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8.

MÉTODOS DE ANÁLISE EM ESTUDOS
SOBRE DIAGNÓSTICO

Mônica Camargo Sopelete

INTRODUÇÃO

Neste capítulo, serão abordados temas relativos à validação
e análise de testes laboratoriais para fins de diagnóstico ou de pes-
quisa. Definições como as de sensibilidade, especificidade e valores
preditivos serão apresentadas, e também os respectivos cálculos
e fatores que as influenciam diretamente. A seguir, serão abordados
alguns conceitos técnicos, tais como ponto de corte e curva ROC
— utilizados em medicina laboratorial. Definições e exemplos aqui
apresentados terão o objetivo de introduzir o leitor na análise cuida-
dosa da eficácia dos métodos empregados em diagnóstico labora-
torial e permitir uma análise criteriosa dos resultados obtidos.

SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE

Quando o resultado de um exame laboratorial chega às
mãos do médico, este deve confirmar ou rejeitar a hipótese diagnós-
tica formulada por ele. Assim, o médico necessita de exames que
indiquem, com precisão e exatidão, a presença ou a ausência de
fatores relacionados à doença investigada. A confiança no teste la-
boratorial indicado em revelar um resultado real (positivo/negativo)
é importante para maior certeza na hipótese diagnóstica.

Um procedimento laboratorial dicotômico perfeito (onde são
possíveis somente dois resultados: positivo ou negativo) identifica
como positivas as pessoas que, de fato, são doentes e como negati-
vas as pessoas sadias em relação à doença investigada. Admitindo-
se que um laboratório trabalhe em condições ótimas, com reagentes
de boa qualidade e dentro dos prazos de validade, técnicas adequa-
das, pessoal capacitado, equipamentos calibrados e controle de
qualidade adequado, prevê-se então que os desvios de um resulta-
do real são conseqüência direta da “qualidade intrínseca do teste”.
Logo, conceitos como sensibilidade, especificidade e valor preditivo
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de um teste foram criados e definidos para se mensurarem melhor
o grau de confiança e a qualidade intrínseca do teste laboratorial.

Conforme definido por Galen e Gambino (1975), sensibilida-
de é “a positividade na doença”, e especificidade é a “negatividade
na saúde”. Assim:

sensibilidade é a capacidade de um teste ser positivo
(detectar os indivíduos doentes)

dentre aqueles efetivamente doentes.

especificidade é a capacidade de um teste ser negativo
(detectar os indivíduos sadios)

dentre aqueles efetivamente livres da doença.

Para se verificar a validade destes dois parâmetros em um
novo teste, comparam-se seus resultados com aqueles determina-
dos por técnicas de diagnóstico de certeza (ou não duvidosas) —
também conhecidas como padrão ouro ou gold standard. Um bom
exemplo de teste padrão ouro é um teste que permite determinar o
agente etiológico, tais como métodos de diagnóstico parasitológico
em que se observa a presença de ovos ou parasitos em amostras
de fezes. Sinais patognomônicos de uma doença podem também
ser usados como diagnóstico de certeza de um teste diagnóstico.

Entretanto, em algumas patologias é difícil estabelecer um
teste padrão ouro. Muitas vezes, a opção é pelos testes mais baratos,
de menor complexidade ou menor tempo de execução; em outros
casos, algumas condições clínicas não apresentam critérios de diag-
nóstico completamente confiáveis, o que dificulta a caracterização
de um teste padrão ouro. Assim, deve-se ter em mente que esse
teste pode não ser perfeito, mas pode ser o “melhor” à disposição.

Uma vez estabelecidos os valores de sensibilidade e de
especificidade do teste laboratorial numa amostra de indivíduos,
eles podem ser estendidos à população em geral — da qual a amos-
tra representa uma parcela. Porém, não se trata mais aqui de inves-
tigar “a positividade na doença” nem a “negatividade na saúde”;
mas sim, dentre o total de positivos, determinar quantos são efeti-
vamente doentes e, do total de negativos, quantos são efetivamente
saudáveis.

Para se determinar a confiança de um novo teste diagnós-
tico, no que se refere à detecção dos verdadeiros positivos e dos
verdadeiros negativos, avaliam-se indivíduos doentes e sadios e
seus respectivos resultados frente ao teste padrão ouro. Por tradi-
ção, os dados são organizados conforme a tabela de contingência
representada na Figura 8.1:
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NOVO TESTE Doença (ou teste padrão ouro) Total

Presente Ausente

Positivo
Verdadeiros Falsos Total de

positivos positivos positivos
(a) (b) (a +  b)

Negativo
Falsos Verdadeiros Total de

negativos negativos negativos
(c) (d) (c +  d)

Total
Total de Total de
doentes sadios Total
(a +  c) (b + d) (a + b + c + d)

