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RESUMO
KESSLER, Nery Ernesto. Revisão sistemática e metanálise da acurácia diagnóstica
de testes laboratoriais para giardíase: contribuição para a gestão do conhecimento,
2007, 121 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, UFSC,
Florianópolis.
Na atualidade ocorre grande revolução na criação e circulação de informações e
conhecimentos. O uso de informação com excelente qualidade é fundamental para a
prática diagnóstica médica, particularmente quando se fala em medicina baseada
em evidências. Giardíase é um problema de saúde pública mundial associada ao
subdesenvolvimento e a pobreza, fato que levou a Organização Mundial a Saúde a
tratá-la com especial interesse a partir de 2004. Os testes laboratoriais para
giardíase, fundamentais para o seu correto diagnóstico e tratamento adequado, têm
sido descritos como apresentando diferenciada acurácia diagnóstica. No presente
trabalho realizou-se uma revisão sistemática e metanálise de artigos científicos
completos encontrados e disponibilizados no banco de dados MEDLINE® sobre
testes diagnósticos para giardíase. Através do instrumento QUADAS (quality
assessment of diagnóstic accuracy studies) foi possível avaliar se a qualidade das
informações presentes determina a heterogeneidade dos índices utilizados na
avaliação da acurácia diagnóstica. As estimativas sumarizadas como índices de
acurácia diagnóstica para os testes de giardíase mostraram excelente capacidade
discriminatória destes testes. No entanto a baixa qualidade das informações
constantes nos artigos analisados parece comprometer superestimando estes
valores. A baixa qualidade metodológica ou de reportagem dos estudos primários
verificada também sugere a necessidade da realização de novos estudos
estabelecendo condições mais robustas e consistentes relacionadas ao tipo de
informação quanto à seleção de pacientes e utilização de testes padrões e/ou
critérios diagnósticos claramente definidos.
Palavras-chave: Informação. Qualidade da Informação. Revisão Sistemática.
Metanálise.
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ABSTRACT
KESSLER, Nery Ernesto. Revisão sistemática e metanálise da acurácia diagnóstica
de testes laboratoriais para giardíase: contribuição para a gestão do conhecimento,
2007, 121 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia e Gestão do Conhecimento) Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, UFSC,
Florianópolis.
In present time occur great revolution on creation and circulation of information and
knowledge. The use of information with excellent quality is fundamental for practice
diagnostic medicine, particularly in evidence-based medicine. Giardiasis is a problem
of health public worldwide associate the underdevelopment and poverty and since
2004 World Health Organization had took with special dealing. The giardiasis
laboratory tests are fundamentals for correct diagnostic and adequate treatment.
Currently, it is unclear whether diagnostic accuracy differs among different types of
tests to giardiasis. In the present study a systematic review and meta-analysis of
tests accuracy studies was performed searching MEDLINE by full text. Via the
instrument QUADAS (quality assessment of diagnostic accuracy studies) was
possible

access

if

the

quality

from

the

information

presents

determines

heterogeneities from the indexes used on assessment from accuracy diagnostic. The
appreciations summaries indexes of accuracy diagnostic for giardiasis tests showed
excellent capacity discriminatory of these test. However the low quality from the
information present on the studies analyzed showed engage overestimate these
values. The low quality procedural or of report from the studies primary verified also
suggests the necessity from realization of new studies establishing conditions more
robust and consistent related the type of information as to the selection of patients,
utilization of tests standards and/or criteria diagnostic blatantly defined.
Keywords: Information. Information Quality. Systematic Review. Meta-analysis.
Diagnostics tests. Diagnostic accuracy. Sensitivity and Specificity. Giardiasis. Giardia
lamblia.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
Este estudo tem por objetivo fazer uma revisão sistemática e metanálise de
artigos publicados, sobre o diagnóstico laboratorial da giardíase, disponíveis e com
acesso completo em bases de dados, verificando a acurácia, a sensibilidade e a
especificidade destes testes laboratoriais, com base nos dados e na qualidade das
informações presentes nos artigos publicados.
A importância deste trabalho se refere à existência de um grande número de
publicações científicas, sobre exames parasitológicos de fezes, onde são utilizados
critérios os mais diversos no que se refere à forma de apresentação de dados, a
seleção de amostras, unidades padrões, testes padrões, número de exames ou
testes realizados, tipos de conservantes utilizados na amostra, tipos de exames
realizados e critérios comparativos.
Nem sempre levando em conta as características biológicas dos agentes
patogênicos, seus ciclos evolutivos e formas de transmissão, assim como as
peculiaridades da incidência ser maior ou menor em determinadas faixas da
população, seja discriminada por faixa etária, por poder aquisitivo, por acesso a
condições sanitárias adequadas, por situação sócio econômica da região ou do
País.
Fatores estes que podem interferir diretamente nos resultados obtidos, se não
forem levados em conta nos processos de corte e de seleção de amostras. Essa
gama de condições pode comprometer a validação da acurácia. Assim para que os
resultados dos estudos com essa finalidade possam representar a informação
adequada, quando necessária, para a decisão médica, a presença destas in
formações é imprescindível.
A seleção dos artigos necessários à realização da Revisão Sistemática e
Metanálise ocorreu através de sua recuperação a partir da base de dados
MEDLINE®.
Para a coleta de dados foi definido um questionário padrão (Formulário de
Extração dos Dados) contendo as informações consideradas necessárias, pelo qual
cada um dos artigos selecionados foi analisado. Concomitantemente cada artigo
selecionado teve sua qualidade avaliada através do instrumento QUADAS (Quality
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Assessment of Diagnostic Accuracy Studies) proposto por Whiting et al. (2003) com
as adaptações características para o presente estudo empregando um formulário
padronizado.
Os

dados

obtidos

foram

organizados

em

planilhas

do

programa

computacional Microsoft® Excel 2000 (Microsoft Corporation, U.S.A) e importadas
para a realização da metanálise com o programa computacional Meta-DiSc® version
1.4 a Meta-analysis of Diagnostic and Screening tests (Unidad de Bioestadística
Clínica, Universidad Complutense, Hospital Ramón y Cajal, Espanha) desenvolvido
e disponibilizado gratuitamente na Internet por Zamora et al., (2006).
Sendo obtidos os índices de acurácia, a razão de chance diagnóstica (DORs),
a curva de característica operacional relativa sumária curva (sROC) tanto para os
artigos selecionados como um todo, como para os artigos agrupados por tipos de
testes diagnósticos (i.é, pela fundamentação de sua metodologia). Estas
informações foram associadas àquelas relacionadas à qualidade dos artigos, as
respostas obtidas com o QUADAS. E a partir desta associação, correlacionada com
informações teóricas obtidas com a revisão sistemática, foi possível verificar se a
qualidade da informação presente em artigos científicos é fonte de heterogeneidade
observada na metanálise da acurácia diagnóstica dos testes laboratoriais para
giardíase.
1.2 OBJETIVOS
O objetivo geral desse trabalho é verificar se a qualidade da informação
presente em artigos científicos é fonte de heterogeneidade em Revisão Sistemática
e Metanálise de acurácia diagnóstica dos testes laboratoriais para giardíase.
Apresentam-se como objetivos específicos:
- Fazer uma breve revisão caracterizando a importância da informação na
sociedade com ênfase no seu uso em medicina baseada em evidências;
-

Realizar uma revisão sistemática e metanálise com artigos completos
encontrados e disponibilizados no banco de dados MEDLINE® visando
avaliar a acurácia de testes diagnósticos para a giardíase;

-

Recuperar artigos através de chave de busca contendo descritores definidos;
avaliar os mesmos através de uma tabela de contingência 2x2 e pelo
formulário QUADAS e calcular a sensibilidade, a especificidade, as razões de
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chances diagnósticas (DOR), área sob a curva da característica operacional
relativa (AUC da ROC) e o índice Q*.
-

Calcular estimativas individuais e agrupadas (sumárias) de sensibilidade e
especificidade diagnóstica bem como a razão de chances diagnóstica (DOR)
para os estudos selecionados a partir dos dados levantados;

-

Explorar, se existentes, as fontes de heterogeneidade das estimativas de
acurácia diagnóstica dos testes laboratoriais para giardíase advindas das
características e dos vieses de validade interna e externa dos estudos
selecionados através de Meta-regressão;

-

Inferir pelas características e estimativas sumarizadas a acurácia diagnóstica
dos testes laboratoriais para giardíase associando-as a qualidade das
informações presentes nos artigos selecionados.

-

A utilização de instrumentos de avaliação e controle de qualidade, na Gestão
do Conhecimento, mostrou ser de fundamental importância quando se está
preocupado com a qualidade da informação presente publicações científicas e
em outras formas de geração, divulgação e recuperação de conhecimentos.

1.3 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Apresenta-se como limitação deste estudo à utilização apenas da base de
dados MEDLINE® para a busca e recuperação de informações na forma de artigos
avaliando a acurácia diagnóstica de testes laboratoriais para giardíase. Também a
realização da revisão sistemática e metanálise somente com os artigos
disponibilizados para acesso completo nesta base é uma limitação no presente
trabalho.
Uma outra fonte limitante para o presente estudo é o emprego da chave de
busca proposta para avaliação de estudos de acurácia diagnóstica. Ao utilizar-se
esta chave e os descritores MeSH da base de dados MEDLINE® bem como as
fontes limitantes acima descritas, é possível que não se obtenha a totalidade dos
estudos avaliando a acurácia diagnóstica dos testes para giardíase e assim os
resultados verificados podem apresentar vieses.
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
No capítulo dois apresenta-se uma visão geral caracterizando a importância
da informação na sociedade com ênfase no seu uso em medicina baseada em
evidências. Neste capítulo é feita uma breve descrição da sociedade atual,
caracterizada como sociedade da informação ou sociedade do conhecimento,
partindo do ponto de vista que ela advém do pós-modernismo, tão discutido a partir
da década de 70.
Contextualiza-se a informação, conhecimento e dados nesta discussão de
sociedade, já que são estes os determinantes desta concepção. Nele ressalta-se a
disseminação das informações e o conseqüente conhecimento gerado através da
tecnologia da informação, criação dos sistemas de informação, armazenamento
destas informações através dos bancos de dados baseados em sistemas de
classificação e tesaurus, em especial para as informações de literatura os quais
favorecem a recuperação das informações de forma a serem utilizadas nos
levantamentos bibliográficos.
Também é destacado o uso da internet como o veículo de disseminação das
informações e conseqüente fundamentação da sociedade atual e como há sempre
dois lados, as ambivalências da informação impõem desafios a sociedade da
informação, na questão da qualidade das informações presentes, pois elas definirão
o conhecimento.
A partir deste ponto, há uma discussão sobre este tópico, iniciando sobre a
questão do conceito (tão subestimado e associado a “valor”) e princípios para sua
avaliação, fazendo uma explanação da gestão de qualidade no âmbito da gestão do
conhecimento, baseando-se na avaliação estratégica da qualidade.
A seguir utilizando como base as dimensões para a qualidade da informação
apresentam-se modelos de avaliações propostos para a qualidade de informações e
qualidade de dados e continua com a avaliação de qualidade em saúde tão
importante para a medicina baseada em evidências, uma área onde as informações
de qualidade tem relevância absoluta.
O capítulo termina mostrando que a forma para subsidiar as evidências, a
revisão sistemática e a metanálise onde se discute o seu processo, desde o
delineamento inicial, ou seja, a formulação de pergunta específica a ser respondida
como também suas etapas (o processo de construção: pesquisa e recuperação de

5

artigos -estudos primários -, avaliação destes com instrumento para “medir” sua
qualidade, obtenção de dados e informações relevantes ao tema e para cálculo das
estatísticas agrupadas, síntese das informações através da descrição dos estudos,
realização da metanálise – análise estatística – visando à obtenção das estatísticas
agrupadas e avaliação de homogeneidade ou heterogeneidade dos artigos primários
para poder validar estas estatísticas; discussão destas estatísticas em sintonia com
as informações levantadas e conhecimento do assunto de forma a responder a
pergunta inicial).
É apresentada também a utilização desta informação em saúde na atualidade
particularmente no contexto da Medicina baseada em evidências.

