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Fontes de financiamento em ensaios clínicos: análise crítica
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Resumo

Os ensaios clínicos são de grande valor para a descoberta e confirmação de terapias contra diferentes patologias. A declaração CONSORT
tem o objetivo de evitar erros metodológicos e de interpretação de resultados em ensaios clínicos. Este artigo faz uma análise crítica acerca
do item 25 da declaração CONSORT 2010, sobre Fontes de Financiamento em ensaios clínicos randomizados, pois pode haver tenden-
ciosidade na publicação de resultados de pesquisas patrocinadas por indústrias. Assim, verifica-se a necessidade de adequação das pesquisas
clínicas, principalmente quanto ao registro e à transparência no financiamento, a fim de promover uma real melhoria destas pesquisas, pro-
movendo o surgimento de novas terapias.

Descritores: Apoio à pesquisa como assunto; Financiamento da pesquisa; Ensaios clínicos controlados aleatórios como assunto

Abstract

Clinical trials in the medical field are of great value for the discovery and confirmation of therapies against different diseases. However, one
senses a possible bias in scientific articles published from clinical trials sponsored by industry. The CONSORT statement aims to avoid met-
hodological errors and interpretation of results in clinical trials. Thus, this article makes a critical analysis of item 25 of the 2010 update of
the CONSORT statement on Sources of Funding in randomized clinical trials. Thus, there is a need for adequacy of clinical research, espe-
cially regarding the registration and ethics in finance in order to promote a real improvement of this research, fostering the emergence of
new therapies.

Descriptors: Research support as topic; Research financing; Randomized controlled trials as topic

Introdução

Um problema na avaliação de diferentes terapias a partir de
uma revisão de ensaios clínicos é que a literatura publicada pode
ser tendenciosa em favor dos resultados positivos. A criação de um
registro público internacional pode evitar possíveis tendenciosida-
des em publicações1.

Em 1996, um grupo de cientistas e editores desenvolveram as nor-
mas conhecidas como Consolidated Standards of Reporting Trials
(CONSORT) ou Padronização Consolidada dos Ensaios Clínicos,
com o objetivo de publicar uma declaração acerca da necessidade
de melhorias na comunicação e análise de ensaios clínicos. Assim,
o CONSORT foi inicialmente publicado em 1996, e atualizado pri-
meiramente em 2001, com o objetivo de padronizar e normatizar
os ensaios clínicos, aumentando a confiabilidade dos ensaios clí-
nicos randomizados2. 

Atualmente, diversos periódicos da área médica, internacionais
principalmente, exigem que os ensaios clínicos randomizados se-
jam registrados em algum site ou órgão regulamentador.

Na segunda revisão do CONSORT, publicada em 2010, está re-
lacionado pela primeira vez, o tópico Outras Informações, com os
itens 23, 24 e 25. Os itens 23 e 24 tratam do Registro e do Proto-
colo, respectivamente. Já o item 25 inclui o tema sobre Financia-
mento e Apoio e Papel dos Patrocinadores em pesquisas clínicas. 

Financiamento em pesquisas científicas é um assunto polêmico,
uma vez que envolve os interesses dos fabricantes e patrocinado-
res de diversas pesquisas, principalmente relacionadas à indústria
farmacêutica e ao desenvolvimento de novos medicamentos ou
substâncias usadas em terapêuticas clínicas. Disso, pode-se obser-
var a escassez de artigos que tratam desse assunto, tornando opor-
tuno fazer um levantamento bibliográfico e analisar as posições que
devem ser adotadas, com o objetivo de garantir a ética nas pesqui-
sas científicas que envolvam seres humanos e o desenvolvimento
de novas terapias e produtos. 

Este artigo, portanto, teve o objetivo de fazer uma análise crítica

acerca da problemática Fontes de Financiamento e Apoio e o Papel
dos Financiadores, com base no CONSORT 2010 e em alguns ou-
tros trabalhos publicados em periódicos.

Revisão da literatura

Simis1 (1986) relatou que um grande problema que enfrenta o 
revisor é que a literatura pode ser tendenciosa em favor dos estu-
dos com resultados "significativo" ou “promissores”. Os ensaios clí-
nicos que não mostram qualquer diferença de tratamento são me-
nos prováveis de serem publicados e assim, as conclusões de
eficácia terapêutica baseada em uma revisão de apenas estudos pu-
blicados podem ser seriamente enganosa. Segundo o autor, uma
abordagem alternativa para avaliar as terapias seria consultar um re-
gistro internacional de ensaios clínicos e uma revisão somente dos
ensaios contidos no registro, livre de viés de publicação.

Kjaergard e Als-Nielsen3 (2002) avaliaram a associação entre in-
teresses dos concorrentes e as instituições de financiamento e as
conclusões dos autores foram que realmente existe interesses nes-
ses estudos, definidos como o financiamento por organizações
sem fins lucrativos e de outros interesses concorrentes, como pes-
soal, acadêmico ou político. Assim, os autores relataram que os en-
saios clínicos randomizados publicados favoreceram significativa-
mente intervenções experimentais quando há interesse financeiro. 

Als-Nielsen et al.4 (2003) verificaram, em 370 testes clínicos
com usos de medicamentos, que 29% das pesquisas publicadas não
relataram qualquer fonte de financiamento. 

