
REVISÃO SISTEMATIZADA

Resumo A revisão sistemática teve como objetivo avaliar a efetividade dos testes 

de ácido nucleico no rastreio da C. trachomatis. A maioria dos estudos foi localizada via internet, entretanto, 

alguns deles foram encontrados em revistas que abordavam o tema e mediante contato com especialistas. Os 

artigos foram selecionados após criteriosa avaliação crítica da força de evidência científica, obedecendo às regras 

da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, além dos critérios de Irwig, para análise 

qualitativa dos artigos. A revisão incluiu todos os estudos publicados a partir de 1990 que avaliavam testes de 

ácido nucleico em mulheres sexualmente ativas, assintomáticas e que tivessem sido submetidas à avaliação 

clinica e a testes moleculares. Os testes de ácido nucleico que utilizavam sondas de RNA e amplificação de DNA 

(PCR) foram comparados à cultura (padrão-ouro) com o intuito de determinar se seriam método de diagnóstico 

adequado para o rastreio da infecção. Após análise qualitativa, foram selecionados 12 estudos, mas não foi 

possível realizar avaliação quantitativa dos mesmos devido à heterogeneidade dos dados. A efetividade e os 

benefícios dos testes de ácido nucleico justificam estudos de custo-efetividade, com o intuito de avaliar o impacto 

do rastreio universal na redução das complicações advindas da infecção clamidiana.

Abstract  This systematic review aims at evaluating the effectiveness of the nucleic 

acid test for detection of C. trachomatis. Most of the studies were searched electronically and key journals were 

hand-searched. Further studies were identified in the internet and by contacting experts in the field. The articles 

were selected after careful critical evaluation of the strength of scientific evidence, according to the rules of the 

Brazilian Medical Association and the Federal Council of Medicine, besides the Irwig´s criteria for qualitative 

analysis of article The review included all studies published from 1990 onward that evaluated nucleic acid tests in 

asymptomatic, young and sexually active women that have been subjected to clinical evaluation and molecular 

testing. The nucleic acid tests taken with the use of probes of RNA and amplification (PCR) were compared 

to culture (gold standard) in order to determine if a method of diagnosis would be appropriate for screening 

of infection. After the qualitative analysis, we selected 12 studies; it has not been possible to perform their 

quantitative evaluation due to the heterogeneity of data. The effectiveness and benefits of DNA testing justify 

the cost-effectiveness studies in order to assess the impact of universal screening in reducing the complications 

that arise from chlamydial infection. 
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Introdução

A infecção causada pela Chlamydia trachomatis (CT) é a mais 

frequente doença sexualmente transmissível bacteriana nos 

Estados Unidos (A).1 A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que 92 milhões de novos casos da infecção ocorrem 

anualmente em todo o mundo, sendo 4 milhões nos Estados 

Unidos e 10 milhões na Europa (A).2 No Brasil, existem poucos 

dados sobre sua prevalência. De acordo com o Ministério da 

Saúde, em 2001 ocorreram aproximadamente 2 milhões de 

casos. Grande parte deste montante é representada por adoles-

centes (D).3 Cerca de três quartos das mulheres e metade dos 

homens infectados, aproximadamente 70% de todos os casos, 

são assintomáticos, o que remete a uma verdadeira epidemia 

silenciosa(D).4

A forma mais comum de transmissão é a relação sexual 

envolvendo pessoas infectadas, sendo também reconhecida a 

transmissão vertical, principalmente em casos de partos vaginais 

e amniorrexe prematura (A).1,2 

O gênero Chlamydia compreende um grupo de bactérias Gram-

negativas, parasitos intracelulares obrigatórios com tropismo pelos 

epitélios ocular e órgãos genitais. Há três espécies reconhecidas: 