FIGURA 8.1 — Representação esquemática de uma tabela de contingência 2 x 2
demonstrando os resultados de um novo teste laboratorial frente aos resultados de
um teste padrão ouro (doença)

Assim, observam-se quatro possíveis tipos de resultados de
acordo com a presença ou não da doença investigada: 1) verda-
deiros positivos — indivíduos que têm a doença e nos quais o teste
foi positivo; 2) verdadeiros negativos — indivíduos que não têm a
doença e nos quais o teste foi negativo; 3) falsos negativos — indiví-
duos que têm a doença e nos quais o teste foi negativo; e 4) falsos
positivos — indivíduos que não têm a doença e nos quais o teste foi
positivo. Na tabela, observa-se que o total de doentes é dado pela
somatória dos verdadeiros positivos e falsos negativos, e o total de
sadios, pela somatória dos falsos positivos e verdadeiros negativos.

Assim:

Posto isso, um teste com 100% de sensibilidade e 100%
de especificidade produziria dois resultados mutuamente exclusi-
vos: resultado positivo em indivíduos doentes e resultado negativo
em indivíduos saudáveis; resultados discordantes como falsos posi-
tivos e falsos negativos não ocorreriam.

Entretanto, na prática, testes de alta sensibilidade e espe-
cificidade não atingem o valor de 100%. Então, o que significa um
teste com 95% de sensibilidade e 93% de especificidade? Significa
que um teste com 95% de sensibilidade detecta como positivo 95
indivíduos em 100 indivíduos doentes, ou seja, não confirma a hipó-
tese diagnóstica em 5 indivíduos doentes que seriam dados como
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saudáveis pelo teste. Da mesma forma, um teste com 93% de espe-
cificidade fornece 93 resultados negativos em 100 indivíduos saudá-
veis, mas detecta 7 como doentes dentre os saudáveis. Vale dizer
que a análise da sensibilidade e da especificidade é feita na vertical
na tabela de contingência. A primeira coluna se relaciona com a
sensibilidade; a segunda, com a especificidade.

PROBABILIDADE DO PRÉ-TESTE OU PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA

Muitas vezes torna-se necessário determinar a probabilida-
de de ocorrência de uma dada doença na população antes de se
executar o teste diagnóstico. Como exemplo, considere-se que uma
enfermidade com 10% de prevalência se traduziria em uma probabi-
lidade de 10% de resultados confirmatórios. Logo, a probabilidade
de ocorrência está intimamente associada com a prevalência da
doença em questão.

Nesse sentido, probabilidade do pré-teste é a estimativa
da probabilidade de doença (resultado positivo) antes mesmo de o
teste ser realizado. Em uma população definida de pacientes, tal
probabilidade é igual à prevalência da doença nessa população, e
seu cálculo pode ser assim determinado:

VALOR PREDITIVO POSITIVO E VALOR PREDITIVO NEGATIVO

Para confirmação de uma hipótese diagnóstica e validação
de um procedimento laboratorial, seriam suficientes os testes diag-
nósticos de alta sensibilidade e especificidade? Validar um procedi-
mento significa estabelecer um valor de predição ou valor preditivo,
isto é, verificar a capacidade de um dado teste de identificar correta-
mente o verdadeiro status diagnóstico da doença em questão nos
indivíduos analisados.

Valor preditivo positivo (VP+) de um teste laboratorial
é a probabilidade de existir doença quando o resultado

do teste for positivo.

Valor preditivo negativo (VP–) de um teste laboratorial
é a probabilidade de não existir doença quando

o teste for negativo.
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Seus cálculos podem ser assim definidos:

Caso um teste laboratorial não detecte nenhum indivíduo
falso positivo (b = 0) — logo, todos os indivíduos testados apresen-
tam a doença investigada —, então o valor preditivo positivo do
teste será de 100%, pois a ÷ a = 1. O mesmo raciocínio vale para o
valor preditivo negativo.

Contudo, valores preditivos de 100% são eventos de ocor-
rência bastante rara em exames laboratoriais, pois quase sempre
existe algum grau de sobreposição entre resultados de indivíduos
normais e indivíduos acometidos por uma doença específica. Para
definirem quais valores corresponderiam a resultados positivos e
quais a resultados negativos, em geral os testes laboratoriais apre-
sentam valores de corte (ou pontos de corte, ou ainda, em inglês,
cut off). Métodos empregados na definição de um ponto de corte
em um dado teste laboratorial serão descritos mais adiante neste
mesmo capítulo.

O valor preditivo de um teste (seja este positivo ou negativo)
depende da sensibilidade e da especificidade do teste diagnóstico,
assim como da prevalência da doença na população em geral.
Voltando ao exemplo de um teste laboratorial com VP+ igual a
100%, numa população em que todos os indivíduos apresentam a
doença investigada, todos os resultados positivos serão verdadei-
ramente positivos; logo, não haverá falsos positivos. No entanto,
quando esse mesmo teste é aplicado em uma população em que
nenhum indivíduo apresenta a doença em questão, qualquer resul-
tado positivo será, sem dúvida, falso positivo.

