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Relatório

RELATÓRIO
PUBLICAÇÃO – Com tiragem de 2500 exemplares / 

número, em 2008 (Vol. 66) foram publicados todos os nú-
meros trimestrais de Arquivos de Neuro-Psiquiatria: Mar-
ço (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 res-
pectivos meses de capa, mantendo-se assim a regulari-
dade e a periodicidade desta revista, absolutas desde sua 
criação (1943) até o presente. O total de páginas do volu-
me é 964, assim distribuídas por número: N. 1, 146; N. 2-A, 
148 ; N. 2-B, 154; N. 3-A, 162; N. 3-B, 174; N. 4, 180.

Matéria publicada – Em 2008, a matéria publicada 
abrange: Artigos – seção prioritária – e as seções de no-
tas clínico-científicas, notas históricas, abstracts de teses, 
correspondência, editoriais, análises de livros, notícias e 
comentários, ABN. 

Distribuição da matéria – O total das 964 páginas de 
texto do Vol. 66 está distribuído como segue. Para os arti-
gos, 669 (69%). Para as demais seções, o restante.

Artigos – Dentro do objetivos e propósitos do perió-
dico, os seis números de 2008 contêm 118 artigos originais 
néditos e 7 artigos de revisão. Todos os artigos foram acei-
tos para publicação após serem submetidos a arbitragem 
por pares. Idioma: Todos os artigos aparecem em inglês. 
Título, Resumo, Descritores: Os artigos têm também títu-
lo alternativo e resumo em português oou espanhol. To-
dos os artigos têm descritores (palavras-chave e key wor-
ds). Procedência: Os 118 artigos provieram de centros de 
pesquisa do Brasil (114) e de outros países (4). Os artigos 
de centros de pesquisa brasileiros provieram de institui-
ções situadas: em Brasília, DF (4), e nos seguintes Estados: 
BA (5), ES (1), MG (8), PE (4) , PR (15), RJ (17), RN (1), RS (5), 
SE (1), SP (57). Cinco artigos resultam de investigações re-
alizadas em conjunto com centros de pesquisa de outros 
países: França, Holanda, UK e USA (2). Cinco artigos são de 
centros de pesquisa do exterior; provieram de instituições 
da Argentina (1), Chile (1), Colômbia (1), Cuba (1), México (1).

Notas clínico-científicas – Junto com Notas Técni-
cas, somam 79 e ocupam 210 ppáginas. São originais e 
inéditas, provindo de instituições de estudo do Brasil e 
de outros países (4). Destacam-se do Brasil notas proce-

dentes de: Brasília, DF, 1; BA, 2, CE; 3; MA, 1; MG, 2; MT, 1; 
PE, 4; PI, 1; PR, 11 ; RJ, 9; RS, 5; SC, 1; SP, 34. Daquelas de ou-
tros países, destacam-se as de Portugal (2), Alemanha (1), 
Cuba (1). Ainda, autores de centros de outros países par-
ticiparam de pesquisas de centros do brasileiros (França, 
1; EUA, 2; Itália, 1). 

Abstract de teses – Esta seção foi publicada nos Nú-
meros 1 e 3B , contendo os abstracts de 14 dissertações 
ou teses aprovadas em instituições universitárias do Brasil. 
Cinco são abstracts de Teses de Doutorado: uma, da Uni-
versidade Estadual de Londrina; uma, da Universidade Fe-
deral de Uberlândia; uma, da Universidade Federal de São 
Paulo (UNIFESP); uma, da Universidade de São Paulo (USP); 
Dez são abstracts de Dissertações de Mestrado: uma, da 
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto; uma da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); uma, da 
UNIFESP; duas, da USP; uma, da Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP); duas, da Universidade Federal do 
Paraná; uma, da Universidade Federal de Sergipe; uma, da 
Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

Outras seções – Correspondência, publicada no Nú-
mero 2A, contendo cartas sobre artigos publicados e a 
resposta dos autores desses artigos. Editoriais, são 4, pu-
blicados nos Números, 3A, 3B, 4, dentre os quais se des-
tacam: aquele In Memoriam da Dra. Sylvia Regina Mieli, 
neurologista, notável colaboradora deste periódico, in-
cansável sempre, como a todo momento lembrada; aque-
le do Relatório 2007; aquele de Agradecimento aos 367 
Avaliadores que contribuíram durante o ano para a revi-
são do conteúdo científico e tecnológico dos manuscri-
tos, dentro do sistema de arbitragem por pares. Análises 
de Livros, nos Números 2A e 3B, com as análises de dez 
compêndios de interesse para a área. Academia Brasileira 
de Neurologia nova seção (ABN), publicada pela Direto-
ria da ABN no número 1. Notícias e Comentários, em to-
dos os números.

Índice Geral do Volume 66 (2008) – Finaliza o N.4, em 
páginas adicionais (13), numeradas a parte (i-xiii), conten-
do: índice de autores, índice de assuntos, subject index. 

Agências financiadoras de pesquisa – Em 17 ocasiões é 
reconhecido o auxílio à pesquisa ou ao pesquisador recebi-
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do de agências oficiais de financiamento e de amparo à pes-
quisa: CNPq (6), CAPES (4), outras agências (7, FAPESP em 3). 

DISTRIBUIÇÃO / CIRCULAÇÃO – A distribuição / 
circulação dos 2500 exemplares/número atingiu: 2097 as-
sinantes (sócios da ABN, 1273; individuais, 824); 146 biblio-
tecas nacionais (assinantes, 92; doação, 54); 68 bibliotecas 
estrangeiras (assinantes, 12; doação, 56); 64 atenderam a 
permutas com outros periódicos (nacionais, 33; de outros 
países, 32). Os 125 restantes foram estinados a divulgação 
(90) e reserva técnica (35). 

FATOR DE IMPACTO (ISI) – 0,388.

PROJEÇÃO / DEMANDA DE PUBICAÇÃO – Em 2008 
foram submetidos 420 manuscritos: 156 (37%) foram recu-

sados; 24 (6%) não foram reencaminhados por seus auto-
res após a avaliação; 148 (35%) foram publicados durante 
2008 e e 91 (22%) estão aceitos. 

SUPLEMENTOS – Foram publicados dois: Suplemento 
1 – VIII Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla , maio 
2008, em Vitória, ES; Suplemento 2 – XXIII Congresso Bra-
sileiro de Neurologia, agosto 2008, em Belém, PA.
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