C. psitacci, C. pneumoniae (cepa TWAR) e C. trachomatis (B).5 

Em relação a C. trachomatis, 15 sorotipos são reconhecidos: L1, 

L2 e L3, causadores do linfogranuloma venéreo; A, B, Ba e C, 

causadores do tracoma ocular; D, E, F, G, e H, causadores da 

conjuntivite de inclusão observada no recém-nascido (RN); e os 

sorotipos I, J e K, causadores da pneumonia do recém-nascido 

(RN) e do lactente, da uretrite, da endocervicite, da salpingite 

e da epididimite (B).5

A prevalência da infecção clamidiana é maior entre mulheres 

com menos de 25 anos, não usuárias de métodos contraceptivos 

de barreira, que tenham trocado de parceiro ou que tenham 

múltiplos parceiros, que tenham interrompido voluntariamente 

uma gestação ou, ainda, aquelas que possuíam antecedentes de 

doenças sexualmente transmissíveis. Nas mulheres, a infecção 

inicialmente afeta o colo do útero e a uretra, causando endocer-

vicite e disúria (A).1 A endocervicite por clamídia é uma infec-

ção silenciosa, de alta prevalência e com repercussões clínicas, 

principalmente para as mulheres. Quando não tratada a tempo, 

essa infecção chega às trompas, causando a doença inflamatória 

pélvica (DIP) e aderências (A).1 Dor abdominal, dor lombar, 

náuseas, febre, dispareunia e metrorragia acometem até 40% 

das mulheres não tratadas.

A DIP pode causar sequelas permanentes, principalmente 

às trompas e ao útero. As sequelas incluem: dor pélvica crônica, 

infertilidade e aumento na incidência de gravidez ectópica (B).6 

Alguns estudos ressaltam, ainda, a associação entre infecção 

genital por clamídia e neoplasia intraepitelial cervical, ou carci-

noma do colo (A).7 Sabe-se também que os diferentes serviços de 

esterilidade conjugal têm o fator tubário (aderências das fímbrias) 

como a principal causa de insucesso de gravidez (A).1,2

A frequente escassez de sintomas da infecção clamidiana 

justifica a importância da sua busca ativa (rastreio), e a gravidade 

das sequelas exige tratamento precoce. Nos países desenvolvidos, 

o rastreamento dessa infecção vem se mostrando uma estratégia 

importante para a redução das complicações associadas ao quadro 

infeccioso (A).1,2 

O rastreio anual é recomendado para todas as mulheres 

sexualmente ativas com até 25 anos (A).1 Após os 25 anos, o 

teste de rastreio anual é recomendado quando há fatores de 

risco identificáveis.1 Após dez anos da implantação do rastreio 

regular, em algumas regiões dos Estados Unidos, foi observado 

um declínio significativo na prevalência de infecção por clamí-

dia. De fato, o rastreamento sistemático de mulheres mostrou 

reduzir a incidência de doença inflamatória pélvica e gravidez 

ectópica (A), (B).1,2,8

Atualmente, há diversos exames disponíveis para o diag-

nóstico com resultados satisfatórios. Em mulheres, a coleta 

deve ser realizada com swab endocervical e uretral. A cultura 

para clamídia é pouco usada pela dificuldade técnica inerente 

ao método, embora ainda seja considerado padrão-ouro para 

detecção desses micro-organismos (A).1

O objetivo desta revisão sistemática foi avaliar a efetividade 

dos testes de pesquisa de ácidos nucleicos utilizando sondas de 

RNA (captura híbrida) e amplificação de DNA (PCR, LCR, 

TMA) no rastreio da endocervicite clamidiana.

Material e métodos

Inicialmente, foram selecionados estudos em fase III 

aplicados às populações com suspeita diagnóstica, compa-

rando teste e padrão-ouro, para definição da probabilidade 

pós-teste.

Os testes de pesquisa de ácidos nucleicos com a utilização 

de sondas de RNA (captura híbrida) e amplificação de DNA 

(PCR, LCR, TMA) foram avaliados com o intuito de determinar 

se seriam um método de diagnóstico adequado para o rastreio 

da infecção clamidiana. Todos os métodos foram comparados à 

cultura (padrão-ouro) ou ao padrão-ouro “expandido”, ou seja, 

a associação de duas técnicas não culturais positivas (A).1 

Para desenvolvimento da revisão sistemática foi realizada 

uma ampla pesquisa na literatura médica disponível, incluin-

do estudos publicados e não publicados. Os estudos foram 
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identificados e selecionados por meio das referências obtidas 

em bases de dados, utilizando os seguintes sites de busca 

eletrônicos: Pubmed, Excerpta Médica, Cochrane, LILACS, 

bancos de teses das principais universidades (USP, Capes, 

Unicamp, UFRJ, UNB e CNPq) e Google Scholar. Foram in-

cluídas, ainda, referências fornecidas por especialistas da área, 

que foram contatados por correio eletrônico, além de busca 

manual nas principais revistas nacionais e internacionais que 

escrevem sobre o tema (RBGO, Femina, Jornal Brasileiro de 

Doenças Sexualmente Transmissíveis, Int J STD Aids, Acta 

Cytol, J Commun Dis, Scand J Clin Lab Invest, Int J Fertil 

Womens, N Z Med J, Am J Obstet Gynecol e, Infect Dis 

Obstet Gynecol) e na referência bibliográfica de artigos de 

revisão sobre clamidia.

