Diagnosis and Treatment of Partilal Epilepsy,
editado por Arthur Cukiert, Fernando Cendes, Jaderson
Costa da Costa e Fernando George Monteiro Naylor. 

Suplemento 2 - IV RDPA / 2003 RESUMOS / ABS-
TRACTS da IV Reunião de Pesquisadores em Doença de
Alzheimer e Desordens Relacionadas (Rio de Janeiro,
novembro 2003), editado por Eliaz Engerhardt, José Luiz
de Sá Cavalcanti e Jerson Laks. A responsabilidade edito-
rial e a distribuição dos suplementos obedeceu aos crité-
rios adotados pelos respectivos editores. 

ANTONIO SPINA-FRANÇA
Editor 


