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RESUMO EXECUTIVO 
 

A ciência pode ser usada de forma indevida tanto intencionalmente, por erro, ou por 

tendenciosidades. Por exemplo, práticas de distorção e desinformação relativas a evidências e 

métodos científicos foram empregadas intencionalmente pela indústria do chumbo no início da 

década de 1900 e, a partir da década de 1950, pela indústria do tabaco. O foco da INEP 

(International Network for Epidemiology in Policy) nesta Declaração de Posicionamento é sobre 

o Conflito de Interesses, por que vem sendo associado ao uso indevido da ciência 

epidemiológica. As práticas associadas com o conflito de interesses vêm sendo adotadas por uma 

série de entidades, incluindo empresas, órgãos governamentais, instituições acadêmicas e 

instituições sem fins lucrativos. Em especial, o conflito de interesses é observado em diversos 

setores nos quais o interesse próprio inclua participações financeiras, proteção de 

responsabilidades, interesses políticos e outras motivações. 

O conflito de interesses normalmente é criado na comunidade científica por incentivos 

financeiros confidenciais, a concessão de bolsas e contratos financeiros ou por meio de 

promessas de segurança no emprego. Em vez de fazer uma análise imparcial, os cientistas que 

estão em uma situação de conflito de interesses podem produzir e divulgar informações 

incorretas e suprimir dados de modo que a associação de causa e efeito seja ocultada e negada. 

Além dos pesquisadores individuais, o conflito de interesses também pode afetar autores, 

revisores e editores de publicações científicas, e envolver patrocinadores corporativos das 

publicações. Os efeitos do conflito de interesses podem incluir o enfraquecimento da integridade 

científica, a erosão da confiança pública na ciência da epidemiologia e prejudicar os 

trabalhadores, o público e o meio ambiente. 

A INEP está bem posicionada internacionalmente para desenvolver estratégias de combate ao 

uso indevido da ciência epidemiológica. A INEP é a única rede global de epidemiologistas com 

foco em fornecer uma ponte entre a pesquisa epidemiológica e uma política de saúde baseada em 

evidências, racional e formulada pelo governo que atenda ao interesse público. Ela proporciona 

um fórum global exclusivo para promover e proteger a saúde pública e trabalha para garantir a 

integridade científica, promover uma conduta ética na pesquisa e apoiar conclusões das 

pesquisas baseadas em evidências que sejam independentes e transparentes. 

O uso indevido da ciência epidemiológica que está associado com o conflito de interesses tem 

sido bem-sucedido e, portanto, continua a crescer em detrimento da saúde pública. Esta 

Declaração de Posicionamento fornece exemplos de grande destaque sobre o uso indevido da 

pesquisa epidemiológica e o fracasso para divulgar os conflitos de interesses que foram 

reportados na mídia e na literatura científica; também estão incluídos exemplos recentes criados 

pelos coautores e contribuidores da INEP.  
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A identificação e a divulgação do uso indevido da pesquisa epidemiológica são fundamentais 

para a proteção tanto da integridade científica como da saúde pública. Por conseguinte, existe 

uma necessidade cada vez maior de que as organizações profissionais adotem, atualizem e 

monitorem protocolos de divulgação de conflitos de interesses e práticas científicas para seus 

membros, e que liderem o treinamento de cientistas jovens de modo que eles possam reconhecer 

e evitar o conflito de interesses. Além disso, as práticas comuns de distorção e aplicação 

indevida da ciência epidemiológica devem ser reconhecidas e evidenciadas quando ocorrerem. 

As informações publicadas entre 2004 e 2020 foram coletadas, analisadas e apresentadas nesta 

Declaração de Posicionamento da INEP nos apêndices anexosi. Além de uma seção de histórico 

sobre conflitos de interesses, a Declaração de Posicionamento inclui exemplos de erros de 

identificação/divulgação desses conflitos, táticas específicas usadas para distorcer a ciência 

epidemiológica e recomendações da INEP. Essas recomendações incluem orientações e 

estratégias de gestão de conflitos de interesses por meio da identificação, prevenção, 

divulgação e impugnação. A meta da INEP é que esta Declaração de Posicionamento seja 

aprovada e que suas recomendações sejam aplicadas pelas organizações afiliadas, instituições 

acadêmicas e outros profissionais da saúde pública, bem como pelos epidemiologistas, de modo 

que os cientistas possam melhor assegurar que eles cumpram as suas funções tanto de informar 

como de proteger a saúde da população. 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 
i Os apêndices incluem um compêndio de ferramentas de divulgação para todas as etapas principais do processo 
de pesquisa: (a) formulação da questão da pesquisa, (b) desenvolvimento da proposta da pesquisa, (c) coleta de 
dados, medição, análises e interpretação, (d) revisão por pares e (e) divulgação/publicação e comunicação. Os 
apêndices também contêm exemplos de problemas de conflitos de interesses associados com o serviço em 
conselhos e comitês consultivos que direcionam a pesquisa e sua aplicação na proteção da saúde da população 


