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Conflito de interesses

De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1595/2000 e  Resolução da Diretoria 
Colegiada da ANVISA nº 96/2008, eu declaro que:

 Pesquisa Clínica – Como investigador: Jansen, BMS, Roche, Takeda, Tesaro, Pesaro, Clovis, AZD, MSD, 
Merck, Pfizer, Novartis, Puma

 Apresentações Científicas – Como palestrante: Roche, BMS, Novartis, AZD

 Atividades de Consultoria – Como membro de Advisory Boards: Roche, BMS, AZD

 Proprietário de ativos em bolsa de valores – Novartis, Janssen e Foundation One

.

Meus pré-requisitos para participar destas atividades são o intercâmbio científico, a 
autonomia do pensamento científico, a independência de opinião e a liberdade de expressão, 
aspectos estes respeitados pela organização do evento.



O que criticar? Como?

Válido
• Entendo e acredito que a 

metodologia é robusta?

Útil
• O braço controle era atual e 

adequado?

Aplicável
• Consigo oferecer ao meu paciente?

adaptado de: https://www.cebm.net/2014/06/critical-
appraisal/ acessado em 03.04.19



Situações interessantes
Estudos não

randomizados
Desfechos

intermediários



Abaixo a 
ditadura de 
estudos 
randomizados

adaptado de: getty images acessado em 03.04.19



Abaixo a ditadura de estudos randomizados

adaptado de: getty images acessado em 03.04.19; adaptado de: 
https://www.cebm.net/2014/06/critical-appraisal/ acessado em 03.04.19



Estudo tudo ou nada em oncologia?

Halsted W in: Ann Surg. 1907 Jul; 46(1): 1

Muda a história natural da doença:
estudos cirúrgicos retrospectivos
platina em germinativo (phII)



All or none: PD-1/PD-L1 em bexiga refratário?

N = 95
50% em 3ª linha
Duração de resposta 22 meses (2,8 a >41,0 meses)

Petrylak D et al in: Jama Oncol 2018;4(4):537



All or none: PD-1/PD-L1 em bexiga refratário?

Adaptado de https://www.fda.gov/drugs/informationondrugs/approveddrugs/ucm612484.htm; 
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-restricts-use-keytruda-tecentriq-bladder-cancer



Situações interessantes

Estudos não
randomizados

Surrogate 
outcomes 

(desfechos
intermediários)



Surrogate: desfecho substituto

Adaptado de fda..gov/forpatient/approvals/fas/ucm405445.htm

“Usado como substituto para um desfecho clínico relevante” (FDA)
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Validação externa:

• Tratamento impacta na Sobrevida;

• Tratamento impacta no Surrogate;

• Surrogate associado a sobrevida;

• Ganho em sobrevida trazida pelo 

tratamento é visto no Surrogate.



Sobrevida livre de metástase (MFS) & Sobrevida global 
em câncer de próstata

Xie W et al in: J Clin Oncol 2017 Sep 20; 35(27):3097
Ann Oncol 2015 Oct; 26(10): 2012

Validação externa:

 Tratamento impacta na Sobrevida;

 Tratamento impacta no Surrogate;

 Surrogate associado a sobrevida;

 Ganho em sobrevida trazida pelo 

tratamento é visto no Surrogate.



Surrogate: MFS e apalutamida

Smith M et al in: N Engl J Med. 2018 Apr 12;378(15):1408



MFS, sobrevida global e apalutamida

Smith M et al in: N Engl J Med. 2018 Apr 12;378(15):1408
Xie W et al in: J Clin Oncol 2017 Sep 20; 35(27):3097

Ann Oncol 2015 Oct; 26(10): 2012

Validação externa:

Tratamento impacta na Sobrevida;

 Tratamento impacta no Surrogate;

 Surrogate associado a sobrevida;

 Ganho em sobrevida trazida pelo 

tratamento é visto no Surrogate.



MFS, sobrevida global e apalutamida

Smith M et al in: N Engl J Med. 2018 Apr 12;378(15):1408
Xie W et al in: J Clin Oncol 2017 Sep 20; 35(27):3097

Ann Oncol 2015 Oct; 26(10): 2012

 Correlação MFS-OS é 0.91;

 Se hazard ratio de MFS < 0.7:

Muito provável haver ganho em 

sobrevida global.



MFS, sobrevida global e apalutamida

Smith M et al in: N Engl J Med. 2018 Apr 12;378(15):1408
Xie W et al in: J Clin Oncol 2017 Sep 20; 35(27):3097

Ann Oncol 2015 Oct; 26(10): 2012

 Correlação MFS-OS é 0.91;

 Se hazard ratio de MFS < 0.7:

Muito provável haver ganho em 

sobrevida global.



Mensagens finais (1)

• Há desfechos intermediários confiáveis em próstata?
• Alguns;
• Mas são exigentes (hazard ratio < 0.70 para MFS).

• MFS é desfecho intermediário e temporário:
• Confirmação de benefício em sobrevida global;
• Outras linhas de tratamento posteriores podem alterar esta 

correlação



Mensagens finais (2)

• Há estudo tudo ou nada em bexiga?
• PD-1/PD-L1 revolucionou tratamento para uma fração de 

pacientes;
• Mas, benefício é restrito menos prolongado



Obrigado!

joao.lima@accamargo.org.br
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