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Interesse
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a esta apresentação
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Agenda

Importância da busca pela verdade

O tripé da avaliação crítica

PICOTT

Validade interna

Importância dos resultatos

Aplicabilidade e Validade externa
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Definimos o que queremos

Ou o que precisamos
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Problema
População

Resultado

Metodologia

Aplicabilidade

“Uma boa decisão é 
baseada em 
conhecimento, não em 
números.”

Plato

“A verdade está no 
mundo à nossa volta.”

Aristóteles



O tripé da avaliação crítica

Validade

Eu posso confiar nos resultados?

OU, os resultados traduzem a realidade?

Importância

Sendo verdadeira, a informação é clinicamente importante?

A informação nova representa algum benefício para os pacientes?

Aplicabilidade

Eu posso aplicar estas informações aos meus doentes?

Viabilidade social, econômica, geográfica, cultural, etc.
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PICOTT

P: população

I: intervenção

C: comparação

O: desfecho

T: tipo de questão

T: tipo de estudo
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PICOTT

P: população

I: intervenção

C: comparação

O: desfecho

TT: tipo de questão, tipo de estudo

Estudos sobre tratamento ...
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PICOTT

P: população

I: intervenção

C: comparação

O: desfecho

TT: tipo de questão, tipo de estudo
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ECOG 0-1 / PS 70%



PICOTT

P: população

I: intervenção

C: comparação

O: desfecho

TT: tipo de questão, tipo de estudo
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20 vs 25mg/m²



PICOTT

P: população

I: intervenção

C: comparação

O: desfecho

TT: tipo de questão, tipo de estudo
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Tratamento padrão à época: sunitinibe / outras



PICOTT

P: população

I: intervenção

C: comparação

O: desfecho

TT: tipo de questão, tipo de estudo
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45 meses: PFS



PICOTT

P: população

I: intervenção

C: comparação

O: desfecho

TT: tipo de questão, tipo de estudo
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Ph2 promising, Ph3 negative



Validade

Randomização

A chance de um paciente entrar no grupo controle ou no 
experimental deve ser “justa”

Garantia de grupos homogêneos

Avaliar o método de randomização

Geração de números randômicos

Centralizada
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Validade

As amostras nem sempre são iguais

As coortes de estudos diferentes podem ter diferentes riscos 
iniciais (erro aleatório ou sistêmico)

Exemplo: quimioterapia em altas doses e TMO adjuvante para 
pacientes com câncer de mama de alto risco

Estudos não randomizados (controles históricos)

RRR 50% (mortalidade)

RRR 70% (recaída)

4 RCTs negativos
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Validade

As amostras nem sempre são iguais

As coortes de estudos diferentes podem ter diferentes riscos 
iniciais (erro aleatório ou sistêmico)

Exemplo: quimioterapia em altas doses e TMO adjuvante para 
pacientes com câncer de mama de alto risco

Estudos não randomizados (controles históricos)

RRR 50% (mortalidade)

RRR 70% (recaída)

4 RCTs negativos
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Validade

Mascaramento da alocação

Impede direcionamento para determinado grupo da randomização

Imprevisibilidade para o braço de randomização

Impede viés de inclusão/exclusão após a randomização

Envelope para randomização em laparoscopia
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Validade

Há perdas de mais de 10% dos pacientes?

Os pacientes foram mantidos no grupo em que 
foram alocados?

Análise por intenção de tratamento (ITT)

Análise “por protocolo” – desbalança a 
randomização

Preferível quando estudos de não-
inferioridade
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Validade
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Validade
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Mascaramento do avaliador

Lâminas, exames radiológicos sem viés

Duplo-mascaramento é ainda melhor (pacientes e médicos)

Nem sempre factível

Co-intervenção

Avaliação de efeitos colaterais

Suspensão precoce de tratamento supostamente menos eficaz



Validade
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Validade
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Validade
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O grupo controle era adequado?

Foi usado um grupo controle sabidamente mais fraco?

estudo ZEBRA (Zol+Tam vs TMX)

Pazopanibe vs Placebo?



Validade
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Tamanho amostral, poder do estudo

Desfecho escolhido, tempo de observação, critérios para censura

Premissas estatísticas

às vezes baseadas em séries retrospectivas

Análises interinas de eficácia ou futilidade – aumenta o risco de erro

“consumo” do alfa, tem de ser levado em conta no planejamento

desenhos adaptativos (bayesianos)

Ajustes para cross-over

Análise de subgrupos



Definimos o que queremos

Ou o que precisamos
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Problema
População

Resultado

Metodologia

Aplicabilidade

“Uma boa decisão é 
baseada em 
conhecimento, não em 
números.”

Plato

“A verdade está no 
mundo à nossa volta.”

Aristóteles



O tripé da avaliação crítica

Validade

Eu posso confiar nos resultados?

OU, os resultados traduzem a realidade?

Importância

Sendo verdadeira, a informação é clinicamente importante?

A informação nova representa algum benefício para os pacientes?

Aplicabilidade

Eu posso aplicar estas informações aos meus doentes?

Viabilidade social, econômica, geográfica, cultural, etc.
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A importância dos resultados
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Resultado

O resultado aferido:
(1) é “estatisticamente significativo” – análise com a validade interna
(2) é relevante para os pacientes?
(3) a magnitude do benefício é relevante?



A importância dos resultados
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Resultado

O resultado aferido:
(1) é “estatisticamente significativo” – análise com a validade interna
(2) é relevante para os pacientes?
(3) a magnitude do benefício é relevante?



Objetivos do Tratamento

F List MA et al. Journal of Clinical Oncology 18, no. 4 (February 2000) 877



Resultados

Desfechos

Dicotômicos vs Tempo-para evento

Desfechos combinados

Diferença/razão de risco vs medidas de 
tendência central
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Resultados
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Definimos o que queremos

Ou o que precisamos
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Problema
População

Resultado

Metodologia

Aplicabilidade

“Uma boa decisão é 
baseada em 
conhecimento, não em 
números.”

Plato

“A verdade está no 
mundo à nossa volta.”

Aristóteles



O tripé da avaliação crítica
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Aplicabilidade

Barreiras governamentais

NCIC, NICE, EMA, FDA, ANVISA, ANS, SUS

Barreiras econômicas

Validade Externa

capacidade de generalizar os resultados dos estudos para a minha 
população

critérios de seleção (selecionados vs mundo real)
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Aplicabilidade

Complexidade de execução
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A palavra é: ceticismo
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