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ABSTRACT 

OBJETIVO 

Examinar a associação entre a presença de laços financeiros individuais dos 

principais pesquisadores com o fabricante da droga em estudo e os resultados dos 

ensaios depois de analisar fontes de financiamento de pesquisa. 

ESCOPO 

Estudo transversal de ensaios controlados aleatórios (RCTs). 

CONFIGURAÇÃO 

Estudos publicados nos periódicos de “base clínica”, como identificados pelo 

Medline, entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 de Dezembro de 2013. 

PARTICIPANTES 

Amostra aleatória de RCTs focados na eficácia de drogas. 

PRINCIPAL MEDIDA DE RESULTADO 

Relação entre laços financeiros dos principais pesquisadores e os efeitos do 

estudo. 

RESULTADOS 

Um total de 190 artigos descrevendo 195 estudos encontraram critério de 

inclusão. Laços financeiros entre os principais pesquisadores e a indústria 

farmacêutica estavam presentes em 132 (67.7%) estudos. Dos 397 principais 

pesquisadores, 231 (58%) tiveram laços financeiros e 166 (42%) não. De todos os 
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principais pesquisadores, 156 (39%) relataram pagamentos por consultoria, 81 

(20%) relataram taxas de palestrante, 81 (20%) relataram laços financeiros não 

específicos, 52 (13%) relataram honorários, 52 (13%) relataram relações de 

emprego, 52 (13%) relataram taxas de viagens, 41 (10%) relataram propriedade 

de ações, e 20 (5%) relataram ter uma patente relacionada ao estudo de droga. A 

prevalência de laços financeiros nos principais pesquisadores foi 73% (103/136) 

entre estudos positivos e 49% (29/59) entre estudos negativos. Em uma análise 

não ajustada, a prevalência de laços financeiros foi associada com um resultado 

positivo do estudo (razão de probabilidade (razão de probabilidade 3,23; 95% de 

intervalo de confiança 1,7 a 6,1). Na análise multivariável primária, um laço 

financeiro foi de forma significativa associada ao resultado positivo do RCT depois 

do ajuste para a fonte de fomento de estudo (razão de probabilidade 3,57 - 1,7 a 

7,7). A análise secundária avaliou características adicionais dos RCT como a fase 

de estudo, tamanho da amostra, país dos primeiros autores, especialidade, 

registro do ensaio, escopo do estudo, tipo de análise, comparador, e resultado de 

medida. 

CONCLUSÕES 

Laços financeiros dos principais pesquisadores foram independentemente 

associados aos resultados positivos dos ensaios clínicos. Essas conclusões 

podem ser sugestivas de erros na base de evidência. 

Introdução 

Ensaios controlados aleatórios – Randomized Controlled trials (RCT) – são 

considerados as mais convenientes formas de evidência na avaliação da 

segurança e eficácia de drogas1. Porque os resultados dos RCTs formam a base 

de evidências, objetividade na condução de ensaios clínicos tem importantes 

implicações para práticas clínicas e a saúde e a segurança dos pacientes.2 No 

entanto, críticas alertam que o envolvimento da indústria farmacêutica pode 

influenciar o escopo e a interpretação dos RCTs.2-5 Em uma pesquisa de 2002 dos 

3247 cientistas dos Institutos Nacionais de Saúde, 15.5% admitiram mudar o 

escopo, métodos ou resultados de um estudo em resposta a pressões de fontes 

de financiamento.6  Uma revisão sistemática do papel do financiamento no 

resultado de pesquisa mostrou que a indústria financiou estudos para ter 

resultados positivos da eficácia (razão de risco 1,24; 95% de intervalo de 

confiança 1.14 a 1.135).7 Além disso, a indústria pode sutilmente influenciar a 

condução dos RCTs através de outros meios financeiros que não o  

financiamento de pesquisa, incluindo taxas pagas de consultoria e honorários a 



físicos. 8 9 Tal relação pode alterar a percepção de físicos sobre produtos da 

empresa em uma luz favorável. 5-10 

 Relações com a indústria são comuns entre pesquisadores, levantando 

preocupações sobre o efeito de laços financeiros entre pesquisadores e a indústria 