Dessa forma, nessa população específica, com prevalência
de 0% da doença, o VP+ não será de 100%, e sim de 0%. Conclui-
se que a prevalência da doença influencia o VP+ por ter influência
direta sobre as taxas de verdadeiros positivos e falsos positivos e,
por analogia, o VP– por influenciar as taxas de verdadeiros negati-
vos e falsos negativos.

Outro exemplo — relatado por Jorge e Ribeiro (1999), mais
detalhado e nem tão extremo — esclarece melhor essa relação
entre valores preditivos e sensibilidade, especificidade e prevalên-
cia. Considere-se que um teste laboratorial para detectar a infecção
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pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresenta sensibili-
dade de 90% e especificidade de 80%. Qual seria o VP+ desse
teste em dois pacientes oriundos das populações A e B, cuja preva-
lência de tal infecção fosse de 60% e 1%, respectivamente? Em
resumo:

Teste laboratorial para diagnóstico de HIV Sensibilidade = 90%
Especificidade = 80%

Prevalência de HIV População A = 60%
População B = 1%

Na população A, em cada 1.000 indivíduos, 600 estão infec-
tados, e 400 não. Se o teste apresenta 90% de sensibilidade, isso
significa que, dos 600 infectados, 90% serão positivos (540 verda-
deiros positivos) e 10% serão negativos (60 falsos negativos). Se
o teste apresenta 80% de especificidade, dos 400 não-infectados,
320 serão verdadeiros negativos e 80 serão falsos positivos. Portan-
to, quanto à população A (Figura 8.2) tem-se:

População A

NOVO TESTE Doença (ou teste padrão ouro) Total
Presente Ausente

Positivo 540 80 620
(a) (b) (a +  b)

Negativo 60 320 380
(c) (d) (c +  d)

Total 600 400 1000
(a +  c) (b + d) (a + b + c + d)

FIGURA 8.2 — Representação esquemática de uma tabela de contingência 2 x 2 e
cálculos de valores preditivos (VP+/VP–) para uma população hipotética A
(prevalência de HIV = 60%). a: verdadeiros positivos; b: falsos positivos; c: falsos
negativos; d: verdadeiros negativos

Logo, VP+ = 87,1% significa que a probabilidade de o indiví-
duo da população A com teste positivo estar infectado pelo HIV é
de 87,1%.

Já na população B (Figura 8.3), com prevalência de HIV =
1%: 10 em cada 1.000 indivíduos estão infectados, e 990 não. Se
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o teste apresenta 90% de sensibilidade, isso significa que, dos dez
infectados, 90% serão positivos (nove verdadeiros positivos) e 10%
serão negativos (um falso negativo). Se o teste apresenta 80% de
especificidade, dos 990 não-infectados, 792 serão verdadeiros ne-
gativos e 198 serão falsos positivos. Portanto, quanto à população
B (Figura 8.3) tem-se:

População B

NOVO TESTE Doença (ou teste padrão ouro) Total
Presente Ausente

Positivo 9 198 207
(a) (b) (a +  b)

Negativo 1 792 793
(c) (d) (c +  d)

Total 10 990 1000
(a +  c) (b + d) (a + b + c + d)

FIGURA 8.3 — Representação esquemática de uma tabela de contingência 2 x 2 e
cálculos de valores preditivos (VP+/VP–) para uma população hipotética B
(prevalência de HIV = 1%). a: verdadeiros positivos; b: falsos positivos; c: falsos
negativos; d: verdadeiros negativos

Assim, VP+ = 4,3% significa que a probabilidade de o indiví-
duo da população B com teste positivo estar realmente infectado
com o HIV é de 4,3%. O mesmo raciocínio vale para o cálculo do
VP– do teste, de 84,2% e de 99,9% para os indivíduos da população
A e B, respectivamente; nesse caso, isso significa a probabilidade
de não estarem realmente infectados porque têm teste negativo.

Nesse sentido, um mesmo teste com determinada sensibili-
dade e especificidade, mas empregado em populações com diferen-
tes prevalências — como essas exemplificadas acima — apresenta-
rá resultados diferentes de valores preditivos. Logo, quanto maior
for a prevalência da doença (população A), mais provável será a
correspondência de um resultado positivo do teste à doença; ao
mesmo tempo, quanto menor for a prevalência da doença (popula-
ção B), mais provável será a correspondência de um resultado nega-
tivo do teste à ausência de doença. Uma vez ciente das prevalências
tão distintas das populações A e B, o médico terá mais confiança
para definir como positivo o indivíduo da população A (VP+ = 87,1%)
em relação ao da população B (VP+ = 4,3%).
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Após todos esses cálculos, para que não reste dúvida sobre

a utilidade dos valores preditivos na confiança do teste e para que
o médico — com base no teste laboratorial — defina melhor o diag-
nóstico de seu paciente, só agora revela-se que o paciente da popu-
lação A é um usuário de drogas injetáveis e que o da população B
é uma freira.

