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Descrição	de	má	conduta	na	pesquisa	

  
Descrição	

	Maus	tratos	dos	sujeitos	da	pesquisa	
Falsificação	e	fabricação	de	dados	
Pirataria	e	plágio	
 

Definição	
	“Qualquer	ação	que	envolva	maus	tratos	à	sujeitos	de	pesquisa	ou	
manipulação	deliberada	do	registro	cien3fico	de	tal	forma	que	este	já	
não	reflita	a	verdade	observada”	

Conceitos	
	Negligência	

Engano	

COMPORTAMENTO	
IRRESPONSÁVEL	DO	
PESQUISADOR	



PLÁGIO 
EDITORIAL 

PLÁGIO 
ACADÊMICO 

PROBLEMA 
JURÍDICO 

PROBLEMA 
ÉTICO 

Plágio Acadêmico 

AUTOR 

REPRODUTOR 

AUTOR 

REPRODUTOR 

LEITO
R 

X



TIPOS DE PLÁGIO 
 



Plágio direto 



FONTE: http://web.mit.edu/academicintegrity/handbook/handbook.pdf 



REFERÊNCIA 
RIOS, Sara de Almeida et al. 
Biofortificação: culturas 
enriquecidas com 
micronutrientes pelo 
melhoramento genético. 
Revista Ceres, vol. 56, núm. 
6, noviembre-diciembre, 2009, 
pp. 713-718. 

Plágio de fontes 



Plágio de fontes 

REFERÊNCIA 
RIOS, Sara de Almeida et al. 
Biofortificação: culturas 
enriquecidas com micronutrientes 
pelo melhoramento genético. 
Revista Ceres, vol. 56, núm. 6, 
noviembre-diciembre, 2009, pp. 
713-718. 

CITAÇÃO CORRETA: Adams et al. apud Rios, 2009. 



	
Descrição	de	má	conduta	na	pesquisa	

  

Pirataria	e	plágio	
Pirataria:	reprodução	não	autorizada	ou	o	uso	de	ideias,	dados	ou	métodos	

de	terceiros	sem	permissão	ou	reconhecimento	adequado;	
Plágio:	é	uma	forma	de	pirataria	que	envolve	o	uso	não	autorizado	ou	

imitação	da	linguagem	(figuras,	imagens	ou	tabelas)	e	pensamentos	de	
outros,	assim	como	a	representação	como	sua	própria	obra	original,	sem	
permissão	ou	reconhecimento	pelo	autor	da	fonte	desses	materiais.	

	
		O	plágio	geralmente	envolve	o	uso	de	materiais	de	outros,	mas	pode	se	
aplicar	à	duplicação	de	resultados	previamente	publicados	pelos	
pesquisadores	(isso	às	vezes	é	chamado	de	autoplágio	ou	publicação	
redundante).	



1952 REFERÊNCIAS 



Fonte: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753513002567 
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AUTOPLÁGIO 
 



	
Descrição	de	má	conduta	na	pesquisa	

  

Falsificação	e	fabricação	de	dados	
Fabricação:	invenção	de	registro	ou	relato	de	dados;	
Falsificação:	alteração	de	materiais	de	pesquisa,	equipamentos,	protocolos	

ou	relato	de	dados; 

Exemplos	



Gross manipulation of blots.  

Mike Rossner, and Kenneth M. Yamada J Cell Biol 
2004;166:11-15 

© 2004 Rockefeller University Press 



Gross manipulation of blots.  

Mike Rossner, and Kenneth M. Yamada J Cell Biol 
2004;166:11-15 

© 2004 Rockefeller University Press 



Manipulation of blots: brightness and contrast adjustments.  

