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Conflitos de Interesse 

Definição  

 

 

CONFRONTO  de  COMPROMISSOS  
ANTAGÓNICOS 

 

 Interesse Primário 

 

 Interesse Secundário  

          de forma declarada ou oculta sobrepõe-se ao 

 

   Ex: bem-estar do doente 

          Δ t para tarefas várias 

          publicação de resultados   



Conflitos de Interesse 

Introdução 
 

 PRÁTICA  CLÍNICA 

   Prescrição preferencial s/ motivo 

   Ensaios clínicos, Ind. farmacêutica  

   Referência (ex:análises, eco,ECG, etc) 

 ENSINO 

   Relações familiares 

   Escolas concorrentes 

 INVESTIGAÇÃO / INSTITUIÇÕES 

   Revelar interesses $$ 

                   (ex: honorários, patentes, acções na  
  bolsa, relações pessoais, inveja) 
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Introdução 
 

  INVESTIGAÇÃO 

    

 

 Presume-se que existem se o 

investigador tem interesses financeiros 

dependentes dos resultados da 

investigação. 



Conflitos de Interesse 

Declaração de conflito de interesses 

Uniformizar formulário e conteúdo ? 

   . Aspectos financeiros (visíveis, objectivos) 

   . Aspectos não financeiros 
    (subjectivos, imprecisos, duvidosos) 

 

. Insuficiente para:   transparência 

                                 ↓ corrupção 

  1º passo 
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  INVESTIGAÇÃO 

Revelar interesses $$ aos investigados  

 . Durante o consentimento informado; 

 . Investigados têm direito a saber, ficam  
 desiludidos se só o souberem + tarde; 

 . Manter a confiança; 

 . Minimiza risco de processo judicial; 

 . Protege bem-estar e independência. 

                   Weinfurt KP et al. NEJM 2009;361-916-921 
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Introdução 
 

  INVESTIGAÇÃO 

 

. Limitar os ganhos financeiros a priori ? 

 

        e/ou 

Revelar interesses $$ aos investigados ? 

 . 
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   PONTUAL  

 

 

 

 

   SISTEMÁTICO 
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 O dinheiro é causa óbvia de conflito, mas há 
 
  outras com ambição, política, rivalidades  
  
 pessoais, ambição do poder, segurança académica,  
 
 prémios e recompensas, desejo de agradar a  
 
 colegas. 
 
 

 

Arthur Caplan. Halfway there. The struggle to manage conflicts of interest.  

      J Clin Invest 2007;117:509 
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 A Ciência não existe até ser 

publicada.  

 
 
 

 

Drummomd Rennie. The present state of medical journals. Lancet 

352:SII, 18, 1988 
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Publicações:  

 

 . Troca de informação 

 . Prova de produtividade 

 . Base para futura investigação 

 . Avaliação / Promoção académica 

   . Qualidade de artigos 

   . 1º autor 

   . Relevância (citações, factor impacto) 
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Investigação 
 

Publicações:  

 Peer-reviewers 100% independentes ?! 

  . Relações com o autor do artigo 

  . Projectos semelhantes ou rivais 

  . Retardar publicação 

  . “Aproveitar” informação sem a citar 

  . “Ghost-writers” 

        . Conhecer  quem é e o que escreveu 

 o peer-reviewer 
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PRESERVAR  A  CONFIANÇA  PÚBLICA   

NA  CIÊNCIA 

 

QUEM DEFINE AS PRIORIDADES NOS 

CONCURSOS ? 

 

QUEM FINANCIA ? 



A Ética na ciência 

• Leon M. Lederman  
    (Nobel Laureate in Physics, 1988) 

 

  

 “A depressing number of scientists are greedy, 

unethicaly selfish, egocentric, intolerant, racist, 

narrow-minded – all the way to the evil. 

Scientists cheat, plagiarize, work on poison 

gases or for tobacco companies, advise and 

support tyrants and dictators”. 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.onmc-mct.org.br/images/fotos/jpg/lederman.jpg&imgrefurl=http://www.abc.org.br/sjbic/curriculo.asp%3Fconsulta%3Dlederman&h=675&w=473&sz=39&hl=pt-PT&start=4&um=1&usg=__rYROWcRjvYxMPDHkYsVSyVarhsY=&tbnid=kiL9CrTR-uMgGM:&tbnh=138&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3DLederman%26um%3D1%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN


 

Ética na Publicação 

 
   A honestidade e a integridade são 

essenciais para protecção dos doentes e 

validade da ciência. 

 

 

• A responsabilidade é de todos: 

investigadores, comissões de ética, 

editores, patrocinadores. 
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 Publicações:  

 

 Nem toda a verdade é sempre publicada. 

 

 Nem tudo o que é publicado é verdade. 

 

 Limitações da liberdade académica. 
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Investigação – fraude 

 
 

 

2005, células estaminais embrionárias 

humanas 

 

 
Veredict: Hwang’s human stem cells were all fakes.  

Nature, 2006,439:123 

http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.australasianbioethics.org/Images/2007/260-hwang.jpg&imgrefurl=http://www.australasianbioethics.org/Newsletters/260%25202007-08-08.html&usg=__wF42lIBYuHRSRADTJcuQ3j-C1qA=&h=295&w=220&sz=5&hl=en&start=7&tbnid=3WWei6Q4S0mtnM:&tbnh=115&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DHwang%2Bfraud%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://blogs.nature.com/nm/spoonful/Hwang.jpg&imgrefurl=http://blogs.nature.com/nm/spoonful/stem_cellscloning/&usg=__TB82KUylkeCGF7NN1_8Uz6UK6zo=&h=235&w=200&sz=34&hl=en&start=25&tbnid=iVFES17Nuk0omM:&tbnh=109&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3DHwang%2Bfraud%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D20


Conflitos de Interesse 

Investigação – fraude com células 

estaminais 

  

 

HARUKO  OBOKATA,  Nature, 2014 
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1. A promiscuidade entre política e ciência dá maus 
resultados; 

 

2. Uma ética desonesta leva a má investigação e a má 
ciência; 

 

3. A ambição e vaidade não se devem sobrepor ao rigor 
ético e científico; 

 

4. Factos extraordinários requerem provas e controlo 
extraordinários; 

 

5. A ciência é um processo em auto  correcção e 
vigilância, em que, mais cedo ou mais tarde, a 
verdade triunfa. 
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