pode ter na base de evidência.11 12 Como um resultado, diversos periódicos agora 

solicitam que os autores relatem seus laços financeiros utilizando o Comitê 

Internacional de Editores de Periódicos Médicos (ICMJE) como forma de 

divulgação de interesses concorrentes.14 The ICMJE recomenda que todos 

ensaios devem ser registrados previamente no banco de dados tal como 

clinicaltrials.gov para minimizar influências nas publicações e aumentar a 

transparência em torno da conduta do ensaio.15 Entretanto, nem todos só 

periódicos cumprem as recomendações.16 Mesmo quando ensaios são 

registrados, a falta de publicação de ensaios negativos pode diminuir o efeito 

dessas políticas.4 

 O movimento para transparência fornece uma oportunidade de examinar a 

extensão na qual os laços financeiros de pesquisadores estão associados com 

resultados positivos de estudos. Diversos estudos têm examinado essa 

relação.17-25 Em contra partida, na maioria desses estudos laços financeiros 

individuais de pesquisadores não foram separados da fonte de financiamento para 

a pesquisa. Essas duas variáveis, embora relacionadas, são diferentes. 

Financiamento é fornecido a instituições e representam ganho profissional, não 

ganho financeiro pessoal. Ademais, a maioria de estudos prévios tem sido limitada 

a uma especialidade,17-21 tipo de droga, 22 23 ou periódico. 24 25 Alguns estudos 

encontraram uma relação positiva entre laços financeiros de pesquisadores e 

resultados, 19-21 23-25 e outros encontraram nenhuma associação, 17 18 22 embora 

alguns estudos negativos podem ter sido insuficientemente alimentados. Nós 

examinamos a relação entre laços financeiros com a indústria dos principais 

pesquisadores e resultados de estudos através de uma amostragem aleatória de 

RCTs publicados em 2013, o qual representa uma transversalidade da base de 

evidência. Nós focamos especificamente nos RCTS que examinaram a eficácia de 

drogas, porque esses estudos tem um grande impacto em ambos práticas clínicas 

e custos de cuidado com saúde. Nós previmos como hipótese que os laços 

financeiros dos principais pesquisadores com a indústria poderiam ser 

independentemente associados aos estudos de resultados positivos. 

Métodos 

Estratégia de pesquisa  



Nós procuramos Medline para RCTs publicados entre 1 de Janeiro de 2013 e 31 

de Dezembro de 2013 em periódicos de “base clínica”, conforme identificados por 

Medline, e limitamos à língua inglesa, assuntos humanos e títulos com abstracts 

disponíveis. Nossa pesquisa atingiu 2851 artigos. 

Critérios de inclusão e exclusão 

Estudos elegíveis foram os RCTS avaliando a eficácia de intervenções de drogas. 

Nós incluímos estudos nos quais a droga de interesse foi especificada (por 

exemplo, para determinar se eritoran, a TRL4 antagonista, poderia reduzir 

significantemente a mortalidade induzida de sepses).26 e excluímos estudos cara a 

cara em que a droga de interesse não foi especificada no artigo ou no 

clinicaltrials.gov, porque nos seríamos incapazes de determinar se o estudo foi 

positivo ou negativo. Excluímos estudos sem relação com droga, como os estudos 

de dispositivos, suplementos e biomarcadores. Nós também excluímos estudos 

não primários e estudos de acompanhamento. Exclúimos estudos sem uma fonte 

de financiamento identificável. Excluímos, também, estudos que não tinham laços 

financeiros encontráveis porque o fabricante da droga em interesse não era claro. 

Envolvimento do paciente 

Nós não incluímos pacientes nesse estudo. Nosso foco foi os RCTs publicados. 

Os pacientes não foram envolvidos em nenhuma parte do processo de pesquisa. 

Exibição preliminar e cálculo do tamanho da amostra 

Em 2851 títulos e abstracts identificados na pesquisa foram exibidos por um dos 

quatro  elaboradores de resumos de artigos não clínicos (AA, RA, SS, AW) para 

possível relevância. Dos 1101 estudos relevantes potencialmente identificados, 

nós usamos um gerador de número aleatório para selecionar 250 para revisão. 

Realizamos um teste K em uma amostra de 20 estudos para determinar uma 

relevância na concordância dos interexaminadores na inclusão do estudo. K foi 

0.87 (RA/AW) e 0.69 (AA/SS), indicando um alto nível de concordância para cada 

par. 

