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A abordagem das situações onde podem ocorrer conflito de interesses tem
merecido uma atenção crescente na atualidade , especialmente quanto aos seus
aspectos éticos e bioéticos. Conflito de interesse, de acordo com Thompson, é um
conjunto de condições nas quais o julgamento de um profissional a respeito de um
interesse primário tende a ser influenciado indevidamente por um interesse
secundário. De modo geral, as pessoas tendem a identificar conflito de interesses
apenas como as situações que envolvem aspectos econômicos. Outros
importantes aspectos também podem ser lembrados, tais como interesses
pessoais, científicos, assistenciais, educacionais, religiosos e sociais, além dos
econômicos.
O conflito de interesses pode ocorrer entre um profissional e uma instituição com a
qual se relaciona ou entre um profissional e outra pessoa. Na área da saúde, os
interesses de um profissional ou de seu paciente podem não ser coincidentes,
assim como entre um professor e seu aluno, ou ainda, entre um pesquisador e o
sujeito da pesquisa. Quanto melhor for o vínculo entre os indivíduos que estão se
relacionando, maior o conhecimento de suas expectativas e valores. Esta
interação pode reduzir a possibilidade de ocorrência de um conflito de interesses.
Inúmeros exemplos de conflito de interesse podem ser citados nas áreas de
ensino, assistência e pesquisa. Uma situação bastante simples, que pode servir
de exemplo para a identificação destas possibilidades, é a internação de pacientes
em um hospital universitário. O interesse primário do paciente é ser
adequadamente atendido. Os profissionais responsáveis pelo seu atendimento,
desempenham um duplo papel: assistencial e educativo. O interesse primário dos
profissionais é atender adequadamente estes pacientes. Nesta situação ocorre
uma plena convergência dos interesses dos profissionais e pacientes. O conflito
pode surgir quando o interesse secundário dos professores e alunos, que é o
aprendizado que esta situação pode possibilitar, assume o caráter prioritário. Uma
possibilidade é a de manter o paciente internado em uma unidade de internação,
mesmo quando já tenha condições de ter alta, com a finalidade de expor o caso
para um maior número de alunos. Esta situação, também configura um conflito de
interesse entre o profissional e a instituição hospitalar, devido o aumento de
custos decorrente desta prática.
A área atualmente mais sensível para discussão de conflito de interesses é a da
pesquisa. Nesta área podem ser reconhecidos conflitos de interesse tanto na
perspectiva do pesquisador, dos participantes de pesquisa quanto da própria
sociedade.
Os conflitos de interesse desde o ponto de vista do pesquisador podem ser
descritos de múltiplas formas. O conflito entre interesse científico e interesse
político já foi várias vezes detectado quando um cientista deixou de divulgar

resultados de pesquisas por motivos ideológicos ou alegando "razões de Estado".
A não convergência entre interesses científicos e econômicos ficam evidentes
quando ocorre a apropriação de bem público produzido em pesquisas, como no
patenteamento de produtos e processos gerados com fundos públicos, quando
ocorre a exploração pessoal de resultados institucionais, quando o interesse do
patrocinador privado supera a motivação científica , ou quando ocorre o
direcionamento de resultados ou conclusões de um estudo . A forma mais comum
deste conflito é a omissão de patrocínio ou envolvimento econômico quando um
pesquisador publica um artigo científico ou apresenta uma conferência em um
congresso. O conflito de interesses econômicos e sociais pode ser exemplificado
pelo estabelecimento de cláusulas de não divulgação de resultados negativos ou
pelo adiamento desta divulgação com a finalidade de resguardar o potencial
mercado.
Também ocorrem conflitos de interesse que envolvem os participantes do projeto
de pesquisa. O interesse científico, que também poderia ser descrito como social,
por buscar ajudar na geração de conhecimentos que podem melhorar as
condições de vida da sociedade, podem conflitar-se com interesses econômicos.
Tradicionalmente, os pesquisadores buscavam, através de diferentes esquemas
de recrutamento, constituir suas amostras. Com o incentivo econômico presente,
muitas amostras estão sendo constituídas por pessoas interessadas econômico
predominante. A amostra aleatória pode tornar-se de conveniência, isto é, ser
composta por um grupo não representativo da população estudada, mas sim de
um sub-grupo de pessoas economicamente vulneráveis. Da mesma forma, os
participantes poderão não fornecer as respostas reais, mas sim as esperadas,
como forma de compensar a remuneração que estão recebendo. Já foram
constadas situações que os participantes omitiram informações relevantes com o
objetivo de não serem excluídos de uma amostra.
Várias universidades e outras instituições de pesquisa já estabeleceram políticas
institucionais para lidar com as situações que podem potencialmente gerar
conflitos de interesse. Na maioria das universidades norte-americanas os
pesquisadores devem informar todos os detalhes do financiamento de suas
pesquisas. Em quatro universidades norte-americanas existem a proibição dos
alunos participarem de projetos de pesquisas patrocinados por empresas cujos
professores tenham algum tipo de vinculação ou participação.
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