É importante ressaltar que a análise dos valores preditivos
é feita na horizontal na tabela de contingência, em que a primeira
linha se relaciona com o valor preditivo positivo e a segunda, com
o valor preditivo negativo.

MEDIDAS DA EFICIÊNCIA DE UM TESTE LABORATORIAL

ÍNDICE DE YOUDEN (J)

O índice de Youden (J), expresso por um valor numérico
apenas, é uma das maneiras de se calcular a eficiência de um
teste. Definido por Youden (1950), o cálculo pode ser feito pelas
seguintes fórmulas:

onde:

a = verdadeiros positivos;

c = falsos negativos;

b = falsos positivos;

d = verdadeiros negativos;

a + c = indivíduos com a doença;

b + d = indivíduos sem a doença.

Os valores do índice variam de –1 a +1. Para um teste per-
feito, é +1, sendo que valores intermediários podem ser obtidos.
Sua grande limitação, entretanto, é não permitir a identificação de
problemas de sensibilidade e especificidade do teste.

Em um exemplo hipotético, na Figura 8.4 tem-se:
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NOVO TESTE Teste padrão ouro Total

Presente Ausente
Positivo 19 2 21

(a) (b) (a +  b)
Negativo 9 75 84

(c) (d) (c +  d)

Total 28 77 105
(a +  c) (b + d) (a + b + c + d)

FIGURA 8.4 — Representação esquemática de uma tabela de contingência 2 x 2 e
cálculo do índice de Youden (J), comparando-se em uma doença hipotética a eficiên-
cia no diagnóstico de um novo teste laboratorial com um teste padrão ouro. a: ver-
dadeiros positivos; b: falsos positivos; c: falsos negativos; d: verdadeiros negativos

ÍNDICE DE VALIDADE (ACURÁCIA) E KAPPA

A Acurácia pode ser empregada, de uma maneira geral,
para mensurar a eficiência de um dado teste e possibilitar, assim,
“medir” os achados verdadeiros (verdadeiros positivos e verdadeiros
negativos) — alvo de todo teste diagnóstico. A Acurácia expressa,
em número (ou proporção), os resultados classificados corretamen-
te pelo teste diagnóstico.

Entretanto, ela pode ainda ser empregada na comparação
entre testes diagnósticos. Assim, esse índice é a probabilidade de
concordância de um mesmo resultado entre um novo teste e o teste
padrão ouro. O índice de validade é expresso em porcentagem,
calculado como segue:

Usando-se o mesmo exemplo acima (Figura 8.4) e aplicando-
se a fórmula:

O valor 0,895 do índice de validade significa que 89,5%
dos casos foram diagnosticados corretamente pelo novo teste em
relação ao teste padrão ouro. Mas esse índice não é suficiente
para responder se o novo teste é ferramenta útil em diagnóstico.
Nesse caso, o índice Kappa (κ) responde melhor.

Modificação do índice de validade, o índice Kappa compara
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a concordância obtida com a esperada pela chance. Para se calculá-
lo, o índice de validade encontrado é comparado com o índice de
validade esperado, quando o teste padrão ouro e o novo teste forem
realizados de forma independente:

O valor 0,895 do índice de validade obtido no exemplo aci-
ma é o índice de validade encontrado. O passo seguinte consiste
em calcular a probabilidade de um resultado positivo em ambos os
testes e em refazer a tabela de contingência.

Retomando esse exemplo (Figura 8.4), 26,8% (28/105) são
resultados positivos pelo teste padrão ouro e 20% (21/105) são
resultados positivos pelo novo teste. Logo, a probabilidade de um
resultado ser positivo para ambos os testes será de 0,268 x 0,20 =
0,0534. Aplicando-se essa probabilidade na população em estudo
(105 casos), tem-se: 0,0534 x 105 = 5,6 casos como verdadeiros
positivos.

Nesse caso, a tabela de contingência ficaria assim (Figura 8.5):

NOVO TESTE Teste padrão ouro Total
Presente Ausente

Positivo 5,6 15,4 21
(a) (b) (a +  b)

Negativo 22,4 61,6 84
(c) (d) (c +  d)

Total 28 77 105
(a +  c) (b + d) (a + b + c + d)

FIGURA 8.5 — Representação esquemática de uma tabela de contingência 2 x 2
demonstrando os resultados de um novo teste laboratorial com um teste padrão
ouro no diagnóstico de uma doença hipotética. a: verdadeiros positivos; b: falsos
positivos; c: falsos negativos; d: verdadeiros negativos

onde:
a + d (5,6 + 61,6) = 67,2 — que representa o número de resultados
concordantes para ambos os testes —, e o índice de validade espe-
rado será de (67,2 /105) x 100 = 64%.

