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Nota dos Editores/Editors’ Note

Suplementos e conflitos de interesse

Hoje em dia, os conflitos de interesse são uma questão
fundamental em nossa área e uma publicação como a Revis-

ta Brasileira de Psiquiatria (RBP) deve levá-la em conta sem-
pre. Vários periódicos de primeira linha produzem suplemen-
tos específicos sobre um tópico de interesse e são patrocina-
dos por uma única indústria farmacêutica. O Medline® está
preocupado que essa prática possa enviesar o conteúdo des-
sas publicações científicas. Para realizar a indexação dos ar-
tigos, o Medline está solicitando a versão impressa do perió-
dico para verificar o patrocínio.

Os suplementos da RBP nunca foram patrocinados por uma
companhia farmacêutica. Nossos suplementos são planeja-
dos pelo conselho editorial e editados por especialistas convi-
dados que revisam pessoalmente todos os artigos. Esse pro-
cedimento é independente das companhias farmacêuticas,
assim como o que ocorre nos números regulares da revista e,
dessa forma, os suplementos estão abertos ao apoio de todas
as indústrias.

A fim de aprimorar ainda mais nosso sistema de divulga-
ção, a RBP se adaptará às novas regras do Medline que re-
querem divulgar as informações sobre possíveis conflitos de
interesse de cada autor e editor convidado dos suplementos.
O Medline sugere que os editores e os autores devem mencio-
nar especificamente todas as relações financeiras com cada
organização patrocinadora e quaisquer interesses que a orga-
nização represente, assim como com qualquer produto co-
mercial discutido ou implicado nos artigos ou suplementos.
Seremos mais abrangentes, solicitando aos editores e autores
que divulguem qualquer atividade vinculada a organizações
comerciais de saúde mental nos últimos três anos.

Os artigos dos suplementos passarão pelo processo de revi-
são por pares, que será realizado pelos editores convidados e
por revisores independentes. Os autores poderão ser solicita-
dos a modificar seus artigos de acordo com as sugestões dos
revisores. Foram publicadas diretrizes úteis para a declaração
de conflitos de interesse pelo International Committee of

Medical Journal Editors. Mais informações estão disponíveis
em http://www.icmje.org/#conflicts.
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Supplements and conflicts of interest

Conflicts of interest are a major issue in our field nowadays
and a journal such as Revista Brasileira de Psiquiatria (RBP)
should take it in consideration every time. Several first line
journals produce specific supplements in a topic of interest
and sponsored by only one pharmaceutical industry. The
Medline® is concerned that this practice may bias the content
of these scientific publications. To perform articles indexation,
Medline® is requesting the hard version of the journal to check
sponsorship.

The RBP supplements have never been sponsored by one
pharmaceutical company. Our supplements are planned by
the editorial board and edited by invited experts who review all
the articles themselves. This procedure is independent of
pharmaceutical companies similar to the regular numbers of
the journal, therefore supplements are open to support from
all the industries.

 In order to further improve our disclosure system RBP will
adjust to the new Medline rules which require disclosure
information on possible conflicts of interests regarding each
author and guest editor of the supplements. The Medline
suggests that editors and authors must specifically address
any financial relationship with each sponsoring organization
and any interests that organization represents, as well as with
any for-profit product discussed or implied in the articles or
supplements. We will be more comprehensive asking editors
and authors to disclosure any activity linked to mental health
profit organizations in the last three years. Supplement articles
will be peer reviewed by the guest editors and by independent
reviewers. Authors may be asked to modify their article
according to reviewers' suggestions. Helpful guidelines related
to disclosure statements have been publ ished by the
International Committee of Medical Journal Editors (more
information available at http://www.icmje.org/#conflicts).
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