Na revisão preliminar, 87 dos 250 artigos correspondiam aos critérios. Nós 

determinamos a prevalência de laços financeiros entre os principais 

pesquisadores nessa amostra inicial (laços financeiros foram presentes em 78% 

dos estudos com resultados positivos e 59% nos estudos com resultados 

negativos). Na base da prevalência de laços financeiros em estudos positivos e 

negativos, nós determinamos que precisávamos de um total de ao menos 184 



artigos para cumprir os critérios de inclusão para testar nossa hipótese. Usando 

um gerador de número aleatório, nós aleatoriamente selecionamos um adicional 

de 396 artigos para revisão completa, do qual um adicional de 148 estudos foram 

identificados para inclusão. Um total de 235 artigos foram identificados para 

possível inclusão por elaboradores de resumos não clínicos.  

Amostra final 

Todos 235 artigos identificados na avaliação preliminar foram independentemente 

revisados por dois clínicos revisores (SK e DK) para inclusão. Desacordo na 

inclusão foi resolvida por discussão. Um total de 45 artigos foram excluídos neste 

estágio. 

Principal variável de resultado 

Nós focamos na seção de resultados de cada artigo para identificar resultados. O 

efeito da eficácia primária foi o resultado de interesse e teve que ser especificado 

na publicação do ensaio ou no clinicaltrials.gov. Nós definimos o resultado do 

estudo como positivo se a hipótese foi associada ao efeito da eficácia primária do 

estudo e negativa caso não tenha sido. Para estudos de superioridade, o resultado 

do estudo foi definido como positivo se a droga de interesse foi estaticamente 

superior ao controle (por exemplo, P<0,05). Para estudos de não inferioridade, o 

resultado do estudo foi definido como positivo se a droga de interesse não foi 

significantemente pior que a de controle (diferença estatisticamente não 

significante). Nos estudos com múltiplos efeitos de eficácia primária, nós 

consideramos o estudo como sendo positivo se ao menos um resultado de 

eficácia foi positivo para estudos de superioridade e não significantemente 

diferente do controle em estudos de não inferioridade. Para os cinco artigos que 

incluíram múltiplos estudos, nós abstraímos dados no resultado para cada estudo 

separadamente. Os resultados do estudo foram avaliados  independentemente 

em duplicata. Qualquer desacordo foi resolvido por discussão. 

Variável independente principal 

Nós procuramos laços financeiros entre os principais pesquisadores, os quais nós 

definimos como o primeiro autor e o autor sênior (último autor) de cada artigo 

porque esses autores estão geralmente mais envolvidos em decisões sobre os 

estudos. Se um estudo especificou autores adicionais como primeiros autores ou 

autores sêniores, nós incluímos todos eles e consideramos todos como sendo 

principais pesquisadores. Nós definimos um laço financeiro como a compensação 



direta de um pesquisador principal por um fabricante da droga de interesse na 

forma de pagamentos por conselho/consultoria, relações de emprego, honorários, 

taxas de palestrante, propriedade de ações e taxas de alimentação/viagem. Nós 

categorizamos artigos nos quais o laço financeiro não foi especificado (por 

exemplo, “laços financeiros com a empresa X”) como “tipo não especificado”. Nós 

também consideramos um laço financeiro como presente se o principal 

pesquisador foi nomeado inventor de uma patente relacionada à publicação. 

Laços financeiros são limitados à empresa de droga que fabricou a droga e não 

inclui nenhuma empresa matriz do fabricante. Para os novos artigos nos quais o 

fabricante não revelou na publicação, nós procuramos registros de ensaios 

clínicos e o Google para identificar o fabricante. A unidade de análise foi o estudo; 

qualquer laço financeiro presente para qualquer estudo de um pesquisador 

principal resultou no estudo sendo avaliado como tendo um laço financeiro. 

Nós procuramos cinco diferentes fontes de laços financeiros: a publicação do 

ensaio, Medline para publicações dos principais pesquisadores, Google, 

ProPublica’s Dollars for Doctors e o escritório de patentes dos Estados Unidos (US 

Patent Office). Nós definimos um laço financeiro como autorrelatado se este foi 

revelado na publicação do ensaio. Nós procuramos por laços financeiros 

adicionais em outras quatro fontes delineadas acima. Nós relatamos ambos laços 

financeiros autorrelatados e o total de laços financeiros (soma dos laços 

financeiros autorrelatados e os laços financeiros identificados através da busca 

adicional). 

