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10.

MÉTODOS DE ANÁLISE EM ESTUDOS
SOBRE TERAPÊUTICA

Luiz Henrique Guerreiro Vidigal

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de métodos voltados à detecção preco-
ce ou mais acurada, seja por implementação de screening ou por
aumento da sensibilidade de exames, aliado a medidas que objeti-
vem analisar a história natural de uma doença, tem permitido apri-
morar diagnósticos e prognósticos. Assim, a função da terapêutica,
no que se refere a evitar ou mesmo retardar comprometimentos
funcionais ou mortes decorrentes das doenças, é essencial, e um
tratamento eficaz, necessariamente também efetivo, deve ser a
meta a ser atingida ante qualquer doença, seja qual for a etiologia.

EFICÁCIA VERSUS EFETIVIDADE

Os termos eficácia e efetividade são rotineiramente apli-
cados em estudos terapêuticos e devem ser bem caracterizados.
Na verdade, eficácia se refere à demonstração de que dado tra-
tamento funciona ou não; logo, tratamento eficaz é o que produz
efeitos esperados ou desejados em pacientes que o receberam.
Efetividade, por sua vez, vincula-se à demonstração de que determi-
nado tratamento funciona sem provocar efeitos colaterais, ou seja,
um tratamento efetivo é aquele que traz mais benefício do que
prejuízo quando prescrito.

Pacientes cujas enfermidades são evitáveis, tratáveis ou
cujos sintomas podem ser atenuados — ainda que minimamente
— devem receber tratamento bem definido, a ponto de ser proposto
com segurança quanto à eficácia e à tolerabilidade dos efeitos
colaterais a ele inerentes.

Para que uma nova terapêutica seja considerada eficaz, o
ideal é usá-la em seres humanos experimentalmente, comparando
com pacientes não tratados e com aqueles tratados com uma droga
cujo uso já é habitual e considerado, até então, o mais eficaz. Assim,
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os estudos experimentais, sobretudo os randomizados, objetivam
testar certa terapia que possa ser comprovada como superior àquela
utilizada até então, tendo em vista a melhoria do prognóstico do
paciente.

ESTABELECENDO EFEITOS DE UM TRATAMENTO

Tratamento e medicamento não são termos sinônimos, visto
que o primeiro pode se pautar em medidas não farmacológicas,
tais como: exercício físico e dieta para pacientes hipertensos, cirur-
gias oncológicas ou mesmo a simples interrupção de um vício — a
exemplo da cessação do tabagismo em pacientes com enfisema
pulmonar.

Qualque que seja o tipo de tratamento ministrado, a padroni-
zação se deve a estudos demonstrativos da eficácia; por serem
estes de diferentes tipos, as conclusões devem se pautar na forma
como o tratamento foi conduzido, bem como no desenho proposto.

Os requisitos considerados como meta e que devem ser
previstos no desenho de qualquer estudo bem conduzido podem
ser assim discriminados:

- delineamento do problema a ser resolvido, daquilo que
deve ser testado e do elemento de comparação;

- critérios de inclusão e exclusão de pacientes bem defi-
nidos;

- desfechos (endpoints) bem definidos;
- tamanho da amostra corretamente calculado;
- comparação entre grupos (grupo-controle);
- homogeneidade dos grupos comparados;
- imparcialidade do médico e do paciente tratado;
- avaliação estatística adequada.

A seguir, serão apresentados os diferentes tipos de estudos
comparativos e não comparativos — estes incluirão tanto estudos
observacionais quanto experimentais. Com esse procedimento,
busca-se mostrar: as vantagens e desvantagens de cada um deles,
a superioridade dos ensaios clínicos (ou estudos experimentais,
como também são conhecidos) sobre os demais e revelar a impor-
tância do processo de randomização em um estudo avaliador do
sucesso de dado tratamento, qualquer que seja a natureza dele.
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ESTUDOS NÃO-COMPARATIVOS

Tais estudos relatam tão-somente a experiência com paci-
entes submetidos a um determinado tipo de tratamento, sem com-
pará-los a pacientes não tratados ou tratados com outra modalidade
terapêutica padronizada ou aceita como eficaz até então. Tanto o
relato de caso quanto a denominada série de casos são estudos
observacionais descritivos que relatam a experiência com um ou
vários pacientes submetidos a algum tratamento. Como não há
comparação, a dúvida sobre a real eficácia terapêutica subsiste, já
que uma simples pergunta não pode ser respondida: se houvesse
um grupo-controle não tratado (ou tratado por outra modalidade),
poderia este apresentar os mesmos resultados ou resultados melho-
res que se encontraram entre os tratados?