Como foi dito, o índice Kappa compara o índice de valida-
de encontrado (0,895) com o índice de validade esperado (0,64):

Os valores do índice Kappa permitem as interpretações a
seguir, de acordo com os graus de concordância entre os testes.
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Pobre: κ < 0,20; regular:  0,20 < κ < 0,40; moderada: 0,40 < κ <
0,60; boa: 0,60 < κ < 0,80; excelente: 0,80 < κ < 1,0.

Valores negativos de índice Kappa indicam problemas na
aplicação do teste laboratorial, que deve então ser revista.

RAZÃO DE PROBABILIDADES

Razão de probabilidades (RP) — ou likelihood ratios (LR) —
é um método alternativo para se avaliar a “performance” ou a qua-
lidade de um teste diagnóstico para dada doença, ou mesmo a
validade de um sinal ou sintoma no diagnóstico de uma doença
específica. Sumariza o mesmo tipo de informação que a sensibili-
dade e especificidade e representa a probabilidade da doença após
um teste positivo (RP+) ou negativo (RP–). Em outras palavras,
RP+ indica o aumento da probabilidade da doença se o teste é
positivo, e RP– indica o decréscimo da  probabilidade da doença
se o teste é negativo.  As fórmulas para o cálculo das razões de
probabilidades são:

Razões de probabilidades podem ser expressas, também,
em relação à sensibilidade e especificidade:

RP+= Sensibilidade RP– = 1 – Sensibilidade
          1 – Especificidade Especificidade

Em geral, RP+ traduz a chance de um indivíduo com resul-
tado positivo ter realmente a doença investigada, e RP– traduz a
chance de um indivíduo com resultado negativo ter realmente a
doença. Para interpretar os valores de RP segundo sua definição,
convém lembrar que RP > 1 indica aumento da probabilidade de a
doença investigada existir, e valores de RP < 1, um decréscimo da
probabilidade de a doença existir. Os valores de RP permitem as
seguintes interpretações:

– grande e conclusivo aumento na probabilidade da doença:
RP > 10;

– moderado aumento na probabilidade da doença: 5 < RP < 10;

 
positivostestesteremdoençaasemindivíduosdeadeprobabilid
positivostestesteremdoençaacomindivíduosdeadeprobabilid

RP =+

 
negativostestesteremdoençaasemindivíduosdeadeprobabilid
negativostestesteremdoençaacomindivíduosdeadeprobabilid

RP =−
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– pequeno aumento na probabilidade da doença: 2 < RP < 5;
– aumento mínimo na probabilidade da doença: 1 < RP < 2;
– não há mudança na probabilidade da doença: RP = 1;
– decréscimo mínimo na probabilidade da doença: 0,5 < RP

< 1,0;
– pequeno decréscimo na probabilidade da doença: 0,2 < RP

< 0,5;
– moderado decréscimo na probabilidade da doença: 0,1 <

RP < 0,2;
– grande e conclusivo decréscimo na probabilidade da doença:

RP < 0,1.

TESTE DIAGNÓSTICO: INTERPRETAÇÃO CLÍNICA E LABORA-
TORIAL DOS RESULTADOS

Define-se como teste diagnóstico o procedimento — labora-
torial ou não — que leve à indicação de que o indivíduo analisado
tem determinada doença. A escolha do melhor teste diagnóstico
para a doença analisada será baseada nos seus valores preditivos
e em outras características como ser rápido, conveniente e/ou de
custo não elevado. Após conhecer as características clínicas e epi-
demiológicas e o resultado do teste diagnóstico de seu paciente, o
médico pode chegar a diferentes conclusões:

Conclusão 1: Em um paciente assintomático e não perten-
cente a qualquer grupo de risco para a doença investigada:

- Um resultado positivo será possivelmente falso e não repre-
senta infecção e/ou doença;

- Um resultado negativo afasta a possibilidade de infecção e/
ou doença.

Conclusão 2: Em um paciente com sintomatologia clínica
específica ou com alta probabilidade epidemiológica:

- Um resultado positivo confirma a infecção e/ou doença;
- Um resultado negativo tem grande probabilidade de estar

errado.
Em muitos casos, recomenda-se que o teste laboratorial

seja repetido e confirmado para o paciente ser definido como doen-
te, exceto nos casos em que haja forte suspeita clínica e epidemioló-
gica de infecção ou doença. Nos indivíduos assintomáticos e não
expostos a fatores de risco específicos para a doença analisada, é
recomendável dois resultados positivos de um mesmo teste (repe-
tição) ou dois resultados positivos em diferentes testes para se
defini-los como doentes. Da mesma forma, um resultado negativo
não significa ausência de infecção, pois, além do valor preditivo
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negativo do teste, outros fatores podem concorrer para a não-
reatividade. Em sorologia, por exemplo, o principal deles é a janela
imunológica definida como o intervalo de tempo entre o início da
infecção e a possibilidade de detecção de anticorpos específicos.