Nosso método de pesquisa para laços financeiros adicionais foram baseados em 

métodos previamente descritos que usaram Medline e o Google.27 No Medline, 

nós revisamos as primeiras 10 publicações para cada pesquisador principal nos 

quais o pesquisador principal foi tanto primeiro autor quanto sênior. Nós limitamos 

a pesquisa para laços financeiros para os dois anos antes da data da publicação 

online do RCT. Quando nós identificamos um laço financeiro, nós confirmamos a 

identidade do pesquisador de interesse equiparando seu/sua afiliação institucional 

relatada com o documento no artigo. No Google, nós combinamos os nomes dos 

principais pesquisadores com o nome do fabricante de droga e revisamos as cinco 

primeiras páginas de resultados da pesquisa do Google.27 

Nós expandimos nossa pesquisa e também inclúimos ProPublica’s Dollars for 

Doctors e o US Patent Office. Em ambas fontes, nós procuramos os primeiros e 

últimos nomes dos principais pesquisadores e revisamos todos resultados nos 

dois anos anteriores a publicação online do artigo. Para cada estudo, um de 

quatro elaboradores de resumos (AA, RA, SS, AW) identificaram os laços 



financeiros dos autores do estudo e abstraíram todas as características do estudo, 

e um segundo elaborador de resumo verificou a presença de um laço financeiro 

independentemente e abstraiu todas características. Qualquer desacordo foi 

revisado por dois revisores clínicos (SK e DK) e resolvido por consenso. 

Covariáveis 

Nossa covariável de interesse principal foi o financiamento da indústria 

(dicotomizados a qualquer financiamento de indústria versus financiamentos não 

da indústria) uma vez que diversos estudos descobriram que o financiamento por 

parte da indústria está associado com resultados positivos de estudos.7 2-32 Nós 

abstraímos informações de financiamentos das listadas nos ensaios publicados e 

nos registros dos ensaios. Nós também cancelamos dados em características 

múltiplas de estudos que consideramos pode estar relacionados com a presença 

de laços financeiros, incluindo fases do RCT (fase III versus outra), tamanho da 

amostra (separada em quatro quadrantes), país de origem do primeiro autor 

(Estados Unidos versus outro; se há diversos primeiros autores, nós usamos o 

primeiro país listado), especialidade (cardiologia versus oncologia versus outro), 

registro do ensaio (registrado versus não registrados), tipo de análise 

(superioridade versus não inferioridade), escopo do estudo (comparador ativo 

versus placebo ou nada), medida de resultado (clínica versus desfecho substituto) 

e mascaramento (dupla-ocultação versus outra). 

Métodos estatísticos 

Nós relatamos o resumo das estatísticas para descrever a prevalência de laços 

financeiros autorrelatados e os laços financeiros totais pelas características do 

ensaio, a frequência e o tipo de compensação recebida pelos principais 

pesquisadores. Nós examinamos diferenças utilizando dois ,0,05 nível teste X2 de 

significância. Utilizando métodos estabelecidos, nós examinamos 

multicolinearidades possíveis entre a indústria e os laços financeiros 

autorrelatados pelos principais pesquisadores.33-37 Primeiramente, nós 

construímos uma modelo de regressão logística de dados dos estudos dos 

resultados para adquirir pesos para previsores, usando pontuação Fisher em cada 

iteração (para 50 iterações). Nós também calculamos as correlações entre as 

estimativas do parâmetro e achamos não excepcionalmente estimativas de 

parâmetros grandes ou erros padrões (maior coeficiente=1,05; SE=0,43) como é 

visto algumas vezes em multicolinearidades. Depois, nós calculamos os índices de 

condição e os fatores de variância da inflação utilizando os valores de pesos da 

última iteração do modelo de regressão logística acima. Nós achamos nenhum 



amplo index de condição (todos <14) ou fatores de variância da inflação (todos 

<2). Os fatores de variância da inflação para laços financeiros autorrelatados 

(1,63), total de laços financeiros (1,65) e os estudos financiados pela indústria 

(1,48 quando laços financeiros autorrelatados foram incluídos no modelo; 1,54 

quando o total de laços financeiros foram incluídos no modelo) são pequenos, 

sugerindo que a colinearidade não foi um problema. 