Um exemplo hipotético seria submeter um paciente ou gru-
po de pacientes portadores de sinusite aguda a tratamento à base
de medicamento antimicrobiano. Aqui se impõe um questionamento:
se ocorrer melhora do quadro em todos os pacientes, pode-se che-
gar à conclusão de que o tratamento é eficaz? Se considerarmos a
melhora espontânea na maioria das sinusites agudas, ou então
que os pacientes em questão poderiam ter sido acometidos não
por um processo bacteriano, e sim viral, a resposta é negativa. A
esse propósito, considerem-se dois aspectos fundamentais: primei-
ro, a confirmação da etiologia bacteriana; segundo, a comparação
com um grupo não tratado, embora este não se enquadre como
proposta para esse tipo de estudo.

ESTUDOS COMPARATIVOS

Os estudos comparativos são delineados para se testar a
eficácia de algum tratamento pela comparação entre grupos e,
assim, permitir perceber ou não diferenças entre grupos tratados e
não tratados, ou entre grupos de pacientes submetidos a tratamen-
tos diferentes. Tais estudos podem ser observacionais analíticos
(coorte histórica e coorte contemporânea) ou experimentais (ensai-
os clínicos).

Os estudos terapêuticos observacionais representam um caso
especial dentre os estudos prognósticos, em que o fator prognóstico
de interesse é uma intervenção terapêutica. São vantajosos no con-
texto da factibilidade, mas extremamente susceptíveis a diferenças
sistemáticas nos grupos não relacionados com o tratamento — o que
pode levar a conclusões enganosas sobre os efeitos da terapêutica.

Os estudos experimentais ou ensaios clínicos representam
um tipo especial de estudo de coorte em que as condições do estudo
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— seleção dos grupos de tratamento, natureza das intervenções,
acompanhamento e aferição dos desfechos — são mais controladas
por se aproximarem de um experimento feito em laboratório.

Diferentes tipos de grupos de comparação podem ser usa-
dos para validar os resultados de estudos experimentais:
1. sem intervenção — a comparação do grupo experimental (tratado)

é feita com um grupo de pacientes que não recebe nenhum tipo
de tratamento; avalia-se assim o efeito total dos cuidados da
saúde (específicos e inespecíficos);

2. observação — a comparação do grupo experimental (tratado) é
feita com um grupo de pacientes que não recebe nenhum trata-
mento, mas são observados. Essa atenção especial dada aos
pacientes, independentemente da natureza da intervenção, induz
a uma mudança do comportamento deles e leva ao chamado
efeito Hawthorne. Assim, a comparação com esse grupo avalia
o efeito do tratamento além do efeito Hawthorne.

3. tratamento placebo — a comparação do grupo experimental (tra-
tado) é feita com um grupo de pacientes que recebem placebo
(intervenção indistinguível do tratamento ativo — na aparência
física, cor, sabor e odor — mas sem ação específica conhecida).
Exemplos típicos são pílulas de açúcar e injeções de solução
salina. Pacientes que recebem placebo podem apresentar melho-
ra clínica, levando ao chamado efeito placebo.

4. tratamento usual — a comparação do grupo experimental (trata-
do) é feita com um grupo de pacientes que recebe o tratamento
usual ou convencional, sabidamente eficaz; portanto, ético.

No que se refere a estudos terapêuticos experimentais, é
lícito mencionar que os efeitos totais dos tratamentos correspondem
à soma da melhora espontânea, das respostas inespecíficas e dos
efeitos específicos da intervenção. Torna-se fundamental a avalia-
ção dos resultados obtidos mediante os diferentes grupos de com-
paração para se eliminarem os efeitos inespecíficos e, de fato, vali-
darem os efeitos específicos da intervenção em questão.

