
Dúvidas? Contate-nos em

Perguntas a serem feitas

Você tem o direito de fazer perguntas sobre um COI antes 

de decidir se deseja participar de um estudo de pesquisa. 

Recomendamos que você faça as seguintes perguntas antes 

de decidir se deseja participar do estudo:

Como posso saber se há um COI nesta pesquisa?

Quais são as leis, os regulamentos ou as regras sobre COI 

específicos para este estudo? 

Onde posso me informar melhor sobre COI para este estudo?

Se houver COIs, como eles serão administrados?

O que o COI específico afetará? Ele afetará o estudo  

de pesquisa? Se sim, como?

Se eu descobrir um possível COI nesta pesquisa, a quem 

deverei informar sobre ele?

conflito de interesses
em pesquisa

Pesquisa de saúde

Participar de uma pesquisa é uma escolha sua. 

Informe-se. Faça perguntas. Busque respostas.

Um conflito de interesses ou “COI” poderá 
existir quando houver a possibilidade de que 
o discernimento ou as ações do profissional 
sejam influenciados por um interesse particular, 
resultando uma vantagem pessoal, financeira ou 
profissional. A segurança do participante pode 
ser influenciada por uma tendência, por parte do 
investigador, de querer um resultado favorável.

Este folheto contém informações gerais para fins educacionais e não tem a finalidade 
de fornecer orientações médicas. Fale com seu médico ou com a equipe de pesquisa 
para obter orientações sobre sua situação ou questões de saúde pessoais. 

Este material é trabalho do New England Research Subject Advocacy Group, 
com contribuições das universidades afiliadas e dos centros acadêmicos  
de atendimento à saúde das instituições membro. Para obter mais informações, 
consulte: http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

Participar de uma pesquisa é uma escolha

Participar de um estudo de pesquisa é uma decisão pessoal 

importante. Antes que você decida se deseja participar, 

pesquisadores conversarão com você sobre os objetivos do 

estudo, bem como seus possíveis riscos e benefícios. Eles 

também explicarão as regras que seguem para proteger 

sua segurança e sua privacidade. Peça ajuda caso você não 

entenda algo ou tenha dúvidas. 

Não se sinta apressado ou pressionado a tomar uma decisão. 

A participação em um estudo de pesquisa é completamente 

voluntária, e é uma escolha sua.

Após compreender o estudo, se optar por participar, você 

precisará assinar um documento chamado “formulário 

de consentimento informado”. Você pode mudar de ideia 

a qualquer momento, por qualquer motivo, mesmo após 

ter assinado.

Onde posso me informar melhor 
sobre COI?  

Muitas instituições desenvolvem uma variedade de 

procedimentos para administrar COI (conflito de 

interesses), como:

Adotar políticas e procedimentos referentes a COI  

para administrar melhor os COIs;

Obter formulários de divulgação de todos os membros 

da equipe de pesquisa e atualizar esses formulários 

periodicamente;

Exigir que todo membro da equipe de pesquisa envolvido 

em um possível conflito divulgue-o à instituição antes do 

início do estudo de pesquisa, para que a instituição possa 

decidir como administrar o possível COI.
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Alguns tipos de COIs  
em pesquisa incluem: 

Interesses financeiros: 

Quando um indivíduo tem a oportunidade de usar seu 

discernimento profissional para obter uma vantagem 

financeira pessoal ou para beneficiar uma empresa na 

qual o indivíduo tem interesse financeiro, como patente, 

marca registrada, direitos autorais, contrato de licença, 

interesse de posse, opções de ações etc. Ou quando um 

membro da equipe de pesquisa pode ser influenciado 

por pagamentos substanciais iminentes, Os pagamentos 

podem incluir uma doação para financiar outra pesquisa 

semelhante a um estudo em andamento ou concorrente dele. 

Interesses não financeiros: 

Pessoais: quando outros interesses de um indivíduo 

podem afetar os resultados do estudo de pesquisa,  

a equipe ou os participantes

Profissionais: quando um indivíduo tem a oportunidade 

de crescimento profissional com base em seu 

envolvimento no estudo de pesquisa

Institucionais: quando os benefícios e/ou interesses 

financeiros de uma instituição podem afetar ou parecer 

afetar a pesquisa ou outras atividades da instituição.

Considerados: quando outras pessoas consideram a 

possibilidade de haver um conflito e podem levantar 

dúvidas sobre a adequação do envolvimento de um 

indivíduo no estudo.
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O que é um conflito de interesses?
Um conflito de interesses ou “COI” poderá existir quando 

houver a possibilidade de que o discernimento ou as ações 

do profissional sejam influenciados por um interesse 

particular, resultando uma vantagem pessoal, financeira 

ou profissional. O COI pode afetar a elaboração, a execução 

ou o relatório dos dados de pesquisa e, possivelmente, afetar 

os participantes da pesquisa. 

Por que você deve considerar se há  
um COI?  
Ao decidir participar de um estudo de pesquisa, esteja ciente 

dos riscos e benefícios da participação, incluindo se a equipe de 

pesquisa tem outros interesses que podem afetar o resultado do 

estudo. O pesquisador pode afetar a segurança do  participante se 

desejar obter um resultado favorável para o estudo.

Como o COI afeta os estudos de pesquisa?   
O COI pode ter impacto sobre os estudos de pesquisa de várias 

formas, por exemplo, pode afetar o projeto do estudo de 

pesquisa, o modo de administração do estudo, a análise dos 

dados e o modo de interpretação dos dados. Embora nem todo 

COI afete a pesquisa, existe a possibilidade de que um COI 

cause impacto sobre você ou sobre a qualidade da pesquisa. 

Geralmente, associa-se o COI a um interesse financeiro, 

mas qualquer circunstância que possa influenciar a pesquisa 

é considerada um possível COI. 

Como a equipe de pesquisa informará 
você se houver um COI?   
A equipe de pesquisa deve indicar se há um COI e como 

o conflito está sendo administrado. Durante o processo 

de consentimento informado, você será informado sobre 

qualquer COI em potencial e sobre as formas como ele pode 

afetar a pesquisa. 

Quais são alguns exemplos de COI 
em um estudo de pesquisa?  

Aceitação de presentes de uma empresa, como refeições, 

amostras de fármacos etc., que pudesse ser interpretada 

como intenção de afetar os dados de pesquisa

Recebimento de taxas de consultoria da empresa 

responsável pelo estudo de pesquisa enquanto realiza 

uma pesquisa clínica financiada pela empresa 

Posse de ações de uma empresa enquanto realiza uma 

pesquisa clínica financiada pela empresa 

Recebimento de incentivos por tarefas realizadas, 

como pagamentos, opções de ações, presentes etc.

Como a equipe de pesquisa lida  
com COI? 

Os COIs nem sempre são antiéticos ou inaceitáveis. 

Às vezes, são inevitáveis e, em muitos casos, podem 

ser administrados de modo apropriado, ou o possível 

impacto pode ser reduzido para um nível aceitável. 

A divulgação é a estratégia mais comum para lidar com 

um COI. É importante divulgar o COI à instituição do 

investigador, ao Comitê de Revisão Institucional (um 

grupo de pessoas que revisa os estudos para considerar 

os direitos e o bem-estar das pessoas participantes 

da pesquisa) do investigador, às pessoas para quem 

os resultados são relatados (por exemplo, periódicos, 

patrocinadores, FDA etc.). 

A administração de um COI pode incluir a decisão de não 

permitir que a pessoa envolvida no conflito participe do 

estudo, a fim de reduzir a aparência de conflito.
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