A pesquisa na mídia digital foi realizada por meio de termos 

relacionados ao rastreamento da endocervicite clamidiana. A 

pesquisa incluiu filtro e abreviaturas, tais como: uterine cervicitis; 

uterine cervicitides; cervicitides; cervicitis; cervicit*; endocervicit*; pelvic 

inflammatory disease; cervicovaginal infections; syndromic approach; 

syndromic management; screening e Chlamydia trachomatis; chlamydia; 

clamidia; chlamidia; e suas adaptações de acordo com a base de 

dados eletrônicos buscada. Um revisor (AKG) analisou os títulos 

e resumos em três ocasiões.

Seleção dos estudos

Os artigos foram selecionados após criteriosa avaliação 

crítica da força de evidência científica, obedecendo às regras 

da Associação Médica Brasileira (AMB) e do Conselho Federal 

de Medicina (CFM) (D),9 além dos critérios de Irwig (A)10 para 

análise qualitativa dos artigos.

Foram incluídos estudos publicados em inglês, espanhol 

e português, no período de 1980 a 2009.  Foram excluídas 

populações que apresentassem risco aumentado ou diminuído 

para doenças sexualmente transmissíveis, pois apresentaria 

prevalência de doença divergente da população geral, o que 

poderia interferir na análise de sensibilidade e especificidade 

no presente estudo. 

População estudada

Foram incluídos estudos com mulheres sexualmente ativas, 

assintomáticas, sem risco aumentado ou diminuído para doenças 

sexualmente transmissíveis, e que tivessem sido submetidas à 

avaliação clinica e testes moleculares para diagnóstico de en-

docervicite clamidiana. A idade das mulheres incluídas variou, 

em média, entre 14 e 40 anos. 

Avaliação da qualidade dos estudos

Foram excluídos estudos transversais em fase I (populações 

sadias, para definição de valores de normalidade) e em fase 

II (populações sabidamente doentes e sadias, para cálculo da 

acurácia do teste). Foram selecionados apenas artigos em fase 

III, ou seja, aqueles efetuados em populações com suspeita 

diagnóstica, comparando teste e padrão-ouro, para definição 

da probabilidade pós-teste. Observaram-se ainda quatro ele-

mentos fundamentais no processo de avaliação da qualidade 

dos estudos: a população estudada de suspeita diagnóstica; 

comparação cega e independente entre teste e padrão-ouro; 

o resultado do teste não influencia a realização do padrão; 

validação prévia em população independente. Na ausência 

de uma escala validada para avaliá-los, foram adotados os 

critérios de Irwig, validados desde 1994 (A).10 As centenas 

de artigos foram selecionadas, sendo realizada uma leitura 

completa de cada artigo de acordo com os critérios de Irwig 

(A)10 (Tabela 1) e obedecendo ao protocolo de avaliação dos 

artigos, construído exclusivamente para realização desta 

revisão sistemática (Anexo 1).

Resultados

A revisão sistemática incluiu os métodos de biologia mo-

lecular disponíveis para o diagnóstico da infecção clamidiana 

urogenital descritos na Tabela 2. Estes foram comparados ao 

padrão-ouro (cultura) ou ao padrão-ouro expandido (dois testes 

positivos não culturais).1

Após extensa busca, foram encontrados 1.123 artigos, dis-

tribuídos segundo os dados da Tabela 3. Nesse universo, 1.006 

resumos foram selecionados para potencial inclusão no estudo 

(Tabela 3). 

Destes artigos, 51 foram selecionados e avaliados segundo 

os critérios de Irwig10 e, obedecendo ao protocolo de avaliação 

dos artigos, construídos exclusivamente para realização desta 

revisão sistemática (Anexo 1). Os 51 artigos selecionados foram 

avaliados por dois revisores quanto à qualidade metodológica. Os 

artigos que obtiveram aprovação foram incluídos na pesquisa. 

 Critérios adaptados de Irwig
1.O padrão-ouro utilizado foi bem definido e referendado pela literatura.