Mike Rossner, and Kenneth M. Yamada J Cell Biol 
2004;166:11-15 

© 2004 Rockefeller University Press 



	
Descrição	de	má	conduta	na	pesquisa	

  

Maus	tratos	para	com	os	sujeitos	da	pesquisa	
Declaração	de	Helsinque	
Recomendações	nacionais	e	ins+tucionais	
Exemplos	de	maus	tratos:	

	•	Falha	em	obter	aprovação	de	um	conselho	de	avaliação	é+ca	antes	de	
iniciar	o	estudo.	•	Não	seguir	o	protocolo	aprovado	durante	a	realização	
do	estudo.	•	Ausência	ou	inadequação	do	consen+mento	informado	de	
sujeitos	humanos.	•	Maus	tratos	a	animais	de	laboratório.	•	Exposição	
de	sujeitos	a	danos	dsicos	ou	psicológicos	sem	informá-los	dos	riscos	em	
potencial.	•	Exposição	de	sujeitos	(ou	do	ambiente)	a	danos	porque	
prá+cas	ou	protocolos	de	pesquisa	não	atendem	a	padrões	aceitos	e/ou	
especificados.	•	Falha	em	manter	a	confidencialidade	dos	dados	
humanos	sem	consen+mento	específico	do	sujeito.	

 



	
Descrição	de	má	conduta	na	pesquisa	

  

O	que	fazer?	
Solicitar	os	dados	originais 

Disponível em: https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-
policies/sample-correspondence-for-an-editorial-office/request-for-original-data/ 



	
Descrição	de	má	conduta	na	pesquisa	

  

O	que	fazer?	
Modelos	de	encaminhamentos 

Disponível em: https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-
policies/sample-correspondence-for-an-editorial-office/sample-letters-organized-
subject/ 
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KROKOSCZ, Marcelo. Abordagens sobre o plágio nas melhores universidades dos cinco continentes e do Brasil. Revista Brasileira de Educação, v. 16, n. 48, p. 
745-768, set./dez. 2011.  
 



Órgãos	governamentais	para	enfrentamento	
	Mecanismos	governamentais	formais	existem	ou	estão	em	
desenvolvimento	na	Austrália,	Canadá,	China,	Dinamarca,	Finlândia,	
Alemanha,	Índia,	Noruega,	Polônia,	Suécia	e	Estados	Unidos.	 		

Ações	de	en+dades	privadas	são	desenvolvidas	na	Grã-Bretanha,	no	caso,	o	
COPE.	

 

	
Modelos	internacionais	para	responder	a	má	

conduta	na	pesquisa	

Exemplos	
The	European	Code	of	Conduct	for	Research	Integrity	
Office	of	Scien+fic	Integrity	(OSI),	parte	dos	United	States	NIH,	e	o	Office	of	

Scien+fic	Integrity	Review	(OSIR),	parte	do	Office	of	the	Assistant	
Secretary	for	Health.	Em	1992,	o	OSI	e	o	OSIR	fundiram-se	no	ORI.	

Danish	Commiuee	on	Scien+fi	c	Dishonesty	(DCSD)	
Research	Council	of	Norway	
Australian	Research	Integrity	Commiuee	
 



Definições	de	má-conduta	ao	redor	do	mundo	
As	universidades	e	ins+tuições	de	pesquisa	são	incen+vadas	a	desenvolver	

suas	próprias	definições,	desde	que	as	definições	e	os	processos	
contenham	elementos	exigidos	pelas	regulamentações	nacionais.	

	
O	COPE	define	má	conduta	como	“a	intenção	de	fazer	com	que	outros	

considerem	como	verdade	aquilo	que	não	é”.		
	
-  Fabricação	
-  Falsificação	
-  Plágio	
	
Além	desses	aspectos,	o	United	States	Public	Health	Service	(PHS),	que	

administra	seu	programa	de	integridade	através	do	ORI,	considera	que	a	
má	conduta	em	pesquisa	não	inclui	erros	honestos	ou	diferenças	de	
opinião. 

