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RESUMO

Este trabalho teve por finalidade conhecer a participação da iniciativa privada em projetos de 
educação continuada e congressos organizados pela Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Clínica Médica e Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia, com objetivo de aferir se estas sociedades poderiam organizar eventos 
e demais projetos sem o patrocínio externo e saber se as empresas que apóiam financeiramente 
tais atividades interferem na sua elaboração. A coleta de dados foi feita através de uma entrevista 
semi-estruturada aberta com os presidentes das três sociedades médicas. Os achados mostram 
que as instituições pesquisadas não poderiam arcar com os custos dos projetos de educação 
continuada sem o patrocínio das empresas farmacêuticas, e que 65% dos projetos desenvolvidos 
são integralmente financiados pelas mesmas. Outro dado importante é que a iniciativa privada não 
influencia o conteúdo científico dos projetos que patrocinam ou congressos dos quais participam, 
cabendo integralmente às entidades médicas pesquisadas a definição dos temas e autores.
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ABSTRACT

This paper intended to study the private-sector involvement in continuing education issues and also in 
congresses organized by the Brazilian Federation of the Associations of Gynecology and Obstetrics, 
Brazilian Society of Medical Clinic and Brazilian Society of Orthopedics and Traumatology. The study 
aimed to verify whether such entities could, without using external sponsorship, organize events and 
other projects with the purpose of keeping their members updated, and find out whether the companies 
financially supporting such activities would interfere in the development of those events. Data were 
collected through an open semistructured enquiry with the presidents of three medical societies. 
The findings showed that the research institutions would not be able to bear the costs of continuing 
education without the sponsorship of pharmaceutical companies, since 65% of the projects developed 
are totally financed by these entities. Another important finding was that the private sector does not 
influence the scientific contents of the projects sponsored by them or of the congresses they participate 
in, and the medical entities enquired are fully in charge of defining both the themes and authors.
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