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Categorias de Potencial Conflito de Interesse Indústria(s)

Patrocínio de transporte e/ou hospedagem em Congressos Pfizer

Patrocínio de transporte e/ou hospedagem em Congressos Sanofi

Ser conferencista/palestrante em eventos patrocinados pela indústria Mundipharma

Declaração de Conflitos de Interesse



O Tripé da Avaliação Crítica

Validade
Eu posso confiar nos resultados?

Importância

A informação, verdadeira, é clinicamente importante?

Aplicabilidade
Eu posso aplicar estas informações aos meus doentes?



O que é Falácia?
Qualidade daquilo que é falaz; engano, falsidade, logro, burla;

Segundo o aristotelismo, espécie de raciocínio que, a despeito da aparência 
de verdade, é falso ou equivocado; sofisma;

Denominação atribuída, pelos escolásticos, ao silogismo sofístico de 
Aristóteles, caracterizado pela falsa aparência de veracidade, mas que se 
constitui em um argumento artificioso que engendra erro (Michaelis on-line)



O que é Viés?

Qualquer desvio na  coleta, análise, interpretação, publicação ou revisão de 
dados que pode levar a conclusões que são sistematicamente diferentes das 
verdadeiras (Last, 2001)

Um processo em qualquer momento da inferência com tendência a produzir 
resultados que se desviam sistematicamente dos valores verdadeiros  (Fletcher
et al, 2005)

Erro sistemático no planejamento ou  na condução de um estudo (Szklo et al, 
2000)



Viés e Erro
Erro aleatório: a medida do desfecho é classificada erroneamente 
nos dois grupos – erro de precisão ou randômico

Erro sistemático: medidas inválidas classificam dados/resultados 
preferencialmente em uma direção – erro de validade ou acurácia:

Viés!



Viés = Erro Sistemático

Ideal ViésErro aleatório



Tipos de  Viés 
de Seleção

de Informação
de Mensuração (verificação)
de Memória
de Registro

de Confusão (confundimento)

de Publicação



Viés de Seleção
Relacionado à metodologia de seleção dos sujeitos de pesquisa ou a fatores que 
influenciam sua participação

Associação entre a exposição e o desfecho diferem entre os que participaram e 
não participaram do estudo

Limita validade do estudo

Falha na (ou ausência de) randomização

Pacientes selecionados em estudos de fase II
menos comorbidades
diferentes da prática clínica e de estudos prévios
resultados nem sempre reproduzíveis em estudos fase III



Viés de Informação

Relacionado à coleta errônea das informações em um estudo clínico

Viés de memória: tendência maior de indivíduos com a doença lembrarem 
de eventos e experiências relacionadas com a exposição

- Estudos de caso-controle

Viés de verificação: tendência a uma investigação mais detalhada pelo 
desfecho em sujeitos expostos do que nos não expostos a um determinado 
fator

Viés de registro: tendência de registro mais completo de antecedentes e 
exposições em doenças mais graves



Viés de Confusão

Quando outras patologias ou fatores influenciam no resultado, 
sem relação com a intervenção estudada

Outros fatores com potencial preditor para o desfecho estão 
distribuídos diferentemente entre os grupos de exposição

 O efeito da exposição está “misturado” com o efeito de outra 
variável levando a um viés de resultado



Vieses em Uro-Oncologia
Autor Ano N Intervenção

Pizzocaro 1987 121 Hormonioterapia – Medroxiprogesterona

Galligioni 1996 120 Imunoterapia – Cels. irradiadas + BCG

Naito 1997 66 Quimioterapia – UFT
Pizzocaro 2001 247 Imunoterapia – IFN
Messing 2003 283 Imunoterapia – IFN
Jocham 2004 379 Imunoterapia – Cels. autólogas lisadas

Passalacqua 2007 310 Imunoterapia – IFN + IL-2 
Aitchison 2008 309 Bioquimioterapia – IFN + IL-2 + 5-FU

Wood 2008 728 Imunoterapia – Proteína autóloga
Margulis 2009 46 Talidomida



Sobrevida Livre de Doença

Scherr AJO  et al.   BMC Cancer 2011, 11:115



Jocham D et al. Lancet 363:594-599, 2004
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Jocham et al. Lancet 363:594-599, 2004

SLP: 77,4%  X  67,8%  p=0,0204 favorável grupo intervenção 

Aproximadamente 40% drop-outs

 Proporção significativa pacientes randomizados grupo 
intervenção não receberem vacina

 Perda significado clínico na análise por intenção de tratamento

1Jacobsohn et al. Seminars in Oncology 33:576-582, 2006
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Apresentador
Notas de apresentação
Verificar número na primeira linha
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Bellmunt J et al. JCO 27:4454-61; 2009.
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Paz-Ares LG et al. J Clin Oncol 28: abstr LBA4518, 2010

• Fechado prematuramente por baixo 
recrutamento: 340 planejados X 142 
incluídos

• 68 pacientes grupo experimental X 74 
controle (observação)

• SG 5 anos: 60% X 31%  p< 0,009
• Redução risco recorrência 62% p< 

0,0001
• Não publicado em nenhum periódico 

de impacto



Mensagem Final

Diante de um estudo clínico sempre se perguntar:

Existe viés de seleção?
– A associação entre exposição e desfecho pode ser diferente entre grupos comparados?
– Participantes dos grupos são semelhantes em todos os aspectos exceto pela variável de alocação?

Existe viés de Informação?
– Coleta da informação realizada de forma acurada com instrumentos validados e de forma 
sistemática entre os grupos?

Existe confundimento?
– Podem os resultados serem explicados por algum fator que não foi avaliado ou ajustado na 
análise?

Existe validade externa?
– Resultados podem ser aplicados na minha população?
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