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Potênciais conflitos de interesse
• Honorários Recebidos por Aulas Médicas: 

Boehringer/BMS/MSD/Roche/Janssen/Novartis/Astellas/Pfiser/Merk Serono

• Apoio para participação de congressos/eventos de educação médica: 

BMS/MSD/Roche/Astellas/Janssen/Sanofi/Merk/Pfiser

• Participação em Advisory Board: BMS/Merck Serono/MSD/Roche/Jassen



Contexto

• As doenças oncológicas são a 2º causa de morte no Brasil.
• A incidência da maioria dos tumores vem aumentando.
• Os custos do tratamento cada vez mais altos.
• Os potenciais efeitos colaterais.



MBE x MBV

• MBE        Julgamento de Valor
Comprovar a eficácia                                      Avaliar os desfechos na prática
Estudos Clínicos                                               Comparar eficácia, danos e custos
Avalição de desfechos matemáticos            Entender desejos do paciente
Geralmente dicotômico                                  Conceito mais amplo



Principais desfechos
• Sobrevida Global(SG)
• Sobrevida Livre de Progressão(SLP)
• Sobrevida Livre de Doença(SLD)
• Tempo Para Progressão(TPP)
• Taxa de Resposta Objetiva(TRO)
• Sobrevida livre de metastáses(SLM)
• Qualidade de Vida.



To P or Not to P
• P< 0,05= estatísticamente significativo

• Será que p=0,047 é             p=0,052?







DIFERENÇA MÉDIA DE 
TEMPO DE 57 SEGUNDOS

P=0,0001



MBE. O ideal 



Importância do Paciente
• O principal interessado no desfecho.
• Crença na atualização e na solidez científica dos médicos.
• Será que gostariam de saber sobre como a maioria dos médicos se 

atualizam?
• O que querem os pacientes?
-Viver mais
-Viver melhor



N Engl J Med 2016;375:2246-54



Conclusão
• Medicina Baseada em Valores
-qualidade de vida
-importância prática dos potenciais benefícios
-riscos envolvidos
-custos para o paciente e sociedade
-custo efetividade



Obrigado!!!

vinicius.conceicao@sonhe.med.br
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