Aqui serão

discutidos os vários itens associados ao uso da informação para a tomada de
decisões no processo diagnóstico: medicina baseada em evidências, acurácia
diagnóstica, índices utilizados para “medir” a acurácia. A dependência destes dois
processos da “qualidade da informação em saúde” (e por extensão dos dados
utilizados para alcançar a informação). Neste tópico a discussão aborda os vieses
possíveis na informação e conseqüentemente no conhecimento gerado advindos de
itens empregados para a avaliação de qualidade dos artigos
O capítulo três compreende a abordagem do modelo da pesquisa, nele é
delineado o que foi chamado de hipótese a ser comprovada. Inicialmente traz-se o
problema da giardíase e os testes diagnósticos para esta doença. Havendo um
desfecho conclamando a necessidade de informação mais consistente a cerca da
acurácia dos testes de forma geral e específica (aborda-se a reprodutibilidade dos
testes, as diferença biológicas determinando sua positividade pela presença nas
amostras de fezes), a problemática do padrão, a generalização dos índices de
avaliação dos testes para diferentes populações e outras considerações.
Estes itens são relacionados com aqueles discutidos para a validação
dos índices de acurácia (uma vez que dependem deles). Há uma diferenciação em
validade interna e validade externa dos artigos contendo as informações, e a relação
com as dimensões da qualidade da informação e sua associação com as questões
do QUADAS.
Esta discussão será feita de forma a se terminar com a questão genérica
da revisão sistemática e metanálise da acurácia dos testes diagnósticos para
giardíase. Então se fará a apresentação da metodologia que será usada. E se
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apresenta o modelo hipotético desta pesquisa relacionando a qualidade da
informação gerada com a revisão sistemática e metanálise.
No capítulo quatro apresentam-se os resultados e sua discussão.
Inicialmente há a apresentação dos resultados e discussão da revisão sistemática e
metanálise. Em seguida apresenta-se o desempenho dos artigos frente ao
instrumento QUADAS, ou seja, avalia-se a qualidade dos mesmos. Então é realizada
a discussão final associando a qualidade dos artigos verificada e os índices de
acurácia diagnóstica observados.
As conclusões são apresentadas então.
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2 ASPECTOS DA INFORMAÇÃO
2.1 SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO
Nas últimas décadas ocorreram significativas transformações na ordem
mundial. Particularmente proeminentes foram os progressos na tecnologia da
informação ao favorecer uma revolução na criação e circulação de informações e
conhecimentos. Como base para diversas inovações em outras áreas, a tecnologia
da informação proporcionou uma modificação na sociedade similar àquela vivida no
século XVIII, com a revolução industrial, mas com maior impacto (ou alcance), pois a
produtividade econômica agora está associada à inteligência do indivíduo e não
mais a sua força física e a competitividade econômica, na produção e uso intenso do
conhecimento.
Ao

mesmo

tempo,

esta

revolução

informacional

determinou

um

desenvolvimento para a raça humana semelhante aqueles observados às épocas da
invenção da ferramenta e da escrita. (LASTRES, 1999).
A informação tornou-se fundamental para a inserção dos indivíduos na
sociedade, representando na atualidade um dos maiores insumos para o seu
sucesso. Com o advento e a difusão da informação e do conhecimento na
comunidade global a denominação sociedade da informação passou a substituir a
sociedade pós-industrial (WERTHEIN, 2000).
Através do conjunto de informações adquiridas, o indivíduo constrói seu
conhecimento e se habilita para o viver na sociedade. Esta nova concepção, de
sociedade do conhecimento, empregada como sinônimo da sociedade da
informação, a distingue, sobretudo, de qualquer outra sociedade histórica, pois ela é
o próprio produto do seu modo de agir (modus faciendi), isto é, produto do
desenvolvimento sem precedentes do conhecimento humano (DEMO, 2000).
A informação e o conhecimento determinaram a nova ordem mundial e houve
uma mudança no paradigma (ou padrão) de acumulação econômica (de capital).
Com as crises mundiais das décadas de 70 e 80, como a do petróleo e dos altos
custos de matéria prima, tornou-se evidente o quanto este padrão restringia o
crescimento da sociedade e a necessidade da transição para um mais flexível
baseado

em

possibilidades

WERTHEIN, 2000).

alternativas

de

crescimento

(LASTRES,

1999;
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As tecnologias de informação e comunicação aliadas às outras tecnologias,
ditas avançadas (química fina, mecânica de precisão, materiais avançados e
biotecnologia), induziram o desenvolvimento e a difusão do novo padrão
tecnoeconômico em substituição ao antigo baseado na produção em massa de bens
e serviços suportados exclusivamente em recursos materiais e energéticos
(LASTRES, 1999; WERTHEIN, 2000).
Sob a perspectiva do desenvolvimento econômico, a sociedade da
informação ou sociedade do conhecimento apresenta grande potencial para a
ampliação do emprego e da produtividade através da disseminação das novas
tecnologias em conjunto com as redes de aprendizado, os quais se firmam como
novos padrões de competitividade e passam a constituir importante insumo no
processo de reestruturação produtiva (BESSA; NERY; TERCI, 2003; WERTHEIN,
2000).
Já pela ótica social, ela pode determinar a ampliação e/ou surgimento de
novos canais para a discussão participativa na sociedade democrática além de
permitir o surgimento de novos direitos individuais. Também há espaço para que a
disseminação diferenciada dos novos recursos, informação e conhecimento, possa
levar a reforçar ou repetir aos padrões de exclusão social já conhecidos. Assim há
necessidade da criação de políticas públicas associadas tanto a universalização ao
acesso às novas tecnologias quanto aos benefícios globais proporcionados (BESSA;
NERY; TERCI, 2003; WERTHEIN, 2000).
Como se tornou substancial conhecer os potenciais e as relevâncias dos
novos processos desenvolvidos nesta sociedade, houve também necessidade de
definir novas estatísticas capazes de medi-los, de forma a substanciar as metas e
políticas públicas (BESSA; NERY; TERCI, 2003).
Fundamentalmente observou-se o surgimento de novas concepções a partir
do novo paradigma econômico associado com a informação e o conhecimento.
Estas concepções sendo capazes de proporcionar melhorias significativas no viver
individual e coletivo através do aumento de conhecimentos criados e utilizados pela
sociedade particularmente no formato predominante de inter-relações complexas,
isto é, pela lógica de redes. E ao mesmo tempo acarretando maior indução ao
aprendizado contínuo e constante, bem como transformações que promovem a
diversidade e a economia dinâmica (WERTHEIN, 2000).
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Outro aspecto importante é a preservação do meio ambiente concomitante já
que o maior bem produzido é intangível. Contudo, estas concepções trazem também
os desafios associados às garantias individuais e coletivas com relação ao acesso
destas melhorias por grupos menos privilegiados de forma a diminuir as
desigualdades globais ao acesso da informação e ao conseqüente conhecimento
(WERTHEIN, 2000).
Há um interessante paralelismo entre as modificações ocorridas na sociedade
da informação e àquelas filosóficas advindas do pensamento filosófico pós-moderno.
De acordo com Francelin (2004) este pensamento não mais se adapta aos princípios
dogmáticos e ao romper com os princípios racionais do pensamento moderno vai
assumindo novas formas a partir das relações e inter-relações universais, agora
compreendidas como sistemas complexos ou em rede.
Neste sentido tal pensamento surge com o mundo baseado nos usos da
informação e do conhecimento iniciados a partir da Segunda Guerra Mundial com a
criação de máquinas inteligentes e se

fortalece nas décadas seguintes

principalmente ao encontrar força diretriz com o advento da tecnologia das
informações (FRANCELIN, 2004).
Em suas várias teorias, como a dos sistemas de Von Bertalanffy, das
complexidades de Morin e da visão holística de Capra, há evidências de um todo
(organizado) formado por conjuntos de partes (sistemas) complexas. O todo sempre
será maior que o somatório de suas partes e assim contrapõe a visão racionalista da
decomposição do grande em pequenas partes para facilitar a sua compreensão que
era então o pensamento racional moderno (FRANCELIN, 2004).
A Pós-modernidade é assim assumida como um espaço aberto ao
conhecimento, no qual o ser humano pode ampliar e reter uma ciência que não se
fecha e nem é simplista. O conhecimento é o complexo, contendo distintas partes de
razão, de intuição, de sentimento, de espírito e uma porção de desconhecido
(FRANCELIN, 2004).
2.2 INFORMAÇÃO, CONHECIMENTO E DADOS
O conhecimento é objeto de estudo da filosofia desde os antigos gregos. A
construção da questão sobre o que ele é tem sido estabelecida tanto por Platão
quanto pelos mais modernos filósofos do século XX. Com o advento da Sociedade
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da informação a questão passou a interessar também a outras disciplinas
(STENMARK, 2001).
Para

a

tecnologia

da

informação

as

interrogações

baseiam-se

na

compreensão da relação entre a informação e o conhecimento, e como ela é capaz
de afetar esta interação (NEVES, 2006; STENMARK, 2001). Como os dados são
instrumentos valiosos para a tecnologia de informação, pois são eles que podem ser
processados, também sua inter-relação com conhecimento e informação é objeto de
estudo (STENMARK, 2001).
Vários têm sido os estudos envolvendo a diferenciação dos conceitos de
dados, informações e conhecimentos, contudo não há um consenso sobre ela ou
mesmo sobre os conceitos. Na literatura há varias definições para os mesmos, como
dados serem símbolos não interpretáveis, informação os dados com significado e o
conhecimento a habilidade para estabelecer o significado. Ou, dados serem
simples fatos, e quando organizados em uma forma compreensível serem
informação, a qual colocada em um contexto passa a ser conhecimento (SILVA,
2004; STENMARK, 2001).
Contudo as várias definições não são absolutas, em especial por
estabelecerem um nível de hierarquia a partir dos dados em direção ao
conhecimento

e

conseqüentemente

às

relações

não

são

adequadamente

estabelecidas, pois os dados podem ser transformados em informações, as quais
geram o conhecimento, entretanto o caminho inverso não é permitido (STENMARK,
2001).
Na realidade prática, este tipo de relação inversa pode ser facilmente
verificado. O conhecimento pode ser decomposto em informações ou mesmo dados,
estabelecendo-se um contínuo contendo em cada um dos seus extremos, as
informações e os dados (STENMARK, 2001).
Já para Silva (2004) a hierarquia estabelecida das definições induz a idéia de
conhecimento constituído por informação verbalizada ou registrada, associada a um
atributo subjetivo do cérebro do indivíduo ditado pela experiência, interpretação,
reflexão e mesmo contexto.
A abordagem destes dois autores para a hierarquização está particularmente
associada à área de seu interesse, para Stenmark (2001) interessam as definições
para a tecnologia da informação, enquanto para Silva (2004) o interesse está na
compreensão da gestão de conhecimento e na teoria da criação do conhecimento. O
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fundamento desta teoria encontra-se nas permutações entre aqueles dois formatos
do conhecimento, os quais são definidos como conhecimento tácito (subjetivo) e o
conhecimento explícito (dos registros).
Uma das principais abordagens da gestão de conhecimento está na criação
de espaços (ambientes) capazes de permitir uma contínua permuta destes formatos.
Neste contexto a tecnologia da informação favorece a gestão do conhecimento
propiciando um meio (ou espaço) para promover o contato dos indivíduos, a troca de
conhecimentos entre os mesmos e o registro de seus conhecimentos ou acesso de
conhecimentos registrados de outrem (SILVA, 2004).
Também na concepção e diferenciação destes conceitos, Quigley e Debons
(1999) em sua Teoria da Interrogação de Informação e Conhecimento propõe serem
os textos sobre um problema no espaço (ou o próprio problema no espaço na forma
de texto) uma mistura heterogênea de dados, informações e conhecimentos, os
quais podem ser separados e quantificados através de perguntas. Conhecimentos
são observados com as questões Como e Porquê, já as informações são advindas
das questões Quando, Onde, Quem e O quê, os dados estão no texto e não
respondem questões específicas.
Em

conformidade

com

estes

autores

(QUEGLEY;

