
Sr. Editor,

Recentemente, ocorreu em nossa cidade, Belo Horizonte, o II

Congresso da Associação de Suicidologia da América Latina e

Caribe, evento que reuniu aproximadamente 350 participantes e

que se destacou pela excelente qualidade dos trabalhos científi-

cos nacionais e internacionais apresentados durante seus três

dias de duração.

 Fato que chamou a atenção foi a grande quantidade de traba-

lhos realizados por grupos de pesquisa nacionais, abordando o

tema em praticamente todos os aspectos possíveis, desde uma

visão antropológica, passando pela psicanálise e chegando a

avanços neurobiológicos.

A partir disso, tendo em vista que o suicídio é considerado

uma epidemia no âmbito da saúde
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 e que se torna de funda-

mental importância a divulgação dos dados obtidos pelos diver-

sos grupos de pesquisa, resolvemos averiguar a produção cientí-

fica a respeito da suicidologia nas três principais revistas cientí-

ficas psiquiátricas brasileiras: Revista Brasileira de Psiquiatria

Onde estão sendo publicados os
estudos sobre suicídio no Brasil?
Where are being published the studies
about suicide in Brazil?
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381  Cartas aos Editores

(RBP), Revista de Psiquiatria Clínica e Revista de Psiquiatria do

Rio Grande do Sul.

Os periódicos foram acessados pela The Scientific Electronic Library

Online (SCIELO), onde todos os exemplares disponíveis foram ava-

liados. (RBP = 34 exemplares; Revista de Psiquiatria Clínica = 26

exemplares; e Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul = 11

exemplares). Como cada periódico tem formato diferente e publica

artigos com diversas características, como editoriais, revisões, car-

tas, artigos completos, entre outros, consideramos, em nossa aná-

lise, todos os tipos de artigo, excetuando-se apenas comentários

sobre livros e erratas. Não incluímos em nosso estudo suplementos

de nenhuma das revistas. Assim, a partir dos exemplares, avalia-

mos todos os artigos publicados nos periódicos visando achar aque-

les cujo tema primário fosse a suicidologia.

No total, obtivemos 844 artigos, com predomínio da Revista

Brasileira de Psiquiatria (64,45%) (p < 0,05). Obtivemos

15 artigos cuja temática principal foi o suicídio, correspondendo

a 1,77% do total de publicações. Novamente, a RBP apresen-

tou maior representatividade, com 11 artigos publicados (73,33%)

(p < 0,05) - Tabela 1.

Várias dúvidas e questionamentos podem ser tirados desses

dados que, apesar de simples, são de fundamental importância.

Primeiro: onde estão publicados os achados sobre o tema?

Claro que, sendo o suicídio um tema muito abrangente, diversos

outros tipos de publicações podem estar abrigando tais resulta-

dos como, por exemplo, periódicos sobre saúde pública. Apesar

dessa ressalva, o número de publicações a respeito do tema

chama a atenção pelo seu pequeno número, já que se trata de

assunto de extrema relevância.
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Segundo: se os estudos estão sendo publicados em periódicos

internacionais, por que não priorizar veículos nacionais, facili-

tando a disseminação dos dados entre instituições e serviços de

saúde brasileiros? Além disso, recentemente a RBP foi indexada

pelo ISI, refletindo sua qualidade em âmbito internacional,

além do fato de as outras duas revistas serem indexadas pela

SCIELO, veículo também revelador da qualidade científica

dessas publicações.
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Terceiro: por último, se esses dados não estão sendo publi-

cados, como poderemos efetivar políticas de saúde eficientes

em nosso país se não compreendemos o fenômeno do

suicídio como um todo?
5

Como foi enfatizado no evento, no que se trata a respeito do

suicídio, é preciso “Compreender para Prevenir”... Mas, para

podermos compreender, precisamos divulgar.
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