	
Modelos	internacionais	para	responder	a	má	

conduta	na	pesquisa	



MODELOS 
 



Os periódicos devem ter um processo claramente 
descrito para lidar com tais alegações, no entanto elas 
são levadas para a revista ou atenção do editor. 
Revistas devem levar a sério alegações de má conduta 
pré-publicação e pós-publicação. Políticas devem incluir 
como lidar com as denúncias dos denunciantes 

Políticas claras (que permitem transparência em torno 
de quem contribuiu para o trabalho e em quais 
condições) devem estar postas para requisições de 
autoria e contribuição bem como processos para 
gerenciar possíveis disputas. 
 

Os periódicos devem ter um processo claramente 
descrito para lidar com reclamações contra a revista, 
sua equipe, comitê editorial ou editora. 
 
 
 

Deve haver definições claras de conflitos de interesse e 
processos para lidar com conflitos de interesse de 
autores, revisores, editores, revistas e editoras, sejam 
identificados antes ou depois da publicação. 
 
 

Core practices são as políticas e práticas que os periódicos e editores precisam para 
atingir os mais altos padrões na ética de publicação. Nós incluímos casos com 
conselhos, orientações para o dia-a-dia, módulos de formação e eventos sobre 
questões atuais, para ajudar os periódicos e editores a cumprirem suas políticas. 



Os periódicos devem incluir políticas sobre 
disponibilidade de dados e incentivar o uso 
de diretrizes de relato e registro de ensaios 
clínicos e outros desenhos de estudo de 
acordo com a norma prática em sua área. 
 
 
 

A supervisão ética deve incluir, mas não está 
limitada a políticas sobre o consentimento para 
publicação, publicação sobre populações 
vulneráveis, conduta ética de pesquisa utilizando 
animais, conduta ética de pesquisa usando seres 
humanos, manipulação de dados confidenciais e 
de práticas de negócios / marketing. 

Todas as políticas sobre propriedade 
intelectual, incluindo direitos autorais e 
publicação de licenças, deve ser 
claramente descrito. Além do mais, 
quaisquer custos associados à publicação 
devem ser óbvios para autores e leitores. 
As políticas devem ser claras sobre o que 
conta como pré-publicação que impedirá 
avaliação. O que constitui plágio e 
publicação redundante / sobreposta deve 
ser especificado. 

Uma infra-estrutura bem descrita e 
implementada é essencial, incluindo o modelo de 
negócios, políticas, processos e software para a 
execução eficiente de uma revista editorial 
independente, bem como a gestão eficiente e 
capacitação de comitês e equipes editoriais. 
 
 
 
 

Todos os processos de revisão por pares 
devem ser descritos de forma transparente e 
bem gerenciado. Revistas devem fornecer 
treinamento para editores e revisores e ter 
políticas sobre diversos aspectos de 
avaliação por pares,  especialmente no que 
diz respeito à adoção de modelos de 
avaliação e processos para lidar com 
conflitos de interesse, recursos e disputas 
que podem surgir na avaliação por pares 

Os periódicos devem permitir o debate após a 
publicação, seja no site, através de cartas ao 
editor, ou de um moderador externo, como 
PubMed Commons ou PubPeer. Eles devem ter 
mecanismos de correção, avaliação ou retração 
de artigos depois da publicação 
 
 
 



Diretrizes oficiais 

 “[...] recomenda  que as instituições de ensino 
públicas e privadas brasileiras adotem políticas 
de conscientização e informação sobre a 
propriedade intelectual, adotando procedimentos 
específicos que visem coibir a prática do 
plágio” (2011) 

“[As instituições precisam] identificar e 
desestimular as práticas fraudulentas na 
pesquisa, e estimular a integridade na 
produção e publicação dos resultados de 
pesquisa.” (2011) 

“As instituições de pesquisa [...] são as 
responsáveis principais pela promoção 
de uma cultura de boa conduta 
científica entre os pesquisadores e 
estudantes.” (2011) 



Fo
nt

e:
 h

ttp
://

w
w

w
1.