Utilizando regressão logística, nós examinamos a associação entre os laços 

financeiros e os resultados dos estudos depois do ajuste para o financiamento de 

pesquisa. Na análise secundária, nós examinamos a associação entre laços 

financeiros e os resultados dos estudos depois do ajuste para características 

adicionais dos RCT. Nós também testamos interações e especificamente 

examinadas se a relação entre laços financeiros e resultados foram modificados 

pela fonte de financiamento. Nós também realizamos uma análise estratificada 

examinando a relação entre laços financeiros e resultado com estudos 

categorizados pelo financiamento da indústria. 

Em uma análise de sensibilidade, nós examinamos o efeito da exclusão de artigos 

nos quais os autores não tiveram oportunidade de declarar laços financeiros na 

relação entre laços financeiros e resultados de estudo. Finalmente, de forma que 

cinco artigos relataram dados de dois estudos, nós fizemos uma análise de 

sensibilidade na qual nós retemos somente os dados do primeiro estudo relatado 

para prevenir dupla contagem de laços financeiros. Nós usamos o programa de 

estatística SAS, versão 9, para a análise estatística. 

Resultados 

Características dos RCT Incluídos 



 
Figura : Fluxograma de artigos em revisão. *190 artigos que incluíram 195 estudos distintos 

Entre um total de amostra de 646 artigos revisados, 190 artigos compreendendo 

195 estudos  corresponderam aos critérios de inclusão e foram incluídos na 

amostra final (figura 1). Entre os 456 artigos excluídos, a maioria não atendeu aos 

critérios de inclusão por causa da não eficácia do escopo do estudo (n=191; 42%), 

dados não primários (n=92; 20%), ou intervenção não de droga (n=61; 13%). 

Estudos incluídos foram primariamente fase III (52%) e foram financiados pela 

indústria (69%). Primeiros autores foram predominantemente situados nos 

Estados Unidos (74/195; 38%). Especialidades melhores representadas incluíram 



cardiologia (16%), oncologia (11%), doenças infecciosas (11%), urologia (7%)  e 

gastroenterologia (6%). A grande maioria dos RCTs foram registrados no 

clinicaltrials.gov ou alguma outo registro (94%), designados como ensaios de 

superioridade (89%), dupla ocultação (75%) e placebo controlado (75%) (tabela 1).  

Prevalência de laços financeiros da indústria 

Dos 195 estudos, sete tiveram múltiplos primeiros ou autores sêniores e um teve 

um único autor, totalizando 397 principais pesquisadores. Entre os principais 

pesquisadores, 197 (50%)  autorrelataram laços financeiros no mesmo momento 

da publicação, 186 (47%) autorrelataram nenhum laço financeiro e 14 (4%) não 

tiveram a oportunidade de fazê-lo (isto é, o periódico não tinha uma seção de 

transparência. (tabela 2). Nossa pesquisa achou um adicional de 34 

pesquisadores principais com laços financeiros, todos os quais haviam tido uma 

oportunidade de divulgar os laços financeiros no artigo. Desses 34 principais 

pesquisadores com laços adicionais encontrados na pesquisa, 17 (50%) foram 

autores situados nos EUA. No geral, 231 (58%) principais pesquisadores tinham 

laços financeiros. A prevalência do total de laços financeiros (ambos 

autorrelatados e identificados pela pesquisa adicional) foram similares entre 

primeiros autores e sêniores. (55,7% vs 39%; P=0,31). Entre os principais 

pesquisadores, 156 (39%) possuíam pagamentos por conselho/consultoria, 81 

(20%) tinham taxas de palestrante, 81 (20%) tinham laços financeiros não 

especificados, 52 (13%) tinham taxas de viagem, 41 (10%) com propriedade de 

ações, e 20 (5%) possuíam patente relacionada a publicação (tabela 2). 

 

Características dos estudos e a prevalência de laços financeiros 

Laços financeiros autorrelatados estiveram presente em 11 (60%) dos 195 

estudos incluídos e o total de laços financeiros (laços financeiros autorrelatados e 

os adicionais identificados na pesquisa) estiveram presente em 132 (68%) dos 195 

estudos incluídos (tabela 3). A prevalência geral de laços financeiros foi 76% 

(103/136) entre estudos positivos e 49% (29/59) entre estudos negativos. Autores 

dos Estados Unidos tiveram maior probabilidade de possuir laços financeiros que 

autores de outros países (70% vs 49%; P<0.001). 

