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Resumo 
 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a adesão à política de conflitos de 

interesses da Cochrane em revisões sistemáticas nas quais autores são membros do 

conselho editorial responsável pela revisão sistemática. 

Métodos: Foi realizada uma análise transversal de revisões sistemáticas Cochrane 

de intervenção publicadas nos issues 1 a 6 de 2019 na Cochrane Database of 

Systematic Reviews. As seções de declaração de conflitos de interesses de todas as 

revisões Cochrane foram extraídas e analisadas quanto a frequência de revisões 

Cochrane que possuíam pelo menos um autor que também era editor do grupo 

temático editorial da revisão. Também se avaliou a frequência de relato deste duplo 

papel seguindo as orientações da política de conflitos de interesses da Cochrane. 

Resultados: No total, 260 revisões Cochrane foram incluídas. Destas, 133 (51,2%, 

133/260) revisões Cochrane tinham pelo menos um autor que também estava listado 

como editor no grupo temático editorial. Destas, apenas cinco (3,8%, 5/133) 

declararam este conflito adequadamente de acordo com a política da Cochrane. Em 

6,5% (17/133) revisões Cochrane, o autor de contato tinha uma posição editorial 

principal no grupo editorial responsável pela revisão e apenas em quatro casos este 

conflito foi declarado de acordo com a política da Cochrane. Nenhuma revisão 

Cochrane com autor de contato em posição editorial principal declarou métodos para 

prevenir potenciais problemas relacionados a este conflito durante o processo 

editorial.  

Conclusão: Metade das revisões Cochrane incluídas tinha pelo menos um autor que 

também era editor do mesmo grupo editorial responsável pela revisão. Na maior parte 

das revisões Cochrane incluídas, o envolvimento no grupo editorial não foi declarado 

de acordo com a política oficial da Cochrane.  

 



 

IX 

Abstract 

 

Objective: The aim of this study was to assess adherence to Cochrane's editorial 

conflict of interest policy of Cochrane reviews that had at least one author also listed 

as editorial member from the same Cochrane review group as the systematic review. 

Methods: A cross-sectional analysis of Cochrane reviews of intervention published in 

issues 1 to 6 from 2019 of the Cochrane Database of Systematic reviews. Conflict of 

interest statements for all Cochrane reviews were extracted and analyzed to check the 

frequency of Cochrane reviews that have at least one author that was also editor of 

the Cochrane review group and to check the frequency of adequate reporting of this 

dual role following Cochrane conflict of interest policy. 

Results: In total, 260 published Cochrane reviews were included.  A total of 133 

(51.2%, 133/260) of Cochrane reviews had at least one author that was also listed as 

an editor in the Cochrane review group. Of these, only five (3.8%, 5/133) appropriately 

declared the conflict according to Cochrane policy. In 6.5% (17/133) Cochrane 

reviews, the contact author had a leading editorial position within the Cochrane review 

group and in only four of 17 was this declared according to Cochrane policy. No 

Cochrane review with the contact author who also had a leading editorial position 

described methods to prevent any potential issues related to this scenario during the 

editorial process in accordance with Cochrane policy.  

Conclusion: Half of included Cochrane reviews had at least one author that was also 

editor from the same Cochrane review group. In the majority of the included Cochrane 

reviews, involvement in the Cochrane review group was not declared in accordance 

with Cochrane official policy.  
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Os conflitos de interesses não financeiros representam uma influência à 

validade de pesquisas científicas (Akl et al., 2014; Hakoum et al., 2016; Schmiedeke 

et al., 2019; Wiersma et al 2018). Este assunto tem sido discutido na literatura, e seu 

impacto é bem reconhecido (Akl et al., 2014; Gøtzsche e Ioannidis, 2012). Questões 

relacionadas aos conflitos de interesses não financeiros precisam ser consideradas 

na determinação da validade das revisões sistemáticas (Gøtzsche e Ioannidis, 2012).  

A definição proposta de conflitos de interesses pelo Institute of Medicine é, em 

tradução livre, “uma relação financeira ou intelectual que pode impactar a capacidade 

de um indivíduo de abordar uma questão científica com a mente aberta” (Institute of 

Medicine 2011). Os conflitos de interesses não financeiros podem se manifestar de 

diversas maneiras, como por exemplo pela ideologia pessoal ou questões de natureza 

acadêmica que possam influenciar a carreira ou a linha de pesquisa de um 

pesquisador (ICMJE 2022).  

Um conflito pouco reconhecido ocorre quando um editor submete artigos para 

a sua própria revista. O possível envolvimento editorial em um artigo de própria autoria 

dificultaria a imparcialidade. Este processo já foi referenciado na literatura como 

“nepotismo editorial” (Scanff et al., 2021).  

 O fenômeno de editores que publicam em sua própria revista não é novo, porém 

é pouco estudado na literatura, tanto quanto a sua frequência e seus impactos (Scanff 

et al., 2021). De fato, este tipo de conflito é negligenciado e muitas vezes não é nem 

mencionado nos guias que orientam o relato e manejo de conflitos de interesses. 

O impacto dos conflitos de interesses no planejamento, condução e relato de 

revisões sistemáticas não é negligenciado por organizações como a Cochrane, uma 

das organizações líderes na comunidade de saúde responsável pelo 

desenvolvimento, publicação e divulgação de revisões sistemáticas (Bero 2018). A 

Cochrane tem uma política de conflitos de interesses rigorosa cujo processo de gestão 

é uma responsabilidade dos grupos editoriais temáticos da Cochrane, denominados 

Cochrane Review Groups.  

A Cochrane reconhece em sua política editorial o possível impacto dos conflitos 

de interesses quando os autores também são editores do grupo editorial temático 

(Cochrane Training 2020).  
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Assim, além de elaborar e manter esta política atualizada, é fundamental 

verificar a sua implementação e adesão aos seus critérios na prática. 
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2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo geral 

Avaliar a adesão dos autores às diretrizes da Cochrane para declaração de 

conflitos de interesses não financeiros em suas revisões quando um autor tem um 

papel concomitante no conselho editorial responsável pela revisão.  

 

2.1.2 Pergunta da pesquisa 

Qual a proporção de adesão à política de conflitos de interesses não financeiros 

em revisões Cochrane nas quais os autores também são membros do corpo editorial 

responsável pela revisão? 

 

 

2.1.3 Hipótese 

✓ A adesão à política de conflitos de interesses não financeiros em revisões 

Cochrane nas quais os autores também são membros do corpo editorial 

responsável pela revisão é baixa.



 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA
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3.1 Conflitos de interesses 

3.1.1 Definição e classificação 

 A definição proposta de conflitos de interesses pelo Institute of Medicine é, em 

tradução livre, “uma relação financeira ou intelectual que pode impactar a capacidade 

de um indivíduo de abordar uma questão científica com a mente aberta” (Institute of 

Medicine 2011). 

