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INTRODUÇÃO
As revisões sistemáticas de ensaios clínicos bem desenhados 

e com homogeneidade são reconhecidas como o mais alto nível 
de evidência para avaliação de terapias médicas. Conceitual-
mente, revisões sistemáticas de estudos de acurácia com homo-
geneidade, com bom padrão de referência, são também o maior 
nível de evidência para a avaliação de testes diagnósticos.1

Entre as vantagens das revisões sistemáticas, temos as seguin-
tes: a) aumentam a precisão dos resultados, estreitando os inter-
valos de confiança; b) podem antecipar em anos ou até décadas 
os resultados de grandes estudos, muitas vezes dispendiosos e 
demorados; c) evitam a duplicação desnecessária de esforços; 
d) previnem controvérsias na literatura; e) economizam recur-
sos em pesquisas; f ) definem áreas em que mais estudos são 
necessários; g) auxiliam decisões para políticas de saúde.2

Se por um lado há consenso amplo quanto à metodologia 
para a realização de revisões sistemáticas de intervenções, ainda 
encontramos desafios consideráveis para a realização de revisões 
sistemáticas de estudos de acurácia. As principais diferenças estão 
na avaliação crítica dos estudos e na combinação estatística dos 
resultados. Mas também há significativas diferenças na elabora-
ção das estratégias de busca e na apresentação dos resultados.3,4

Muitas revisões publicadas até recentemente falham em as-
pectos básicos, como a descrição dos critérios de inclusão, na 
tabulação das características e local dos estudos incluídos. Tam-
bém não descrevem a gravidade da doença nos participantes, o 
padrão referência utilizado, a definição da positividade do teste 
avaliado; não relatam sensibilidade, especificidade e tamanho 
amostral dos estudos individuais, e não relatam formalmente a 
avaliação da qualidade dos estudos.5

Um problema que talvez tenha sido responsável pela demora 
em se estabelecer uma metodologia consensual é a baixa qua-
lidade dos estudos primários sobre acurácia diagnóstica. São 
muitos os fatores que afetam os resultados dos estudos de testes 
diagnósticos, levando a vieses significativos. Algumas iniciati-

vas vêm contribuindo para superar essas lacunas. Uma dessas 
iniciativas é a publicação da STARD (The Standards for Re-
porting of Diagnostic Accuracy),6 que estabelece uma lista com 
25 itens a serem checados, e atualmente adotada por mais de 
200 periódicos.4 Outro fator é a heterogeneidade dos resulta-
dos, que é a regra quando se avaliam estudos de acurácia, dife-
rentemente do que ocorre com ensaios clínicos.

A Colaboração Cochrane vem se preparando para introduzir 
revisões sistemáticas de estudos de acurácia em sua base de dados 
desde 2003. Em outubro de 2008 foi publicada a primeira revi-
são desse tipo naquela base de dados. A revisão avaliou a acurácia 
da dosagem de galactomannan sérica para a aspergilose invasiva 
em pacientes imunocomprometidos e levantou importantes in-
formações sobre a sensibilidade e especificidade do método.7

Os seguintes passos básicos são necessários para se realizar 
uma revisão sistemática de estudos de acurácia:4,8-10 a) definição 
dos objetivos da revisão; b) pesquisa da literatura e levantamen-
to dos estudos; c) avaliação da qualidade e aplicabilidade dos 
estudos ao problema específico; d) análise dos dados e apresen-
tação dos resultados; e) interpretação dos resultados e desenvol-
vimento de recomendações.

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS
O primeiro passo para se realizar uma revisão sistemática é 

a definição de seus objetivos. Nessa etapa, deve-se contextuali-
zar a necessidade de se avaliar o teste diagnóstico, as condições 
clínicas em que se espera utilizá-lo e seu uso potencial. Devem 
ser descritas características técnicas específicas do teste e as con-
dições em que será interpretado.10 Também devem ser descritos 
detalhes do teste (ou testes) utilizado(s) como padrão referência 
e de outros testes comparados, se for o caso.