DEBONS,

1999)

informação e conhecimento a partir de questionamentos tem sido elaborados por
vários pesquisadores como Jean Piaget com seu modelo envolvendo descrição
(informação) e explicação (conhecimento) para se alcançar os dois resultados do
conhecimento, o sucesso, o saber-como, e a compreensão, o saber-porquê. A
habilidade para discernir e explicar as diferenças entre informação e conhecimento
tem utilidade fundamental no mundo real. Ao se tomar decisões tanto para
diagnósticos médicos quanto para mercados financeiros ou mesmo operações
bélicas a aplicação desta habilidade pode ser crucial.
Na atualidade, estudos de compreensão da mente humana (isto é de
desenvolvimento cognitivo em seres humanos) têm proporcionado importantes
contribuições ao entendimento da transformação da informação em conhecimento
ou mais especificamente do processamento da informação e conseqüente aquisição
do conhecimento (LIMA, 2003; NEVES, 2006).
De acordo com Neves (2006) estes estudos podem ser utilizados para a
compreensão e melhorias de Sistemas de Informação especializados na
incorporação, sistematização, disseminação e recuperação da informação. Um ponto
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destacado pela autora é que os avanços nesta área foram alcançados através da
inter-relação entre a psicologia cognitiva e várias disciplinas, em especial aquelas
diretamente relacionadas à tecnologia da informação, como a ciência da
computação e a inteligência artificial.
Houve uma crescente evolução na maneira da tecnologia de informação lidar
com a manipulação de dados, informações e conhecimentos nas últimas décadas.
Iniciando com mecanismos simples para o processamento de dados de forma a
tornar disponíveis as informações evoluiu celeremente para sofisticados sistemas
não só capazes de criar conhecimento empregando a inteligência artificial acoplada
a recursos matemáticos e estatísticos, mas também de automatizar a tomada de
decisões a partir de complexas redes neurais capacitadas a aprender pelos
exemplos e inferir a partir do que aprendeu. Também significativa foi a evolução na
disseminação e acesso do conhecimento e informações na Internet (FERNEDA,
2006; SILVA, 2004; LIMA, 2003).
2.3 SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO
Considerando o papel do conhecimento e da informação na sociedade atual e
o seu acesso, estão entre suas características fundamentais, a forma de organizalos, classifica-los e disponibiliza-los. Contextualizando em termos de gestão do
conhecimento, para uma sociedade em que estes itens passam a ser bens e
conseqüentemente desenvolverem a economia, fundamental é a sua sistematização
de forma a rapidamente serem acessíveis e utilizáveis (SILVA, 2004).
Formas de organizar o conhecimento e a informação ocorrem na sociedade
humana desde os seus primórdios. São comuns a todas as áreas do conhecimento e
envolvem desde modelos simples àqueles mais complexos. Estes modelos incluem
tanto os dicionários e glossários quanto os sistemas de classificação facetada e,
tesauros, estando associados normalmente a organizações de gerenciamento da
informação, responsáveis por sua organização, recuperação e disseminação
(TRISTÃO; FACHIN; ALARCON, 2004; LOPES, 2002).
Com os avanços constantes da tecnologia da informação há uma
proeminente difusão dos sistemas de classificação facetada e tesauros para a
classificação do conhecimento em diversas áreas do conhecimento tanto a nível
nacional quanto internacional. Estes sistemas podem ser compreendidos como
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formas de linguagem ou mesmo vocabulários, através dos quais um usuário
reconhece a informação que busca e pode a partir deles recupera-la (TRISTÃO;
FACHIN; ALARCON, 2004; LOPES, 2002).
As relações sociais sofreram grandes impactos com o desenvolvimento
propiciado pela tecnologia da informação. O surgimento da Internet, ou o conjunto
de redes mundiais integradas propiciou transformações expressivas nas formas de
comunicação dos seres humanos. O computador ampliou horizontes ao facilitar o
convívio através do espaço virtual. Este novo espaço se constituiu em uma nova
máquina para a significação dos sistemas de representação da sociedade,
proporcionando

novas

formas

de

escrita

e

indexação

de

conhecimentos

(MONTEIRO, 2006).
Conversões entre os diferentes formatos de conhecimentos ocorrem
rapidamente despertando a gestão de novos, em especial nas organizações.
Considerando a aldeia global, como uma grande organização, estas conversões se
espalham no tempo e no espaço geográfico (SILVA, 2004). Através da Internet
informações são produzidas em um local e em segundos armazenadas em outro
localizado a milhares de quilômetros, podendo ser acessada por um ou muitos
outros usuários espalhados pelo globo. Da perspectiva do mundo científico a
integração propiciada pela grande rede mundial de computadores resulta em
avanços de abrangência ímpar na sociedade atual. Decorrente principalmente da
substanciosa capacidade de interação entre pesquisadores de diferentes regiões
promovendo expressiva troca, disseminação e produção de conhecimentos e
informações (CASTRO, 2006).
O crescimento em escala logarítmica de publicações na grande rede mundial
(Web), uma das mais destacadas aplicações da Internet, tem associação direta com
o processo de recuperação da informação. Particularmente pela facilidade de
interfaceamento com o usuário e a apresentação das informações em múltiplos
formatos a Web representa na atualidade um dos locais de maior potencial ao seu
armazenamento e conseqüente recuperação, transformando assim a própria
produção científica e principalmente o fluxo da sua comunicação (LOPES, 2004:
CASTRO, 2006).
Conjuntos organizados de informações e conhecimentos são facilmente
disponíveis quando estão inseridos em bases de dados integradas a Internet.
Através dos grandes sistemas de recuperação, ou bancos de dados é possível

14

acessar estas bases e assim significativamente agilizar o processo de buscas por
informações. De forma rápida é possível acessar bases de dados mesmo
geograficamente distantes e assim ampliar as possibilidades das buscas e obtenção
de informações. Estratégias de busca são planejadas para a base de interesse o
que favorece o alcance da qualidade na informação desejada (LOPES, 2002).
Os sistemas de recuperação de informação, além de permitirem que a
informação seja encontrada e acessada através de seus instrumentos ou
ferramentas de busca, podem ser vistos também como responsáveis pela própria
indexação das informações e conhecimentos na Internet. E são os determinantes de
novas formas no processo de classificação, isto é, não ocorre mais da tradicional
forma dicotômica universal (classificação/catalogação), mas por formas de sintaxes
múltiplas associadas à universalidade do espaço virtual (MONTEIRO, 2006;
FERNEDA, 2006).
A recuperação de informação pode ser compreendida como um processo
envolvendo as fontes de informação e conhecimento (os documentos), os
descritores representando a maneira como estão classificados ou organizados
(termos de indexação ou descritores organizados em tesauros por exemplo) e os
signos traduzindo a busca pelo usuário (expressões de buscas, ou chaves de
buscas). Os sistemas de recuperação de informações tendem a atender este
processo e tem sua maior e contínua evolução graças ao desenvolvimento ímpar da
tecnologia de informação (LOPES, 2004; FERNEDA, 2006).
Historicamente esta evolução é associada tanto a bases de dados
referenciais de instituições americanas (indexação por tesauros específicos de áreas
temáticas) quanto às bases de dados com textos completo de leis da área do Direito,
e na atualidade envolvendo a utilização de redes neurais artificiais para atribuir um
caráter dinâmico ao processo de recuperação desejado. De maneira simples podese dizer que os sistemas atuais permitem ao usuário planejar uma busca complexa,
empregando desde termos da linguagem natural como também aqueles da
linguagem controlada, isto é, os descritores específicos da base de dados oriundos
dos seus sistemas de indexação, particularmente os termos de seus tesauros. É
possível realizar buscas destes termos ou palavras em diversas regiões dos
documentos, como títulos, resumos, no texto completo e mesmo na qualificação por
descritor específico. Além disso, os sistemas atuais também permitem a busca por
autores, ano de publicação, títulos e/ou classificação de suas fontes bibliográficas.
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Esses termos ou descritores podem ser organizados em conjuntos formando chaves
de grande sensibilidade e especificidade para a obtenção de informações desejadas,
as conhecidas chaves de busca ou expressões de busca (LOPES, 2002).
Há muitos mecanismos de busca e vários sistemas para recuperar
informações da literatura em Saúde através da Internet (STEINBROOK, 2006;
CASTRO, 2006). Também são muitos os locais nesta grande rede para o acesso
das informações, merecendo destaque publicações eletrônicas organizadas em
sítios conhecidos como Portais, muitos associados ou pertencentes as grandes
bibliotecas e instituições governamentais. Através dos mesmos facilmente se obtêm
os documentos científicos de interesse, em especial aqueles publicados na forma de
artigos em periódicos científicos de classificação internacional (CASTRO, 2006).
O acesso às publicações eletrônicas de periódicos científicos começou a
partir dos primeiros anos da década de 90. Alguns editores de revistas acadêmicas
começaram a transferir conteúdos armazenados na mídia tipo CD-ROM para
servidores Gopher desenvolvendo revistas eletrônicas pioneiras. Uma das primeiras
bibliotecas digitais contendo estas revistas, foi a da Universidade da Califórnia em
São Francisco, a biblioteca digital em ciências da saúde. Em meados dos anos 90
com o desenvolvimento maior da grande rede mundial de computadores o Portal
High-Wire Press da Universidade de Stanford da Califórnia foi criado. Ao hospedar
revistas ou permitir links com acesso aos sítios das editoras das revistas, o portal
propiciava o acesso a informação de maneira pioneira. Na atualidade este Portal
hospeda cerca de 900 revistas, disponibilizando o resumo e outras informações
bibliográficas para consultas, ele também disponibiliza o acesso ao texto completo
de artigos de muitas importantes revistas, geralmente após um tempo mínimo de
publicação em média após 1 a 2 anos (FRANK, 2006).
No meio acadêmico o portal PubMED tem grande destaque por ter sido um
dos primeiros da área da saúde, além do seu grande acervo e ser de acesso gratuito
a partir de qualquer computador na Web. O PubMed, com cerca de 70 milhões de
buscas mensais, é um portal oficial do governo dos EUA através do qual é possível
acessar a grande base de dados de citações e resumos da Biblioteca Nacional de
Medicina Norte Americana (o NLM – National Library Medicine, U.S.)(U.S.A., 2006c).
Um dos maiores componentes do PubMED, é a base de dados
MEDLINE/PubMED® mais conhecida como MEDLINE (Medical Literature Analysis e
Retrieval System Online). Ela cobre mais de 4800 jornais da área biomédica
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publicados em cerca de 70 países desde 1966 até o presente e contem mais de 16
milhões de referências. Além disso, há também cerca de 2 milhões de referências a
artigos publicados entre 1950 e 1965 e a busca pode ser ampliada à outras bases
da Biblioteca Nacional, como o PubMED Central, o arquivo de literatura biomédica e
das ciências da vida do Instituto Nacional de Saúde (NIH – National Institutes of
Health, U.S.). Através dele também é possível recuperar diversos artigos científicos
com seus textos completos gratuitamente, seja na própria base ou através de links
ao local onde estão disponíveis sem custos (STEINBROOK, 2006; U.S.A., 2006a).
As pesquisas na base MEDLINE não exigem registro e são realizadas através
do acesso ao PubMED (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed).
As referências nesta base são classificadas (organizadas) através de um tesauro de
linguagem controlada (ou vocabulário controlado) próprio da Biblioteca Nacional de
Medicina, o MeSH® . Ele consiste em um conjunto de termos denominados
descritores organizados em estrutura hierárquica e alfabética que permite buscas em
vários níveis de especificidade, relacionando desde descritores de maior amplitude
aqueles mais específicos. Há 22.997 descritores neste tesauro aos quais são
relacionados a milhares de outros existentes em tesauros separados (U.S.A.,
2006b).
Na prática busca-se no sítio MeSH dentro do próprio PubMED a palavrachave relacionada a informação de interesse e são indicados pelo sistema de
recuperação os termos MeSH que se associam a ela, com suas definições para
facilitar a escolha. Caso não seja encontrado um descritor MeSH adequado o
sistema recupera outros descritores que podem estar associados. A partir deles é
possível encontrar o MeSH adequado. Após a escolha adequada realiza-se a
pesquisa das referências de interesse. Também há a possibilidade de através dos
operadores lógicos da pesquisa (boleanos) associar vários descritores MeSH
construindo chaves de pesquisa próprias ampliando a especificidade e conseqüente
qualidade da pesquisa bibliográfica (U.S.A., 2006b).
Há muitos outros Portais na Internet que propiciam o acesso as informações
da área de Saúde, tanto para aquelas de caráter acadêmico ou científico como para
as, de domínio mais leigo para a população em geral. Facilitam o acesso a estas
informações as ferramentas gerais de busca presentes nos principais Portais de
recuperação de informações na Internet. O Portal Google®, por exemplo além de
permitir a busca destes tipos de informações com sua ferramenta geral também
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dispõe do seu sistema de caráter mais acadêmico o Google Scholar® ou sua versão
nacional, o Google acadêmico® (STEINBROOK, 2006).
Dentre os pontos mais discutíveis com relação às informações em saúdes
disponíveis na Internet está a questão referente ao acesso gratuito das ditas de
caráter científico. A maioria dos Portais disponibiliza apenas as informações
bibliográficas pertinentes aos artigos científicos e em extensão variável o acesso aos
resumos. Essa disponibilidade geralmente está associada com as editoras que os
publicam e para obtenção do texto integral são requeridas assinaturas individuais ou
coletivas do periódico em questão ou pagamento de taxas para seu acesso imediato
na rede. Em muitas situações as editoras disponibilizam o acesso aos artigos não
recentes, geralmente após um período de um ano de publicação, o que
considerando o tempo no espaço virtual pode implicar em defasagem da informação
(FRANK, 2006; CASTRO, 2006).
Advogando em favor da disseminação gratuita na rede estão aqueles que
consideram tais informações como bens públicos gerados pelo desenvolvimento da
pesquisa científica, cuja maior meta sempre é em benefício da espécie humana, e
assim seu acesso deveria ocorrer de forma igualitária. Em contrapartida as críticas
são fundamentadas nos altos custos envolvidos com as publicações, e que estes
poderiam ser repassados aos próprios autores (ações neste campo ocorrem em
muitas das maiores revistas da área da saúde). Considerando a escassez de
recursos a ciência de forma geral estes custos tenderiam a diminuir os
financiamentos da pesquisa, uma vez que as agências de fomento também teriam
que suprir os recursos para o pagamento das publicações. Assim a discussão da
gratuidade das informações alcança outra discussão, qual seria o maior bem público,
a pesquisa ou a disseminação de sua informação? (FRANK, 2006).
2.4 QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
Outra questão de relevância fundamental quando se pensa na disseminação
de informações e conhecimentos proporcionada na atual sociedade da informação e
particularmente pela Internet, é aquela relacionada ao excesso de informações
disponibilizadas e a sua qualidade inerente. A informação tem a característica
intrínseca de ser ambivalente. Sua transformação em conhecimento está sempre
associada ao seu uso, e a conseqüente subjetividade do meio onde está
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contextualizada. Assim como as trevas dependem da luz para existir, a informação
coexiste com a sua forma ambivalente de ser, a desinformação. Ao ser considerado
o excessivo número de informações presente e a sua característica atual como o
bem maior da sociedade impõe-se a questão sobre a avaliação de sua qualidade.
São as informações que definem o conhecimento dos membros da sociedade e o
conseqüente desenvolvimento em seu futuro. E como já afirmado pelo filósofo
francês Focault o poder sempre se esgueira pelas beiradas e de forma imperceptível
busca obter a obediência do outro sem que ele o perceba, logo a manipulação da
informação