COORTE HISTÓRICA

Uma forma prática de se estabelecer comparação entre te-
rapias é recorrer a registros de dados sobre pacientes submetidos
anteriormente à outra modalidade de tratamento. O objetivo é de-
monstrar que uma nova terapia disponível tem eficácia superior
àquela já instituída, fazendo uso dos dados disponíveis nas anota-
ções históricas dos pacientes. Infelizmente, essa forma “tentadora”
de comparação tem limitações, a saber:
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1) quando se propõe o tratamento para determinada doença com

uma nova droga, estabelecem-se critérios de inclusão bem defini-
dos, que devem incluir pacientes com perfil adequado, além de
se prever o universo de informações a ser coletado para que os
desfechos pré-definidos possam ser avaliados. Esses critérios
e algumas (às vezes várias) informações necessárias talvez não
estejam disponíveis no registro dos pacientes — mesmo porque,
é possível que tais pacientes tenham sido tratados e acompanha-
dos sem a intenção de se fazer um estudo comparativo;

2) há de se considerar a evolução de terapias de suporte, tais como:
desenvolvimento de novos antimicrobianos e de equipamentos
hospitalares mais sofisticados, como também a mudança de es-
tilo de vida, fatores presentes em estudos realizados em épocas
diferentes e que podem ter repercussão, seja qual for o efeito
terapêutico da droga.

A Tabela 10.1 mostra tratamento de glomerulonefrite lúpica
classe IV com micofenolato mofetil (MMF) — imunossupressor mais
recente —, comparando-se a eficácia deste com controles históricos
realizados com a mesma doença quando tratada de forma tradicio-
nal com ciclofosfamida (CFM). As informações de interesse para o
estudo com MMF estão delineadas na coluna “variáveis”, com sua
disponibilidade entre os controles pretendidos, expressa em porcen-
tagem, exceto o número de pacientes.

TABELA 10.1 — Disponibilidade de variáveis de interesse na comparação entre
ciclofosfamida e micofenolato mofetil  no tratamento da glomerulonefrite lúpica

Variáveis de interesse Disponibilidade dos dados
no estudo entre os controles históricos

Número de pacientes 10
Nível inicial de creatinina 9 (90%)

Presença de anti-DNA 5 (50%)
Presença de anti-Ro 10  (100%)

Proteinúria quantificada 6  (60%)
Tempo até remissão 4 (40%)

Efeitos colaterais 3  (30%)
Níveis pressóricos 8  (80%)

Dosagem de C3 e C4 6 (60%)

No exemplo, foi imposta uma séria limitação à comparação
proposta, seja porque os exames não foram realizados ou porque
não foram anotados, ou os laudos tenham se perdido. Dados essen-
ciais como efeito colateral estão disponíveis só para 30% dos con-
troles históricos pretendidos, que, somados às demais limitações,
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inviabilizam uma comparação abrangente e confiável. Tal situação
demonstra a diferença entre um estudo conduzido com o firme pro-
pósito de comparação e tratamentos realizados no passado sem
rigor científico.

COORTES CONTEMPORÂNEAS VERSUS ESTUDOS EXPERIMENTAIS

A estrutura de um estudo experimental ou ensaio clínico é
ilustrada na Figura 10.1. Os pacientes do estudo (amostra) são se-
lecionados entre os pacientes com a condição de interesse (popu-
lação) e, então, divididos aleatoriamente (randomização) em dois
grupos: 1) grupo experimental ou tratado, submetido à intervenção
terapêutica em questão; e 2) grupo-controle ou de comparação,
não submetido à intervenção terapêutica (não tratado). Os dois
grupos são observados quanto à evolução clínica com o tempo
(desfechos), e as diferenças observadas entre os grupos são atri-
buídas ao tratamento em questão.

FIGURA 10.1 — Estrutura de um estudo experimental ou ensaio clínico
Fonte: Adaptado de Fletcher, Fletcher e Wagner (1996).

Para se demonstrar a importância da randomização, será
estabelecido um paralelo entre um estudo observacional com pa-
cientes não randomizados e um estudo experimental com pacientes
randomizados (Figura 10.2).