Vale a pena ressaltar que testes de triagem, rastreamento
ou screening não são considerados testes diagnósticos, porque,
conforme sua definição, permitem a identificação da infecção/doen-
ça em indivíduos aparentemente saudáveis. Em geral, a triagem
permite só a separação dos indivíduos que talvez tenham a infecção/
doença analisada daqueles que provavelmente não a tenham —
nesse caso, os primeiros devem ser submetidos a uma avaliação
médica para elucidação do diagnóstico.

Testes ou programas de triagem podem ter como objetivos
gerais desde fazer parte de um estudo epidemiológico, no intuito
de analisar a prevalência de uma dada doença, até mesmo detectar
indivíduos susceptíveis, assintomáticos e portadores de uma infec-
ção e/ou doença visando imunizá-los, realizar tratamento preventivo
e evitar a transmissão da doença em questão. Para tanto, os testes
empregados devem ser precisos, confiáveis e, em alguns casos,
rápidos, baratos, de fácil execução e inócuos a quem os manipula.

PONTO DE CORTE E CURVA ROC

Em geral, um teste diagnóstico apresenta dois tipos de resul-
tados (positivo ou negativo). Nas biopsias, tem-se a presença ou
ausência do fator analisado para aquela investigação; nesse caso,
a presença está relacionada com resultado positivo, e a ausência,
com resultado negativo. Nesses casos, essas variáveis são deno-
minadas categóricas.

No caso de variáveis contínuas, em que números represen-
tam valores positivos ou negativos, para se definir um valor a partir
do qual o resultado é considerado positivo, faz-se necessário definir
o nível de alteração da variável contínua que positivará o teste.
Essa escolha envolve tomada de decisão referente a aumentar a
sensibilidade à custa de redução da especificidade e vice-versa.
Assim, a escolha de um valor permitirá essa definição.

O ponto de corte — ou cut off — de determinado teste
nada mais é que um valor numérico pelo qual se pode definir um
resultado como positivo, negativo ou, ainda, como duvidoso/
indeterminado.

A sensibilidade e especificidade de um teste diagnóstico e,
por conseqüência, seus valores preditivos dependem não só da
“qualidade” do teste, mas também da definição do que constitui
um teste “anormal” ou negativo. Para facilidade de interpretação,
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em geral determina-se o valor mais alto da normalidade da doença
em estudo.

Entretanto, outros fatores devem ser analisados.

1. Se a principal preocupação é evitar resultados falsos positivos
(o resultado do teste pode indicar um tratamento ou interven-
ção arriscada para o paciente), então o ponto de corte deve
objetivar o máximo de especificidade — por exemplo: sorolo-
gia para toxoplasmose congênita.

2. Se a preocupação maior é evitar resultados falsos negativos
(o resultado do teste em suspeito de AIDS), então o ponto de
corte deve objetivar o máximo de sensibilidade — por exem-
plo: triagem sorológica em bancos de sangue.

A curva ROC (Receiver Operating Characteristic curve) é a
melhor maneira para se estabelecer o ponto de corte, por se basear
nos melhores valores de sensibilidade e especificidade do teste
diagnóstico — obtidos com diferentes pontos de corte possíveis.

Seu principal objetivo é ajudar a decidir onde será a linha
divisória (ponto de corte) entre um resultado “normal” e um “anor-
mal”. É constituída de análise gráfica da sensibilidade em função
da proporção dos resultados falsos positivos, ou seja, a taxa de
verdadeiros positivos em relação à taxa de falsos positivos. O gráfico
é construído com base em uma tabela onde cada ponto da curva
representa valores de [sensibilidade] versus [1 – especificidade]
para os vários possíveis pontos de corte do teste diagnóstico (crité-
rios de positividade).

Na construção da tabela que originará a curva ROC clássi-
ca, para cada valor possível de ponto de corte são colocados os
valores de sensibilidade de forma a compor o eixo Y, e os valores
de [1 – especificidade] vão compor o eixo X. Entretanto, devido à
forma de construção do gráfico (X versus Y), os valores do ponto
de corte não são demonstrados graficamente e, para se acessá-
los, é preciso recorrer à tabela que originou o gráfico.

