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RELATÓRIO

PUBLICAÇÃO - Em 2005 (Vol. 63) foram publicados

todos os números trimestrais de Arquivos de Neuro-

Psiquiatria: Março (N. 1), Junho (Ns. 2-A e 2-B), Setembro

(Ns. 3-A e 3-B) e Dezembro (N. 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. O to-

tal de páginas do volume é 1120, assim distribuídas por

número: Nº 1, 194; Nº 2-A, 180 ; Nº 2-B, 184; Nº 3-A, 174;

Nº 3-B, 174; Nº 4, 214. 

Matéria publicada – A matéria publicada em 2005

se distribui como segue. Artigos, a seção prioritária. As

demais incluem abstracts de teses, correspondência,

editoriais, análises de livros, notícias e comentários.  

Distribuição da matéria – O total das 1120 páginas

de texto do Vol. 63 é distribuído como segue. Para se-

ções, 44 (3,9%): Teses, 12 (1,1%); Correspondência, 6

(0,5%); Editoriais, 10 (0,9%); Análises de Livros,  9 (0,8%);

Notícias e Comentários, 7 (0,6%). Para artigos, as 1076

(96,1%).

Artigos – Contam do Volume 63 (2005) 210 artigos

originais, de interesse à neurologia e neurociências

aplicadas: 35 no Nº 1, 34 no  Nº 2-A, 36 no Nº 2-B, 34 no

Nº  3-A, 36 no Nº 3-B e 35 no Nº 4. Dentro dos objetivos

e propósitos do periódico, os seis números de 2005  con-

têm: 210 artigos, todos os 210 artigos são inéditos: 155

registram resultados originais de pesquisas clínicas ou

experimentais; 47, casos; 6, consensos sobre condutas

neurológicas; 2, revisões de temas da área. Todos os

artigos foram aceitos para publicação após serem ava-

liados por revisores especializados na matéria específica

de que tratam (arbitragem por pares). Idioma: Os 210

artigos aparecem em português (101), em inglês (107)

ou em espanhol (2). Título, Resumo, Descritores: Os ar-

tigos em português e aquele em espanhol têm também

título e resumo (abstract) em inglês; os artigos em inglês

têm também título e resumo em português. Todos os

artigos têm descritores (palavras-chave e key words). 

Procedência – Os 210 artigos provieram de centros

de pesquisa: do Brasil (203), 4 deles com a colaboração

de centros do exterior  e  de outros países (7). Os artigos
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provenientes de centros de pesquisa brasileiros provie-

ram de instituições situadas: em Brasília, DF (7, um deles

com a colaboração de centros dos EUA e de Portugal)

e nos seguintes Estados: BA (7); CE (2); GO (1); MG (12);

MT (1); PA (1); PB (4); PE (3); PI (2); PR (23); RJ (20, um

com a participação de centro dos EUA); RS (16); SE (1);

SP (96, dois com a participação de centros da Alemanha).

Sete artigos eram multicêntricos, de que participaram

unidades de pesquisa de diversos Estados do Brasil. Os

sete artigos de centros de pesquisa do exterior provieram

de instituições do Chile (1), Colômbia (1), EUA (2), Por-

tugal (2, um com a colaboração de centro do UK) e Uru-

guai (1). 

Agências Financiadoras de Pesquisa – Em 10 artigos

é reconhecido o auxílio à pesquisa ou ao pesquisador

recebido de agências oficiais de financiamento e de

amparo à pesquisa:  CNPq (3), CAPES (2), outras agências

(5, FAPESP em 2). 

Teses  –  Esta seção contém os abstracts de 18 teses,

cujos abstracts foram publicados, foram aprovadas em

instituições universitárias do Brasil. Oito são abstracts

de Teses de Doutorado: uma da Universidade Federal

do Paraná); quatro, da Universidade Estadual de Campi-

nas (UNICAMP); três, da Universidade de São Paulo (USP).

Dez são abstracts de Dissertações de Mestrado: uma, da

Universidade Federal da Bahia (UFBA); uma, da Uni-

versidade Federal do Ceará (UFCE); uma, da Universidade

Federal Fluminense (UFF); uma, da Universidade Federal

do Rio de Janeiro (UFRJ); duas da Universidade Federal

de São Paulo (UNIFESP); uma, da Universidade Federal

de Sergipe (UFSE); três, da USP.

Outras seções – Correspondência, com três cartas

sobre artigos publicados e a resposta dos autores desses

artigos. Editoriais, em número de quatro; dois cultuando

a memória de pesquisadores falecidos durante o ano;

o do Relatório 2004; o de  Agradecimento aos 442 Ava-

liadores que contribuíram durante o ano para a revisão

do conteúdo científico e tecnológico dos manuscritos,

dentro do sistema de arbitragem por pares.  Análises

de Livros, nos números 1, 2-A e 3-A,  com as análises de

11 compêndios de interesse para a área. Notícias e Co-

mentários, em todos os números.

Índice Geral do Volume 63 (2005) – Finaliza o N. 4

Relatório
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(Dezembro) em páginas adicionais (14) numeradas a
parte, contendo: índice de autores, índice de assuntos,
subject index. 

DISTRIBUIÇÃO / CIRCULAÇÃO – A circulação/distri-
buição dos 2000 exemplares/número atingiu: 1626
assinantes individuais; 144 bibliotecas nacionais (assi-
nantes, 91; doação 53); 71 bibliotecas estrangeiras (assi-
nantes 20; doação 51); 66 atenderam a permutas com
outros periódicos (nacionais, 28; de outros países, 38).
Os 93 restantes foram destinados a divulgação (50) e
reserva técnica (43). 

FATOR DE IMPACTO (ISI) – De  0,316 em 2003,
passou para 0,401 em 2004 e para 0,430 em 2005.

PROJEÇÃO / DEMANDA DE PUBICAÇÃO – Em 2005
foram submetidos 399 manuscritos: 172 (43%) foram

recusados; 23 não foram reencaminhados por seus
autores após a avaliação; 59 foram publicados durante
2005 e os demais (145) estão aceitos para publicação. 

SUPLEMENTOS – Foram publicados dois: Suplemen-
to 1 – BCTRIMS 6th Annual Meeting, publicado em agos-
to 2005, editado por Marcos Moreira  Marco Aurélio La-
na-Peixoto Dagoberto Callegaro. Suplemento 2 - Vth

RDPA (Reunião de Pesquisadores de Doença de Alzhei-
mer e Desordens Relacionadas), publicado em novembro
2005,editado por Francisco A.C. Vale,  Sonia M.D. Bruck,
Framcisco M. Carvalho.

Com a equipe de Arquivos de Neuro-Psiquiatria.

ANTONIO SPINA-FRANÇA
Editor 
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