A prevalência de laços financeiros não diferiu pela especialidade (P=0,28). 

Ensaios registrados foram mais prováveis de ter laços financeiros que os ensaios 

não registrados (70% vs 25%; P=0,001). Laços financeiros foram mais prevalentes 

em ensaios financiados pela indústria que os ensaios não financiados pela 



indústria (84% vss 31%; P<0,001). A prevalência de laços financeiros foi menor 

em ensaios de superioridade que os ensaios de não inferioridade (64% vs 95%; 

P=0,004). Não encontramos nenhuma diferença significativa na prevalência de 

laços financeiros entre placebos controlados e ensaios ativos controlados ou entre 

ensaios substitutos e resultados clínicos (tabela 1). 

 

Laços financeiros e resultados de pesquisa 

Na análise não desajustada, ambos laços financeiros autorrelatados e os laços 

financeiros totais foram associados com estudos de resultados positivos (tabela 3). 

Depois do ajuste para financiamento de estudo, laços financeiros autorrelatados 

(razão de probabilidade 2,94; 95% intervalo de confiança 1,4 a 6,1; P=0,004) e o 

total de laços financeiros (3,57; 1,7 a 7,7; P=0,001) foram ainda associados com 

estudos de resultados positivos (tabela 3). 

A interação entre o total de laços financeiros e o financiamento pela indústria nos 

resultados dos estudos não foi significante (P=0,15). Na análise estratificada, 

laços financeiros autorrelatados com resultados positivos de estudo para os 

estudos financiados pela indústria (3,36; 1,2 a 9,8; P=0,027) e estudos não 

financiados pela indústria (2,53; 0,42 to 15; P=0,31) (tabela 4). 

Na análise secundária, nós controlamos fatores adicionais: fase do RCT, tipo do 

RCT, tamanho da amostra, país do primeiro autor, especialidade, registro do 

ensaio, escopo do estudo, tipo de análise, comparador, medida do resultado 

primário e o mascaramento do estudo. Essas características não afetam 

consideravelmente a relação entre laços financeiros e resultados de estudos (total 

de laços financeiros: razão de probabilidade 3,37; 1,4 a 7,9; P=0,006) (tabela 5). 

Nós também examinamos o efeito da exclusão de artigos nos quais os 

pesquisadores não tiveram oportunidade de declarar conflitos na relação entre 

laços financeiros e resultados do estudo. A exclusão desses artigos não surtiu 

efeito em nossas descobertas (total de laços financeiros: razão de probabilidade 

3,44; 1,4 a 8,4). Finalmente, nós examinamos o efeito de incluir somente o 

primeiro estudo nos cinco artigos nos quais foram relatados múltiplos resultados 

dos estudos. Essa análise não teve nenhum efeito nas nossas descobertas (total 

de laços financeiros: razão de probabilidade 3,07; 1, a 5,9). O apêndice inclui uma 

lista de todos estudos incluídos, seus resultados, presença de laços financeiros e 

presença de financiamento pela indústria. 

Discussões 



Nós encontramos que mais da metade dos principais pesquisadores dos RCT de 

drogas tiveram laços financeiros com a indústria farmacêutica e esses laços 

financeiros foram independentemente associados com resultados positivos de 

ensaios clínicos mesmo após nós contabilizarmos o financiamento pela indústria. 

Essas descobertas podem levantar questionamentos sobre potenciais influências 

na evidência de base. 

Possíveis explicações para as descobertas 

A alta prevalência de laços financeiros observados para os pesquisadores do 

ensaio não é surpreendente e é consistente com o que tem sido relatado na 

literatura.11 19-25 Primeiro esperaria que a indústria procurasse pesquisadores que 