Quando se avalia a acurácia de um novo teste diagnóstico po-
de-se ter em mente uma de três situações. A primeira é substituir 
um teste existente por outro – que pode ser menos invasivo ou 
de menor custo. Então, o objetivo é avaliar se a sensibilidade e 
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especificidade do novo teste são semelhantes à do antigo. Outro 
foco possível é a introdução de um teste para rastreamento de 
uma doença prevalente e passível de tratamento efetivo. Sendo 
assim, o interesse é saber se o teste tem alta sensibilidade, ou seja, 
se é capaz de identificar a grande maioria dos portadores da con-
dição-alvo. Um teste muito sensível, mesmo que pouco especí-
fico, pode satisfazer este quesito. Ou o interesse pode estar em 
um teste adicional, de alta especificidade, para confirmar uma 
doença detectada inicialmente por um teste de rastreamento.4

PESQUISA DA LITERATURA E LEVANTAMENTO  
DOS ESTUDOS

Como em qualquer revisão sistemática, a estratégia de busca 
deve ser clara, objetiva e ampla o suficiente para abranger todos 
os estudos relevantes disponíveis. As palavras do texto, com os 
respectivos sinônimos, e os descritores sobre o teste a ser ava-
liado e a condição clínica devem ser rastreados. Minimamente 
as bases Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval 
System Online) e Embase (Excerpta Medica) devem ser pesqui-
sadas, sem restrição de idioma. Recomenda-se que também se 
realizem buscas na base Lilacs (Literatura Latino-Americana e 
do Caribe em Ciências da Saúde) para encontrar referências de 
estudos publicados na América Latina e Caribe, que eventual-
mente não se encontrem nas bases anteriormente citadas. Além 
disso, as referências dos estudos incluídos e de artigos de revisão 
sobre o tema devem ser verificadas para estudos adicionais.

Identificar estudos de acurácia pode ser mais difícil do que 
identificar ensaios clínicos. Os termos “sensitivity” e “specifi-

city” parecem bastante aprazíveis para serem utilizados como 
filtros na seleção de estudos de acurácia. Mas, diferentemen-
te dos ensaios clínicos aleatórios, onde o termo “randomized, 
controlled trial” é amplamente utilizado, nem sempre aqueles 
termos abrangem todos os estudos relevantes.4

A realização de buscas mais restritas, visando estudos de acu-
rácia para a prática rotineira da medicina baseada em evidên-
cias, pode até ser feita com a utilização de filtros que apresen-
tam uma sensibilidade e especificidade razoável.11,12 Mas, dessa 
forma, frequentemente perdem-se estudos relevantes. Então, 
para a realização de uma revisão sistemática não se devem uti-
lizar tais recursos.13,14

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E APLICABILIDADE  
DOS ESTUDOS AO PROBLEMA ESPECÍFICO

Como são vários os fatores que podem afetar a qualidade 
dos estudos de acurácia, um número maior de questões deve ser 
feito quando se avalia criticamente cada estudo incluído. Entre 
as fontes possíveis de viés, está o espectro de pacientes. Se um 
estudo avaliou a acurácia de um determinado teste em pacien-
tes internados e outro em pacientes ambulatoriais, presume-se 
que a doença esteja em um estádio mais avançado nos pacientes 
internados, portanto, a acurácia do teste tende a ser maior nos 
pacientes internados. Aqui também estamos falando da aplica-
bilidade do estudo. Os estudos devem abranger um espectro de 
pacientes compatível com o daqueles que respondam à questão 
levantada nos objetivos da revisão. 

Outro fator é o “cegamento” do teste em estudo e do padrão 
ouro. Idealmente, quem realiza um teste não deve conhecer o 
resultado do outro, evitando qualquer viés de interpretação dos 
resultados.