 Embora o conceito de conflitos de interesses financeiros seja reconhecido e 

aceito pela maioria dos pesquisadores, a possibilidade de conflitos de natureza não 

financeira pode ser estranha para alguns (ICMJE 2022). Isto se deve ao fato de que é 

menos subjetivo caracterizar conflitos financeiros, pois o contato por meio 

empregatício ou recebimento financeiro é algo tangível e quantificável. 

 Por outro lado, em qual “momento” os conflitos de interesses não financeiros 

começam? Os conflitos de interesses não financeiros podem se manifestar de 

diversas maneiras, como por exemplo pela ideologia pessoal ou questões de natureza 

acadêmica que possam influenciar a carreira ou a linha de pesquisa de um 

pesquisador (Institute of Medicine 2011).  

 Na área da saúde, o envolvimento pessoal de clínicos com pacientes (assim 

como de pesquisadores e seus familiares com uma doença) pode afetar o julgamento 

crítico necessário para uma boa avaliação científica, enquadrando-se na definição do 

Institute of Medicine (Institute of Medicine 2011). 

 O International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) reconhece que 

existe uma grande subjetividade e interpretação no conceito de conflitos de interesses 

(ICMJE 2022). Ou seja, apesar de existirem conflitos óbvios, como o envolvimento 

direto do dono da patente em um ensaio clínico avaliando uma intervenção, em muitos 

casos, a interpretação do cenário conflituoso pode ser diferente para diferentes 

pessoas. 

 Alguns conflitos de interesses não financeiros são muito particulares em 

revisões sistemáticas. Algo comum é o autor de uma revisão sistemática também ser 

autor de algum estudo primário incluído, como por exemplo um ensaio clínico 

randomizado. Isto é importante, pois a avaliação do risco de viés deste estudo pode 

ser impactada por este conflito (Gøtzsche e Ioannidis, 2012).  
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O impacto da inclusão de especialistas em conteúdo nas revisões sistemáticas 

também é amplamente discutido e representa uma controvérsia.  Os especialistas de 

conteúdo não são imunes à sua experiência prática, o que poderia impactar as 

conclusões alcançadas a partir dos resultados das revisões sistemáticas (Gøtzsche e 

Ioannidis, 2012).  

 Um conflito pouco reconhecido ocorre quando um editor submete artigos para 

a sua própria revista. O possível envolvimento editorial em um artigo de própria autoria 

dificultaria a imparcialidade. Este processo já foi referenciado na literatura como 

“nepotismo editorial” (Scanff et al., 2021).  

 O fenômeno de editores que publicam em sua própria revista não é novo, porém 

é pouco estudado na literatura, tanto quanto a sua frequência e seus impactos. De 

fato, este é um conflito negligenciado e muitas vezes não é nem mencionado nos 

guias que orientam o relato e manejo de conflitos de interesse. 

  

3.1.2 Frequência  

 Muitos estudos já avaliaram a frequência de conflitos de interesses na literatura 

(Abdoul et al., 2012; Khan et al., 2018; Neuman et al., 2011; Wayant et al., 2018).  

Em guias para a prática clínica (guidelines), a ocorrência de conflitos de 

interesses entre panelistas é especialmente alta (Neuman et al., 2011). Por exemplo, 

uma publicação avaliando 288 panelistas de guias para a prática clínica publicados 

entre 2000 e 2010 indicou que 52% (150/288) dos panelistas tinham conflitos de 

interesses (Neuman et al., 2011). Outra investigação analisou 18 guias para a prática 

clínica com 160 panelistas e encontrou conflitos de interesses financeiros em 56,9% 

(91/160) panelistas (Khan et al., 2018).  

Algumas áreas da medicina possuem alta prevalência de conflitos de interesses 

de natureza financeira. Em uma análise de 43 ensaios clínicos da área de oncologia 

(Wayant et al., 2018) que listavam 344 oncologistas como autores, a proporção de 

oncologistas que receberam pelo menos um pagamento da indústria é de 76,5% 

(263/344). 
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A frequência de conflitos de interesses não financeiros é menos estudada pela 

literatura. No entanto, evidências qualitativas demonstraram que, em muitas 

avaliações de proposta de financiamento por órgãos de pesquisa, algum conflito de 

interesse não financeiro foi percebido pelo revisor (Abdoul et al., 2012). Segundo os 

participantes, estes conflitos se manifestam principalmente como conflitos 

departamentais (competição entre diferentes especialidades em escolas médicas), 

rivalidade com outros especialistas e conflito geográfico relacionado à priorização de 

pesquisas em alguns países (Abdoul et al., 2012). 

 

3.1.3 Impactos e consequências 

Os potenciais impactos de conflitos de interesses financeiros são muito 

estudados na literatura. Na maior parte das vezes, os conflitos de interesses 

financeiros se confundem com o financiamento do estudo. De fato, organizações com 

interesse comercial podem influenciar a condução de um estudo de várias maneiras. 

O pagamento direto aos pesquisadores é apenas uma das formas, mas também pode 

ocorrer o financiamento global do estudo, apoio no fornecimento de materiais e 

insumos ou apenas apoio a recursos para facilitar a publicação da investigação.  

De modo geral, estudos que possuem múltiplas fontes de financiamento direto 

e indireto têm grande probabilidade de conter pelo menos um autor com vínculo 

financeiro ou empregatício com a indústria financiadora.  

As investigações empíricas sobre conflitos financeiros focam em aspectos 

relacionados ao financiamento do estudo como um todo, e não apenas com a eventual 

declaração de conflitos de interesses por parte dos autores. 

 Uma revisão sistemática Cochrane incluiu 75 estudos primários e secundários 

que tiveram como objetivo avaliar a influência do financiamento da indústria na 

probabilidade do resultado ser “positivo”, ou seja, favorecer a indústria detentora do 

registro do medicamento avaliado (Lundh et al., 2017).  

O desfecho principal desta revisão (Lundh et al., 2017) foi a proporção de 

estudos com resultados de eficácia positivos, que foi maior em estudos financiados 

pela indústria (risco relativo = 1,27; intervalo de confiança de 95% = 1,17 a 1,37; 25 

estudos; moderada certeza da evidência). Resultado concordante foi identificado na 

proporção de estudos com conclusões favoráveis ao medicamento (risco relativo = 
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1,34; intervalo de confiança de 95% = 1,19 a 1,51; 29 estudos; baixa certeza da 

evidência). 

Outro desfecho avaliado foi a proporção de estudos com resultados de 

segurança positivos, porém este desfecho foi relatado em apenas 4 estudos e, 

portanto, muito impreciso (risco relativo = 1,37; intervalo de confiança de 95% = 0,64 

a 2,93; 4 estudos; muito baixa certeza da evidência). 

Uma conclusão semelhante foi identificada em ensaios clínicos que 

compararam farmacoterapia com psicoterapia em estudos de depressão (Cristea et 

al., 2017). Estudos com vínculos com a indústria farmacêutica tiveram maior 

probabilidade de estarem associados a resultados favorecendo medidas 

farmacológicas. 

No entanto, a influência do financiamento na positividade de resultados e 

conclusão é apenas uma das ameaças dos conflitos de interesses na validade de 

investigações científicas.  