sem

qualidade

associada

a

desinformação

pode

favorecer

o

comprometimento da virtude e os tiranos ávidos do poder a abandonarem com seus
vícios as masmorras (DEMO, 2000).
De acordo com Nehmy e Paim (1998) há pouca precisão na noção de
qualidade da informação pela literatura. O conceito está normalmente associado a
sua medida de valor que pode favorecer sua apreciação como constantemente
positiva e deixando para um plano secundário a possibilidade de ser negativa. Estas
autoras acreditam na necessidade de descontruir este conceito para a partir de nova
construção estabelecer a real importância da avaliação da qualidade da informação
por si. Em um trabalho anterior estas autoras (PAIM; NEHMY; GUIMARÃES, 1996)
referiam-se a problematização deste conceito como responsável também pela falta
de compreensão de sua real complexidade e que isto poderia comprometer o seu
uso na prática.
Ao considerar-se a complexidade do processo global de avaliação de
qualidade, e não somente a da informação, outros mecanismos se fazem
necessários além de medidas exclusivas de valor individuais. Como destaca em seu
livro Paladini (2002) é fundamental realizar a avaliação da qualidade no formato de
avaliação estratégica da qualidade, ou seja, realizando-a como um processo. À parte
as considerações relacionadas do autor estarem diretamente envolvidas com a
avaliação estratégica de qualidade no gerenciamento de organizações elas podem
ser aplicadas também para o gerenciamento de informações.
Assim, inicialmente é necessário definir a necessidade do porque de avaliar a
qualidade. Isto ocorre em especial por sua atenção destacada no mundo atual frente
às competitividades impostas pela sociedade. Elas determinam tanto a criação de
modelos adequados ao processo de gestão de qualidade quanto ao esforço na
concepção de estratégias para sua viabilidade. São características fundamentais
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para suas justificativas: o fato de que, a produção de qualidade envolve múltiplas
variáveis que devem constantemente ser monitoradas; além do fato de haver um
dinamismo

constante

nesta

produção,

particularmente

relacionado

às

transformações do ambiente total no qual a produção se contextualiza (PALADINI,
2002).
O agir no processo avaliativo é a própria razão de ser, e sua importância
assemelha-se a de processos de planejamento visando o desenvolvimento de
qualquer organização. Assim considera-se que este processo seja sempre contínuo,
constante e de grande amplitude. E posições devem estar presentes visando os
seus objetivos (PALADINI, 2002):
As operações devem ser práticas, ou seja, o usuário deve conhece-las;
Os mecanismos utilizados terem essencialmente eficiência;
Inicia-se a avaliação pela inspeção;
Seja realizada em atividades-fins (na prática envolvendo também atividadesmeio);
Deve enfatizar a relação com o seu usuário.
Ao mesmo tempo é necessário evitar:
Estratégias de baixa praticidade;
Processos com exigência de alto treinamento, isto é, complexos em demasia;
Mecanismos subjetivos, buscando informações de baixa representatividade e
galgados em si mesmos;
É fundamental para a concepção de avaliação estratégica de qualidade
considerar ser o seu embasamento em informações e assim existir a necessidade de
fornecerem indicadores, os quais sempre serão expressos em números (PALADINI,
2002).
Na atualidade a temática sobre a avaliação da qualidade da informação e de
seus sistemas tem chamado a atenção de vários pesquisadores de múltiplas áreas
trabalhando com informações (PAIM; NEHMY, 1998). Geralmente as maneiras de
abordar esta avaliação encontram-se associadas com o seu conteúdo (sistema) e
com o seu usuário. Ou seja, envolvendo dois estágios. No primeiro estágio trabalhase com a compreensão dos fatores que serão relevantes, e no segundo identifica-se
como estes afetam o consumidor em foco.
O primeiro estágio está diretamente relacionado com as dimensões para a
qualidade da informação como:
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Relevância: a informação atende ao que se busca;
Exatidão ou acurácia: é o reflexo de sua realidade intrínseca;
Oportunidade: a atualidade da informação;
Integralidade: a totalidade da informação, sua densidade;
Coerência: a consistência da informação ou sua robustez;
Formato: sua forma de apresentação;
Acessibilidade: como a informação pode ser obtida;
Compatibilidade: a integração da informação com outras relacionadas;
Segurança: a proteção da informação;
Validade: a veracidade da informação está associada como conseqüência das
dimensões acima.
O segundo estágio está relacionado com suas implicações ao consumidor da
informação. O valor da informação está assim na maneira como o afeta. O efeito
gerado no consumidor pode ser através da reafirmação ou alteração de um
posicionamento intelectual, um efeito passivo. Mas este efeito pode também
despertar uma tomada de decisão no consumidor, isto é, levar a uma ação, logo
será ativo. Contudo é fundamental recordar que a informações sempre serão
interpretadas pelo individuo em seu contexto socioeconômico e cultural, e assim
deve-se pensar em informação como um meio e não um fim, o que normalmente se
faz. Sob esta ótica os sistemas de informação devem ser projetados do ponto de
vista da qualidade objetivada pelo consumidor da informação.
Muitos têm sido os modelos utilizados para avaliar a qualidade da informação
e geralmente são desenvolvidos considerando as dimensões da qualidade e
implicações da informação aos usuários acima descritos. Knight e Burn (2005) fazem
uma compilação de vários modelos utilizados para determinar a qualidade da
informação em sistemas de informação. Uma análise dos mesmos revela como
elementos comuns das diferentes ferramentas de Qualidade da Informação:
precisão, consistência, atualidade, completude, acessibilidade, objetividade e
relevância. Essas autoras também chamam a atenção para a complexidade e
multifacetada definição de Qualidade da Informação particularmente para os
sistemas de recuperação da informação tão profusos na web e nem sempre
corretamente validados.
Sendo um ambiente altamente complexo a web determina também
complexidade quando o assunto é avaliação de qualidade de seus softwares. Parte
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importante para essa dificuldade é o fato da grande rede mundial estar na atualidade
mais voltada para uma orientação a aplicações, e não orientação a documentos, o
que acarreta diferentes objetivos. Usabilidade, funcionalidade, confiabilidade,
eficiência e manutenibilidade são atualmente características a serem avaliadas
conforme definido pela norma ISO/IEC 9126, tanto para a características internas
quanto às externas do produto. Já as características voltadas ao uso são
efetividade, produtividade, segurança e satisfação (MORAES; WERNECK, 2003).
Khan, Strong e Wang (2002) reconhecem que embora muito estudada sob
vários aspectos a qualidade de informação ainda tem necessidade crítica de uma
metodologia eficaz para acessar claramente a qualidade tanto do desenvolvimento
quanto do fornecimento de produtos informacionais. Eles propõem um modelo
conceitual 2X2, no qual as colunas estão associadas ao valor de uso pelo
consumidor e as linhas com a qualidade dos produtos e serviços fornecidos. Eles se
referem ao modelo como modelo para a qualidade da informação baseado no
desempenho de produtos e serviços, o PSP/IQ. Ao aplica-lo em três grandes
organizações de atenção a saúde demonstram sua eficácia.
Com relação às informações de saúde na web também diversos critérios têm
sido considerados para avaliar sua qualidade. Estes são geralmente estabelecidos
por organizações de saúde internacionais, embora a nível nacional, haja
preocupação particularmente pelos conselhos de medicina, tanto a âmbito regional
quanto federal. Em sua maioria as iniciativas visam tanto avaliar quanto assegurar e
controlar estas informações. Embora com pequenas variações entre as diversas
organizações, os critérios normalmente considerados são baseados naqueles
estabelecidos pelo Health Information Technology Institute. São, assim, observados
como indicadores de qualidade: a credibilidade, o conteúdo, a apresentação dos
sítios onde são veiculadas, a presença de links, o design, a interatividade e também
a presença de anúncios (LOPES, 2004).
Outro aspecto da avaliação da qualidade de informação em saúde a ser
considerado refere-se à informação encontrada em publicações científicas, e na
atualidade facilmente recuperadas na web em seus formatos eletrônicos.
Tradicionalmente a validação da qualidade destas publicações sempre esteve
associada ao seu corpo editorial e a comunidade científica na qual se inseria. Com a
ampliação de sua disseminação também a comunidade em geral passou a acessalas e a indiretamente avaliar sua qualidade através da verificação da confiabilidade
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dos resultados e das conseqüências sociais advindas dos progressos das
pesquisas. Atenção especial ocorreu a partir da introdução de uma nova forma de
fazer medicina, a medicina baseada em evidências. Nesta a qualidade das
informações presentes é de importância fundamental promovendo assim também
reavaliações no processo tradicional (CASTRO, 2006; PRICE, 2000).
2.5 MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS (MBE)
As transformações advindas da sociedade do conhecimento e da informação
também induziram mudanças nos paradigmas da medicina. Na visão pós-modernista
o mundo é por demais complexo para se ter apenas uma visão ou uma única forma
de pensar sobre uma idéia ou fenômeno. As evidências para a prática médica
também o são (FRANCELIN, 2004; PRICE, 2000).
A Medicina baseada em evidências transforma o paradigma tradicional da
prática médica, ao assumir que a intuição, a experiência clínica não sistematizada, e
as razões fisiopatológicas não são fundamentos suficientes para o processo de
tomada de decisão médica. Ela enfatiza a necessidade de examinar a evidência
também a partir da pesquisa clínica efetivamente interpretada. Assim, a MBE está
baseada na necessidade de uso para a prática médica pelos profissionais da saúde,
das duas formas de conhecimento, o conhecimento tácito, resultante das
observações clínicas individuais não sistemáticas e o conhecimento explícito
presente nos resultados dos experimentos fisiológicos devidamente registrado
(GUYATT; COOK; HAYNES, 2004; MCQUEEN, 2001; PRICE, 2000).
Muitas são as razões existentes na sociedade da informação para induzirem
na medicina e na prática laboratorial da medicina o estabelecimento de uma cultura
baseada em evidências. Elas estão relacionadas, tanto o grande número de
publicações na área e o conseqüente tempo insuficiente para a atualização de
conhecimentos quanto à relativa deficiência do processo educacional (TRENTI,
2003; MCQUEEN, 2001).
Além da falta de tempo para esta atualização também a habilidade em
manusear o excessivo número de informações disponíveis em artigos científicos, e a
constatação através de revisões sistemáticas e metanálises, de baixa qualidade nos
artigos particularmente na sua adequação mínima a padrões de reportagem
recomendados. Aliada a baixa qualidade da reportagem ainda há o fraco
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delineamento metodológico dos estudos comprometendo o aproveitamento da
informação e sua conseqüente transformação em conhecimento facilitador da prática
médica (TRENTI, 2003; MCQUEEN, 2001).
Por outro lado, há ainda a implantação de novas tecnologias na área médica,
com destaque para aquelas da medicina laboratorial, que não oferecem qualquer
melhoria ou uso efetivo real. Além disso, há a tendência mundial de contenção de
custos em saúde firmando a necessidade de avaliações sobre a adequabilidade dos
vários procedimentos ou intervenções médicas, bem como o uso racional dos testes
laboratoriais (TRENTI, 2003; PRICE, 2003).
A disseminação de informações também favoreceu ao desenvolvimento de
um usuário do serviço de saúde mais crítico. De posse de muitos conhecimentos
este usuário dos serviços anseia por um diagnóstico e conduta terapêutica
apropriada e em espaço de tempo relativamente exíguo (TRENTI, 2003).
A MBE adota ser a evidência, a informação para substanciar uma decisão a
ser feita, a qual somente será adequada se a evidência conter boa qualidade. Isto
acarreta a necessidade constante de avaliação da qualidade da informação utilizada
como evidência (TRENTI, 2003; MCQUEEN, 2001; PRICE, 2000).
Embora as raízes da MBE sejam muito antigas, como por exemplo, o uso de
autópsias no século XVIII, foi somente no início da década de 90 no século passado
que seus princípios começaram a ser definidos e disseminados. Apesar de existir
muita resistência e diversas discussões sobre o seu uso, ela tem sido uma
ferramenta modelo em outras áreas da medicina, como a medicina laboratorial
(TRENTI, 2003; GUYATT; COOK; HAYNES, 2004).
A MBE em medicina laboratorial congrega epidemiologia clínica, estatística e
mesmo ciências sociais com as mais tradicionais ferramentas das análises clínicas
para avaliar a efetividade dos testes diagnósticos em condutas orientadas no
adequado desfecho clínico para o paciente (usuário) para tomar suas decisões
clínicas. A prática da MBEL está baseada em quatro elementos e dimensões
compreendendo um processo contínuo: identificação da questão; julgamento crítico
da melhor evidência disponível; a implementação da melhor prática e a manutenção
da melhor prática. Ao considerar-se o teste laboratorial como uma intervenção
médica, esta só será realizada quando uma questão está sendo formulada buscando
um diagnóstico, um prognóstico ou uma conduta terapêutica e quando há provas
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suficientes de que o resultado do teste pode fornecer adequadamente resposta
àquela pergunta clínica (TRENTI, 2003; MCQUEEN, 2001; PRICE, 2000).
A medicina laboratorial é tão antiga quanto à percepção da doença pelo
homem. Ela surgiu com a capacidade do ser humano em observar alterações nos
seus fluidos corpóreos concomitantes a estados patológicos. A doença estava
associada normalmente com mudanças no aspecto destes fluidos, em especial
daqueles caracterizados como de excreção, particularmente urina e fezes. Embora
conhecida pelos Egípcios Antigos, como atestado pelos escritos dos Papiros de
Ebers, Smith e outros do período compreendido entre 3000 a 1500 AC, seu uso com
fins diagnósticos teve maior disseminação com os trabalhos de Hipócrates e seus
seguidores (COX, 2002; CRUSE, 1999; HAAS, 1999; STIEFEL, 2006).
Contudo, é a partir do século XVI com o advento da união da química e
fisiologia com a medicina, ditando uma nova era científica para as pesquisas
médicas, que a investigação de material humano inicia as suas efetivas bases
diagnósticas. Grande desenvolvimento foi alcançado a partir de então levando à
criação dos primeiros laboratórios clínicos na Europa Central nos séculos XVIII e
XIX.