Uma revisão sistemática de 30 estudos sobre o financiamento
descobriu que as pesquisas financiadas pela indústria farmacêutica
tinham quatro vezes mais chances de ter resultados que favoreçam
o promotor de investigação financiados por outras fontes5.

Em outra pesquisa, com artigos indexados no PubMed, classifi-
cados como ensaios clínicos randomizados, publicados em de-
zembro de 2000, a fonte de financiamento foi relatada por apenas
66% dos 519 testes examinados6.
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Bero et al.7 (2007) verificaram que ensaios patrocinados pela in-
dústria apresentam maior possibilidade de serem publicados do que
os ensaios não-patrocinados. Da mesma maneira, pesquisas com
conclusões que favorecem as drogas experimentais tem mais chance
de serem publicadas do que as que favorecem o placebo.

Ross et al.8 (2008) enfatizaram que o nível de participação de um
financiador e sua influência sobre a concepção, realização, análise
e relatórios de ensaio pode variar. Portanto, é importante que os au-
tores descrevam em detalhe o papel dos financiadores. Entretanto,
se o financiador não teve nenhuma participação, os autores devem
declarar esse fato.

Sismondo9 (2008) relatou, após examinar mais de 40 estudos pri-
mários, e três revisões sistemáticas e metanálises, ter verificado a
existência de clara associação entre o financiamento da indústria
farmacêutica nos ensaios clínicos e os resultados pró-indústria. O
autor ainda sugeriu três soluções propostas para este problema
como, a divulgação de informações financeiras, a padronização de
relatórios e o registro de ensaios.

Segundo Moher et al.2 (2010), os autores devem informar as fon-
tes de financiamento para a experimentação, pois esta é uma infor-
mação importante para os leitores de avaliação de um julgamento.
Estudos têm mostrado que a pesquisa patrocinada pela indústria far-
macêutica tem maior probabilidade de produzir resultados que fa-
voreçam o produto fabricado pela empresa patrocinadora da pes-
quisa de estudos financiados por outras fontes3-5,7,9-10.

Discussão

Existe um impasse entre os interesses científico e comercial, que
podem refletir em desconfiança de diversos resultados de pesqui-
sas realizadas com a utilização de novos produtos. Assim, torna-se
necessária uma regulamentação de ensaios clínicos, para que sejam
realizados com ética e transparência, a fim de promover reais me-
lhorias quanto ao desenvolvimento nos agentes terapêuticos utili-
zados no tratamento de diversas doenças.

Percebe-se uma concordância entre diversos trabalhos onde
existe uma relação no interesse comercial do patrocinador da pes-
quisa com os resultados da pesquisa3-5,7,9-10.

Durante a confecção do artigo científico, os autores devem relatar
quaisquer outras fontes de apoio, tais como fornecimento e preparo
de medicamentos ou equipamentos, ou na análise de dados e re-
dação do manuscrito2.

Isso é importante para que haja transparência no que diz respeito
à realidade dos resultados das pesquisas, gerando um avanço do co-
nhecimento científico e um ganho na qualidade por parte dos
usuários de tais substâncias.

A declaração CONSORT foi criada a partir da necessidade de se
regimentar as pesquisas clínicas, evitando falsos resultados que
podem prejudicar diversos tratamentos da área médica. 

Atualmente, mais de 400 líderes em geral e revistas especializa-
das e grupos editoriais biomédicos, incluindo a Associação Mun-
dial de Editores de Revistas Médicas e o Conselho de Editores de
Ciência, que deram o seu apoio oficial ao CONSORT2. Assim, há
diversos periódicos que exigem a numeração de registro interna-
cional quando da submissão de artigos científicos experimentais a
partir de ensaios clínicos e a tendência é esse registro tornar-se uma
exigência globalizada.

As sugestões defendidas por Sismondo9 (2008) ajudam a diminuir
os mecanismos pelos quais o patrocínio das empresas farmacêuti-
cas levam a resultados tendenciosos viés de design, vários ensaios
com resultados previsíveis, a fraude, os efeitos retóricos e viés de
publicação, ou então apenas de forma inadequada resolver esses

mecanismos. Como resultado, as políticas normalmente propostas
para lidar com o preconceito de patrocínio são incapazes de eli-
miná-lo. Apenas separar completamente a investigação clínica pú-
blica de financiamento da indústria farmacêutica pode eliminar o
preconceito de patrocínio. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa sugerem que autores devam in-
formar as fontes de financiamento para a análise e emissão de um
parecer, já que esta é uma informação importante para que os lei-
tores possam avaliar os resultados. Outrossim, se o financiador não
teve nenhuma participação, os autores devem declarar esse fato. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa possuem uma extrema impor-
tância na preservação da qualidade ética, a qual deve estar presente
não apenas nos projetos, mas na consciência científica de cada pes-
quisador.

Conclusão

Embora a declaração CONSORT seja uma realidade, não existe,
na Odontologia, trabalhos que forneçam informações acerca do fi-
nanciamento de ensaios clínicos. Há, portanto, a necessidade de
uma adequação e preparação por parte dos pesquisadores e dos cur-
sos de pós-graduação na área da Saúde às normas da declaração
CONSORT em ensaios clínicos randomizados. 
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