desenvolvesse expertise em seus campos38; entretanto, isso não explica porque a 

presença de laços financeiros para os principais pesquisadores é associada com 

resultados positivos de estudo.9 Uma explicação pode ser “influência de 

publicação”. Estudos negativos financiados pela indústria com laços financeiros 

podem ser menos prováveis de ser publicados. O registro clinicaltrials.gov dos 

Institutos Nacionais de Saúde – National Institutes of Health (NIH) – foi 

intencionado a garantir a positiva publicação de todos resultados de ensaios, 

incluindo ambos NIH e os estudos financiados pela indústria, em um ano de 

realização. Entretanto, taxas de publicação de resultados continuam pequenas, 

mesmo para ensaios registrados.4 39 Embora a falta de publicação de estudos 

selecionados financiados pela indústria possa ser uma importante explicação para 

nossas descobertas, RCTs de local pequeno e único conduzidos em configuração 

acadêmica pode também ser menos prováveis de serem publicados por causa da 

falta de interesse por parte de periódicos médicos. Influência de publicação é um 

fator importante a considerar enquanto refletir em nossos estudos, mas a 

distribuição de laços financeiros entre artigos não publicados é desconhecido e o 

efeito da influência de publicação na associação observada não é claro e 

especulativo.4Outras possíveis explicações para nossas descobertas existem. 

Laços entre pesquisados e a indústria pode influenciar resultados de estudo por 

múltiplos mecanismos, incluindo o escopo do estudo e a abordagem analítica.2 3 10 

40 41 Se nossas descobertas estão relacionados a tais fatores, o potencial de 

soluções são particularmente desafiadores. Transparência sozinha não é 

suficiente para regular o efeito que laços financeiros têm na evidência de base, e a 

revelação pode comprometer isso mais longe. Afetando um julgamento de um 

pesquisador principal através de licença moral, que é descrita como “o 

inconsciente sentimento que influenciou  a evidência é justificável porque o 

aconselhado foi avisado.”42 Experimentos sociais mostraram que essas influências 



na evidência é aumentada quando o conflito de interesse é revelado.42 Uma opção 

ousada para a comunidade de pesquisa médica pode ser adotar uma postura 

tomada em áreas como a engenharia, arquitetura, contabilidade e direito: restringir 

pessoas com potenciais conflitos de se envolverem  em projetos nos quais suas 

imparcialidades podem ser potencialmente afetadas.43 No entanto, essa solução 

pode não ser plausível dado a extensa relação entre empresas de drogas e 

pesquisadores acadêmicos. 44 45 Outra, passos incrementais são também dignos 

de consideração. No passado, influências relacionadas à abordagem analíticas 

foram combatidas por um requerimento de análise estatística independente da 

maioria dos RCTs. 46 47 Análise independente tem amplamente sido abandonada 

em favor da estratégia de transparência, porém talvez a hora tenha chegado para 

reconsiderar essa ferramenta para reduzir influências na análise de RCTs. Essa 

abordagem poderia ser especificamente efetiva para estudos que são prováveis 

de ter uma maior efeito na clínica prática ou implicações financeiras para sistemas 

de saúde.48 Uma outra estratégia para reduzir influências no estágio analítico pode 

ser requerer a publicação dos conjuntos de dados. ICMJE recentemente propôs 

que a publicação de conjunto de dados deveria ser implementada como um 

requerimento para a publicação.49 Esse requerimento é, de forma crescente, 

comum em outros campos de investigação como economia. 50 51 Embora análises 

independentes no momento da publicação possas não ser viáveis para periódicos 

por uma perspectiva de recurso, o requerimento para liberar o conjunto de dados a 

ser revisado posteriormente se necessário pode desencorajar algumas formas de 

influências analíticas. Finalmente, autores devem ser exigidos que incluam 

qualquer desvio do protocolo original. Isso pode ajudar a prevenir mudanças em 

resultados não especificados no estágio analítico. 

Pontos positivos e limitações do estudo 

Esse estudo tem diversos pontos positivos. Estudos prévios examinando a 

conexão entre laços financeiros e resultado de estudo tem limitado a uma 

especialidade, 17-21 tipo de droga, 22 23 ou periódico. 24 25 Nosso estudo fornece 

uma avaliação abrangente da relação entre os laços financeiros dos principais 

pesquisadores e os resultados de estudos após contabilizar o financiamento de 

pesquisa e representa uma transversalidade dos RCTs publicados. Além disso, 

estudos anteriores não tentaram separar o efeito individual dos laços financeiros 

dos principais pesquisadores e o financiamento da indústria nos resultados dos 

RCTs. Essas duas variáveis, embora relacionadas, são diferentes. Financiamento 

é premiado a instituições e representa ganho profissional e não ganho financeiro 

pessoal. Na análise desajustada, laços financeiros tiveram uma forte e consistente 