No exemplo, há dois grupos hipotéticos, cada um com 200
pacientes portadores de linfoma não-Hodgkin difuso de grandes
células B — o tipo histológico mais comum e agressivo entre aqueles
linfomas. Considere-se que todos os pacientes apresentam a
mesma média de idade, se encontram no mesmo estágio da doença
e são todos submetidos à primeira sessão de quimioterapia.

Pesquisa na Área Biomédica_Novo2_copia.pmd 10/10/2008, 09:18246



PARTE III - MÉTODOS DE ANÁLISE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTUDOS  247

 

 

(A) Estudo observacional

PACIENTES     150     50

ALCALINIZAÇÃO         SEM ALCALINIZAÇÃO

        80        20  70  30

ÓBITOS:         9         6   7  18
LETALIDADE:            15 %      25 %

(B) Estudo experimental

PACIENTES    150      50

ALCALINIZAÇÃO         SEM ALCALINIZAÇÃO

        75       25   75  25

ÓBITOS:          5        15    5  15
LETALIDADE: 20%       20%

FIGURA 10.2 — Estudo observacional (A) versus estudo experimental (B) utilizando
grupos de pacientes (n=200) portadores de linfoma não-Hodgkin sob quimioterapia
e submetidos ou não à alcalinização urinária, em presença (quadrados sombreados)
ou ausência de febre (quadrados não sombreados). No estudo experimental (B),
os pacientes foram randomizados quanto à presença ou ausência de febre

Como se sabe que a lise das células neoplásicas libera
grande quantidade de bases purínicas e pirimidínicas na circulação,
com posterior formação de ácido úrico, defende-se a hiper-hidrata-
ção desses pacientes durante a quimioterapia, a fim de evitar a
instalação de insuficiência renal por necrose tubular aguda. A alcali-
nização urinária é reconhecidamente eficaz em termos teóricos,
mas não há comprovação prática consistente. Assim, nesse exem-
plo, uma metade receberá tal intervenção, e a outra ficará sem a
alcalinização — mas serão hiper-hidratados.

Há, porém, entre eles, 50 pacientes febris representados
no quadrado sombreado. E a alocação entre os grupos submetidos
ou não à alcalinização urinária é diferente nos dois tipos de estudo
apresentados. Com isso, a taxa de letalidade entre os pacientes
submetidos à quimioterapia apresenta diferença.

Ao se analisar o estudo observacional (uma coorte contem-
porânea), tem-se a nítida impressão de que, como a taxa de letali-
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dade entre os pacientes submetidos à quimioterapia e à alcalini-
zação urinária foi de 15% — portanto inferior a 25% entre os não
alcalinizados —, tal intervenção pode, de fato, ter sido eficaz. No
entanto, ao se alocarem os 50 pacientes febris igualmente nos dois
grupos, percebe-se que não houve diferença na taxa de letalidade
entre os pacientes submetidos à alcalinização e aqueles sem esse
tipo de abordagem terapêutica. Nesse caso, o fato de os pacientes
estarem febris — portanto com alguma infecção potencial — é o
que deve ter concorrido para a maior letalidade no estudo não rando-
mizado, e não o fato de se submeter ou não o paciente à alcaliniza-
ção urinária.

Tem-se aqui comprovação de como a randomização é fun-
damental à alocação de pacientes de maneira aleatória para se
compararem pacientes que pertencem a cada um dos grupos se-
gundo características como: sexo, idade, raça, co-morbidades e
até características genéticas, que tendem também a se distribuir
aleatoriamente quando os pacientes designados para cada grupo
são sorteados, sem nenhuma interferência médica ou dos coorde-
nadores do estudo.

RANDOMIZAÇÃO

Caso a intenção de certo estudo é analisar apenas os efeitos
da intervenção terapêutica proposta, fica clara a dedução da impor-
tância de se tentar eliminar quaisquer outros efeitos sobre o resulta-
do. Numa analogia, mesmo remota, com o exemplo já citado envol-
vendo pacientes com doença linfoproliferativa, é bastante razoável
rechaçar um estudo comparando-se dois diferentes anti-hiperten-
sivos em que um dos grupos é composto, na maioria, por pacientes
anglo-saxões com hipertensão em estágio 1, com outro em que se
concentram pacientes negros portadores de hipertensão não só
em estágio mais avançado, como também de difícil controle.