Esse problema foi contornado com o desenvolvimento de
uma adaptação da curva ROC clássica, a TG–ROC (Two Graph Re-
ceiver Operating Characteristic curve), em que valores de sensibi-
lidade e especificidade geram duas curvas em relação aos possí-
veis valores de ponto de corte do teste diagnóstico; com isso, permite-
se ao leitor observar graficamente a dinâmica dos valores de sensibi-
lidade/especificidade e os valores de ponto de corte definidos pelos
pesquisadores para aquele teste diagnóstico. Além de descrever
valores de sensibilidade e especificidade, a TG–ROC possibilita in-
vestigar a eficiência, o índice de Youden (J) e a razão de probabilida-
des (RP+ e/ou RP–) do novo teste em relação ao padrão ouro.
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Curvas ROC podem ser executadas em programas compu-

tacionais mais elaborados como MedCalc, SAS, STATA, GraphROC,
PRISM 4.0 e em programas de domínio público como CLABROCW,
LABROC1, AUROC, TG–ROC e outros. Em termos de facilidade
operacional, também podem ser executados no Microsoft Excel
em suas várias versões.

É comum sua execução pressupor os seguintes passos:
1) definir possíveis valores de ponto de corte em que, no caso

de variáveis discretas, cada observação gera um ponto de
corte; no caso de variáveis contínuas, cada ponto pode ser
arbitrariamente definido de acordo com intervalos numéricos
pré-definidos (a cada 10, 100 ou outro intervalo);

2) para cada critério de ponto de corte definido, calcular sensi-
bilidade e especificidade obtidas com o novo teste que está
sob avaliação, em comparação com um teste padrão ouro;

3) montar uma tabela XY em que, no X, serão listados valores
de [1– especificidade] e, no Y, valores de sensibilidade;

4) construir um gráfico de dispersão (XY) com pontos de dados
conectados por linhas suaves e com marcadores.

A curva ROC clássica (Figura 8.6) demonstra vários aspec-
tos relacionados com a análise de testes diagnósticos:

1. quanto mais próxima a inflexão da curva ficar da ponta do
quadrante superior esquerdo, mais eficiente é o teste;

2. quanto mais próxima a inflexão da curva ficar da reta diagonal
que divide o gráfico em 45°, menos eficiente é o teste;

3. o slope da tangente da curva ROC representa a razão de
probabilidade;

4. a área sob a curva permite avaliar o desempenho do teste.

FIGURA 8.6 — Representação esquemática da curva ROC demonstrando interpre-
tação de resultados através das áreas de alta e/ou moderada eficiência e baixa
eficiência do teste
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Nesse caso, são possíveis as seguintes interpretações:
• área sob a curva > 1: teste altamente eficiente;
• área sob a curva = 1: teste eficiente;
• área sob a curva entre 0,7 e 0,9: teste moderadamente

eficiente;
• área sob a curva entre 0,5 e 0,7: teste pouco eficiente.

Para a construção de uma curva ROC clássica e de uma
TG–ROC, será dado um exemplo relatado por Silva et al. (2002),
em que os testes de imunofluorescência indireta (IFAT) e imunoenzi-
máticos (ELISA) para detecção de IgG sérica canina anti-Toxoplas-
ma gondii foram comparados com o teste Western Blotting, consi-
derando-se a reatividade ao antígeno imunodominante do parasito
(SAG–1), como marcador molecular da infecção. O primeiro passo
é construir as tabelas (tabela 8.1 e 8.2) que vão originar as curvas
ROC para IFAT e ELISA (Figura 8.7):

TABELA 8.1 — Valores de sensibilidade e especificidade do teste imunofluorescência
indireta (IFAT) para detecção de IgG canina anti-Toxoplasma gondii obtidos em diferentes
pontos de corte (título sorológico), considerando a reatividade ao antígeno imunodomi-
nante (SAG–1) por Western blotting (teste padrão ouro) como marcador da infecção

Ponto de corte IFAT
(título) Sensibilidade Especificidade

< 16 1,0 0,0
16 0,84 0,85
32 0,72 0,96
64 0,61 0,99

128 0,5 1,0
256 0,31 1,0
512 0,18 1,0

1024 0,12 1,0
2048 0,03 1,0
4096 0,01 1,0

TABELA 8.2 — Valores de sensibilidade e especificidade do teste imunoenzimático
(ELISA) para detecção de IgG canina anti-Toxoplasma gondii obtidos em diferentes
pontos de corte (título sorológico), considerando a reatividade ao antígeno imunodomi-
nante (SAG–1) por Western blotting (teste padrão ouro) como marcador da infecção

Ponto de corte ELISA
(título) Sensibilidade Especificidade

< 32 1,0 0,0
32 0,91 0,75
64 0,87 0,78

128 0,70 0,95
256 0,59 1,0
512 0,50 1,0

1024 0,36 1,0
2048 0,23 1,0
4096 0,15 1,0

Pesquisa na Área Biomédica_Novo2_copia.pmd 10/10/2008, 09:18218



PARTE III - MÉTODOS DE ANÁLISE EM DIFERENTES TIPOS DE ESTUDOS  219
Estas tabelas vão originar os seguintes gráficos de curva ROC:

FIGURA 8.7 — Curvas ROC demonstrando valores de sensibilidade e especificidade
dos testes IFAT (A) e ELISA (B) na detecção de IgG sérica canina anti-Toxoplasma
gondii comparado com o teste Western Blotting (considerado como padrão ouro)
para o diagnóstico da toxoplasmose, admitindo-se diferentes valores de pontos de
corte (título sorológico).

