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Declaração de Conflitos de Interesse

Categorias de Potencial Conflito de Interesse Industria

Patrocínio de transporte e/ou hospedagem em Congresso Pfizer

Patrocínio de transporte e/ou hospedagem em Congresso Roche

Produção de material científico patrocinado pela Industria Boehringer

Recomendação 1595/2000 do Conselho Federal de Medicina
Resolução RDC 102/2000 da ANVISA







Introdução
• Identificação da melhor evidência disponível



Introdução

Validade

Relevância

Aplicabilidade
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Validade do estudo
• Efeito de confusão influenciando o resultado?

• Estudo randomizado x observacional

• O resultado decorre do acaso (significância estatística)?
• Erro aleatório e erro sistemático 

• A conclusão baseada no resultado do desfecho primário ou secundário?
• Análise de um desfecho primário 

• Há viés de mensuração?
• Mascaramento

• Há viés de tratamento ? 
• Intenção de tratar? cross-over acentuado?



Relevância dos resultados
• Para justificar um tratamento é necessário ser relevante

• Definir a natureza de pergunta
• Estudos sobre testes diagnósticos (sensibilidade e especificidade)
• Estudos terapêuticos e prognósticos 

• Desfecho analisado
• Hierarquia

• Benefício clínico 
• Estatisticamente significante e clinicamente significante

• Magnitude do benefício
• Guiar a tomada de decisão ( custos, inconvenientes e riscos da terapia)



Resultados clinicamente relevantes?
• Redução do risco relativo

• Avaliar o efeito intrínseco do tratamento
• Mensuração do benefício relativo

• Hazard Ration

• Redução do risco absoluto
• Depende da terapia e do risco basal do paciente
• Mais adequado para avaliação de relevância

• Aumento da mediana de sobrevida

• Aumento de sobrevida em x anos



Magnitude de resposta



Magnitude de resposta
• Number Needed to Treat 

• 1/Redução do risco absoluto
• Validação quantitativa do grau de redução do desfecho

• Valor prático é quantificar o benefício e o malefício, aprimorando nossa 
capacidade de decisão clínica

• A maioria dos artigos não trazem o cálculo do NNT



Moore MJ et al. J Clin Oncol. 2007 

Estudo randomizado/ Multicêntrico
Fase III
N 569

ITT
Objetivo primário: Sobrevida global





Diferença na sobrevida mediana: 
0,33 meses

Diferença na sobrevida em 6 
meses: 1%

Diferença na sobrevida em 1 ano: 
4%

Diferença na sobrevida em 2 anos: 
0%

Moore MJ et al. J Clin Oncol. 2007 



Avaliação do desfecho 

• Toxicidades: Sunitibine x placebo 
Grau 3 48.4% x 15,8%                 
Grau 4 12.1% x 3,6%

6,8 anos

5,6 anos

Ca renal células claras ressecados alto risco
Fase III
N 615

Sunitinibe X placebo adjuvante
Objetivo primário: Sobrevida livre de doença

Ravaud A et al N Engl J Med. 2016 Dec

Follow up



Objetivo do tratamento

Paliativo

Curativo

So
br

ev
id

a

Tempo

Cuidado com a mediana



Randomizado/multicêntrico
N 1096 pacientes

Objetivo primário SG
Ipi + Nivo x Sunitinibe

R.J. Motzer et al. N Engl J Med 2017

3,5 x





Aplicabilidade
• A decisão a respeito da aplicabilidade requer maior maturidade científica e 

clínica. 

• Aplicável na prática clínica?

• Validade externa
• Quem
• Como 
• Onde

• Acesso

• Situação sócio econômica 

• Desejos e expectativas do paciente





Conclusões
• Avaliação crítica: 

Validade -> Relevância -> Aplicabilidade

• Estatisticamente significante é diferente de clinicamente significante

• Resultados:
• Atentar para magnitude do beneficio
• Relevância do objetivo primário
• Avaliação de toxicidade e qualidade de vida

• Tenha sua percepção individual 





david.cunha@sonhe.med.br
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