Para se excluírem ao máxim fatores que influenciariam nos
resultados da análise de uma intervenção terapêutica, o ideal é
alocar os pacientes ao acaso, de tal forma que um paciente A seja
designado para esta ou aquela intervenção porque a moeda jogada
para ele caiu exibindo a face da coroa, e que os pacientes B, C, e
assim por diante, também tenham sua “sorte“ ditada pelo acaso.
Como não se jogam moedas para as alocações dos pacientes dos
estudos experimentais, um exemplo hipotético é demonstrado por
uma tabela composta por números que representam os pacientes
incluídos no estudo.

Um paciente é alocado ao acaso para intervenções diferen-
tes (por exemplo, cirurgia x tratamento clínico, droga x placebo,

Pesquisa na Área Biomédica_Novo2_copia.pmd 10/10/2008, 09:18248



PARTE III - MÉTODOS DE ANÁLISE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTUDOS  249
quimioterapia x radioterapia) quando seu número é escolhido pelo
cruzamento de um número da linha com um número da coluna.
Tais cruzamentos são feitos de modo aleatório, por exemplo, fechan-
do-se os olhos e apontando uma interseção linha x coluna qualquer.
Para o segundo paciente em diante, nesse caso, poder-se-ia con-
vencionar que o paciente seguinte será o próximo à direita ou à
esquerda ou, ainda, abaixo ou acima, e assim sucessivamente.

TABELA 10.2 — Números aleatórios (randômicos) escolhidos cruzando-se
linhas e colunas

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

01 7 8 1 2 4 2 3 6 7 0  1   4   6    7   2 0   9   4   7   3
02 2 5 7 3 4 2 3 4 3 1  5   2   3    4   1 3   5   2   4   6
03 6 4 5 6 2 7 2 0 4 1  8   1   5    5   9 9   3   4   9   4
04 0 2 1 5 1 3 2 3 7 4  5   5   6    0   8 7   5   6   1   8
05 5 4 3 7 1 6 3 5 7 1  6   4   4    3   7 5   8   7   2   3

Cruzando-se a linha número 4 com a coluna número 11,
tem-se o número 5 —ímpar. Esse paciente (linha 4, coluna 11) rece-
berá o tratamento A, assim como todos os outros pacientes repre-
sentados por um número ímpar, enquanto pacientes representados
por um número par receberão o tratamento B.

Esse é um exemplo de várias formas equivalentes a se
jogar uma moeda. É óbvio que há o risco de, ainda que sejam
aleatórias as alocações, formarem-se dois (ou mais) grupos de trata-
mento com características diferentes um(uns) do(s) outro(s). Nesse
caso, porém, em razão das probabilidades, isso se deve ao acaso
— que pode proporcionar a exibição da mesma face de uma moeda
jogada dez vezes, ou cem vezes, consecutivas, por exemplo. Toda-
via, tal risco é bastante reduzido pelo processo de randomização,
que busca homogeneizar os grupos a serem comparados.

RANDOMIZAÇÃO ESTRATIFICADA

A distribuição randômica, ou aleatória, garante que as várias
características relacionadas com os pacientes estejam distribuídas
de modo uniforme entre os grupos comparados. Há certas situações,
entretanto, em que os pesquisadores de um novo tratamento se preo-
cupam com efeitos característicos de determinados grupos sobre os
resultados do estudo. Em geral, trata-se de uma ou duas característi-
cas que podem influenciar profundamente a resposta ao tratamento
e, assim, comprometer a interpretação dos resultados obtidos.