Estudos financiados pela indústria farmacêutica já foram associados a maior 

probabilidade de escolha de comparador menos adequado em ensaios clínicos 

randomizados, o que pode reduzir a aplicabilidade destes estudos na prática (Dunn et 

al., 2013). De fato, estudos financiados pela indústria parecem ter grande predileção 

por focarem apenas em produtos desta própria indústria, negligenciando 

comparadores importantes que já estão estabelecidos na prática clínica (Lathyris et 

al., 2010). 

Outro aspecto importante é a influência do financiamento da indústria em 

aumentar a ocorrência de vieses relacionados à publicação dos estudos. Isto ocorre 

por meio de publicações redundantes, viés de relato seletivo dos desfechos e viés de 

(não)-publicação dos estudos (Melander et al., 2003).  

Quanto à investigação sobre o impacto de conflitos de interesse não financeiros 

em pesquisas na área médica, as fontes de evidências são escassas. Uma revisão 

sistemática com foco metodológico realizada pela Cochrane em 2020 (Nejstgaard et 

al., 2020), identificou apenas um estudo que avaliou o impacto da inclusão de 

radiologistas em guidelines de rastreio de câncer. A presença de um radiologista no 

painel de decisão foi associada a maior probabilidade de recomendação de rastreio 

com exame de imagem (Nejstgaard et al., 2020).  
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3.1.4 Estratégias para lidar com conflitos de interesses 

 Existem maneiras diretas e indiretas de se evitar a influência de conflitos de 

interesse em pesquisas científicas.  

 A forma direta, quase nunca implementada, consiste em evitar que 

pesquisadores com conflitos de interesses façam parte do time de autores. Existem 

poucos exemplos de tentativas de agir desta forma, sendo o mais notável a Cochrane 

que proíbe que autores com conflitos de interesses financeiros assumam papeis 

centrais em suas revisões sistemáticas (Cochrane Community 2018). 

 Outro exemplo histórico de tentativa direta de mitigar conflitos de interesses foi 

a política adotada pelo Colégio Americano de Cirurgiões de Tórax (American College 

of Chest Physicians) no desenvolvimento de guias para prática clínica em terapias 

antitrombóticas (Guyyat et al., 2010). A sociedade desenvolveu métodos para evitar 

que panelistas com conflitos de interesses financeiros e não financeiros participassem 

da decisão envolvendo recomendações. O principal método foi transferir a 

responsabilidade principal das recomendações para metodologistas sem conflitos de 

interesses financeiros ou não financeiros.  Vale ressaltar que o critério para definir 

conflitos de interesses não financeiros foi o de participação em “atividade acadêmicas 

que criam possibilidades de percepções que podem afetar o julgamento do indivíduo 

sobre recomendações específicas” (Guyyat et al., 2010). 

 Apesar de inovadora, a abordagem direta adotada pelo Colégio Americano de 

Cirurgiões de Tórax teve pouca replicação em outros contextos. De fato, o argumento 

usado por muitos painéis de guias para a prática clínica é o de que conflitos de 

interesse financeiros e, principalmente, não financeiros são tão disseminados que é 

virtualmente impossível fazer todas as recomendações isentas da participação de 

alguém com algum grau de conflito (Guyyat et al., 2010). 

 Medidas indiretas para manejar conflitos de interesses são muito mais comuns. 

A mais difundida talvez seja o próprio relato do conflito de interesse, algo que 

atualmente é encorajado por unanimidade de periódicos científicos e painéis de guias 

para a prática clínica (Bosch et al., 2013).  

 O International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) recomenda que 

todos os participantes do processo de peer review (revisão por pares) declarem 
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potenciais conflitos de interesses, isso inclui autores, peer reviewers e membros do 

corpo editorial (ICMJE 2022). Ainda segundo o ICMJE, como o processo de 

julgamento sobre o que pode ou não ser considerado conflitos de interesses é 

subjetivo, deve-se maximizar o processo de relato e transparência de qualquer 

potencial conflito, para que os leitores dos estudos julguem se aquilo é um conflito 

importante ou não. 

 Outras medidas indiretas envolvem a adoção de estratégias para aumentar a 

integridade e transparência do processo científico. Isto inclui o registro prospectivo de 

protocolos de estudo, a divulgação do resultado de todos os estudos conduzidos e o 

compartilhamento integral de dados (Gøtzsche et al., 2011). 

 

 3.1.5 Conflitos de interesses originados no papel duplo de editor e 

autor 

 Editores são tidos como os principais responsáveis pela disseminação de boas 

práticas de publicação e guardiões do processo científico (Rennie 1986). No entanto, 

Drummond Rennie disse em 1986, em tradução livre, “quem está vigiando os 

guardiões”? 

 Embora a crítica de Rennie fosse direcionada a todo o processo editorial e a 

todos os personagens envolvidos no peer review e publicação, sua pergunta faz 

sentido quando se considera que editores também são pesquisadores e sujeitos aos 

mesmos vieses financeiros e não financeiros que todo o ecossistema científico sofre.  

O ICMJE possui orientações específicas quanto a conflitos editoriais, e 

reconhece que editores não devem ser bloqueados de publicarem em seus próprios 

periódicos, mas que o processo deve ser feito da maneira mais transparente e 

independente o possível. O que inclui a transferência do processo editorial para outros 

membros do corpo editorial (COPE 2019). 

O Committee on Publication Ethics (COPE) também reconhece que existem 

casos em que os editores publicam em seus próprios periódicos e que é necessário 

relatar como o processo editorial foi manejado para minimizar a  influência do papel 

duplo no processo de revisão e publicação do artigo (COPE 2005). 
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 Infelizmente, conflitos relacionados ao processo editorial são quase sempre 

negligenciados, sendo a ação mais comum a obrigatoriedade que periódicos impõem 

na declaração de conflitos de interesses por parte dos seus editores (Bosch et al., 

2013). 

 O impacto do conflito editorial no modelo tradicional de publicações em 

periódicos científicos deve ser grande se considerar-se que, no fim, os editores agem 

como juízes que decidem o que é publicado ou não.  

 Em uma análise publicada em 2021, constatou-se que periódicos predatórios 

com baixa rigorosidade no processo editorial possuíam poucos autores prolíficos, ou 

seja, a maior parte dos artigos publicados nestes periódicos era de autoria de um 

grupo pequeno de autores. Destes, 61% faziam parte do corpo editorial da própria 

revista (Scanff et al., 2021). 

 Um outro achado interessante é que artigos de “autores prolíficos” tiveram 

maior probabilidade de serem aceitos para publicação em até 3 semanas quando 

comparados com artigos de outros autores, o que é mais um indício da influência do 

status de editor do autor do artigo em flexibilizar o processo de revisão e editoração 

científica (Scanff et al., 2021). Vale notar que esta publicação utilizou o termo 

“nepotismo editorial” para se referenciar a este conflito. 