Paralelamente

ao

desenvolvimento

da

sociedade,

a

evolução

dos

procedimentos de investigação e análise visando a detecção de doença foi se
estabelecendo

(CARAWAY,

1973;

COLEY,

2004;

ROSENFELD,

2002;

VOSWINCKEL, 2000).
Na atualidade a gestão do conhecimento e da informação impulsiona os
avanços tecnológicos também no estado da arte dos testes laboratoriais associados
à elucidação do diagnóstico. Tanto a sociedade quanto o indivíduo acometido da
doença esperam do médico um uso racional e extremamente adequado do arsenal
de exames laboratoriais disponibilizados pela evolução induzida pela gestão do
conhecimento (BOSSUYT et al., 2003b; PLEBANI, 1999; PRICE, 2003; TRENTI,
2003).
A escolha racional está associada tanto a seleção do procedimento de maior
alcance elucidativo sobre uma condição de doença em particular quanto ao menor
risco para o paciente e menor custo a esta sociedade. De forma adequada um teste
diagnóstico solicitado deve somar aquelas informações já disponibilizadas pelo
médico referentes ao estado clínico de seu paciente, e permitir uma rápida
intervenção do mesmo, seja por um tratamento eficaz ou escolha de outro
procedimento com finalidade de ampliar a efetividade do processo diagnóstico. A
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tomada de decisão correta pelo médico permitirá assim um desfecho clínico
satisfatório (KNOTTNERUS; WEEL; MURIS, 2002; MOONS; BIESHEUVEL;
GROBBEE, 2004; SMELLIE, 2003; WERNER, 1995).
A medicina baseada em evidências tem sido o recurso amplamente utilizado
na busca da melhor escolha para esta tomada de decisão. Fundamentada na
observação de fontes de informação e experiências geradas na área médica
capazes de facilitar o fazer diagnóstico, também está presente no contexto do
laboratório clínico com relação ao melhor teste ou método diagnóstico para fortalecer
a tomada de decisão médica global (REILLY, 2004; TRENTI, 2003; PRICE, 2000).
Assim estabelecer um diagnóstico não deixa de ser um processo de múltiplas
variáveis capazes de estimar e atualizar a probabilidade diagnóstica da presença de
doença dadas as combinações de resultados de testes e/ou procedimentos.
Naturalmente, a escolha do teste será guiada pela sua utilidade real no processo,
isto é, sua acurácia diagnóstica, além de outras variáveis como sua disponibilidade,
custos e mesmo chance de induzir riscos ao paciente (BRUNS et al., 2000; DINNES
et al., 2005; KHAN; BACHMANN; RIET, 2003; ZWEIG; CAMPBELL, 1993;
TATSIONI et al., 2005).
O conhecimento explícito necessário para a MBE, como o da acurácia
diagnóstica e outros, está normalmente presente em publicações científicas. E
normalmente quando necessário deve ser acessado rapidamente, em especial
durante a tomada de decisão médica sobre um diagnóstico clínico. Considerando o
número de publicações da área médica e da saúde anualmente disponibilizadas,
cerca de 30 mil revistas e 17 mil livros, o acesso às informações empregadas como
evidências parece ser praticamente impossível. Com intuito de favorecer a
disponibilização destas evidências, um outro instrumento tem sido utilizado com
bastante freqüência nesta área do conhecimento, as revisões sistemáticas e
metanálises. Estas são na atualidade a melhor fonte de evidências aos profissionais
da saúde, pois representam a síntese sistematizada dos conhecimentos (TRENTI,
2003; OOSTERHUTS et al., 2004).
2.6 REVISÕES SISTEMÁTICAS E METANÁLISE
As revisões sistemáticas com técnicas metanalíticas surgiram justamente por
permitir a gestão de síntese de informações a serem disponibilizadas visando à
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otimização de processos decisórios. Revisões sistemáticas consistem na reunião e
síntese de resultados de vários estudos com o intuito de responder uma pergunta
específica. Elas são realizadas através de um método sistemático adequadamente
planejado visando identificação, seleção e análise crítica destes estudos
(GRIFFITHS; NORMAN, 2005; PETTICREW, 2001; COOK; MULROW; HAYNES,
1997; NAYLOR, 1997).
Uma Metanálise pode ser acrescida à Revisão Sistemática, ou seja, os
resultados de múltiplas pesquisas podem ser combinados através de métodos
estatísticos,

conhecidos

como

técnicas

metanalíticas.

Nas

metanálises

o

agrupamento estatístico de dados de mais de um estudo é realizado após sua
conversão em uma escala de medida padrão. Alguns autores utilizam os termos
revisões sistemáticas e metanálises como sinônimos outros preferem a utilização
conjunta deles quando ocorre a combinação estatística. Compreende-se que dessa
maneira, a metanálise aumenta a confiança nos resultados totais da Revisão
Sistemática limitando efeito de variações e vieses existentes nos estudos individuais.
Na atualidade as Revisões Sistemáticas e Metanálises são consideradas como os
melhores meios de representação de evidências (GRIFFITHS; NORMAN, 2005; PAI
et al., 2004a; ROSENTHAL; DIMATTEO, 2001; IRWIG et al., 1995; LAU; IONNIDIS;
SCHMID, 1997; NAYLOR, 1997).
No caso específico da medicina baseada em evidências as revisões
sistemáticas têm sido amplamente utilizadas para disseminar e concatenar os
conhecimentos de intervenções terapêuticas, como por exemplo, para a avaliação
da eficácia de fármacos no tratamento de patologias definidas ou mesmo a presença
de possíveis efeitos adversos (PETTICREW, 2001; COOK; MULROW; HAYNES,
1997; PAI et al., 2004b).
Já no caso das revisões sistemáticas em medicina laboratorial seu uso
embora em franco crescimento ainda é pequeno, comparativamente àquelas das
intervenções terapêuticas. Seus métodos ainda carecem de maiores padronizações
e podem levar ao comprometimento de sua qualidade em especial ao considerar-se
o pobre planejamento e heterogeneidade dos estudos primários de avaliação
diagnósticas de testes laboratoriais (HORVATH; PEWSNER, 2004; PAI et al., 2004a;
TRENTI, 2003; PRICE, 2000; IRWIG et al., 1995).
Entretanto nas últimas décadas diretrizes têm sido elaboradas e visam
particularmente melhorias na forma de busca, avaliação de qualidade e
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desenvolvimento de técnicas metanalíticas para analise e síntese dos resultados dos
estudos primários. Basicamente elas são realizadas intuindo a avaliação da acurácia
diagnóstica de testes laboratoriais e empregam modelos estatísticos semelhantes
àqueles das intervenções terapêuticas e adaptados às características dos testes
laboratoriais (DINNES et al., 2005; HORVATH; PEWSNER, 2004; DEVILLÉ et al.,
2002; IRWIG et al., 1994; 1995).
Os passos chaves na realização e condução de uma Revisão Sistemática são
(HORVATH; PEWSNER, 2004; PAI et al., 2004b):
Preparação para a revisão sistemática – envolve a formulação da pergunta
assim como avaliação da necessidade de se proceder a revisão;
Pesquisa e seleção sistematizada da literatura primária – busca e
recuperação de artigos ou estudos primários contendo as informações adequadas
através de um procedimento sistemático (definição de chaves de busca, bases de
dados, estudos de avaliações diagnósticas, etc.);
Avaliação crítica da qualidade das informações e dados presentes nos
estudos incluídos;
Extração, análise e síntese das informações e dados observados nos estudos
primários;
Interpretação dos resultados.
Os maiores benefícios ganhos com uma Revisão sistemática de evidencias
disponíveis são a redução do tempo entre uma descoberta e sua aplicação, a
identificação de novas questões e de causas de inconsistências das evidências
disponíveis. Além disso, Revisão sistemática e metanálise permitem integração de
informações por reduzir os dados a um nível administrável (HORVATH; PEWSNER,
2004).
2.7 REVISÕES SISTEMÁTICAS E METANÁLISE AVALIANDO ACURÁCIA DE
TESTES DIAGNÓSTICOS
A revisão sistemática representando a avaliação de dados de diversos
estudos pode ser muito útil na avaliação de um teste diagnóstico. Elas não são
apenas dados sumarizados de outros estudos, mas são consideradas as
informações sumárias da melhor evidência de estudos primários usando métodos
explícitos e reprodutíveis. Considerando o criticismo necessário para a utilização da
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medicina baseada em evidências na prática clínica, em especial pela rapidez
necessária para a tomada de decisão em um processo de saúde ou doença, a
avaliação da acurácia diagnóstica dos testes laboratoriais é fundamental (WHITING
et al., 2004; KHAN; DINNES; KLEIJNEN, 2001).
Um Teste laboratorial ou diagnóstico consiste de qualquer método para
coletar informações que levariam a uma mudança de crença por um clínico sobre a
probabilidade que um paciente tem uma condição particular. Ele não é um fim em si
mesmo, mas um caminho para se alcançar um melhor desfecho clínico total
(TATSIONI et al., 2005; TRENTI, 2003; PRICE, 2000). Os estudos associados aos
testes diagnósticos são classificados em níveis hierárquicos (PRICE, 2000)
compreendendo os estudos que visam:
Avaliação de desempenho técnico (fatores pré-analíticos, estabilidade da
amostra, precisão, exatidão, faixa analítica, variabilidade biológica);
Avaliação de desempenho diagnóstico (sensibilidade, especificidade, razão
de probabilidades positivas ou negativas, curva ROC);
Avaliação de impactos e benefícios clínicos (estratégias diagnósticas e
desempenho, terapêuticas – melhoria na aderência medicamentosa, redução de
toxicidade e efeitos adversos, desfechos clínicos);
Avaliação de impactos organizacionais (diminuição do tempo de internação
hospitalar, redução de tempo de atenção ao paciente, redução de riscos);
Avaliação de decisões sobre custos e efetividades.
Estes níveis foram elaborados em meados dos anos 70 no século XX e
servem para avaliar os testes diagnósticos (TATSIONI et al., 2005). Pois esta
hierarquia de elementos pode ser empregada para se tomar uma decisão em
relação ao desempenho global do teste em avaliação (TRENTI, 2003). Uma vigorosa
avaliação de testes diagnósticos é fundamental para que na prática médica apenas
os mais precisos sejam utilizados. Os estudos de acurácia diagnóstica são assim um
passo vital neste processo de avaliação (WHITING et al., 2004).
Considerando estes níveis verifica-se que os testes são avaliados usando
uma área de estudo arquitetada em fontes de vieses e variações extremamente
grandes. Assim, é essencial que a qualidade de estudos seja avaliada e
apresentada. A Revisão Sistemática objetivando a avaliação da acurácia diagnóstica
deve incluir estudos primários de alta qualidade e excluir estudos que não
encontram os critérios aceitáveis. As relações entre os resultados dos testes e a
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presença da doença seriam utilizadas empregando as medidas ou índices de
acurácia. O método para agrupar estas medidas seria escolhido dependendo da
elaboração estatística e da heterogeneidade das fontes. A realização é complexa e
dispendiosa de tempo, entretanto a redução ou eliminação de viés de pesquisa é
uma das metas atingidas e a qualidade do design do estudo é um ponto crucial tanto
que poucos estudos encontram os altos padrões necessários para a alta qualidade
das Revisões Sistemáticas. Publicações primárias podem levar a estimativas
otimistas da acurácia diagnóstica (DINNES et al., 2005; GLAS et al., 2003; GLUUD;
GLUUD, 2005; KNOTTNERUS; MURIS, 2003; MCQUEEN, 2001; OOSTERHUIS et
al., 2004; PAI et al., 2004a).