2.Houve comparação cega e independente com o padrão-ouro de referência.

3.O exame diagnóstico foi avaliado em espectro adequado de pacientes  
(pacientes foram submetidos ao teste de forma sucessiva). 

4.Houve verificação de resultados negativos.

5.Houve descrição adequada do teste diagnóstico utilizado.

Cada resposta afirmativa confere dois pontos nos critérios. Pontuações > ou = a 7 caracterizam o 
estudo como de alta qualidade metodológica.

Tabela 1 - Critérios utilizados na avaliação dos estudos
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Os artigos que apresentaram discordância foram avaliados por 

terceiro revisor para definição de sua inclusão ou exclusão. Nos 

artigos em que não se observou concordância, um terceiro revisor 

reavaliou o artigo, definindo a inclusão ou exclusão do mesmo. 

Após rigorosa avaliação qualitativa, foram selecionados 12 

estudos, mas não foi possível realizar avaliação quantitativa 

dos mesmos devido à heterogeneidade dos dados (Figura 1) 

(Tabela 4).

Os 12 artigos selecionados constituem estudos em fase III 

realizados em população feminina, assintomática e de médio 

risco. Em todos foi observada uma população com suspeita 

diagnóstica. Houve comparação cega e independente entre teste 

e padrão-ouro. O resultado do teste não influenciou a realização 

do padrão-ouro e houve validação prévia do teste em população 

independente.

Descrevendo sucintamente os resultados, pode-se dizer que 

o artigo mais antigo selecionado foi o de Mercer et al.,11 (B) 

no qual foi realizada captura híbrida de material endocervical 

de 295 mulheres, com prevalência de 10,8%, sensibilidade de 

80,6% e especificidade de 95,8%. Neste estudo também se 

observou uma maior prevalência da infecção entre os estudos 

selecionados. (Tabela 4)

Observamos que a maioria dos estudos mundiais comparati-

vos da eficácia e acurácia dos meios de rastreamento da infecção 

clamidiana foram realizados na década de 1990: Looeffelholtz 

et al.(A),12 Mahony et al.13; Bass et al.14; de Barbeyrac et al.15; 

Bassiri et al.16; Catry et al.17; Chout et al.18; Pasternack et al. (B)19 

e Paukku et al. (A).20 Depois de então, foi encontrado apenas o 

de Semeniuk et al. 21, que pesquisou a infecção clamidiana em 

504 mulheres através de testes de pesquisa de ácidos nucleicos 

com a utilização de sondas de DNA (PACE 2 e AMP-CT) e 

amplificação de DNA (PCR), em swab endocervical e urina, 

com prevalência de 5,6%. (Tabela 4)

Discussão

Nos países desenvolvidos, o rastreamento da endocervicite 

clamidiana em mulheres se mostrou uma estratégia importante 

para a redução das complicações associadas a esse quadro infec-

cioso.1 Infelizmente, as políticas de saúde desenvolvidas no Brasil 

nos últimos anos, voltadas apenas para a medicina curativa e 

medidas paliativas, impediram o reconhecimento da necessidade 

do rastreio da infecção clamidiana como meio de se tratar pre-

cocemente tal enfermidade que, de forma secundária, causaria 

sérios agravos às mulheres, tais como: inflamações, aderências 

pélvicas, esterilidade, gravidez ectópica e agravos aos recém-

nascidos. Além disso, milhões de reais são gastos anualmente no 

Brasil com antibióticos, internações, cirurgias e tratamentos de 

esterilidade em decorrência da infecção clamidiana. O presente 

estudo, além de avaliar a acuracidade e eficácia dos métodos 

atuais disponíveis para rastreio da infecção clamidiana, propõe 

uma reflexão profunda sobre o tema.

Para evitar erros de interpretação, a revisão sistemática ex-

cluiu diversos estudos que, embora meritórios e interessantes, 

não obedeciam às regras da AMB e do CFM (D)9 em relação ao 

protocolo de avaliação ou aos critérios de Irwig (A)10 para análise 

qualitativa dos artigos.

