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RELATÓRIO
PUBLICAÇÃO – Com tiragem de 2100 exempla-

res/número, em 2006 (Vol. 64) foram publicados to-
dos os números trimestrais de Arquivos de Neuro-
Psiquiatria: Março (N. 1), Junho (Ns. 2-A e 2-B), Se-
tembro (Ns. 3-A e 3-B) e Dezembro (N. 4). Os núme-
ros 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 total de páginas do volume é 1058, as-
sim distribuídas por número: Nº 1, 172; Nº 2-A, 180 ; 
Nº 2-B, 196; Nº 3-A, 156; Nº 3-B, 190; Nº 4, 164. 

Matéria publicada – Em 2006 a matéria publica-
da abrange: artigos – seção prioritária – e as seções: 
abstracts de teses, correspondência, editoriais, aná-
lises de livros, notícias e comentários. 

Distribuição da matéria – O total das 1058 pági-
nas de texto do Vol. 64 é distribuído como segue. 
Para seções, 44 (4%): Teses, 13 (1,2%); Correspondên-
cia, 3 (0,3%); Editoriais, 6 (0,5%); Análises de Livros, 
13 (1,2%); Notícias e Comentários, 9 (0,8%). Para ar-
tigos, as 1014 restantes (96%).

Artigos – Constam do Volume 64 (2006) 210 arti-
gos originais, de interesse a neurologia e a neuroci-
ências aplicadas: 35 no Nº 1, 34 no Nº 2-A, 37 no Nº 
2-B, 34 no Nº 3-A, 36 no Nº 3-B e 35 no Nº 4. Dentro 
do objetivos e propósitos do periódico, os seis núme-
ros de 2006 contêm somente artigos inéditos: 155 re-
gistram resultados originais de pesquisas clínicas ou 
experimentais; 53, casos; 2, consensos sobre condu-
tas neurológicas; 2, revisões de temas da área. Todos 
os artigos foram aceitos para publicação após serem 
avaliados dentro do sistema de arbitragem por pa-
res. Idioma: Os 210 artigos aparecem em português 
(68), em inglês (138) ou em espanhol (4). Título, Re-
sumo, Descritores: Os artigos 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 descri-
tores (palavras-chave e key words). 

Procedência – Os 210 artigos provieram de centros 

Relatório

de pesquisa: do Brasil (196) – 1 deles com a colabora-
ção de centros do exterior – e de outros países (14). 
Os artigos provenientes de centros de pesquisa bra-
sileiros provieram de instituições situadas: em Brasí-
lia, DF (4) e nos seguintes Estados: Acre (1), AL (1), 
BA (5), CE (4), ES (2), MG (16), MT (1), PB (7), PE (5), 
PI (2), PR (16), RJ (21), RN (1), RS (20, um com a par-
ticipação de centro dos EUA), SC (1), SP (88). Dois ar-
tigos eram multicêntricos, de que participaram uni-
dades de pesquisa de diversos Estados do Brasil. Os 
14 artigos de centros de pesquisa do exterior provie-
ram de instituições da Argentina (1), Chile (1), Cuba 
(2), EUA (1), México (2), Portugal (4), Turquia (1), Uru-
guai (1), Venezuela (1) 

Agências Financiadoras de Pesquisa – Em 16 arti-
gos é reconhecido o auxílio à pesquisa ou ao pesqui-
sador recebido de agências oficiais de financiamen-
to e de amparo à pesquisa: CNPq (5), CAPES (4), ou-
tras agências (7, FAPESP em 2). 

Abstract de Teses – Esta seção foi publicada nos 
Números 1, 2B, 3B e 4, contendo os abstracts de 18 
teses aprovadas em instituições universitárias do Bra-
sil. Seis são abstracts de Teses de Doutorado: uma, da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); uma da 
Universidade Federal Fluminense (UFF)); uma, da Uni-
versidade de São Paulo (USP). uma, da Universidade 
Estadual de Campina (UNICAMP); uma, da Faculda-
de de Medicina de Rio Preto (FMERP); uma, do Pro-
grama de Pós-Graduação da Secertaria de Saúde do 
Estado de São Paulo. Doze são abstracts de Disserta-
ções de Mestrado: uma, da Universidade Federal do 
Maranhão; quatro, da Universidade Federal de Ser-
gipe; duas, da UFF; uma, da UNIFESP; três, da USP; 
uma, da UNICAMP.

Outras seções – Correspondência, publicada nos 
Números 1, 3A e 4, contendo três cartas sobre três ar-
tigos publicados e a resposta dos autores desses arti-
gos. Editoriais, dois: aquele do Relatório 2005 (N. 3b) 
e aquele (N. 4) de Agradecimento aos 414 Avaliado-
res que contribuíram durante o ano para a revisão do 
conteúdo científico e tecnológico dos manuscritos, 



 Arq Neuropsiquiatr 2007;65(3-A) 729

dentro do sistema de arbitragem por pares. Análises 
de Livros, nos Números 1, 2-A e 3-A, com as análises 
de 18 compêndios de interesse para a área. Notícias 
e Comentários, em todos os números.

Índice Geral do Volume 64 (2006) – Finaliza o N. 4 
(Dezembro) em páginas adicionais (11), numeradas 
a parte (i-xi), contendo: índice de autores, índice de 
assuntos, subject index. 

DISTRIBUIÇÃO / CIRCULAÇÃO – A circulação/dis-
tribuição dos 2100 exemplares/número atingiu: 1626 
assinantes individuais; 144 bibliotecas nacionais (as-
sinantes, 91; doação 53); 71 bibliotecas estrangeiras 
(assinantes 20; doação 51); 66 atenderam a permutas 
com outros periódicos (nacionais, 28; de outros pa-
íses, 38). Os 193 restantes foram destinados a divul-
gação (100) e reserva técnica (93). 

FATOR DE IMPACTO (ISI) – 0,400.

PROJEÇÃO / DEMANDA DE PUBICAÇÃO – Em 
2005 foram submetidos 399 manuscritos: 172 (43%) 
foram recusados; 21 não foram reencaminhados por 
seus autores após a avaliação; 59 foram publicados 
durante 2005 e os demais (147) estão aceitos para 
publicação. 

SUPLEMENTO – Foi publicado um: o Suplemento 
1 – XXII Congresso Brasileiro de Neurologia, em agos-
to 2006, editado por José Antonio Livramento.

Com a equipe de Arquivos de Neuro-Psiquiatria.
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