 Outra análise similar, que envolveu a revisão de mais de 100,000 processos de 

revisão de artigos publicados, identificou que editores têm maior probabilidade de 

manejar artigos submetidos por autores que tiveram relação acadêmica passada com 

este editor (histórico de publicação compartilhada) e que esta relação é fator que 

diminui o tempo médio de revisão e aumenta a aprovação de artigos para publicação 

(Sarigöl et al., 2017). 

 Durante o início da pandemia de Covid-19, um caso de “nepotismo editorial” foi 

muito discutido.  Ele ocorreu após a publicação de um estudo clínico que concluía 

efetividade importante da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes 

hospitalizados com Covid-19 (Locher et al., 2022). A comunidade científica se 

mobilizou rapidamente após críticas estruturais serem realizadas sobre o desenho, a 

coleta de dados e as conclusões dos autores.  
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 O que chama a atenção neste caso é que todo o processo editorial ocorreu em 

menos de um dia e que o editor chefe da revista era do mesmo departamento e 

subordinado ao autor principal do estudo (Locher et al., 2022). 

 Este caso de nepotismo editorial gerou debates sobre integridade editorial e 

trouxe a luz “periódicos para autopromoção”, ou seja, periódicos científicos que 

possuem como objetivo velado a publicação de artigos de um grupo de pesquisadores 

ou instituições específicas (Locher et al., 2022). 

 

3.2 Cochrane 

3.2.1 Histórico 

A Cochrane (anteriormente Colaboração Cochrane) foi fundada em 1993, ano 

em que ocorreu o primeiro “Colloquium”. Seu principal fundador foi Iain Chalmers que, 

com apoio de outros 77 pesquisadores e colaboradores, estabeleceu a colaboração 

com os preceitos de preparar, manter, atualizar e disseminar revisões sistemáticas de 

intervenção (Chalmers 1993; Starr et al., 2009). 

Desde 1993, a Cochrane atua na criação e desenvolvimento de métodos para 

a condução de revisões sistemáticas minimizando o risco de vieses (Starr et al., 2009). 

Desse modo, a Cochrane se mantém alinhada com seu objetivo principal. De fato, o 

nome foi dado em homenagem ao epidemiologista inglês Archibald Cochrane que em 

seu livro “Effectiveness and Efficiency: Random Reflections on Health Services” disse 

a frase “It is surely a great criticism of our profession that we have not organized a 

critical summary, by speciality or subspeciality, adapted periodically, of all relevant 

randomised controlled trials” (Chalmers 2008). Em tradução livre: “É certamente uma 

grande crítica da nossa profissão, não termos organizado um resumo crítico, por 

especialidades e subespecialidades, adaptado (atualizado) periodicamente, de todos 

os ensaios clínicos randomizados.” 

A estruturação editorial da Cochrane foi baseada em “grupos temáticos”, 

atualmente conhecidos como “Cochrane Review Groups” (Grupos de Revisão 

Cochrane). O primeiro grupo temático, também fundado em 1993, foi o Cochrane 

Pregnancy and Childbirth Group. No final de 1994, foi lançada a Cochrane Database 

of Systematic Reviews (CDSR), uma biblioteca (base de dados) para catalogar e 
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disseminar as revisões sistemáticas produzidas pelos grupos editoriais temáticos 

(Starr et al., 2009). 

 

3.2.2 Contribuições 

 A Cochrane é reconhecida como uma das principais fontes de evidência 

confiável atualmente. De fato, as revisões Cochrane são consideradas por muitos 

como o “padrão-ouro” de síntese de evidências (Cochrane 2018).  

 Uma das principais contribuições metodológicas da Cochrane ao longo dos 

anos é a atualização do Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions 

(Higgins et al., 2022), que teve a sexta versão publicada em 2019. O Cochrane 

Handbook é um compilado de orientações metodológicas de como planejar, conduzir 

e relatar revisões sistemáticas.  

 Outra contribuição importante é o desenvolvimento e manutenção do software 

Review Manager (“RevMan”) (Cochrane Training 2022). O RevMan é um software 

completo para a execução de todas as etapas de uma revisão sistemática, incluindo 

a avaliação do risco de viés de estudos e metanálises. A última versão do RevMan foi 

a 5.4.1, quando o software foi redesenhado em sua versão online “RevMan Web”, que 

é atualmente o software oficial da Cochrane.  

 A Cochrane também hospeda a Cochrane library, uma coleção de bases de 

dados que atualmente inclui a Cochrane Database of Systematic Reviews, a Cochrane 

Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) e a Cochrane Clinical Answers (CCA) 

(Cochrane Library 2022a). 

A Cochrane Database of Systematic Reviews foi a primeira base lançada pela 

Cochrane e é onde se hospedam as revisões Cochrane e seus protocolos. 

Atualmente, mais de 8,800 revisões sistemáticas e 2,430 protocolos estão publicados 

na Cochrane Database of Systematic Reviews.  

 Apenas em 2020, revisões Cochrane foram citadas mais de 81,212 vezes 

(Cochrane 2021), fazendo com que a Cochrane Database of Systematic Reviews seja 

uma das fontes mais referenciadas na área da saúde.  
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 A CENTRAL, lançada em 1996 (Cochrane Library 2022b), é uma base 

atualizada mensalmente que concentra registros, publicações e relatos de ensaios 

clínicos randomizados. A CENTRAL serve como fonte para a identificação de ensaios 

clínicos randomizados durante a condução de uma revisão sistemática (Cochrane 

Library 2022a). 

 A Cochrane Clinical Answers, publicada inicialmente em 2018, possui como 

objetivo publicar produtos de comunicação para informar os tomadores de decisão. 

Por meio de estratégias de tradução do conhecimento, o Cochrane Clinical Answers 

divulga perguntas da rotina, com uma resposta rápida e um sumário e análise de 

evidências originadas de revisões Cochrane (Cochrane Library 2022c). 

 

 3.2.3 Processo editorial 

Historicamente, a Cochrane possui grupos editoriais temáticos, aos quais 

recebem as propostas das equipes de pesquisadores (Cochrane Library 2022d). Cada 

grupo editorial possui um corpo editorial próprio, que geralmente é composto por um 

editor principal, editores assistentes, especialistas em busca e editores de produção.  

As equipes de pesquisadores interessadas em conduzir uma revisão 

sistemática Cochrane apresentam uma proposta ao grupo editorial relevante para o 

tema e já neste momento inicial do processo devem declarar qualquer potencial 

conflito de interesses.  

Se aprovado o registro do título, inicia-se o processo de editoração e revisão 

por pares do protocolo. Primeiramente, há o processo dentro do grupo editorial 

temático. Após rodada completa de revisão por pares, se aprovado, o protocolo é 

encaminhado para novo processo editorial dentro do grupo editorial central da 

Cochrane. Só após aprovação pelo grupo editorial central o protocolo é publicado e 

reinicia-se o processo para elaboração da revisão sistemática completa (Cochrane 

Library 2022d). 

O corpo editorial de cada grupo temático é responsável pela priorização e 

concessão de registro de títulos, e manejo do processo de revisão por pares do 

protocolo à revisão final. Deste modo, a decisão editorial de qual revisão sistemática 
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será conduzida e eventualmente publicada na Cochrane library cabe ao corpo editorial 

de cada grupo temático. 