fo
lh

a.
uo

l.c
om

.b
r/c

ie
nc

ia
/2

01
7/

04
/1

87
85

64
-fa

pe
sp

-b
lo

qu
ea

ra
-v

er
ba

-d
e-

in
st

itu
ic

ao
-

qu
e-

na
o-

ad
ot

ar
-m

ed
id

as
-a

nt
ip

la
gi

o.
sh

tm
l 

26.04.2017 





Inves+gação	
Noruega:	“Todo	o	desvio	grave	das	prá+cas	é+cas	de	pesquisa	aceitas	ao	

propor,	executar	e	relatar	a	pesquisa.”	Inclui	(1)	fabricação	e/ou	
falsificação	de	resultados,	(2)	plágio	de	dados	ou	ar+gos,	(3)	seleção	
proposital	ou	retenção	de	resultados	para	publicação	quando	estes	são	
relevantes	para	a	conclusão,	(4)	uso	indevido	de	métodos	esta3s+cos	ou	
outros,	(5)	negligência	intencional	ou	grave	na	retenção	de	detalhes	em	
métodos,	(6)	lista	errônea	de	autores,	(7)	apresentação	errônea	de	
pesquisas	por	outros	pesquisadores,	(8)	apresentação	de	pesquisa	ao	
público	em	geral	sem	publicação	cien3fica	e	(9)	publicação	duplicada	
inaceitável.		

Austrália:	u+liza	a	definição	textual	do	ORI,	com	uma	frase	adicional	que	se	
refere	a	autoria	imprópria	(fantasma,	honorária,	além	do	não	
reconhecimento	da	contribuição	de	cien+stas	juniores). 

	
Modelos	internacionais	para	responder	a	má	

conduta	na	pesquisa	



Sanções	
Cartas	de	censura	de	um	superior	acadêmico	
Proibição	de	recebimento	de	financiamentos	
Devolução	de	bolsas	
Perda	de	licença	profissional. 

	
Modelos	internacionais	para	responder	a	má	

conduta	na	pesquisa	

Confidencialidade	de	envolvidos	
O	ORI	divulga	amplamente	os	nomes	daqueles	que	julga	culpados	de	má	

conduta;	os	relatórios	completos	das	suas	inves+gações	e	as	
inves+gações	de	universidades	que	lhes	foram	fornecidas	estão	
disponíveis	com	informações	limitadas.	Em	contrapar+da,	a	Na+onal	
Science	Founda+on		não	fornece	os	nomes	dos	indivíduos	culpados,	os	
quais	são	removidos	dos	seus	relatórios.	Da	mesma	forma,	o	Danish	
Commiuee	on	Scien+fic	Dishonesty	não	publica	os	nomes	de	cien+stas	
que	tenham	come+do	má	conduta	cien3fica. 
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Por	que	um	manuscrito	pode	ser	considerado	suspeito	
•	Manipulação	de	imagem.		
•	Reconhecimento	do	texto	ou	dos	dados	de	uma	submissão	anterior	(ainda	

não	publicada).		
•	Alegações	de	outras	fontes,	incluindo	coautores	e	outros	colegas.		
•	Dados	duvidosos.		
•	As	partes	envolvidas	na	avaliação	reconhecem	o	seu	próprio	trabalho.		
•	As	partes	envolvidas	na	avaliação	reconhecem	texto	ou	dados	recorrentes	

na	revisão	da	literatura.		
•	Pesquisa	do	Google	em	partes	do	texto.		
•	Triagem	de	plágio	u+lizando	so}ware	de	detecção. 

	
Relatórios	de	manuscritos	suspeitos	



Como evitar? 

•  iThenticate 
•  Write-Check 
•  Turnitin 
•  Glatt 
•  EVE 
•  Plagiarism-Finder 
•  e outros... 
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•  Utilidade corretiva / coercitiva 
•  Alcance limitado 
•  Custo elevado 
•  Utilização precária 
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USO DE SOFTWARE 



Quem	pode	no+ficar	sobre	um	manuscrito	suspeito	
•	Editores.		
•	Pareceristas.		
•	Autores.		
•	Coautores.		
•	Colegas	descontentes.		
•	Observadores	(terceiros).		
•	Equipe	editorial.		
•	Agências	federais.	
•	Fontes	anônimas. 