2.7.1 Avaliação de acurácia diagnóstica
A acurácia diagnóstica de um teste laboratorial comumente é avaliada pela
capacidade que o mesmo tem em classificar um indivíduo como apresentando ou
não uma doença (BRUNS et al., 2003; BOSSUYT et al., 2003a). Ela representa a
capacidade do teste em reconhecer uma condição de interesse, assim como o
conhecimento das características intrínsecas do teste, também conhecidas como
características operacionais do método. Dessa forma, a acurácia diagnóstica é
essencial para julgar o potencial do teste em melhorar os desfechos clínicos no
processo da tomada de decisão médica (WHITING et al., 2004).
Os estudos de acurácia diagnóstica objetivam investigar a concordância dos
resultados de um teste sob avaliação (conhecido como index test) com os resultados
de um teste padrão ou dito de referência. Este método ou teste referência seria
aquele considerado como melhor para estabelecer a condição da doença em estudo
(presença ou ausência). Em um estudo clássico todos de uma série consecutiva de
pacientes com suspeita da doença são submetidos a estes dois testes. Os
resultados de ambos os testes são lidos ou interpretados de forma independente, ou
seja, em condições de desconhecimento total pelos pesquisadores envolvidos ou em
condições de cegamento à interpretação e leitura dos testes (WHITING et al., 2004;
BOSSUYT et al., 2003a).
O termo acurácia refere-se à quantidade de concordância entre os resultados
do index teste e àqueles do padrão referência. E as medidas de avaliação de
acurácia ou medidas de concordância são calculadas e indicam o desempenho
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diagnóstico do teste. Acurácia diagnóstica pode ser expressa de muitas formas ou
maneiras, como os pares, sensibilidade e especificidade, razão de chances
diagnósticas (DOR) e áreas sob a curva característica operacional relativa (ROC),
estes são conhecidos como índices de acurácia diagnóstica (WHITING et al., 2004;
BOSSUYT et al., 2003a; TRENTI, 2003; KNOTTNERUS; WEEL; MURIS, 2002;
ZWEIG; CAMPBELL, 1993; SWETS, 1988).
Os índices mais comumente utilizados são sensibilidade diagnóstica e
especificidade diagnóstica. Sensibilidade diagnóstica representa a proporção de
indivíduos positivos ao teste dentre os indivíduos doentes e conseqüentemente a
capacidade acurada do teste em caracterizar como doente um indivíduo
apresentando de fato a doença. Já a especificidade diagnóstica representa a
proporção de indivíduos negativos ao teste dentre os indivíduos não doentes e
conseqüentemente a capacidade acurada do teste em caracterizar como não doente
um indivíduo considerado saudável (HONEST; KHAN, 2002; REITSMA et al., 2005;
KNOTTNERUS; WEEL; MURIS, 2002; GLAS et al., 2003).
A partir das informações conjuntas desses dois índices é possível avaliar o
desempenho clínico (tanto diagnóstico quanto prognóstico além de informações
relacionadas aos resultados de uma terapêutica eficiente) de um teste laboratorial.
Eles são propriedades que estabelecem suas características funcionais, as quais
são inerentes aos testes e normalmente não variam substancialmente. Um teste
ideal para descartar uma doença precisa ter uma alta sensibilidade e um ideal para
confirmar uma doença uma alta especificidade (TRENTI, 2003; CHU, 1999).
Um gráfico relacionando estes dois índices pode ser construído para
demonstrar a melhor acurácia do teste, em especial após o cálculo da área sobre a
curva resultante da relação. Este gráfico conhecido como Curva característica
operacional relativa ou do receptor (ROC – receiver or relative operative
characteristic curve – Fig 07)permite avaliação do desempenho do teste em
classificar adequadamente os indivíduos doentes mostrando a associação existente
entre a proporção de verdadeiros positivos (sensibilidade no eixo das ordenadas) e a
proporção de falsos positivos (1- especificidade no eixo das abcissas) (DINNES et
al., 2005; DUKIC; GATSONIS, 2003; OBUCHOWSKI; LIEBER; WIANS, 2004;
ZWEIG; CAMPBELL, 1993; ZHANG, 2006).
Através da ROC(Fig 7) é possível obter um valor de decisão clínica (ou limiar)
mais adequado para classificar os pacientes (indivíduos), o qual é representado pelo
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ponto da curva mais próximo do canto esquerdo superior do gráfico. Como fornece
vários valores de sensibilidade e especificidade, ela é superior a estes índices
isoladamente, pois os mesmos são restritos a dois e sempre com um limiar de
decisão já estabelecido. Assim a Curva ROC é dita como uma medida do poder
discriminatório de um teste, ou seja, representa mais adequadamente a acurácia
diagnóstica

do

teste

(DINNES

et

al.,

2005;

DUKIC;

GATSONIS,

2003;

OBUCHOWSKI; LIEBER; WIANS, 2004; ZWEIG; CAMPBELL, 1993; ZHANG, 2006).
Outro índice comumente empregado para expressar o poder discriminatório
de um teste é o DOR (razão de chances diagnósticas, do inglês, diagnostic odds
ratio). Este índice representa a razão entre a chance do teste avaliado ser positivo
quando há doença pela chance do resultado positivo aparecer quando não há
doença. O DOR é a chance de um teste positivo resultar se há doença dividida pela
chance de um teste positivo resultar se não houver doença. Ele expressa a força de
associação entre o teste e a doença. O Dor de um teste é a razão de chances de
doença em testes positivos em relação às chances de doença em testes negativos.
Alternativamente ele pode ser lido como a razão de chances de doenças, em testes
positivos, relativas às chances de doença em testes negativos (GLAS et al., 2003;
TATSIONI et al. 2005; HONEST; KHAN, 2002).

2.7.2 Metanálise dos índices de acurácia diagnóstica
Na maioria das Revisões Sistemáticas e Metanálises são inicialmente
apresentadas na forma de tabelas, as características dos estudos e os resultados
encontrados. Gráficos do tipo floresta (do inglês, Forests Plots) (fig.6), são
apresentados mostrando os principais índices verificados para os estudos
individualizados e os seus intervalos de confiança na faixa de 95% (IC 95%). Eles
fornecem uma visualização sumária de todos os dados verificados e também
incluem uma estimativa agrupada (ou sumária) deste índice. Geralmente mostrada
como um desenho em formato de diamante na parte inferior do gráfico. Os índices
para os estudos individuais podem ser apresentados por quadrados ou círculos com
tamanhos proporcionais a sua ponderação para o cálculo do índice sumário. Os IC
95% são apresentados como linhas horizontais cortando os símbolos destas
estimativas (PAI et al., 2004a).
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Os índices são agrupados através de médias ponderadas. Geralmente a
ponderação está associada ao tamanho da amostra do estudo individualizado. Os
agrupamentos em metanálises são realizados através um de dois modelos
estatísticos: modelo dos efeitos fixos ou modelo dos efeitos aleatórios. O modelo dos
efeitos fixos mais usado é o de Mantel-Haenszel e o dos efeitos aleatórios, o de
DerSimonian-Laird (DINNES et al., 2005; ZAMORA et al., 2006) .
O primeiro modelo assume que os estudos incluídos na metanálise estimam
um índice verdadeiro e fixo, sendo as diferenças presentes nos estudos individuais
ao acaso. O modelo dos efeitos aleatórios assume que os estudos da metanálise
são amostras aleatórias de um universo teórico maior de todos os estudos sobre a
questão pesquisada e que seus resultados são variações próximas a uma média de
resultados totais. Este modelo incorpora duas possíveis fontes de variabilidades, os
erros aleatórios intra-estudos e as possíveis variações entre estudos. Este é o
modelo preferido no caso de estudos heterogêneos, pois considera as variações
entre e intra-estudos e a estimativa agrupada gerada é mais conservativa
apresentando um intervalo de confiança maior (PAI et al., 2004a; DEVILLÉ et al.,
2002).
A escolha e utilização de um índice sumário capaz de definir a acurácia
diagnóstica de um teste laboratorial e sua conseqüente utilização para a tomada de
decisão médica como evidência adequada não é um procedimento simples. Como a
heterogeneidade refere-se ao alto grau de variabilidade nos resultados através dos
estudos individuais, ela é muito comum em metanálises de testes diagnósticos. Em
teoria todos os índices calculados poderiam ser escolhidos, mas idealmente, aqueles
menos propensos a heterogeneidade seriam os ideais (LIJMER; BOSSUYT;
HEISTERKAMP, 2002).
O DOR tem sido um índice comumente utilizado em parte por sofrer menor
variação associada às características intrínsecas dos estudos, além de ser uma
medida única para avaliação de acurácia diagnóstica, e por ser menos influenciado
pela prevalência da doença na população (GLAS et al., 2003; DEVILLÉ et al., 2002).
Uma das dificuldades em sumarizar os estudos avaliando testes diagnósticos
é que os resultados podem variar em diferentes limiares de positividade (pontos de
corte distintos para os resultados serem assumidos como positivos). É possível que
sensibilidade e especificidade variem com os diferentes limiares, mas o DOR
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permaneça constante (GLAS et al., 2003; LIJMER; BOSSUYT; HEISTERKAMP,
2002).
O DOR oferece considerável vantagem em metanálise de estudos
diagnósticos que combinam resultados de diferentes estudos em estimativas
sumárias com aumentada precisão. Simples agrupamentos de sensibilidade e
especificidade geralmente são inapropriados, pois ignoram diferenças nos limiares.
Além disso, heterogeneidade pode levar a uma subestimação da performance do
teste. Para considerar as variações possíveis no DOR associadas com diferentes
limiares de positividade o modelo de regressão metanalítica (D = α +βS) de
Littenberg e Moses tem sido utilizado. Onde D é o logaritmo natural do DOR dos
estudos individuais e o S é a expressão do critério de positividade para o teste. Esse
modelo metanalítico conta com a regressão linear do logaritmo do DOR de um
estudo (variável dependente) e a expressão do limiar de positividade daquele estudo
(variável independente). Uma curva sumária da característica operacional relativa ou
do receptor (curva sROC, (fig. 7), do inglês, summary receiver or relative operating
characteristic) dos estudos pode então ser obtida após a transformação da linha de
regressão. A sROC será simétrica e côncava. Ou seja, a heterogeneidade pode ser
atribuída as diferenças de limiares. O DOR sumário para os estudos em avaliação
será obtido através do intercepto (eintercepto) da linha de regressão (GLAS et al., 2003;
LIJMER; BOSSUYT; HEISTERKAMP, 2002).
Heterogeneidade adicional associada a variações nas características dos
estudos ou características clínicas podem ser avaliadas simultaneamente por
adicionar estas variáveis como co-variadas ao modelo de regressão (metaregressão), deixando uma estimativa corrigida para o DOR sumário. O parâmetro
estimado pode então ser convertido a um DOR relativo (rDOR). Um rDOR de um
indica que a co-variada não afeta o DOR sumário, se maior que um, os estudos com
aquela característica tendem a superestimar este valor (i.é. tem DOR maior), e se
menor que um o reverso se faz acontecer. O DOR sumário como uma medida de
desempenho do teste em avaliação combina a força da sensibilidade e
especificidade, além da independência da prevalência da doença, com a vantagem
da acurácia de um único indicador. O DOR é particularmente usual para comparar
os testes com taxas entre resultados falsos negativos e falsos positivos. (GLAS et
al., 2003; LIJMER; BOSSUYT; HEISTERKAMP, 2002).
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Meta-regressão, o uso de métodos de regressão para incorporar o efeito de
fatores co-variando em medidas sumárias de acurácia diagnóstica, tem sido usada
para

explorar

heterogeneidade

entre

estudos.