Atualmente, 52 grupos temáticos editoriais estão em vigor. Suas informações e 

o editor responsável estão presentes no website da Cochrane (Cochrane Library 

2022d).  

 

3.2.4 Política de conflitos de interesses 

A Cochrane é uma organização reconhecida por lutar contra a influência de 

conflitos de interesses financeiros na produção de suas revisões sistemáticas.  É uma 

das organizações com política para conflito de interesse mais rígida (Bero 2018). 

Revisões Cochrane não podem ser comissionadas ou financiadas por fontes 

com interesse financeiro, como indústrias farmacêuticas (Bero 2018). Além disso, 

autores de revisões Cochrane que também são autores de ensaios clínicos 

financiados pela indústria incluídos na revisão não podem ser primeiro ou último autor 

da revisão. Este impedimento de autoria não é realizado por nenhum outro periódico 

científico (Bero 2018; Cochrane Community 2018). 

Outros esforços para evitar os conflitos financeiros também se estendem à 

equipe editorial e aos peer reviewers de revisões Cochrane (Cochrane Training 2020). 

Por exemplo, os grupos temáticos não podem receber financiamento da indústria e 

nenhum editor pode possuir conflitos de interesses financeiros. O mesmo se aplica 

aos peer reviewers, que não podem ser receber financiamento ou ter vínculo com 

nenhuma indústria. 

 

3.2.4.1 Política de conflitos de interesses não financeiros 

Na orientação oficial de conflitos de interesses da Cochrane, os autores da 

Cochrane também são obrigados a declarar conflitos não financeiros se o autor da 

Cochrane for também autor de um estudo primário incluído na revisão (Cochrane 

Training 2020). A recomendação é que esta informação seja exibida na seção 

"Declaração de Conflitos de Interesses" da publicação. Além disso, há uma normativa 
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clara de que os autores não devem extrair dados de seu próprio estudo. A posição da 

Cochrane com relação ao cenário de conflitos de interesses não financeiros é que os 

autores devem relatar tais conflitos durante o preenchimento do formulário específico 

e declará-los claramente na revisão publicada pela Cochrane (Cochrane Training 

2020).  

Sobre isso, a Cochrane afirma, em seu documento de autoria e contribuição, 

que os editores e a equipe editorial da Cochrane podem ser autores de revisões 

sistemáticas Cochrane. Isto ocorre quando a revisão faz parte do portfólio do grupo 

temático ao qual o editor faz parte (Cochrane Training 2020).  Além disso, há a 

recomendação que, diante desta situação, o autor deve excluir-se do processo 

editorial para garantir a separação dos seus papeis de autor e editor. Isto inclui, mas 

não se limita, a todas as decisões editoriais e atividades relacionadas (incluindo a 

seleção e o contato com os revisores, a ligação com os editores, a assinatura para 

publicação). Também é necessário assegurar que outro editor ou membro da equipe 

editorial assuma estas funções.  

Como regra geral, o processo editorial da revisão deve ser administrado por 

outro membro da mesma equipe editorial do grupo temático. Se isto não for possível, 

os pesquisadores devem entrar em contato com o editor associado da rede do grupo 

temático. Também está escrito no documento que um breve resumo do processo 

adotado deve ser incluído na seção “declaração de conflitos de interesses” da revisão 

Cochrane para que os leitores saibam que este potencial conflito foi tratado (Cochrane 

Training 2020).  

Em março de 2018, o Conselho Diretor da Cochrane aprovou uma proposta 

para revisar a atual política de conflitos de interesses financeiros, bem como para 

elaborar uma política de conflitos de interesses não financeiros ou acadêmicos 

(Cochrane Community 2018).  

 A atualização entrou em vigor em 14 de outubro de 2020 (Cochrane Training 

2020), e implementou algumas mudanças como garantir que dois terços da equipe da 

revisão sistemática seja livre de conflitos de interesses financeiros (incluindo o 

primeiro e o último autor devem ser livres). Não ocorreram alterações importantes 

quanto a restrição de conflitos não financeiros, apenas na forma e obrigatoriedade de 
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relato. A nova atualização também não alterou de forma significativa a política quanto 

a autores que também são editores do grupo editorial da revisão. 

 



 

 

4 MÉTODOS 
 



M é t o d o s  | 21 

 

Este estudo não necessitou de aprovação pelo Comitê de Ética da 

Unifesp/Escola Paulista de Medicina, pois apenas utilizou dados secundários 

publicados em periódicos científicos. O Anexo 1 apresenta o termo de 

responsabilidade do estudo.  

O artigo deste estudo foi submetido aos revisores da revista Research 

Synthesis Methods, aceito e publicado na forma de artigo original no dia 20 de junho 

de 2021, sob o DOI: 10.1002/jrsm.1507 (Apêndice 1).  

 

4.1 Desenho do estudo e local da pesquisa 

Estudo transversal, descritivo e de avaliação crítica realizado no Programa de 

Pós-graduação em Saúde Baseada em Evidências – Universidade Federal de São 

Paulo (Unifesp).  

 

4.2 Critérios de elegibilidade para inclusão de estudos 

 

4.2.1. Tipos de estudo 

Foram incluídas todas as revisões Cochrane completas sobre intervenções e 

publicadas nas edições 1 a 6 de 2019 na Cochrane Database of Systematic Review 

(CDSR). Não foram incluídos protocolos, overviews, revisões com enfoque 

metodológico ou de testes diagnósticos. 

 

4.3 Desfechos 

 

4.3.1 Desfechos primários  

• Frequência de revisões sistemáticas Cochrane com autores que também são 

editores do grupo editorial da revisão;  

• Frequência de revisões sistemáticas Cochrane com autores que também são 

editores do grupo editorial da revisão, e nas quais houve adesão à política de 

conflitos de interesse da Cochrane. Adesão foi considerada quando estiveram 

presentes os dois critérios: (a) presença de uma declaração clara de que o 

autor é editor do grupo editorial da revisão Cochrane e (b) presença de uma 

declaração clara de não envolvimento no processo editorial e/ou que um editor 
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adjunto assumiu as responsabilidades editoriais relacionadas com o grupo 

editorial temático.  

  

4.3.2 Desfechos secundários  

• Frequência de revisões sistemáticas Cochrane que possuem autores que são 

editores principais do mesmo grupo editorial da revisão (coordinating editor, 

deputy coordinating editor, managing editor, e assistant managing editor). 

 

 

4.4 Métodos de pesquisa para identificação dos estudos 

Foi realizada busca na webpage da base de dados eletrônica Cochrane library 

(www.cochranelibrary.com). As edições 1 a 6 de 2019 foram acessadas através do 

recurso “View current issue”. Esse recurso permite a visualização das edições 

publicadas. 

Todas as revisões Cochrane completas sobre intervenção foram incluídas 

independente da pergunta de pesquisa. 