Nota-se que, a partir das curvas ROC da Figura 8.7, não se
consegue visualizar um valor numérico do cut off, pois só o pesqui-
sador que as construiu tem informações necessárias para isso.
Daí faz-se necessário o uso de um novo tipo de análise gráfica: a
curva TG–ROC. Ainda utilizando o exemplo acima, pode-se refazer
os dois gráficos, em que será possível visualizar os valores de sensi-
bilidade e de especificidade para cada ponto de corte, obtendo-se
as seguintes curvas TG–ROC (Figura 8.8):
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FIGURA 8.8 — Análise TG–ROC em testes de imunofluorescência indireta (IFAT) e
imunoenzimáticos (ELISA) para detecção de anticorpos IgG anti-Toxoplasma gondii
em soros de cães. Sensibilidade (Se) e especificidade (Sp) de IFAT (A) e ELISA (B)
foram determinadas para cada título de ponto de corte, considerando a reatividade
contra SAG–1 de T. gondii por Western blotting como um marcador da infecção
(padrão ouro).

Analisando-se os gráficos acima, fica fácil definir um ponto
de corte para os testes IFAT e ELISA, em que os valores de sensi-
bilidade e de especificidade estão otimizados: título de 16 para IFAT
e de 64 para ELISA — valores considerados pelos pesquisadores
como pontos de corte (títulos sorológicos de triagem) das respecti-
vas técnicas empregadas no estudo.

CONCLUSÃO

Um teste diagnóstico “ideal” procura classificar corretamente
como positiva ou negativa a amostra testada, respectivamente, na
presença ou na ausência da doença em questão. Entretanto, na
prática não existe um teste ideal. Muitas vezes o teste ideal é o
mais rápido, seguro, confiável e de menor custo, disponível naquele
momento. Para tanto, no intuito de se encontrar “testes ideais” vários
novos testes têm sido desenvolvidos e comparados com os testes
disponíveis.
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Vale a pena ressaltar que, mais que memorizar fórmulas, o

importante é entender o conceito das definições aqui apresentadas,
pois a inversão da posição de entrada dos dados de doença e teste
laboratorial na tabela de contingência pode alterar as fórmulas e,
assim, os resultados.

Um detalhe importante a ser ressaltado é que sensibilidade,
especificidade e razão de probabilidades representam propriedades
intrínsecas dos testes, enquanto valores preditivos positivo e nega-
tivo representam propriedades tanto dos testes como da população
em estudo (prevalência) em relação à doença em questão.

No caso da comparação entre dois testes diagnósticos, é
fácil escolher qual é o melhor teste quando um deles apresentar
maior sensibilidade e especificidade. Entretanto, quando ambos
apresentam valores intermediários de sensibilidade e de especi-
ficidade, essa decisão torna-se mais difícil.

Medidas como índice de Youden, razão de probabilidades
e área sob a curva ROC podem ser empregadas para mensurar a
habilidade de um teste. Dessa forma, cálculos matemáticos e aná-
lises gráficas podem proporcionar uma metodologia teórica de aná-
lise do desempenho de testes diagnósticos.

Para se analisarem novos testes diagnósticos, vários pro-
gramas computacionais estão disponíveis na rede mundial de com-
putadores. Destacam-se cálculos de sensibilidade e especificidade
que podem, rápida e facilmente, serem feitos em: <http://www.
vademecum.com.br/iatros/index.htm>. Outros parâmetros — como
índice de Youden, Kappa, Acurácia e razão de probabilidade, inclu-
sive sensibilidade e especificidade com cálculo de intervalo de con-
fiança (IC 95%) — poderão ser executados no programa Win
Episcope 2.0, disponível no seguinte endereço eletrônico: <http://
www.clive.ed.ac.uk/winepicospe>.

Análises da eficiência de testes diagnósticos são necessá-
rias para se confirmar ou rejeitar uma hipótese diagnóstica, baseada
na validação ou não de um procedimento laboratorial. Estas também
auxiliam na seleção de um novo teste diagnóstico, como as análises
qualitativas que podem influenciar nesta escolha. Cientes desses
conceitos, profissionais da área de saúde poderão entender e con-
duzir melhor os procedimentos envolvidos na utilização dos méto-
dos diagnósticos e na tomada de decisão em cada caso.
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