	
Relatórios	de	manuscritos	suspeitos	



CONTROLE 
SOCIAL 



páginas nas quais foram encontrados plágios  
páginas com plágio de várias fontes  

páginas nas quais nenhum plágio foi encontrado até agora 
o índice (páginas 1-14) e as notas (página 408) 
não foram incluídos no cálculo da porcentagem  





O	que	fazer	quando	a	má	conduta	é	alegada?	
•	Precaução	e	ponderação.		
•	Usar	linguagem	clara	e	não	acusatória.	
•	Estabelecer	prazos	para	esclarecimentos.		
•	Suspender	a	avaliação	(no+ficar	claramente	os	par+cipantes	de	que	foi	

suspensa).		
•	Rever	as	acusações	internamente	para	determinar	se	há	razões	para	

prosseguir	com	a	alegação.		
•	Se	a	alegação	for	considerada	válida,	o	editor	pode	no+ficar	outras	

pessoas.	
 

	
Relatórios	de	manuscritos	suspeitos	



A	quem	o	periódico	deve	no+ficar	sobre	suspeição?	
•	O	autor	principal	(orientação	do	COPE)	
•	Todos	os	autores	(orientação	do	ICMJE)		
•	A	ins+tuição	que	emprega	o(s)	autor(es).		
•	O	financiador	do	estudo.		
•	Uma	agência	com	jurisdição	sobre	a	inves+gação	da	questão	(por	exemplo,	

o	ORI). 

	
Relatórios	de	manuscritos	suspeitos	



O	que	fazer	se	a	resposta	do	autor	da	submissão	não	for	
sa+sfatória?	

•	Ponderar	a	possibilidade	e	no+ficar	a	ins+tuição	
•	No+ficar	a	ins+tuição	para	averiguação	e	sanção	
•	Instruir	o	autor	para	cancelar	a	submissão	(transferência	de	problema)		

	
Relatórios	de	manuscritos	suspeitos	

Quem	inves+ga	alegações	de	Má	Conduta?	
•	Limitações:		

		-	Falta	de	acesso	aos	materiais	e	recursos	de	inves+gação	
		-	Ausência	de	polí+cas	ou	diretrizes	para	inves+gações	
		-	Falta	de	experiência	

•	Considerar	apoio	jurídico	
	



Lidando	com	acusações	de	fontes	anônimas	
O	COPE	da	NIH	afirma	que	“para	apresentar	uma	denúncia	formal,	as	

alegações	de	má	conduta	em	pesquisa	devem	ser	feitas	por	escrito	e	
conter	detalhes	suficientes	para	tornar	clara	a	natureza	da	a+vidade,	
bem	como	uma	descrição	dos	fatos,	eventos	e	circunstâncias	que	
levaram	à	alegação.			

Se	as	acusações	são	anônimas,	porém	apoiadas	por	fortes	evidências,	como	a	
prova	de	que	os	ar+gos	foram	plagiados,	indicado	por	comparações	com	
outros	trabalhos	em	uma	base	de	dados	pública,	é	possível	para	
editores/corpo	editorial	corroborar	a	má	conduta.	

Os	editores	podem	ser	impedidos	de	no+ficar	os	autores	e	de	impor	as	
sanções	se	os	endereços	es+verem	desatualizados,	os	autores	forem	
falecidos	ou	não	puderem	mais	ser	localizados.	