 

4.5 Seleção dos estudos e coleta dos dados 

4.5.1. Seleção de estudos 

Dois autores deste estudo (RLP e ALCM) avaliaram de forma independente os 

títulos e resumos das revisões obtidas. Um terceiro autor (RR) foi consultado no caso 

de discordância entre os revisores com relação à inclusão de algum estudo. 

 

4.5.2. Coleta de dados 

Dois autores deste estudo (RLP e ALCM) extraíram de forma independente os 

dados das revisões incluídas. Um terceiro autor (RR) foi consultado no caso de 

discordância entre os revisores com relação à extração de algum dado. 

http://www.cochranelibrary.com/


M é t o d o s  | 23 

 

 

Os dados foram extraídos manualmente a partir de revisões Cochrane 

incluídas.  Para cada revisão, a informação sobre a composição do corpo editorial do 

respectivo grupo editorial foi identificada e extraída para verificação da autoria da 

revisão. Só foi considerada a participação no corpo editorial no momento de 

recuperação das informações, que ocorreu em julho de 2019.  

A seção 'Declaração de conflitos de interesses' dos grupos editoriais temáticos 

que apresentavam pelo menos um autor que fosse também membro do corpo editorial 

foi revista para confirmar se a revisão cumpria a política de declaração de conflitos de 

interesse da Cochrane para este cenário, considerando os seguintes aspectos: 1) a 

presença de uma declaração clara de que o autor era um editor do grupo editorial da 

revisão Cochrane e 2) a presença de uma declaração clara de não envolvimento no 

processo editorial e/ou que um editor adjunto assumiu as responsabilidades editoriais 

relacionadas com o CRG.  

Também foram extraídas funções dentro corpo editorial para os autores de 

revisões Cochrane correspondentes que também eram editores. Para realizar esta 

análise, foram considerados quatro papéis listados como 'editores principais' do grupo 

editorial da Cochrane: coordinating editor, deputy coordinating editor, managing editor, 

e assistant managing editor.  

O fluxograma de extração de dados está apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Fluxograma de extração de dados 

 

:* coordinating editor, deputy coordinating editor, managing editor, e assistant managing editor.  
Fonte: Própria. 

 

4.6 Análise de dados 

4.6.1 Síntese dos dados 

Foi realizada a estatística descritiva, com cálculo de frequências absolutas e 

em porcentagens. Foi também realizada a sumarização de estatística descritiva com 

medidas resumo e em tabelas. Todas as análises foram executadas no software 

Microsoft Excel ® 2016 ou STATA ®. 

 

4.6.2 Apresentação dos dados 

 

Os dados foram sumarizados de modo narrativo e apresentados em gráficos e 

tabelas. 
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4.7 Conflitos de interesses 

 

Não existiram conflitos de interesses financeiros relacionados a este estudo. 

Todos os pesquisadores envolvidos são membros da Cochrane ou são autores de 

pelo menos uma revisão sistemática Cochrane.



 

 

5 RESULTADOS 
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5.1 Resultado da busca 

A busca inicial identificou 466 referências somando as edições um a seis de 

2019. Entre elas, foram encontradas editoriais, revisões (métodos, diagnóstico, 

intervenção, overviews, protótipos e qualitativas), protocolos (métodos, diagnóstico, 

intervenção, overviews, qualitativa e prognóstico), protocolos retirados e revisões 

retiradas. Delas, 206 foram excluídas por não serem revisões completas sobre 

intervenção.  

Duzentas e sessenta revisões Cochrane de 49 grupos editoriais diferentes 

foram incluídas na análise.  

 

5.2 Resultados da análise de declaração de conflitos de interesses 

O número de revisões com pelo menos um autor também listado como editor 

do grupo editorial responsável foi 133 (51,2%, 133/260). Os dados de cada grupo 

editorial estão apresentados nas Tabela 1 e Figura 2. 

Tabela 1. Proporção de revisões Cochrane publicadas por cada grupo editorial 

Cochrane com pelo menos um autor que também é editor (edições um a seis, 2019). 

Grupo 

editorial 

Cochrane 

Número de 

revisões com 

pelo menos um 

autor que 

também é editor 

/ Número total 

de revisões 

publicadas  

Grupo 

editorial 

Cochrane 

Número de 

revisões com 

pelo menos um 

autor que 

também é editor 

/ Número total 

de revisões 

publicadas 

Grupo 

editorial 

Cochrane 

Número de 

revisões com 

pelo menos um 

autor que 

também é editor 

/ Número total 

de revisões 

publicadas 

Airways 3/8 (37,5%) 
Fertility 

Regulation 
1/4 (25%) 

Neuromusc
ular 

0/3 (0%) 

Anaesthesia 0/4 (0%) 
Gynaecolog

y and 
Fertility 

7/10 (70%) Neonatal 8/12 (66,7%) 

Acute 
Respiratory 
Infections 

3/6 (50%) 

Gynaecolog
ical, Neuro‐
oncology 

and Orphan 
Cancer 

3/11 (27,3%) Oral Health 2/6 (33,4%) 

Breast 
Cancer 

2/4 (50%) Heart 6/7 (85,7%) 
Pregnancy 

and 
Childbirth 

4/7 (57,1%) 

Bone, Joint 
and Muscle 

Trauma 
3/3 (100%) 

Hepato‐
Biliary 

7/8 (87,5%) 
Public 
Health 

3/5 (60%) 
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Colorectal 
Cancer 

1/2 (50%) 

Haematolog
ical 

Malignancie
s 

2/2 (100%) 

Pain, 
Palliative 

and 
Supportive 

Care 

3/5 (60%) 

Consumers 
and 

Communica
tion 

0/2 (0%) 
Hypertensio

n 
1/1 (100%) Skin 4/6 (66,7%) 

Cystic 
Fibrosis and 

Genetic 
Disorders 

2/9 (22,2%) 
Incontinenc

e 
0/2 (0%) 

Sexually 
Transmitted 
Infections 

2/3 (66,7%) 

Childhood 
Cancer 

3/4 (75%) 
Inflammator

y Bowel 
Disease 

3/6 (50%) Stroke 4/6 (66,7%) 

Common 
Mental 

Disorders 
2/11 (18,2%) 

Infectious 
Disease 

7/9 (77,8%) 
Schizophre

nia 
3/4 (75%) 

Drugs and 
Alcohol 

2/2 (100%) 
Kidney and 
Transplant 

6/7 (85,7%) 
Tobacco 
Addiction 

8/8 (100%) 

Dementia 
and 

Cognitive 
Improveme

nt 

6/6 (100%) 
Lung 

Cancer 
0/4 (0%) Urology 6/10 (60%) 

Developme
ntal, 

Psychosoci
al and 

Learning 
Problems 

1/7 (14,3%) 
Movement 
Disorders 

1/2 (50%) 

Upper GI 
and 

Pancreatic 
Diseases 

0/1 (0%) 

Epilepsy 4/5 (80%) 

Metabolic 
and 

Endocrine 
Disorders 

Group 

1/4 (25%) Vascular 1/4 (25%) 

Emergency 
and Critical 

Care 
0/2 (0%) 

Multiple 
Sclerosis 
and Rare 

Diseases of 
the CNS 

0/2 (0%) Wounds 1/4 (25%) 

Effective 
Practice 

and 
Organisatio
n of Care 

1/3 (33,3%) 
Musculoskel

etal 
3/6 (50%) Work 1/2 (50%) 

Eyes and 
Vision 

2/11 (18,2%) - - - - 
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Figura 2. Proporção de revisões Cochrane publicadas por cada grupo editorial 

Cochrane com pelo menos um autor que também é editor (edições um a seis, 2019). 
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A Tabela 2 apresenta a proporção de grupos editoriais Cochrane com revisões 

publicadas em que pelo menos um autor é listado como editor. 