Como são vários os fatores para avaliar objetivamente a 
qualidade dos estudos, questionários específicos foram desen-
volvidos. Um dos mais utilizados para a avaliação dos estudos 
de acurácia é o QUADAS (Quality Assessment of Diagnostic 
Accuracy Studies). As questões focam as principais fontes de 
viés e devem ser respondidas com “sim”, “não” ou “não claro”. 
Quanto maior o número de respostas negativas ou não claras, 
pior a qualidade do estudo. Das 14 perguntas propostas origi-
nalmente, 11 são recomendadas para serem utilizadas nas revi-
sões da Colaboração Cochrane15,16 (Quadro 1).

ANÁLISE DOS DADOS E APRESENTAÇÃO  
DOS RESULTADOS

Deve ser possível extrair de um teste de acurácia os números 
de casos verdadeiros positivos, falsos positivos, falsos negativos 
e verdadeiros negativos. Em posse desses dados, podemos ex-
trair vários resultados de cada estudo, como a sensibilidade e a 
especificidade, os valores preditivos positivo e negativo e as ra-
zões de verossimilhança para os respectivos resultados do teste.

Enquanto os resultados dos ensaios clínicos aleatórios fre-
quentemente são relatados usando a medida de um único efei-
to, como a diferença de médias, a diferença de risco ou a taxa 

Quadro 1. QUADAS: Quality Assessment of Diagnostic Ac-
curacy Studies

O espectro de pacientes foi representativo daqueles a receber o 
teste na prática?

O padrão referência parece ser capaz de identificar corretamente a 
condição-alvo?

O período de tempo entre a aplicação do teste em estudo e do 
padrão referência foi curto o suficiente para que seja improvável 
que a condição-alvo tenha se modificado entre os dois testes?

Toda a amostra ou apenas uma amostra aleatoriamente 
selecionada de pacientes foi avaliada com o padrão referência para 
o diagnóstico?

Os pacientes receberam o mesmo padrão referência a despeito do 
resultado do teste em estudo?

O padrão referência foi independente do teste em estudo (i.e. o 
teste em estudo não fez parte do padrão referência)?

Os resultados do teste em estudo foram interpretados sem o 
conhecimento dos resultados do padrão referência?

Os resultados do padrão referência foram interpretados sem o 
conhecimento dos resultados do teste em estudo?

Os dados clínicos disponíveis quando da realização dos testes 
foram os mesmos que estariam disponíveis na prática clínica?

Resultados não-interpretáveis/intermediários do teste foram 
relatados?

As perdas do estudo foram explicadas?
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Figura 1. Gráfico tipo “floresta”.

Figura 2. Curva summary receiver operator curve (SROC).
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de risco, a maioria dos estudos de acurácia relata mais de dois 
dados estatísticos, como citamos anteriormente.4 Então, deve-
se esperar que a tabulação dos dados seja feita de maneira di-
ferente das revisões de intervenções, que comparam desfechos 
únicos separadamente. E a metanálise deve também levar em 
conta a heterogeneidade dos estudos e as variações devidas a 
limiares, explícitos ou não, para a interpretação dos resultados 
como positivos e negativos. Os dados de sensibilidade e espe-
cificidade podem ser tabulados em um gráfico tipo “floresta”, 
com os respectivos intervalos de confiança, para comparação 
(Figura 1).

Outra forma, talvez mais clara e fortemente recomendada 
para se reportar os dados de estudos de acurácia, é a curva Sum-
mary Receiver Operator Curve (SROC) (Figura 2). Nesse tipo 
de curva, o eixo das ordenadas mostra a sensibilidade e o das 
abscissas a especificidade. O teste ideal é aquele com 100% de 
sensibilidade e 100% de especificidade e aparece plotado no 
canto superior esquerdo do gráfico. A linha diagonal reta que 
corta o gráfico da esquerda para a direita, de baixo para cima, 
representa a nulidade do teste. Testes em que a chance de o pa-
ciente apresentar ou não a doença não se modifica a despeito do 
seu resultado ser positivo ou negativo serão plotados aí. Espera-
se que a maioria dos testes diagnósticos fique acima daquela 
linha. Quando se comparam diferentes testes para uma mesma 
condição, basta uma rápida passada de olhos sobre o gráfico da 
curva SROC e tem-se uma representação visual nítida de qual 
teste é mais sensível e qual é mais específico para a condição. 

