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Mais uma vez desafiado por evento relacionado à COVID-19, inicio esta matéria 

com uma pergunta: Será que foi correto mensurar a redução da carga de RNA viral em 

esfregaços nasofaríngeos nos dias 3 e 7 após o início do tratamento como desfecho 

primário de estudo clínico para avaliar um tratamento antiviral (hidroxicloroquina), 

como ocorreu no artigo de Mitjà e cols. (2020)? Ou será que esta carga viral é apenas 

um biomarcador usado para medição indireta de uma resposta clínica ao tratamento? 

Não seria mais correto usar como desfecho primário a mortalidade por todas as causas 

dentro de 28 dias após a randomização, como foi feito no estudo RECOVERY para 

avaliar o efeito da dexametasona (The RECOVERY Collaborative Group, 2020)?  

Face aos inúmeros estudos clínicos publicados (ou postados em sites, ainda sem 

avaliação pelos pares) de qualidade questionável, pareceu oportuno definir alguns 

termos próprios à pesquisa clínica, dentro do contexto de ensaios clínicos visando à 

aprovação de novos medicamentos.  

Desfechos clínicos devem ser escolhidos através de mensurações (medidas) 

levando-se em conta a relevância clínica, a viabilidade da mensuração e o custo. Como 

exemplos de relevância clínica podemos listar os óbitos (mortalidade), internações 

hospitalares, tempo de internação, qualidade de vida (escalas), que são variáveis 

usualmente utilizadas em muitos estudos clínicos.  

Desfecho Primário: É a variável mais importante e relevante do estudo 

(normalmente uma variável de eficácia, bem como segurança de uso e tolerabilidade); 

deve ser definida antes do início do estudo e estar atrelada ao objetivo principal da 

pesquisa. Por exemplo, no caso de um ensaio para um novo medicamento contra o 

câncer, um desfecho primário poderia ser o aumento médio no tempo de sobrevivência. 

Pode ser único ou composto (grupamento de dois ou mais desfechos ou eventos). O 

―composto‖ é usualmente utilizado para tornar os estudos clínicos aleatórios 

(randômicos) mais viáveis, particularmente quando se tem eventos ou desfechos mais 

raros (baixa frequência), custo elevado de medição ou seguimento prolongado da coorte 

em estudo (Grady e cols., 2001). Os desfechos primários são geralmente baseados na 

proporção de ―sucessos‖ (ou seja, cura ou outra medida de sucesso) ou no tempo ou 

número de ―fracassos‖ que podem ser óbito, desenvolvimento de doença, 

prolongamento ou recorrência da mesma. 

 

Desfechos secundários são variáveis não tão importantes, relacionadas ao 

objetivo primário ou, alternativamente, medidas de efeitos relacionados aos objetivos 

secundários que podem propiciar conclusões relevantes. Por exemplo: avaliação de um 

medicamento projetado para prevenir óbitos relacionadas à alergia com mensuração 

concomitante da melhoria na qualidade de vida. 



Biomarcador e desfecho substituto 

Há uma grande confusão sobre as definições e conceitos envolvidos no uso de 

biomarcadores em pesquisas e prática clínica (Califf, 2018). Como definição geral de 

biomarcador, poderíamos adotar aquela proposta pela força-tarefa conjunta do FDA e 

do NIH que objetivou a obtenção de definições consensuais (FDA-NIH Biomarker 

Working Group, 2016): ―Um biomarcador é uma característica definida que é medida 

como um indicador de processos biológicos normais, processos patogênicos ou 

respostas biológicas a uma exposição ou intervenção, incluindo intervenções 

terapêuticas‖. Uma definição alternativa que tem uma visão mais pragmática do 

processo de descoberta e desenvolvimento de fármacos foi descrita por Lathia, em 2002. 

De acordo com esta definição, ―um biomarcador é uma propriedade mensurável que 

reflete o mecanismo de ação da molécula com base em sua farmacologia, 

fisiopatologia da doença ou uma interação entre os dois‖. Um biomarcador pode ou 

não se correlacionar perfeitamente com a eficácia/toxicidade clínica, mas pode ter 

outras finalidades relativas ao processo de pesquisa e desenvolvimento de um fármaco 

(Lathia, 2002). 

Quando um biomarcador é reconhecido pelo órgão regulador como 

suficientemente validado para que seja aceito como indicador de eficácia, ele é referido 

como desfecho substituto validado (―validated surrogate endpoint‖) (Blass, 2015). De 

forma geral podemos dizer que um desfecho substituto é "um biomarcador que se 

destina a substituir um desfecho clínico e que possa prever um benefício ou dano 

clínico, ou falta de benefício ou dano, com base em evidência científica 

epidemiológica, terapêutica, fisiopatológica ou outra‖ (Atkinson e cols., 2001). Um 

desfecho substituto (biomarcador) validado pode ser usado para apoiar a aprovação 

regulatória (disponibilizar comercialização) de um produto ou dispositivo médico sem a 

necessidade de estudos adicionais para demonstrar diretamente o benefício clínico 

(FDA-NIH Biomarker Working Group, 2016).  Nota-se que existem muito poucos 

biomarcadores que atendem a esse rigoroso critério, como linfócitos T CD4+ e medição 

de nível e carga viral de RNA para a progressão do HIV.  

Desfechos substitutos costumam ser usados porque são mais baratos ou fáceis de 

medir, mas são mais fracos do que indicadores mais robustos, como o tempo de 

sobrevivência (desfecho clínico primário). 

Nota-se que os biomarcadores servem também para avaliar a segurança do 

fármaco ou produto em teste e, neste caso, são ferramentas muito eficazes em ensaios 

clínicos uma vez que podem fornecer evidências iniciais de que um candidato a fármaco 

apresente potencial de risco ou evento adverso (Blass, 2015).  Note-se que os diferentes 

tipos de biomarcadores foram classificados de acordo com suas possíveis aplicações 

(Califf, 2018).  
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