 

Tabela 2. Distribuição da proporção dos Grupos Editoriais Cochrane com revisões 

publicadas em que pelo menos um autor é listado como editor. 

Proporção de revisões 

Cochrane com pelo menos um 

autor que também é editor* 

Número de Grupos Editoriais 

Cochrane 

Número total de revisões 

Cochrane [mínimo - 

máximo] 

100% 6  22 [1-8] 

75 to 99.9% 7  44 [4-9] 

50 to 74.9% 16  92 [2-12] 

25 to 49.9% 8  44 [3-11] 

0.1 to 24.9% 4  38 [7-11] 

0% 8  20 [1-4] 

*Dados brutos de cada Grupo Editorial Cochrane apresentado na tabela 1. 

 

Entre as 133 revisões com pelo menos um autor listado como editor do Grupo 

Editorial Cochrane responsável, 12 revisões (9,0%, 12/133) declararam na seção 

“Declaração de Conflitos de Interesses” que o autor também era editor do grupo, seis 

revisões (4,5%, 6/133) declararam que os autores não se envolveram no processo 

editorial ou que um segundo editor independente assumiu a responsabilidade editorial 

da revisão, e apenas cinco revisões (3,8%, 5/133) declararam ambos os aspectos e 

foram consideradas como tendo completamente aderido à política de Conflitos de 

Interesses da Cochrane. 

Das 133 revisões, 17 (6,54%, 17/133) tiveram como autor de correspondência 

alguém em posição de liderança entre os editores dos grupos editoriais Cochrane 

(Tabela 3). Apenas quatro dessas revisões (23,5%, 4/17) declararam esse fato, e 

nenhuma (0/17) descreveu como preveniu qualquer potencial problema relacionado à 

política de conflito de interesse durante o processo editorial (por exemplo, excluindo-

se o autor de correspondência / editor do processo editorial). 

 

 

Tabela 3. Declaração de conflitos de interesses de revisões Cochrane com o autor de 

correspondência listado como editor principal do Grupo Editorial Cochrane. 
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Revisão 

Cochrane* 

Declaração de envolvimento no conselho 

editorial do grupo responsável (seção da 

Declaração de conflitos de interesse) 

Descrição do processo 

realizado para lidar com o 

conflito de interesse 

CD013024 Não declarado Não declarado 

CD001287 

Declarado. 

Citação: “I am Joint Co‐ordinating Editor of 

Cochrane Airways” (Eu sou editor 

coordenador do Cochrane Airways) 

Não declarado 

CD012873 Não declarado Não declarado 

CD009219 Não declarado Não declarado 

CD002034 Não declarado Não declarado 

CD009075 Não declarado Não declarado 

CD012625 Não declarado Não declarado 

CD012405 Não declarado Não declarado 

CD013163 Não declarado Não declarado 

CD013171 Não declarado Não declarado 

CD012018 

Declarado.  

Citação: “Co‐ordinating Editor of Cochrane 

Oral Health. Author on one included study 

(assessed by other review authors)” (Editor 

coordenador do Cochrane Oral Health. Autor 

de um estudo incluído (avaliado por outros 

autores da revisão) 

Não declarado 

CD002253 Não declarado Não declarado 

CD001118 Não declarado Não declarado 

CD013272 

 

Declarado.  

Citação: “NL is employed by the University 

of Oxford to work as a Managing Editor for 

the Cochrane Tobacco Addiction Review 

Group.” (NL é colaborador da Universidade 

de Oxford e atua como editor chefe do 

Cochrane Tobacco Addiction Review Group) 

Não declarado 

CD003999 Não declarado Não declarado 

CD013308 

Declarado.  

Citação: “… is employed by the University of 

Oxford to work as a Managing Editor for the 

Cochrane Tobacco Addiction Review 

Group.” (... é colaborador da Universidade 

de Oxford e atua como editor chefe do 

Cochrane Tobacco Addiction Review Group)  

Não declarado 

CD009670 Não declarado Não declarado 

*As referências das revisões citadas encontram-se no Apêndice 2.



 

 

 

 

 

  

6 DISCUSSÃO 
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6.1 Resumo e interpretação dos principais achados deste estudo 

Das 133 revisões Cochrane incluídas que possuíam pelo menos um autor com 

papel editorial, apenas 3,8% relataram de maneira adequada este conflito.  

Em 17 das revisões Cochrane incluídas, o autor de correspondência também 

tinha papel principal como editor do grupo editorial temático Cochrane, e em apenas 

quatro (23,5%) revisões isso foi declarado. Nenhuma das 17 revisões relatou de forma 

adequada estratégias de prevenção de conflitos de interesses para o processo 

editorial dessas revisões. 

Muitos problemas podem surgir do fato de uma mesma pessoa agir em dois 

papéis diferentes (autor e editor) durante o processo de elaboração de uma revisão. 

O grupo editorial temático Cochrane tem autonomia para priorizar a visibilidade da 

revisão e designar revisores (revisão por pares). Por si só, esse poder pode ser uma 

fonte significativa de viés porque a equipe editorial, de forma intencional ou não, pode 

beneficiar a revisão que tem como autor um editor. Assim, a presença de um editor 

como autor pode alterar as decisões e procedimentos durante o processo editorial de 

uma revisão. 

Esse cenário pode ser agravado quando o autor principal ou o autor de 

correspondência de uma revisão também é um editor principal, porque um viés 

relacionado ao editor principal pode existir, mesmo se o processo editorial for 

delegado para outros editores do mesmo grupo editorial. Nesse caso, idealmente, um 

grupo editorial independente deveria ser designado para assumir o papel editorial da 

revisão. Neste estudo, apenas uma minoria de revisões Cochrane com pelo menos 

um autor listado como editor do grupo editorial correspondente relatou esse conflito 

de interesse de acordo com a política de conflitos de interesses da Cochrane 

(Cochrane Training 2020). 

O grupo editorial central da Cochrane é responsável por supervisionar o 

processo editorial e a adequação das políticas de cada grupo editorial temático 

Cochrane, o que inclui a adesão à política de conflitos de interesses não financeiros 

(Cochrane Training 2020). Nossos achados sugerem a necessidade de revisão 

desses mecanismos da política de conflitos de interesses na Cochrane. 
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Embora os impactos dos conflitos de interesses devido ao papel editorial 

concomitante ao autoral não tenha sido avaliado (apenas se avaliou a adesão à 

política de relato), nossa análise deixou claro que o papel duplo não está sendo 

adequadamente relatado por membros do corpo editorial do grupo temático Cochrane, 

contrariando a própria política de conflitos de interesses da Cochrane (Cochrane 

Training 2020). 