	
Relatórios	de	manuscritos	suspeitos	
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Questão	delicada	
•  É	da	maior	importância	que	os	autores	de	um	manuscrito	compreendam	

quais	manipulações	de	dados	de	imagem	são	consideradas	aceitáveis.	
•  Recomenda-se	que	os	autores	relatem	como	os	dados	da	imagem	foram	

manipulados,	mesmo	que	as	manipulações	sejam	consideradas	
aceitáveis,	ou	informem	caso	os	dados	não	tenham	sido	manipulados	

•  Os	pareceristas	precisam	de	experiência	adequada	para	avaliar	de	forma	
crí+ca	e	constru+va	a	qualidade	e	originalidade	das	imagens	associadas	a	
um	determinado	manuscrito	

•  Os	editores	têm	a	responsabilidade	de	avaliar	de	forma	independente	as	
imagens	com	base	em	sua	própria	avaliação	e	nos	dados	fornecidos	pelos	
pareceristas,	sendo	necessário	ques+onar	os	autores	e	solicitar	
informações	adicionais	conforme	necessário	

 

	
	

Imagens	digitais	e	má	conduta	
	



Tipos	de	manipulação	
•  Manipulação	inadequada:	refere-se	ao	ajuste	da	imagem	que	viola	as	

diretrizes	estabelecidas,	mas	não	afeta	a	interpretação	dos	dados.	Ex.:	
ajustes	de	brilho/contraste;	união	de	imagens	diferentes	em	uma	

•  Manipulação	fraudulenta:	refere-se	ao	ajuste	de	imagem	que	afete	a	
interpretação	dos	dados.	Os	exemplos	incluem	a	eliminação	de	uma	
banda	de	um	gel	para	“fixar”	um	controle	nega+vo	que	não	funcionou	ou	
a	adição	de	uma	banda	a	um	gel	para	indicar	a	presença	de	produto	que,	
na	verdade,	não	estava	lá.	

 

Os	editores	têm	a	responsabilidade	de	definir	diretrizes	para	os	autores	sobre	o	
tratamento	adequado	de	imagens.	Diretrizes	claras	são	importantes,	porque	
certo	nível	de	manipulação	de	imagem	é	aceito	(por	exemplo,	corte	ou	ajuste	
limitado	de	brilho	e	contraste).	Os	autores	devem	ter	em	mente	o	limite	entre	a	
manipulação	aceitável	e	a	inaceitável.	

	
	

Imagens	digitais	e	má	conduta	
	



Diretrizes	básicas	(Rockfeller	University	Press)	
•  Nenhum	recurso	específico	em	uma	imagem	pode	ser	aprimorado,	

obscurecido,	movido,	removido	ou	introduzido.	
•  Os	ajustes	de	brilho,	contraste	ou	equilíbrio	de	cores	são	aceitáveis	se	

forem	aplicados	a	toda	a	imagem	e	desde	que	não	obscureçam,	
eliminem	ou	deturpem	qualquer	informação	presente	no	original.	

•  O	agrupamento	de	imagens	de	diferentes	partes	do	mesmo	gel	ou	de	
diferentes	géis,	campos	ou	exposições	deve	ser	explicitado	pela	
disposição	da	figura	(por	exemplo,	linhas	divisórias)	e	no	texto	da	
legenda	da	figura.	

•  Se	os	dados	originais	não	puderem	ser	produzidos	por	um	autor	quando	
solicitado,	a	aceitação	do	manuscrito	pode	ser	revogada.	
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Procedimentos	para	lidar	com	violações		
•  Exame	de	arquivos	de	imagem.	
•  Obtenção	de	dados	originais.	
•  Gerenciamento	de	má	conduta.	
•  Revogação	do	aceite	do	trabalho.		
•  Adoção	de	polí+ca	para	denúncias	de	má-conduta	
•  Leuer	of	Assurance	

	
Imagens	digitais	e	má	conduta	
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Tratando	inves+gação	por	terceiros	sobre	má	conduta	
	
 



Processos	e	Considerações	
	Questões	gerais	que	um	editor	deve	considerar	ao	abordar	uma	
correção:	

•  Qual	é	a	natureza	do	pedido	de	correção?	
•  Quem	faz	o	pedido?	
•  Quem	escreve	a	correção?.		
•  Que	formulação	deve	ser	usada	para	a	correção?	
•  Quando	a	correção	deve	ser	publicada?	
•  Quando	um	ar+go	retratado	deve	ser	removido	de	um	site?	
•  Quando	é	aceitável	alterar	a	versão	HTML	do	ar+go	publicado?	
•  Existe	uma	norma	de	limitação	para	a	publicação	de	erratas	e/ou	

retratações?	
•  Os	mesmos	(ou	diferentes)	autores	podem	republicar	os	resultados	de	

um	ar+go	que	foi	retratado	por	fraude	ou	por	um	simples	erro?	
 

