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Editorial

Desde seu primeiro número, em junho de 1943, Arquivos de Neuro-Psiquiatria 
(ANP) tem procurado manter-se atualizado em relação às revistas de maior expres-
são na literatura médica mundial. Foi assim desde o início. O Dr. Oswaldo Lange, ao 
empreender a tarefa de criar e editar a revista, foi a Chicago para absorver do expe-
riente Editor do JAMA sua visão do conteúdo de uma revista médica e de como a ad-
ministrar. ANP, já nos anos 60, foi uma das primeiras revistas brasileiras a ser incluí-
da no Index Medicus. Posteriormente o mesmo ocorreu com os principais indexado-
res internacionais.

Ao longo do tempo, aprimorou-se o nível dos artigos, aumentou-se o número 
de trabalhos publicados, introduziu-se o sistema de arbitragem por pares dos ma-
nuscritos submetidos, atualizou-se a apresentação gráfi ca. Paralelamente, ANP foi 
selecionada pela BIREME como uma das melhores revistas da área médica do país, 
o que levou a ser das primeiras revistas escolhidas para participar do sistema SciE-
lo e, em conseqüência, também das principais bases internacionais de acesso livre 

Muito dos resultados conquistados por ANP se deve à equipe que Dr. Oswaldo Lange 
soube formar e que continua a trabalhar visando aos mesmos ideais de seu fundador.

Agradecemos a todos os que trouxeram idéias para inovar ANP. Agradecemos, ain-
da, a dedicação de todo o corpo de revisores e aos avaliadores dos manuscritos, pelo 
trabalho competente realizado. Deixamos, além disso, nosso voto de reconhecimen-
to àqueles que preferiram publicar em ANP, mesmo que pudessem ter feito isso em 
revistas de maior projeção. 

A partir de 2008, ANP adotará algumas modifi cações para que tenha maior pene-
tração e abrangência internacional e nacional: (a) será reformulado o Conselho Edito-
rial, cujos membros terão novas atribuições; (b) serão aceitos apenas manuscritos em 
inglês, exceção feita a consensos ou padronizações metodológicas de interesse nacio-
nal; (c) será reduzida a extensão dos relatos de casos e notas técnicas terão sua exten-
são reduzida; (d) haverá artigos de revisão; (e) será ampliado o corpo de avaliadores; 
(f) todos os artigos serão submetidos a revisor de língua inglesa escolhido pela revista.

Esperamos, com essas medidas, manter em ascensão o nível científi co e editorial 
de ANP. Para isso, contamos com todos, leitores, autores e avaliadores, cujas suges-
tões serão bem-vindas. Acreditamos que, assim, poderemos crescer e ganhar maior 
visibilidade na comunidade científi ca brasileira e internacional.
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