Em

estudos

diagnósticos

heterogeneidade pode resultar de muitas causas relacionadas às definições dos
testes e métodos de referencia, características operacionais dos testes, métodos de
coleta dos dados e características dos pacientes. Co-variadas podem ser
introduzidas em uma regressão com qualquer medida de desempenho do teste
como variável dependente. Como com qualquer meta-regressão, contudo, o
tamanho da amostra corresponderá ao número de estudos na análise. Um pequeno
número limitará o poder da regressão para detectar significantes efeitos, pois se
assume que ausência de significância implica que nenhum fator influencia a relação
entre sensibilidade e especificidade. Embora a meta-regressão de múltiplas variáveis
tem vantagens, as características dos estudos são freqüentemente fortemente
associadas entre si, o que leva a colinearidade a qual cria dificuldade na
interpretação do modelo de meta-regressão. Sinais de alerta de colinearidade
incluem grande correlações pareadas entre as variáveis, grandes mudanças em
coeficientes causadas pela adição ou subtração de outras variáveis e extremamente
grandes erros padrões dos coeficientes. A mais comum técnica de meta-regressão é
aquela que insere co-variadas em sROC levando os DOR a variar pelas outras
características dos estudos que não apenas o limiar de positividade do teste. A
interpretação destas está geralmente associada à determinação se os fatores do
estudo afetam o desempenho do teste (TATSIONI et al., 2005; LAU; IOANNIDIS;
SCHIMID, 1997).
Na

meta-regressão

os

resultados

são geralmente reportados como

coeficientes de inclinação com seus intervalos de confiança. As co-variadas de
interesse podem descrever características dos estudos ou dos pacientes, as quais
podem ser comuns a todos os estudos ou não. Algumas co-variadas são ubíquas,
tais como, tamanhos da amostra, variâncias nos resultados dos estudos, percentual
de “eventos” encontrados. Outras podem ser problemas específicos, ou não serem
reportadas em todos os estudos, e analises as envolvendo pode não ser o ideal.
Uma variedade de métodos estatísticos incluindo dos mínimos quadrados, regressão
logística e modelos hierárquicos podem ser usados para meta-regressão. Análises
de subgrupos podem ser úteis para responder questões particulares quando há
dados disponíveis em cada estudo (LAU; IOANNIDIS; SCHIMID, 1997).
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2.7.3 Avaliação da qualidade dos estudos de acurácia
Importantes fontes de heterogeneidade são variações na qualidade dos
estudos. Estudos com metanálises mostram que artigos com menor qualidade
metodológica tendem a superestimar o desempenho de um teste diagnóstico. Além
disso, a qualidade com que são reportados os estudos avaliando a acurácia de
testes diagnósticos deixa a desejar. Uma reportagem completa e precisa é
fundamental para capacitar os leitores a acessar o potencial para vieses e variações
no estudo e avaliar a generalização dos resultados. Reportagens completas e
informativas somente podem levar a melhores decisões nos serviços de atenção a
saúde (WHITING et al., 2004; BOSSUYT et al., 2003a).
Estudos de acurácia diagnóstica normalmente tem vieses importantes que
resultam em estimativas não reais de acurácia dos testes. Há diversos fatores
comprometendo a validade de um artigo avaliando acurácia diagnóstica. Alguns
estão relacionados ao planejamento (design) do estudo, outros com a seleção dos
pacientes, ou execução dos testes ou mesmo a análise dos dados (BOSSUYT et al.,
2003a). Os estudos podem parecer com qualidade baixa ou porque foram
pobremente realizados ou foram pobremente reportados (GLAS et al., 2003;
DEVILLÉ et al., 2002).
Avaliações de testes diagnósticos geralmente tem fraqueza metodológica.
Qualidade metodológica de um estudo tem sido definida como a extensão pelo qual
todos os aspectos do design e condução do estudo podem mostrar proteção contra
vieses sistemáticos e não sistemáticos que podem induzir a um pobre desempenho
do estudo e erros de inferências. Há diversas propostas ou formas para acessar a
qualidade de um estudo avaliando testes diagnósticos, contudo não há um padrão
de consenso (pois não há um verdadeiro padrão). Ausência de consistentes
relações entre elementos específicos de qualidade e a magnitude de seus efeitos
complica o acesso à qualidade. Além disso, a qualidade é avaliada com base na
reportagem (informação reportada) a qual não necessariamente reflete como o
estudo foi feito e analisado (TATSIONI et al., 2005).
Assim é interessante explorar as causas de heterogeneidade associadas à
qualidade dos artigos ao invés de limitar os estudos as serem incluídos na
metanálise. Há diversas listas de itens considerados para a validação dos estudos,
estes representando critérios de validade a serem avaliados ou acessados e que
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podem ser utilizados nos estudos de heterogeneidade (LIJMER; BOSSUYT;
HEISTERKAMP, 2002).
Critérios de validade para a pesquisa diagnostica devem incluir tanto aqueles
para a validade interna quanto para a validade externa. Os de validade interna
referem se as características dos estudos as quais podem definir erros ou vieses.
Critérios de validade externa fornecem informações para a generalização e
aplicabilidade dos resultados do estudo e também para julgar se o teste foi feito
sobre os padrões metodológicos aceitáveis. Estes critérios podem ser usados para
acessar o total nível de evidencia da metanálise ou ainda para analise de
heterogeneidade ou de subgrupos (GLAS et al., 2003; DEVILLÉ et al., 2002).
Um viés está presente em um estudo se uma distorção é introduzida como
uma conseqüência de defeitos no planejamento ou condução do estudo, e assim as
estimativas de desempenho do teste resultantes deste estudo diferem das
estimativas reais ou verdadeiras. Em contraste, variabilidade surge das diferenças
existentes entre os estudos, em termos de população, protocolo do teste, definição
da doença avaliada. Embora a variabilidade não induz a estimativas de desempenho
enviesadas ela determina limitação na aplicabilidade dos resultados do estudo
(WHITING et al., 2004).
De acordo com Whiting et al. (2004) são exemplos de vieses associados com:
Protocolo do teste (metodologia do estudo) - Viés do paradoxo do tratamento (o
tratamento inicia logo após o teste e o padrão depois desse início) e da progressão
da doença (o teste é feito muito antes do padrão e assim houve progressão da
doença); Viés de verificação, utilização de um padrão ou sua verificação de forma
inapropriada, pode ser um viés de verificação diferencial (parte do teste index
avaliado com um padrão diferente) ou parcial (parte da população submetida ao
padrão);
Interpretação ou leitura dos resultados de forma não apropriada - viés de
revisão quando há conhecimento prévio do resultado do teste na leitura do padrão
(viés de revisão diagnóstica); se o padrão é conhecido na leitura do teste (viés de
revisão do teste); viés de revisão clínica (há informações clínicas ou demográficas
importantes e conhecidas durante as interpretações); viés de incorporação (o próprio
resultado do teste é utilizado no diagnóstico);
Análise dos resultados - viés de manipulação dos resultados indeterminados
(há omissão ou descarte para estes resultados dos testes).
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De acordo com Whiting et al. (2004) são exemplos de variações ou
variabilidade associadas com:
População – variação relacionada as características demográficas (os testes
podem ter desempenho diferente conforme as características de uma população);
variação relacionada a severidade da doença (também pode afetar as estimativas e
assim o desempenho do teste); variação associada a prevalência da doença (pode
afetar as estimativas além de induzir a um viés de contexto, pois os pesquisadores
podem inferir que o teste seja mais positivo quando estudam populações com maior
prevalência. Variação distorcida da seleção dos pacientes (se a seleção não
espelhar a população na qual o teste será usado na prática haverá uma afetação
nas estimativas e com isso no desempenho do teste);
Protocolo do teste (metodologia do estudo) - variação na execução do teste
(logo importante sua descrição, pois alterações afetarão nas estimativas e no
desempenho); variações relacionadas à tecnologia do teste (alterações na
tecnologia do teste ou mesmo experiência do realizador podem induzir a estimativas
diferenciadas e logo no desempenho);
Interpretação ou leitura dos resultados de forma inapropriada - variabilidade
do observador (reprodutibilidade comprometida ou pela pessoa que faz e obtêm
diferentes resultados ou pessoas diferentes fazem e os resultados são diferentes);
Análise dos resultados: variação na escolha do limite de corte ou limiar de
detecção da doença.
Estes vieses e variabilidades compreendem os critérios de validação dos
estudos ao se acessar e avaliar sua qualidade e podem ser agrupados na forma dos
critérios de validade interna e de validade externa (DEVILLÉ et al., 2002):
Validade interna: Padrão válido, definição adequada do limiar de positividade
do padrão, avaliação cega do padrão e do teste, avaliação do padrão independente
do resultado do teste (viés de verificação), o teste avaliado interpretado
independente da informação clínica, planejamento do estudo;
Validade externa: Dimensões e gradações da doença, descrição das
características demográficas da população, referencias prévias a testes ou
características clinicas dos pacientes (assintomático ou sintomático), duração da
doença previamente ao estudo, situações de co-morbidade, execução do teste,
explicitação do ponto de corte do teste, se paciente descartados são mencionados,
reprodutibilidade do teste.
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Variações no enquadramento de recomendações para a qualidade dos
artigos reportando resultados de avaliações de acurácia de testes diagnósticos tem
sido relatadas para diferentes testes e diferentes revistas (LUMBRERAS-LACARRA;
RAMOS-RINCÓN; HERNÁNDEZ-AGUADO, 2004; REID et al. 1995: LIJMER, et al.
1999). Como estas variações podem estar relacionadas com a ausência da
informação na sua apresentação escrita, há iniciativas (BOSSUYT et al., 2003a,
2003b; BURNS et al., 2000) sugerindo itens a serem seguidos quando os resultados
de estudos visando a acurácia diagnóstica forem publicados, como por exemplo, o
STARD (Standards for Reporting of Diagnostics Accuracy).
O STARD tem sido desenvolvido por um grupo de cientistas e editores
visando a melhoria nestas reportagens. O instrumento consiste em uma lista de 25
itens e fluxograma os quais podem ser empregados pelo autor de um artigo
avaliando testes diagnósticos de forma a assegurar que todas as informações
relevantes estão sendo apresentadas na sua reportagem (BOSSUYT et al., 2003a).
O STARD foi publicado como uma diretriz para melhorar a qualidade de
reportar todos os aspectos de um estudo diagnóstico, contudo ele não foi
desenvolvido como um instrumento para acessar a qualidade dos estudos.
Entretanto, vários de seus itens têm sido incorporados no instrumento com esta
finalidade o QUADAS (Quality Assessment of Diagnóstic Accuracy Studies tool)
(TATSIONI et al., 2005).
O QUADAS é um instrumento para acessar a qualidade dos estudos de
acurácia diagnóstica incluídos em uma revisão sistemática. A qualidade objetivada
pelo instrumento está relacionada tanto aos critérios de validade interna quanto
externa destes estudos. Ele foi desenvolvido de uma maneira sistemática por
Whiting et al. (2003) baseando-se em três revisões sistemáticas sobre o assunto e
também em um grupo de discussão envolvendo pesquisadores expoentes da área
(WHITING et al., 2003, 2006).
O instrumento QUADAS consiste em 14 questões cobrindo o espectro da
população, padrão ou referencia utilizado, viés de progressão da doença, viés de
verificação e revisão, viés de revisão clínica, viés de incorporação, execução dos
testes, resultados indeterminados e descartados. Os artigos são avaliados através
de três tipos de respostas possíveis: respostas sim, não ou não claras ao item.
Explicações relacionadas à compreensão das questões bem como de sua aplicação
facilitando a obtenção das respostas são fornecidas pelos autores do instrumento.
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Embora tenha sido desenvolvido e disponibilizado em 2003, mais recentemente tem
sido validado pelos próprios autores (WHITING et al., 2003, 2006).
A avaliação da qualidade do estudo é realizada em conformidade com a
quantidade de respostas sim obtidas. Artigos com maior número dessas respostas
têm maior qualidade. Em um trabalho recente (WHITING; HARBORD; KLEINJNEN,
2005) formas diferenciadas de avaliações baseadas em escores para cada questão
foram realizadas, e os autores concluíram que a utilização de escores não seria uma
forma adequada ou melhorada deste instrumento.
O QUADAS foi empregado e aprovado na avaliação de artigos para a
realização de revisão sistemática de testes diagnósticos da dengue (BLACKSELL et
al., 2006), de investigações diagnósticas de infecções urinárias em crianças
(WESTWOOD; WHITING; KLEIJNEN, 2006) e de estudos diagnósticos para
tuberculose, câncer de próstata, dores no ombro, epilepsia, angina e infarto agudo
do miocárdio, dentre outros (WHITING; HARBORD; KLEINJNEN, 2005).
Já para Hollingworth et al. (2006) o instrumento QUADAS é muito bom para
demonstrar forças e fraquezas dos estudos avaliados quando as questões são
avaliadas conjuntamente. Contudo tem uma baixa concordância para as respostas
de cada questão entre diferentes observadores o que resulta em sua baixa
realizabilidade. Esta baixa realizabilidade pode influenciar as revisões sistemáticas
se o instrumento for utilizado para excluir artigos com baixa qualidade e a seleção for
realizada por diferentes revisores.
A cuidadosa avaliação da qualidade metodológica e de outras características
dos estudos é um importante passo na revisão sistemática e metanálise. O objetivo
dessa avaliação critica é classificar estudos de acordo com a realizabilidade e
validade de seus resultados, de forma a ponderar adequadamente o estudo quando
as conclusões finais são alcançadas. Artigos com maior qualidade são menos
propensos a vieses (HORVATH; PEWSNER, 2004). Padrões metodológicos podem
melhorar qualidade e consistência de novos testes diagnósticos, mas seu uso ainda
tem baixa aderência ao se avaliar artigos publicados sobre os mesmos. Logo ainda é
de fundamental importância avaliar a informação presente nos estudos diagnósticos
antes de aceita-las como evidência para a prática médica (SMIDT et al., 2005, 2006;
STENGEL et al., 2005).
Alguns estudos são mais propensos a variações e vieses e assim, ter uma
menor ou limitada aplicabilidade. Para cada estudo o leitor precisa julgar a
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relevância, o potencial para viés e as limitações para a aplicabilidade, fazendo uma
análise crítica completa e transparente. Completa e precisa reportagem permite ao
leitor de um artigo detectar o potencial para o viés (validade interna) e acessar a
generalização e aplicabilidade dos resultados (validade externa) (BOSSUYT 2003b).
2.8 CONSIDERAÇÕES DO CAPÍTULO
Neste capítulo revisou-se a relevância e importância da informação na
sociedade atual. Enfocou-se a importância da busca e recuperação da informação
com qualidade para a realização da pratica da medicina baseada em evidências.
Ênfase na utilização de revisões sistemáticas e metanálises foi apresentada para a
obtenção de evidências na forma de informações sobre acurácia de testes
laboratoriais. Também foi enaltecida a necessidade de avaliação das fontes de
vieses e variabilidades dos artigos empregados para avaliação de acurácia
diagnóstica. Destacou-se a importância dos padrões de validação da qualidade dos
artigos utilizados na revisão sistemática.
No próximo capítulo será apresentada a proposição de realização de revisão
sistemática e metanálise de testes diagnósticos para giardíase. Tenciona-se avaliar
a qualidade das evidências para o uso destes testes no processo diagnóstico de
infecção por Giardia lamblia e se há fontes de heterogeneidade nos artigos
selecionados. A observação da presença de heterogeneidade nos artigos utilizados
para a geração do conhecimento sobre estas evidências será associada aos critérios
de validação da qualidade encontrados para os artigos selecionados após o uso do
instrumento QUADAS para suas avaliações.
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3 HIPÓTESE DA PESQUISA - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
GERADA COM REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DA ACURÁCIA
DIAGNÓSTICA DOS TESTES LABORATORIAIS PARA GIARDÍASE
3.1 A QUESTÃO DOS TESTES DIAGNÓSTICOS PARA GIARDÍASE
Giardia lamblia (Figura 01) é um protozoário parasita do intestino delgado
responsável por grande número de infecções no mundo, estimando-se o número de
2,8 x 105 infecções ocorrendo ao ano. Em países subdesenvolvidos é importante
contribuinte para desordens nutricionais e diarréias especialmente em crianças
(SAVIOLI; SMITH; THOMPSON, 2006; GARDNER 2001; ALI 2003; CASCIO, 2004).
Em decorrência da alta morbidade definida por este parasita entérico, mesmo
nos países desenvolvidos, e por sua relativa facilidade de transmissão através da
água potável, o mesmo teve seu interesse redescoberto pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), a qual o incluiu em seu Grupo de Doenças Negligenciadas em
2004. A característica básica das doenças incluídas neste Grupo é a sua direta
relação com a pobreza e ao mesmo tempo tentar estabelecer instrumentos capazes
de aumentar a compreensão mundial das mesmas (SAVIOLI; SMITH; THOMPSON,
2006; GARDNER 2001; ALI 2003; CASCIO, 2004).