Um estudo excluído por não apresentar padrão-ouro, mas 

muito apropriado para ser realizado com as mulheres brasileiras, 

foi o de Ramoren et al. (B)22 com gestantes africanas, comparando 

Locais de busca
Número de artigos 

listados
Número de artigos 

encontrados
Base eletrônica 1.047 1.047

Busca manual 36 36

Referências bibliográficas 35 35

Banco de tese 6 6

Total 1.123

Tabela 3 - Artigos encontrados segundo estratégia de busca 
definida acima

Tipo de teste Tipo de espécime Vantagem e desvantagem do método

Captura híbrida
(Sonda - RNA)

Swab uretral, cervical e vulvar - Sensibilidade em torno de 75% e especificidade entre 95 a 99%
- Resultados rápidos
- Necessita de pequena amostra de material

Amplificação
(PCR, LCR, TMA)

Swab uretral, cervical, vulvar e 
primeiro jato urinário

- Alta sensibilidade
- Especificidade semelhante à da cultura
- Alto custo
- Disponibilidade restrita 
- Problemas relacionados à inibição da reação 
- São mais dispendiosos que outros métodos não culturais, mas de menor custo que a cultura

Cultura Swab uretral e cervical - Teste padrão para o diagnóstico das infecções urogenitais por Chlamydia trachomatis; tem a 
maior especificidade na comparação com as demais técnicas
- Custo elevado e demora nos resultados
- Necessita de cuidados especiais para manter os micro-organismos viáveis

Tabela 2 - Descrição dos testes culturais e de  pesquisa de ácidos nucleicos, utilizando sondas de DNA e amplificação, disponíveis 
para a detecção de C. trachomatis
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Estudo Teste Local Pv % N. S % E % VPP VPN Rp + Rp- CI
Mercer et al.11 Hibrid cervix 10,8 295 80,6 95,8 95,3 97,6 ## 0,20 7

Loeffelholz et al.12 PCR cervix 5 375 97 99,7 99,7 99,8 323,3 0,03 9

Mahony et al.13 PCR cervix 7 134 1 1 1 1 ## 0 7

Bass et al.14 PCR cervix 7,8 1135 96,5 100 100 99,7 ## 0,03 8

Mahony et al.13 LCR urina 6 447 78 100 100 99,7 ## 0,04 8

De Barbeyrac et al. 15 PCR cervix 4,8 349 95,3 100 100 99,7 ## 0,047 7

Bassiri et al.16 LCR urina 3,1 447 87,5 100 100 99,6 ## 0,125 8

Catry et al.17 PCR cervix 1,03 193 100 100 100 100 ## 0 7

Chout et al.18 PCR cervix 11 485 100 100 100 100 ## 0 8

Pasternack et al.19 PCR urina 5,9 666 82 99,7 99,6 98,8 273,3 0,180 7

Paukku et al.20 PCR urina 5,6 1090 85 99 98,8 99,1 85 0,151 9

Semeniuk et al.21 Hibrid
PACE 2

cervix 5,6 504 85,7 98,9 98,7 99,1 ## 0,144 8

Semeniuk et al.21 Hibrid
AMP-CT

cervix 5,6 504 100 92,0 96,3 100 ## 0 8

Semeniuk et al.21 PCR cervix 5,6 504 100 98,6 98,6 100 ## 0 7

Semeniuk et al.21 Hibrid
AMP-CT

urina 5,6 504 80,8 100 100 98,8 ## 0,192 7

Semeniuk et al.21 PCR urina 5,6 504 88,5 99,4 99,3 99,3 ## 0,115 7

Tabela 4 - Descrição dos estudos incluídos e o critério de Irwig (CI) correspondente

Pv %: prevalência em %; S %: sensibilidade em %;  E%: especificidade em %; VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor predictivo negativo; Rp: razão de prevalência; CI: Critério de Irwig

a eficácia da abordagem sindrômica da endocervicite clamidiana 

com o PCR. A conclusão foi a de que a abordagem sindrômica, 

embora ainda bastante utilizada em vários países, inclusive no 

Brasil, não é adequada para o diagnóstico das infecções cervicais 

na gestação.

Outro estudo excluído, por também não disponibilizar o 

padrão-ouro e incluir homens e mulheres sintomáticos e com 

alta prevalência foi o muticêntrico, realizado por Low et al. 

(B).23 Foram estudados 19.773 homens e mulheres, entre 16 

e 39 anos, provenientes de 27 serviços de saúde da Inglaterra. 