Considere-se, mais uma vez, o exemplo do estudo tendencio-
so envolvendo pacientes portadores de hipertensão: a randomiza-
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ção, por si só, é capaz de alocar, com grande chance, pacientes
brancos e negros, portadores de hipertensão estágio 1 e 2 de forma
igual ou próxima da uniformidade entre os dois grupos tratados com
diferentes anti-hipertensivos. Mas, embora seja capaz, ela não garan-
te tal distribuição. O que podem fazer, nesse caso, os pesquisadores
interessados em conduzir uma investigação extremamente imparcial?
Podem, antes de submeter os pacientes ao tratamento, separá-los
segundo a variável raça, considerando negros e brancos separada-
mente, e quanto ao estágio de hipertensão, ou seja, negros com
estágio 1 ou 2 e brancos com estágio 1 ou 2. Após essa estratifica-
ção por raça e estágio de hipertensão arterial, faz-se à alocação
aleatória, sabendo-se que contarão com número rigorosamente igual
de pacientes com tais características distribuídos em cada grupo.

ASPECTOS ESSENCIAIS EM ESTUDOS EXPERIMENTAIS

AMOSTRAGEM

Para restringir a heterogeneidade dos pacientes incluídos
em um ensaio clínico, eles devem ser selecionados com base em
critérios específicos de inclusão (presença da condição ou doença)
e de exclusão (presença de outras doenças, doença atípica ou com
prognóstico ruim, contra-indicações ao tratamento, recusa em parti-
cipar do estudo, etc.). Dessa forma, há maior probabilidade de as
diferenças observadas nos desfechos estarem relacionadas com
o tratamento e, assim, melhorar a validade interna do estudo.

No entanto, muitos critérios de exclusão (vistos comumente
em pacientes na prática clínica) possibilitam diminuir a capacidade
de generalização dos resultados. Por conseqüência, pacientes em
ensaios clínicos constituem amostra tendenciosa e altamente sele-
cionada de todos os pacientes com a condição de interesse.

TRATAMENTO

O tratamento em questão pode ser analisado segundo três
aspectos: capacidade de generalização, complexidade e magnitude
do efeito. A capacidade de generalização se relaciona com a imple-
mentação do tratamento comprovadamente eficaz na prática clínica
usual, para que possa ser reproduzido em outras situações. A com-
plexidade dos tratamentos utilizando, com freqüência, múltiplas
alternativas terapêuticas, deve ser analisada com critério para que
as intervenções possam ser aplicadas de modo reproduzível. A
magnitude do efeito refere-se à avaliação dos desfechos esperados
em relação às outras alternativas terapêuticas ou do grau de melho-
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ra clínica relacionada com um fator isolado ou dominante como
causa de uma doença.

Ao final do estudo, informações sobre o tratamento que o
paciente recebeu são essenciais. Isso porque são muitas as situa-
ções em que um paciente designado para receber um tratamento
A não adere ao tratamento (ainda que pareça uma necessidade
óbvia), caracterizando a chamada falta de adesão (compliance).
Além disso, pode ocorrer de um paciente que, a princípio, concordou
em participar da investigação, abandone o estudo. Uma outra situa-
ção é a de troca de medicações: o paciente passa a tomar o medica-
mento B por conta própria. Essas informações abrangem situações
comprometedoras para a análise do ensaio experimental e devem
sempre ser relatadas, para que os cálculos estatísticos as incluam
nos números finais.

EVOLUÇÃO

Os critérios considerados como resposta ao tratamento
devem ser estabelecidos de modo explícito pelo estudo, para se
saber com exatidão o que é melhora; os efeitos colaterais devem
igualmente ser estabelecidos e analisados ao final do estudo.

Dados como diminuição da pressão arterial sistólica de pelo
menos 10% com uso de determinado anti-hipertensivo, redução
de certa massa tumoral de 50% em um determinado período de
tempo com o uso de novo quimioterápico e aumento da fração de
ejeção ventricular utilizando-se nova classe de droga cardiotônica
são alguns exemplos de resultados a serem analisados em estudos
experimentais diversos. Deve-se garantir sempre que tais aferições
sejam feitas com o mesmo rigor nos dois grupos de estudo.