 

6.2 Proposta de formulário para relato de conflitos de interesses  

Como desdobramento dos nossos resultados, o Quadro 1 propõe um novo 

formulário de conflitos de interesses não financeiros específico para abranger 

situações em que o editor assuma papel de autor em uma revisão sistemática 

Cochrane. 

Quadro 1. Formulário para relato de conflitos de interesses não financeiros oriundo 

de situação em que o autor da revisão Cochrane também é membro do grupo editorial 

Conflitos de interesses potenciais devido ao duplo papel como membro do corpo editorial do grupo 

temático da Cochrane e autor da revisão sistemática 

1) Você possui algum vínculo atual como editor em algum 

grupo temático da Cochrane (Cochrane Review Group)? 

(Sim / Não) 

Se sim, descreva o seu 

vínculo: 

2) Você possui algum vínculo de editor principal* em um 

grupo temático da Cochrane? 

(Sim / Não) 

Se sim, descreva o seu 

vínculo: 

3) Se você respondeu não para as questões 1 e 2, você 

teve qualquer vínculo editorial com algum grupo temático 

da Cochrane no passado? 

(Sim / Não) 

Se sim, descreva o seu 

vínculo: 

4) Se você possui algum vínculo editorial atual, você 

participou de alguma forma do processo editorial desta 

revisão sistemática? 

(Sim / Não) 

Se sim, descreva sua 

participação: 

5) Se você possui algum vínculo editorial principal, 

identifique o nome do editor que conduziu o processo de 

revisão como editor responsável por esta revisão 

sistemática. 

(Nome / Não aplicável) 

Comentários adicionais: 

*Papéis editoriais principais em um grupo temático da Cochrane: coordinating editor, deputy coordinating editor, 
managing editor, e assistant managing editor.
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O formulário pode servir de base para uma alteração da forma de relato do 

papel duplo em revisões Cochrane. Este formulário torna transparente não só 

possíveis vínculos editoriais do autor da revisão, como também deixa claro quem 

assumiu a responsabilidade do fluxo editorial da revisão sistemática para minimizar o 

risco de conflitos. Após validação adequada, este formulário ou formulário com 

propósito similar deve ser adotado obrigatoriamente em todo o processo de 

publicação de uma revisão sistemática Cochrane. 

Apesar de ser direcionado para os grupos temáticos editoriais da Cochrane, a 

versão validada deste formulário pode ser facilmente adaptada para outros periódicos 

e ser utilizado principalmente em publicações onde a presença de papel duplo é 

antecipada. 

 

6.3 Comparação com a literatura 

O problema com os conflitos de interesses dos editores não é exclusivo da 

Cochrane, apesar de raramente ser estudado na literatura. Bosch e cols. relataram 

que apenas 40% das revistas solicitavam declarações de conflitos de interesses dos 

editores, em conflito com as recomendações de associações e editores (Bosch 2013).  

 Não foram identificados estudos específicos que avaliaram conflitos de 

interesses não financeiros em revisões Cochrane, incluindo conflitos de interesses de 

origem editorial. 

 Também não foram identificados periódicos científicos com política semelhante 

à da Cochrane referente a declaração de conflitos de interesses de origem editorial. 

Periódicos de instituições com estrutura editorial similar à Cochrane, como a Campbell 

Collaboration e o Best Evidence Medical Education (BEME) também não possuem 

política clara quanto a conflitos de origem editorial relacionados a duplo papel de autor 

e editor em suas revisões.  

 



D i s c u s s ã o  | 36 

 

6.4 Pontos fortes 

Seguiu-se uma metodologia rigorosa e estruturada para a avaliação dos 

desfechos deste estudo. O fato da Cochrane library ser um portal open access no 

Brasil fez com que fosse possível acessar livremente as declarações de todas as 

revisões sistemáticas incluídas, não havendo perda de informação. 

Outro ponto relevante é o fato de que as revisões Cochrane são publicadas 

com a mesma formatação, o que facilitou o processo de extração, manejo e análise 

dos dados, aumentando a confiabilidade dos achados. O acesso às revisões elegíveis 

também foi facilitado pela divulgação por issue na Cochrane library. 

Por fim, o processo de triagem dos estudos, extração e análise dos dados foi 

feita por pelo menos dois pesquisadores independentemente. 

 

6.5 Limitações 

Este estudo possui algumas limitações. Primeiro, a análise foi restrita a revisões 

Cochrane. O motivo desta restrição se deve ao fato de que apenas na Cochrane o 

grupo editorial prioriza os títulos a serem registrados e possuem papel ativo durante o 

processo da revisão, desde o desenvolvimento do protocolo à publicação final. No 

entanto, este cenário pode ser extrapolado para outros periódicos, pois o fenômeno 

de editores publicarem em sua própria revista é conhecido pela literatura. 

A análise também foi restrita a revisões publicadas entre janeiro e julho de 

2019. Deu-se preferência a revisões mais recentes, pois estas estariam sob vigência 

da política atualizada de conflito de interesse da Cochrane. Assim, é de se esperar 

que revisões mais antigas tenham baixa proporção de relato do papel duplo. 

Outro ponto importante é que as informações sobre as equipes editoriais de 

cada grupo temático Cochrane foram retiradas no website de cada grupo no momento 

da análise (julho de 2019). Existe a possibilidade de algum website estivesse 

desatualizado, o que afetaria esta análise, principalmente quanto às informações de 

papel editorial principal.  
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7 CONCLUSÃO 
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7.1 Implicações para a prática 

Metade das revisões Cochrane incluídas tinha pelo menos um autor que 

também era editor do mesmo grupo editorial. Na maior parte das revisões Cochrane 

incluídas, o envolvimento no grupo editorial não foi declarado de acordo com a política 

oficial da Cochrane.  

Este resultado indica que muito pode ser melhorado quanto à declaração de 

conflitos editoriais que surgem quando há um duplo papel entre autor e editor. Apesar 

de não termos investigado as implicações deste conflito, o relato completo dele 

certamente irá contribuir para maior transparência e confiabilidade das revisões 

sistemáticas Cochrane. 

O formulário de declaração de conflitos proposto pode ser utilizado como base 

para aumentar a transparência da declaração de conflitos de interesses não 

financeiros originados quando autores também são editores. Este formulário, após 

validação, pode ser adaptado por outros periódicos científicos.  

 

7.2 Implicações para pesquisas futuras 

Esforços futuros são necessários para avaliar a frequência de autores que 

também são editores em outros periódicos. Também é necessário melhor avaliar o 

impacto do potencial conflito originado quando autores também são editores do 

próprio periódico em que estão publicando. 

O formulário de declaração de conflitos proposto deve ser avaliado após um 

processo de implementação para ser eventualmente aperfeiçoado. O impacto da sua 

utilização no aumento da transparência no relato de conflitos de interesse não 

financeiro também precisa avaliado. 
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