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A acelerada evolução da medicina, que vinha ocorrendo 
desde a segunda metade do século passado, adentrou o novo 
milênio com força total. Os médicos e todos os profissionais 
que atuam na área da saúde não conseguem sobreviver se não 
acompanharem as constantes mudanças impostas pela tecno-
logia, principalmente nos grandes centros urbanos. Nas últi-
mas décadas, a avalanche de novos medicamentos e de técnicas 
modernas de tratamento motivaram médicos a procurar meios 
mais rápidos de atualização, assim como de constatar a verda-
deira eficácia dessas novas intervenções. Daí surgiu, primeira-
mente, a medicina baseada em evidências, depois denominada 
saúde baseada em evidências, quando incorporada por outros 
profissionais da saúde. As evidências nada mais seriam do que 
estudos científicos com qualidade metodológica avaliada e po-
tencialmente reprodutíveis, ou seja, todos os dados referentes 
a ele descritos no trabalho. Isso foi possível em estudos de in-
tervenção para doenças com alta prevalência nos quais havia 
um número grande de participantes. Entretanto, nas doenças 
de baixa prevalência, os resultados davam margem a dúvidas, 
surgindo assim, a revisão sistemática, que supria necessidade 
de avaliar vários estudos de intervenção. Isso é possível desde 
que os estudos tenham desenhos semelhantes quanto aos obje-
tivos e intervenção e que sua qualidade metodológica possa ser 
avaliada. Dessa revisão sistemática, é desejável, e muitas vezes 
factível, obter a somatória estatística dos dados desses estudos. 
A isso chamamos metanálise.

Mais recentemente, a mesma necessidade aflorou na área de 
métodos diagnósticos. A evolução dos equipamentos de diagnós-
tico e o surgimento de novos kits laboratoriais com promessas 
de diagnósticos mais rápidos, menos invasivos e mais precisos 
têm sido amplamente divulgados na mídia. Isso atinge a opinião 

dos pacientes, os governos e os responsáveis pela realização dos 
exames. Os primeiros, obviamente, querem ter acesso ao melhor 
exame, os demais querem ter certeza que esses novos exames real-
mente são superiores aos já existentes, justificando o investimen-
to financeiro, eventualmente, elevado. Logo, revisões sistemáti-
cas de estudos de acurácia diagnóstica passaram a ser realizadas.

Diante da falta de consenso sobre a maneira mais adequada 
de proceder com esse tipo de metodologia, a colaboração Co-
chrane, pioneira na execução de revisões sistemáticas em estu-
dos de intervenção, resolveu difundir e estimular a criação de 
revisões sistemáticas em estudos de acurácia. Tanto que criou, 
dentro do Review Manager (RevMan – programa que a colabo-
ração Cochrane utiliza para orientar a elaboração das revisões e, 
se possível, proceder à metanálise), uma seção separada, visan-
do unicamente revisões de estudos de acurácia diagnóstica. Foi 
uma iniciativa brilhante que chamou a atenção de muitos pes-
quisadores, estimulando-os a trabalhar nessa área. Como tudo 
na fase inicial, diversas questões ainda não resolvidas dificultam 
o trabalho.

As ferramentas para avaliação da qualidade de estudos indi-
viduais de acurácia diagnóstica são diferentes daquelas usadas 
nos de intervenção. Isso tem gerado confusão na realização de 
trabalhos por parte dos pesquisadores, assim como das equi-
pes editoriais que os avaliam. Vemos revisões sistemáticas de 
estudos de acurácia publicadas com termos e apresentação me-
todológica que seriam apropriados a estudos de intervenção. 
Isso, em detrimento de valores expressivos de acurácia, como 
sensibilidade, especificidade e valores preditivos, justamente o 
que se esperaria de um estudo de acurácia.

Não podemos e não devemos fazer trabalhos só para os pes-
quisadores e burocratas lerem e avaliarem. Nosso objetivo, pau-
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tado na honestidade dos dados apresentados, deve ser a defini-
ção de quão bom é o teste estudado e qual o seu desempenho 
(superior, semelhante ou inferior) em relação aos já existentes. 
Se tivermos que mostrar evidências, não podemos apresentar 
indícios percentuais inominados e deixar a cargo do leitor fazer 
os cálculos. Temos que dar nome e sobrenome aos dados apre-
sentados para podermos valorizar a conclusão do trabalho com 
resultados expressivos e inteligíveis, e não com nossa opinião.