Curiosamente, apesar de o estudo ter sido realizado em um país 

desenvolvido, observou-se uma alta prevalência de infecção 

clamidiana, principalmente entre as mulheres, variando em 

torno de 40% (B).23

O estudo de Gokral et al.,24 excluído por estudar população 

de risco para infecção clamidiana, foi considerado metodologi-

camente adequado e pesquisou, por PCR, a presença de CT em 

mulheres inférteis, encontrando uma alta prevalência (34%) 

desta infecção na Índia (B).

Observamos que a maioria dos estudos mundiais comparati-

vos da eficácia e acurácia dos meios de rastreamento da infecção 

clamidiana foi realizada na década de 1990. A justificativa 

para o fato é que a preocupação mundial com o rastreamento 

da infecção clamidiana aparentemente está presente nos países 

mais desenvolvidos há mais de uma década. Infelizmente, nós, 

brasileiros, só agora demos atenção ao problema. Os estudos 

mais atuais, como o de Gokral et al. (B),24 Ramoren et al. (B)22 

e Low et al. (B)23 utilizam os meios de amplificação de DNA 

(PCR) e não incluem o padrão-ouro (cultura) comparativo, 

1.123 artigos identificados:  (1.041 de base eletrônica; 12 de banco de tese;
5 expertises; 36 de  busca manual; e 35 de referências bibliográficas)  

1.057 artigos com avaliação
de títulos e resumos

1.006 artigos: foram excluídos estudos em populações de
risco elevado ou diminuído para doenças sexualmente 
transmissíveis ou em pacientes sintomáticas. Estudo sem
padrão-ouro definido, nos quais não houve comparação 
independente e  cega com o padrão-ouro de referência. 
O exame diagnóstico não foi avaliado em espectro 
adequado de pacientes ou não houve verificação de 
resultados negativos. Foram excluídos ainda os estudos 
com homens e artigos em outros idiomas.        

51 artigos 

12 artigos 

39 artigos excluídos por não atenderem as exigências do
instrumento e dos critérios de Irwig, tais como: ausência 
de padrão ouro definido (cultura), populações 
inadequadas de alto risco ou do sexo masculino, além 
daqueles nos quais não foi possível calcular sensibilidade,
especificidade , valor preditivo e razão de verossimilhança.
Foram excluídos, ainda, aqueles que se limitavam apenas 
à avaliação do custo-efetividade.        

Figura 1 – Processo de seleção dos artigos.
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como se não existisse mais a necessidade de discutir a ex-

celência dos métodos de biologia molecular, em especial 

os de amplificação de DNA (PCR), no rastreamento da 

infecção clamidiana.

Confirmada mundialmente a efetividade e os benefícios 

dos testes de pesquisa de ácidos nucleicos com a utilização 

de sondas de RNA (captura híbrida) e amplificação de DNA 

(PCR, LCR, TMA) no rastreio da endocervicite clamidiana, 

os pesquisadores do mundo inteiro estão, agora, realizando 

estudos de custo-efetividade para avaliar o impacto do ras-

treio universal na redução das complicações médicas e os custos 

socioeconômicos advindos da infecção clamidiana. 
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Anexo 1 - Instrumento utilizado na seleção dos estudos.

Revisão sistemática de diagnóstico de endocervicites por clamídia.

Fase 1
Tipo de estudo: 
Estudo ID:                                                                                Data:         /         /        
Título resumido: 
Referência(s):

1.É válida a evidência sobre a precisão exame diagnóstica? 
Sim (  ) Não (  )

Há um padrão de referência (“ouro”) de diagnóstico da doença em questão?
Sim (  ) Não (  )

Houve comparação independente e cega com o padrão de “ouro” de diagnóstico?
Sim (  ) Não (  )

O exame diagnóstico foi avaliado em um espectro adequado de pacientes (nos pacientes a quem aplicamos tal exame)? 
Sim (  )  Não (  )

A referência padrão foi aplicada independentemente do resultado exame diagnóstico?
Sim (  ) Não (  )

O exame (ou conjunto de exames) foi validado em um segundo grupo independente de pacientes? 
Sim (  ) Não (  )

2.Essa evidência (válida) demonstra a capacidade importante deste exame em distinguir com acurácia os pacientes com e sem uma doença específica? 
Sim (  ) Não (  )

Fase 2
1.Número de pacientes:
2.Características da população:
3.Teste experimental versus padrão-ouro
4.Estimativa de prevalência na população
5.Sensibilidade
1.Especificidade
2.Falso positivo
3.Falso negativo
4.Valor preditivo positivo
10.Valor preditivo negativo
11.Razão de verossimilhança
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