	
Correção	da	literatura	



Definições	
“Expressões	de	preocupação”:	é	um	aviso	de	publicação	geralmente	feito	por	

um	editor	a	fim	de	chamar	atenção	a	possíveis	problemas,	embora	não	
produza	o	mesmo	efeito	de	retratar	ou	corrigir	um	ar+go.		

	
	Errata:	aponta	correções	para	uma	parte	pequena	e	isolada	de	um	ar+go	
mediante	outra	forma	mais	confiável	(nomes	de	autor	e	3tulos).	

	
Retratações:	referem-se	a	um	ar+go	na	sua	totalidade,	o	que	resulta	de	um	

erro	generalizado,	pesquisa	não	reprodu3vel,	má	conduta	cien3fica	ou	
publicação	duplicada.	
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Exemplos	de	correção	da	literatura:	Expressão	de	preocupação	
 

Correção	da	literatura	

CELL BIOLOGY. “Expressão de Preocupação” Editorial: Os editores expressam uma nota de 
preocupação com relação ao artigo “Preferential repair of ionizing radiation-induced damage in the 
transcribed strand of an active human gene is defective in Cockayne syndrome,” de Steven A. Leadon e 
Priscilla K. Cooper, que aparece na edição 22, de 15 de novembro de 1993, do Proc. Natl. Acad. Sci. 
USA (90, 10499–10503). Um comitê ad hoc da Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill 
(UNC) concluiu que os resultados publicados pelo Dr. Steven A. Leadon, antigo professor de 
Radiologia Oncológica na School of Medicine da UNC, que são baseados em seus ensaios de 
anticorpo monoclonal para o reparo acoplado à transcrição (TCR), não são confiáveis, a menos que 
exista uma verificação independente. Depois de analisar as anotações de laboratório, o comitê de 
investigação não pôde confirmar se quantidades iguais de DNA foram carregados em faixas de gel que 
foram então testadas para TCR. O comitê concluiu que o reparo preferencial da cadeia de DNA 
transcrita não era suportado por fotografias disponíveis de géis corados com brometo de etídio. O 
comitê concluiu ainda que o Dr. Leadon foi o único responsável, pelo menos nos últimos 7 anos, pela 
etapa do ensaio que determinou o carregamento das faixas de gel. Além disso, na opinião do comitê da 
UNC, esse carregamento enviesado foi deliberado e feito sem o conhecimento de outros cientistas em 
seu laboratório ou de seus colaboradores. Como consequência desta investigação, o comitê da UNC 
solicitou que o PNAS avaliasse os resultados do trabalho citado acima, que depende criticamente, mas 
não exclusivamente, do ensaio de TCR do Dr. Leadon. 



Exemplos	de	correção	da	literatura:	Expressão	de	preocupação	
 

Correção	da	literatura	

Investigamos o assunto e estamos preocupados com a validade dos resultados. Não sabemos de 
nenhuma verificação independente dos dados nas figuras publicadas. Portanto, consideramos razoável 
que a comunidade científica veja com extrema cautela os resultados desses ensaios no artigo do 
PNAS. Os editores enfatizam que nosso ceticismo não se estende à validade do TCR, que tem sido 
amplamente corroborado por outros experimentos. O coautor S.A.L. não concorda com esta avaliação 
e “expressão de preocupação”. Embora a coautora P.K.C. não possa, até o momento, contestar a 
preocupação declarada acerca dos dados do TCR, ela atesta que as conclusões do artigo são válidas, 
com base em trabalhos subsequentes em vários laboratórios, incluindo o seu próprio. (Nicholas R. 
Cozzarelli, Editor-chefe) 