Se uma revisão sistemática encontra dois estudos ou mais 
com desenhos semelhantes, avaliando a acurácia de determina-
do teste em um mesmo espectro de pacientes, é possível obter 
os resultados sumários, ou seja, a metanálise. Essa, por sua vez, 
deve ser expressa pelo menos em termos da sensibilidade e da 
especificidade do teste avaliado, com seus respectivos interva-
los de confiança. Dessa forma, é possível inferir outros dados, 
como os valores preditivos positivo e negativo e razões de ve-
rossimilhança.

Uma diferença importante das revisões sistemáticas de estu-
dos de acurácia para as de estudos de intervenção é a avaliação 
da qualidade. Sacket e cols. sugeriram, para avaliar a qualidade 
de cada estudo, que se respondesse a quatro perguntas que ava-
liam se houve cegamento dos resultados entre os aplicadores do 
teste índex e do padrão referência; se o espectro de pacientes foi 
adequado; se houve independência da aplicação do padrão refe-
rência; e se o padrão foi aplicado a toda a amostra.1 Entretanto, 
a experiência mostrou que quatro perguntas eram insuficientes 
para avaliar a qualidade de muitos estudos.

O QUADAS (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy 
Studies) foi uma ferramenta desenvolvida para abranger outras 
questões pertinentes.2 O QUADAS faz uso de 14 questões, de-
talhando as características da seleção dos pacientes (espectro), 
verificação parcial (se toda a amostra foi submetida ao padrão 
referência), verificação diferencial (se mais de um padrão refe-
rência foi utilizado), cegamento dos resultados, características 
do padrão referência, características do teste índex e perdas du-
rante o estudo. Com isso, a validade interna, validade externa 
e relato são avaliados. Contudo, ainda assim, havia situações 
em que algumas questões do QUADAS não se aplicavam, e 
situações em que havia necessidade da inclusão de outras. Hoje, 
temos o QUADAS 2, uma ferramenta que se adapta ao tipo 
de teste e de doença que se quer avaliar e compreende quatro 
domínios: 1) seleção de pacientes, 2) teste avaliado, 3) padrão 
referência, 4) fluxo e tempo. Esses quatro aspectos avaliam o 
risco de viés dos trabalhos. Os três primeiros também avaliam a 
aplicabilidade do estudo. Essa ferramenta, basicamente, consis-
te em se desenhar um modelo ideal hipotético de teste de acu-
rácia para avaliar determinado teste para determinado espectro 
de pacientes. São formuladas questões pertinentes para que se 
possa comparar cada estudo encontrado pela estratégia de busca 
com o teste idealizado.3

Uma questão que sempre vem à tona quando se agrupam 
estudos de acurácia diagnóstica sobre uma mesma condição 

clínica e mesmo teste avaliado é a heterogeneidade dos resul-
tados. Enquanto a heterogeneidade é uma exceção em estudos 
de intervenção, é uma regra em estudos de acurácia diagnós-
tica.4 Nem sempre fica claro o motivo da heterogeneidade. 
Possivelmente, o espectro de pacientes em diferentes sítios de 
pesquisa seja o principal fator, na maioria dos casos. Mas, é cla-
ro, os casos devem ser avaliados individualmente. Em revisões 
sistemáticas de estudos de intervenção, um ou poucos estudos 
com resultados muito heterogêneos, diante da maioria, são 
eventualmente excluídos da metanálise. Isso não deve ocorrer 
em estudos de acurácia diagnóstica, uma vez que o espectro de 
pacientes, condição clínica, teste avaliado e padrão referência 
sejam os mesmos.

Posto isso, temos um impasse na melhor maneira de agru-
par matematicamente os resultados de vários estudos de acu-
rácia. Para estudos não heterogêneos, uma vez que não há 
randomização em estudos de acurácia de qualidade, o seu 
agrupamento é uma opção válida para realizar a metanálise, 
mas quando há heterogeneidade, esse fator deve ser levado em 
conta. A comparação de diferentes testes individuais de uma 
revisão sistemática pode ser feita visualmente em uma curva 
receptor operador (receiver operating characteristic, ROC), ou 
em um gráfico de floresta, onde temos valores de sensibilidade 
e especificidade com seus respectivos intervalos de confian-
ça.4 A colaboração Cochrane sugere que se utilize o modelo 
de curva receptor operador hierárquica sumária (Hierarchical 
Summary Receiver Operating Characteristic, HSROC)5 ou o 
modelo bivariável,6 para a obtenção de estimativas sumárias 
de sensibilidade e especificidade, com seus respectivos inter-
valos de confiança.

Aguardamos, ansiosamente, a atualização prometida do Re-
vMan em estudos de acurácia para facilitar a realização e homo-
geneizar os resultados e conclusões entre os autores.
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