Se houver uma ou mais covariáveis, ou seja, fatores como 
idade, gravidade da doença, limiares de corte diferentes, que 
possam afetar a sensibilidade e/ou especificidade, podemos 
identificar subgrupos em que um teste ou outro seja melhor 
aplicável. 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS  
E DESENVOLVIMENTO DE RECOMENDAÇÕES

Ao final, considera-se se os objetivos da revisão foram atin-
gidos. Se a revisão for conclusiva, há que se ressaltar a aplicação 
prática dos resultados obtidos: de que maneira, em que tipo de 
situação, paciente ou população o teste pode ser mais bem apli-
cado. Pode-se também comparar o teste em estudo com testes 
alternativos habitualmente utilizados para aquele diagnóstico. 

Cabe aqui comentar e ressaltar em que espectro de pacientes 
os estudos primários foram realizados, evitando o uso inade-
quado dos resultados da revisão em populações diferentes das 
estudadas. Também devem ser levantadas possíveis consequên-

cias de resultados falsos positivos ou falsos negativos. Quando 
os resultados não são conclusivos, o revisor deve indicar em que 
áreas são necessários mais estudos e o desenho de estudo mais 
adequado para que as questões clínicas sejam respondidas.4,10

CONCLUSÃO
A revisão sistemática é uma ferramenta valiosa, tanto para a 

avaliação de testes diagnósticos individuais como para a compa-
ração de diferentes testes para uma mesma condição-alvo. Seus 
resultados podem pôr fim a dúvidas clínicas ou elaborar outras 
questões, indicando o caminho para que se encontre a resposta 
da melhor maneira.

Estamos diante da grata perspectiva de que cada vez mais 
estudos de acurácia de boa qualidade sejam publicados, graças 
a iniciativas como a STARD. Somado a isso, muitos pesquisa-
dores, como os revisores da Colaboração Cochrane, estão com-
prometidos com o aprimoramento da metodologia e o com 
o aumento do número de revisões sistemáticas de estudos de 
acurácia.

Dessa forma, é importante que os profissionais de saúde e 
principalmente os desenvolvedores de diretrizes e políticas de 
saúde, adquiram maior familiaridade com esse tipo de trabalho 
científico, habilitando-se a avaliá-lo criticamente, de forma a 
fazer melhor uso de suas conclusões.
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RESUMO DIDÁTICO
1. As revisões sistemáticas de estudos de acurácia, da mesma forma que revisões sistemáticas de intervenções, são 

importantes instrumentos para aumentar a precisão dos resultados dos estudos, antecipar resultados significativos, 
prevenir controvérsias, economizar recursos e orientar políticas de saúde.

2. Há um esforço crescente no sentido de padronizar uma metodologia adequada e aumentar o número de publicações 
desse tipo de estudo.

3. Alguns aspectos desse tipo de revisão sistemática são particularmente diferentes das revisões de intervenção. Desde 
a formulação dos objetivos, passando pela estratégia de busca, avaliação da qualidade dos estudos, análise estatística 
e apresentação dos resultados.

4. Revisões sistemáticas de estudos de acurácia permitem avaliar testes individualmente, ou a comparação de diferentes 
tipos de teste para uma mesma condição.

5. É importante que os profissionais de saúde e principalmente os desenvolvedores de diretrizes e políticas de saúde 
adquiram maior familiaridade com esse tipo de trabalho científico, habilitando-se a avaliá-lo criticamente, de forma 
a fazer melhor uso de suas conclusões.