Exemplos	de	correções	da	literatura	
 

Correção	da	literatura	



Exemplos	de	correções	da	literatura	
 

Correção	da	literatura	



Exemplos	de	correção	da	literatura:	Errata	
 

Correção	da	literatura	







Exemplos	de	correção	da	literatura:	Retratação	parcial	
 

Correção	da	literatura	

Em nosso relato de 23 de outubro de 
2009, “Detection of an Infectious 
Retrovirus, XMRV, in blood cells of 
patients with chronic fatigue 
syndrome” (1), dois dos coautores, 
Silverman e Das Gupta, analisaram 
amostras de DNA de pacientes com 
síndrome da fadiga crônica (SFC) e de 
controles saudáveis. Um reexame feito 
por Silverman e Das Gupta das 
amostras que usaram revela que 
algumas das preparações de DNA das 
células mononucleadas sanguíneas 
periféricas (CMSP) da SFC estão 
contaminadas por um plasmídeo de 
DNA XMRV (2). As figuras e tabela a 
seguir foram baseadas nos dados 
contaminados: 





Correção	da	literatura	

Science está retratando totalmente o relatório “detecção de um retrovírus infeccioso, XMRV, nas células do 
sangue de pacientes com síndrome da fadiga crônica” (1). Múltiplos laboratórios, incluindo os dos autores 
originais (2), não conseguiram detectar com segurança vírus relacionados ao vírus da leucemia murina 
xenotrópica (XMRV) ou outros vírus relacionados à leucemia murina (MLV) em pacientes com síndrome da 
fadiga crônica (CFS). Além disso, há evidências de um controle de qualidade insatisfatório em vários 
experimentos específicos do Relatório. Figura 1, tabela S1 e fig. S2 foram retratados pelos autores (3). Em 
resposta às preocupações expressas sobre a Figura 2C [resumida em (4)], os autores reconheceram à 
Science que omitiram informações importantes da legenda deste painel de figuras. Especificamente, eles 
falharam em indicar que as células mononucleares do sangue periférico derivadas de pacientes com SFC 
(PBMCs) mostradas na Fig. 2C foram tratadas com azacitidina, bem como fito-hemaglutinina e 
interleucina-2. Isto estava em contraste com as amostras CFS mostradas nas Figs. 2A e 2B, que não tinham 
sido tratados com azacitidina. 
 
Dadas todas essas questões, a Science perdeu a confiança no Relatório e na validade de suas conclusões. 
Notamos que a maioria dos autores concordaram em princípio em retratar o Relatório, mas não 
conseguiram concordar com a redação da declaração. É opinião da Science que uma retratação assinada 
por todos os autores é improvável de acontecer. Estamos, portanto, retratando editorialmente o Relatório. 
Lamentamos o tempo e os recursos que a comunidade científica dedicou às tentativas malsucedidas de 
reproduzir esses resultados. 
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Tratando	inves+gação	por	terceiros	sobre	má	conduta	
 



Mídia	
	Declaração	de	que	tais	casos	não	são	discu+dos	na	mídia	Divulgações	
enviesadas	e	distorcidas	

•  Em	caso	de	atendimento	ao	pedido	de	informações,	solicitar	que	o	
jornalista	encaminhe	suas	perguntas	por	escrito	

•  Deve-se	lembrar	que	a	resposta	pode	ser	citada	em	matérias	jornalís+cas	
subsequentes 

Tratando	inves+gação	por	terceiros	

Aconselhamento	legal 		
•  Ponderar	atendimento	às	exigências	de	advogados	
•  Assessoria	jurídica	
•  Desenvolver	polí+cas	para	condução	de	li3gios 

Agências	 		
São	as	ins+tuições	que	empregam	e/ou	financiam	os	cien+stas	que	têm	a	

responsabilidade	principal	de	conduzir	inves+gações	sobre	alegações	de	
má	conduta.	



” 
Muito 
Obrigado! 
 
Marcelo Krokoscz 
 
Contatos: 
marcelok@fecap.br 
marcelix@usp.br 
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