MASCARAMENTO (BLINDING)

A fim de evitar interferências subjetivas em um estudo expe-
rimental, o ideal é que nem o paciente nem o médico saibam quem
está tomando o medicamento (estudo duplo-cego). Isso para que,
no caso do paciente, questões psicológicas não o influenciem a
tentar saber se está tomando o medicamento ou placebo e, assim,
se sentir mais ou menos motivado a até abandonar o estudo por
achar que, ao tomar placebo, não há razão para ele se manter em
algo que não lhe trará benefícios. No caso do médico, o mascara-
mento evita a situação “tentadora“ de alterar a ordem do sorteio
para direcionar o comprimido contendo o medicamento a um pacien-
te que, na opinião dele, não poderia ficar sem o tratamento.

Em resumo, o mascaramento pode ser realizado em qua-
tro níveis:
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1) alocação — os pesquisadores não devem saber em quais

grupos de tratamento os pacientes serão alocados para
não interferirem na distribuição aleatória;

2) pacientes — não devem saber que tipo de tratamento
estão recebendo para não interferirem na adesão ao trata-
mento;

3) médicos — não devem saber que tratamento cada paci-
ente recebeu para não interferirem no atendimento aos
pacientes;

4) avaliação — os pesquisadores que avaliam os desfechos
clínicos e/ou laboratoriais não podem conhecer os grupos
de tratamento para não interferirem nas aferições.

Nem sempre o mascaramento é possível, sobretudo em
algumas situações clínicas específicas (por exemplo, depressão
medular com quimioterapia) nas quais os efeitos observados podem
dar uma pista sobre o grupo de tratamento utilizado.

ERROS NAS CONCLUSÕES DE ESTUDOS EXPERIMENTAIS

Um indivíduo com determinado exame positivo pode não
ter aquela doença, assim como existe a probabilidade de um pacien-
te doente apresentar exame negativo, como já foi comentado no
capítulo 8. Igualmente, os resultados de um estudo terapêutico expe-
rimental — ainda que seja randomizado (talvez até estratificado),
controlado, duplo-cego — podem não refletir as reais conclusões
que deveriam ser extraídas.

Quando, na introdução desta seção, foram destacados os
atributos essenciais de um estudo para que possa produzir resulta-
dos confiáveis, na realidade, foram citados os passos a serem segui-
dos no planejamento e na execução de um estudo experimental
(experimento clínico, ensaio clínico ou clinical trial). Tais passos
são essenciais para evitar, a qualquer custo, que determinado en-
saio clínico contenha um ou vários “furos”.

Os furos podem ocorrer por qualquer viés (bias) — ou seja,
tendenciosidade, sobretudo subjetiva — em algum ponto do estudo;
por exemplo, pode ocorrer um viés na alocação de um grupo-contro-
le — sem um emparelhamento homogêneo; no tamanho da amostra
— insuficiente para produzir resultados com poder estatístico, ou
ainda, como já foi citado, na alocação tendenciosa do tratamento
pelo médico. Esses fatores, dentre outros, podem afetar os dados
finais retirados do estudo para a análise estatística.

Provoca-se um erro de amostragem, por exemplo, quando
pacientes negros e brancos não são distribuídos nas mesmas pro-
porções em dois grupos utilizados para comparação de regimes
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anti-hipertensivos distintos. Se houver menos rigor — como na sim-
ples técnica de aferição da pressão arterial em um dos grupos —,
tende-se ao erro de aferição. Ambas as incorreções constituem o
chamado vício de um estudo, que, ao lado do acaso, atua na produ-
ção dos referidos furos.

O acaso é um erro inerente a qualquer estudo, por mais
bem planejado, conduzido e calculado que seja este. Ainda que se
calcule o número adequado de pacientes (tamanho da amostra) a
serem seguidos, com critérios de inclusão bem definidos, desfechos
criteriosos, imparcialidade na execução do tratamento de grupos
homogêneos, e se faça análise estatística com modelos corretamen-
te aplicados, existirá sempre a chance de aquela diferença (ou dife-
renças) ter ocorrido ao acaso ou mesmo não se ter chegado à con-
clusão de que o tratamento é benéfico, quando na realidade o é.
Como foi visto nos capítulos 5 e 6, esses dois tipos de erros atribuí-
dos ao acaso são os chamados de erro tipo I e erro tipo II — como
demonstra o Quadro 10.1.