relação com resultados de estudo mesmo depois do ajuste para fonte de 

financiamento. Embora nós não encontramos evidência de multicolinearidade em 

nossa análise estatística, nós examinamos posteriormente a relação entre laços 

financeiros e resultados de RCT em uma análise estratificada pelo financiamento 

da indústria. Entre estudos com laços financeiros, a porcentagem de estudos com 

laços financeiros foi similar em ambos estudos financiados pela indústria e não 

financiados pela mesma (tabela 4). Os pontos estimativos para a razão de 

probabilidade na análise estratificada foram ambos positivos, o que sugere que 

laços financeiros de pesquisadores não financiados pela indústria também são 

importantes de se examinar. Contudo, essa análise foi limitada por um pequeno 

tamanho de amostra. Estudos futuros com amplos tamanhos de amostra que são 

fortalecidos para examinar a relação entre laços financeiros e resultados de 

estudos não financiados pela indústria são uma importante direção para essa 

pesquisa e poderia ajudar a melhorar nosso entendimento da relação entre os 

laços financeiros dos pesquisadores principais e os resultados de estudos. 

Nosso estudo também tem diversas relevantes limitações que merecem 

comentário. Nossa análise é transversal e não pode ser usada para tirar 

conclusões sobre causalidade. Ademais, nós não avaliamos a qualidade dos 

ensaios clínicos incluídos em nossa amostra: isso foi além do escopo do nosso 

estudo. Entretanto, nós avaliamos o tamanho da amostra, o formato do estudo, 

tipo de análise e a medida de resultado, os quais estão relacionados à qualidade 

do estudo e nenhum influenciou a relação entre laços financeiros e resultados. 

Portanto, nós acreditamos que seria improvável que a avaliação formal de 

qualidade teria alterado nossas descobertas. Nossos achados podem também 

representar mais os laços financeiros dos pesquisados dos Estados Unidos 

(comparados aos de outros países), uma vez que utilizamos duas recursos 

situados nos EUA para identificar laços financeiros: US Patent Office e 

ProPublica’s Dollars for Doctors. Embora isso possa ter orientado a uma 

sobrestimação de laços financeiros de autores situados nos Estados Unidos, nós 

identificamos laços financeiros para somente dois pesquisadores principais 

adicionais através dessas fontes, diminuindo a possibilidade de que a ênfase em 

fontes dos EUA na nossa estratégia de pesquisa tenha afetado nossas 

descobertas. Além disso, nossa avaliação de exposição foi limitada pela 

necessidade. Nós contamos os laços financeiros aos fabricantes porque esses 

eram claros e mensuráveis. As alterações de distribuidores e competidores para 

fusões e aquisições, e fontes de informação são variáveis. Nós confiamos em 

nossa conservadora, porém robusta, abordagem de escolher o fabricante 

claramente identificável. Nós extraímos informação nos laços financeiros dos 

investigadores principais, os quais nós definimos como primeiros autores e últimos 



autores. O principal pesquisador de uma publicação são geralmente mais 

identificados proximamente com suas publicações e são mais diretamente 

responsáveis pelo conteúdo do estudo; nós realizamos uma busca exaustiva para 

identificar seus laços financeiros. No entanto, nossa definição pode ter nos 

causado esquecer alguns laços financeiros de outros pesquisadores do estudo, os 

quais em troca podem ter nos causado subestimar a associação entre laços 

financeiros e resultados de estudo. Finalmente, nós não consideramos o fomento 

a pesquisa como laço financeiro porque o fomento a pesquisa é premiado a 

instituições e não pesquisadores individuais. Nesse estudo, nós focamos em laços 

que foram representativos de ganhos financeiros pessoais. Isso pode ter 

subestimado laços financeiros, mas é improvável que tenha afetado nossa 

descoberta principal. 

Conclusões 

Laços financeiros de pesquisadores principais são prevalentes e são 

independentemente associados com resultados positivos de ensaios clínicos. 

Dado a importância da indústria e a colaboração acadêmica em avançar o 

desenvolvimento de novos tratamentos, mais questionamentos são necessários, 

devem ser dados aos papéis dos pesquisadores, elaboradores de políticas e  

editores de periódicos podem tomar de forma a garantir a credibilidade da 

evidência de base. 
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