Conclusão Conclusão que deveria ser tirada
do Tratamentos Tratamentos

Estudo não são diferentes são diferentes

Tratamentos
Erro tipo IInão são Decisão correta

(erro βββββ)diferentes

Tratamentos Erro tipo I
Decisão corretasão diferentes (erro ααααα)

QUADRO 10.1 — Relação entre conclusões alcançadas e conclusões que
deveriam ter sido tiradas em um estudo terapêutico experimental

Se um medicamento que nunca produziu efeito de reversão
de uma arritmia em estudos anteriores agora traz resultados fantás-
ticos em novo estudo experimental, há de se pensar na possibilidade
de ter ocorrido um erro tipo I, ou seja, apesar dos resultados benéfi-
cos demonstrados, ele pode não ter produzido tal efeito de fato.

Essa probabilidade de o medicamento em questão ter sido
superior ao tratamento convencional é, em geral, expressa nos tra-
balhos através do valor de P. Se este trabalho fornece uma evidência
de que a droga testada reverte certa arritmia em porcentagem supe-
rior à droga convencional com um P < 0,05, então ele expressa
uma chance inferior a 5% de a diferença ter ocorrido ao acaso. Tal
chance poderia ser, por exemplo, menor que 1% caso o pesquisador
quisesse ser mais rigoroso ao pensar em eliminar a chance de
erro tipo I.

No entanto, caso ele fosse muito rigoroso, incorreria no risco
de não conseguir mostrar um benefício que realmente existe. Com
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isso, aumentaria a probabilidade de erro tipo II (erro β). Uma boa
opção, nesse caso, é o aumento do tamanho da amostra, a fim de
diminuir a chance da ocorrência do acaso (lembrar a razão de proba-
bilidades referida para a moeda jogada), ao mesmo tempo em que
testaria a droga em um maior número de indivíduos com resultados
potencialmente favoráveis. Quanto menor for a probabilidade de
erro tipo II, maior será o poder do estudo.

QUESTÕES ÉTICAS

Estudos terapêuticos experimentais, muitas vezes, colocam
os pesquisadores responsáveis em situações injustas — por exem-
plo: não proporcionar tratamento cirúrgico ou quimioterápico a paci-
entes oncológicos para efeito de comparação entre grupos, assim
como não oferecer o coquetel anti-retroviral a pacientes aidéticos.
Além de injustas, essas situações são consideradas antiéticas e,
em geral, não têm aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP), que julga os aspectos de um estudo experimental e autoriza
o início em determinada instituição (ver capítulo 3).

Da mesma forma, se há evidências de que certo medica-
mento em investigação acarreta maior comprometimento funcional
ou mais mortes que o tratamento convencional comparado, o Centro
Coordenador da Pesquisa, via de regra, opta pela interrupção do
estudo, ainda que este não tenha sido concluído. Além disso, é
muito comum que os resultados nem venham a ser publicados na
literatura.

Por outro lado, havendo evidência estatística de benefício
superior da droga ou intervenção, mesmo com o estudo ainda em
curso, a regra é interromper o ensaio e tomar tal tratamento como
novo padrão a partir dali.

Nunca é demais lembrar que a ética em pesquisa, também,
se aplica à imparcialidade no que se refere às pessoas envolvidas
no estudo e que podem distorcer os resultados quando interferem
no tão falado e importante processo de randomização.

CONCLUSÃO

Os diferentes tipos de estudos têm ou não capacidade de
demonstrar a eficácia de uma nova intervenção relativamente à
não-intervenção ou ao tratamento adotado até então. Pelo que se
tentou demonstrar — ao delinearem seus passos e discutirem sua
validade, os estudos experimentais ou ensaios clínicos randomiza-
dos são mais apropriados para se avaliar essa questão.
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Os erros tipo I e tipo II podem ocorrer mesmo que se ran-

domizem apropriadamente os grupos a serem estudados, seja por
obra do acaso ou por fatores como amostra muito pequena.

Independentemente dos interesses pessoais ou financeiros
envolvidos, a ética sempre deve prevalecer para que o objetivo a
ser alcançado ao final de qualquer experimento clínico, seja a busca
da cura ou, no mínimo, da melhora da qualidade de vida do paciente.
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