Figura 01 Trofozoíto de Giardia lamblia (aumento de 1000x).foto original Nery kessler
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Em parasitologia Giardia ocupa lugar de destaque por ter sido o primeiro
protozoário parasita de humanos observado por Antonie Van Leeuvenhoek, o
inventor do microscópio em 1681. O ciclo de vida deste protozoário é simples. Em
sua forma de vida vegetativa, trofozoítos, eles se multiplicam no duodeno e formam
estruturas resistentes, os cistos, a forma de vida de resistência deste protozoário.
Estas duas formas são eliminadas pelas fezes, e as formas císticas podem
contaminar outros seres vivos através de alimentos e/ou água potável (COX, 2002).
Geralmente a doença é branda, mas em crianças podem ocorrer dores
abdominais

intensas,

diarréias

e

síndromes

de

mal-absorção

alimentares

acarretando desnutrição. Embora associado à diarréia desde 1902, foi somente em
1954 cientificamente evidenciada sua relação causadora da síndrome diarréica
definida como giardíase (COX, 2002).
No estabelecimento diagnóstico diferencial de várias síndromes entéricas, em
especial as diarréicas, giardíase é normalmente uma das consideradas possíveis.
Uma avaliação criteriosa do histórico do paciente, levantando fatores de risco para a
mesma, como viagens recentes a regiões endêmicas ao parasita, hábitos
associados à fraca higiene oro-fecal e exame físico são fundamentais para este
estabelecimento e conseqüente tomada de decisão na elucidação diagnóstica.
Contribui com importância considerável nesta elucidação diagnóstica os testes
laboratoriais visando o diagnóstico da mesma (GARDNER, 2001).
Há diversos métodos para a detecção deste parasita constituindo uma
variedade de diferentes testes laboratoriais. O método (ou teste) considerado padrão
“ouro” ou referência é microscopia para a visualização do protozoário nas amostras
de fezes de pacientes supostamente contaminados. O método fundamenta-se na
identificação do protozoário em suas duas formas de vida por suas características
morfológicas (SAVIOLI; SMITH; THOMPSON, 2006).
Variações metodológicas são baseadas nos procedimentos para obtenção de
material a ser examinado ao microscópio óptico, ou na utilização de colorações
específicas para este fim. Nos últimos anos progressos têm sido realizados no
desenvolvimento e validação de métodos diagnósticos não morfológicos como
imunoensaios enzimáticos do tipo ELISA (do inglês, enzyme-linked immunosorbent
assay, ou seja, ensaio com imunoadsorvente ligado a enzima); ou microscopia de
imunofluorescência (detecção do parasita com anticorpos fluorescentes) ou ainda os
baseados na detecção de DNA do parasita (SAVIOLI; SMITH; THOMPSON, 2006).
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Contudo a capacidade de detecção de giardíase, isto é, a sensibilidade
metodológica, é fortemente dependente do tipo de método empregado e por suas
características intrínsecas nenhum dos métodos existentes apresenta acurácia
diagnóstica completa, ou seja, sensibilidade diagnóstica de 100% e especificidade
diagnóstica de 100% conjuntamente (SAVIOLI; SMITH; THOMPSON, 2006).
O método diagnóstico microscópico, visando a observação do parasita nas
amostras de fezes, é conhecido como exame ou teste laboratorial parasitológico. Ele
apresenta como principais dificuldades associadas a sua execução (SAVIOLI;
SMITH; THOMPSON, 2006):
- Necessidade de um experiente microscopista/morfologista para sua correta
observação e identificação;
- A eliminação intermitente do parasita nas fezes de indivíduos infectados e
conseqüentemente ausência do parasita nas fezes efetivamente analisadas.
Ela está relacionada tanto a aspectos biológicos do parasita quanto a sua
quantidade efetiva eliminada. De forma a minimizar esta dificuldade a
utilização de uma coleta de amostras de fezes com intervalos de tempo
definidos tem sido adotada, geralmente 3 amostras com intervalos de 7 dias
para cada coleta;
- As duas formas de vida possíveis do parasita, os cistos e os trofozoítos, estes
últimos, por serem menos resistentes às variações ambientais, facilmente são
destruídos e perdidos quando não há conservação adequada das amostras
analisadas;
- O método envolve múltiplas etapas para a obtenção de material a ser
examinado ao microscópio, e conseqüentemente é passível de erros.
Os métodos envolvendo imunoensaios e imunofluorescência apresentam
melhorias significativas de sensibilidade diagnóstica, contudo, geralmente são de
alto custo para a execução. No caso dos imunoensaios enzimáticos a detecção real
é de antígenos do protozoário, geralmente macromoléculas de seu envoltório celular,
e as suas presenças podem ser verificadas mesmo após um tratamento efetivo da
doença e/ou ausência da mesma. Há também a possibilidade do antígeno detectado
pelo imunoensaio não ser específico para a cepa de Giardia causadora da doença
(SAVIOLI; SMITH; THOMPSON, 2006).
Ensaios para a detecção do DNA do protozoário são do tipo PCR (do inglês,
polimerase chain reaction, reação da polimerase em cadeia). Eles visam a
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amplificação do material genético (DNA do protozoário) para a conseqüente
detecção nas fezes, sendo assim de grande acurácia diagnóstica. Na atualidade são
extremamente raros e de alto custo, e seu uso tem sido quase que inteiramente
restrito a pesquisas acadêmicas e não visando o diagnóstico rotineiro de giardíase.
Também há para estes métodos possibilidades de erros associados ao tipo de
fragmento (porção de DNA) utilizado para a amplificação, pois há grande diversidade
gênica associada ao parasita (geralmente local específica). Outro ponto em comum
com os imunoensaios é que encontrar o material genético nas fezes não
necessariamente caracteriza a presença da doença (SAVIOLI; SMITH; THOMPSON,
2006).
3.2 IDEALIZAÇÃO DA HIPÓTESE
Vivemos em uma sociedade da informação e rapidamente informações são
disseminadas de forma a permitir a criação de conhecimentos, os quais podem
novamente ser veiculados assumindo caráter de informação e o ciclo se perpetua
para nova geração. A Tecnologia da Informação têm contribuído fundamentalmente
para a produção, assimilação, organização/registro, recuperação e difusão da
informação e conhecimento. Neste contexto de contribuição destacam-se duas de
suas maiores ferramentas, as Bases de Dados e a Internet como subsídios
essenciais ao desenvolvimento desta sociedade. A manipulação da informação em
diferentes níveis e áreas de conhecimento pode despertar a sua ambivalência, a
desinformação. Assim mecanismos de avaliação da qualidade das informações
tornam-se mecanismos essenciais para a correta e adequada manipulação da
informação e conseqüente geração de conhecimento (DEMO, 2000; CASTRO, 2006;
NEVES, 2006; TRISTÃO; FACHIN; ALARCON, 2004).
Uma das preocupações mais recentes na Medicina têm sido o uso de
evidências na da tomada de decisões para o processo diagnóstico completo. Estas
evidências, consideradas isoladamente como informações diagnósticas, devem
apresentar alta consistência qualificativa para atenderem as premissas ao seu
adequado uso.
Ao mesmo tempo há múltiplas fontes para a aquisição destas informações,
em especial na área bibliográfica, estima-se que acima de 30.000 jornais e acima de
17.000 livros da área da saúde são publicados anualmente. Considerando a
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diversidade de autores, as diferentes linhas de pesquisa e pensamento, é possível
que uma parcela destes artigos possam conter informações ou interpretações que
reflitam a visão de seus autores e não necessariamente a visão majoritária sobre o
assunto, devendo, portanto serem lidos e analisados com uma ótica critica.
Por esta razão formas alternativas de síntese de informações em saúde e ao
mesmo tempo rigorosa avaliação da qualidade destas informações são de caráter
imperioso ao bom uso da medicina pela sociedade da informação (TRENTI, 2003;
LUMBRERAS-LACARRA et al., 2004).
Esta situação não é diferente nos trabalhos publicados sobre giardíase, que
por ser um problema de saúde pública mundial e estar associada ao
subdesenvolvimento e a pobreza, fato que levou a Organização Mundial a Saúde a
tratá-la com especial interesse a partir de 2004. Os testes laboratoriais para
giardíase são de grande relevância para o estabelecimento do seu correto
diagnóstico e conseqüente tratamento adequado. Estes testes têm sido descritos
como apresentando diferenciadas sensibilidades e especificidades diagnósticas
associadas tanto a características intrínsecas do próprio teste, quanto aos diferentes
tipos de testes existentes, além das características associadas à população na qual
os testes têm sido utilizados e/ou estudados. Assim a acurácia diagnóstica ou poder
discriminatório que os testes apresentam para classificar se giardíase está ou não
presente em um indivíduo parece não estar adequadamente claro para o seu correto
uso (SAVIOLI; SMITH; THOMPSON, 2006).
Assim no propusemos a realizar uma revisão sistemática e metanálise de
artigos sobre testes diagnósticos para giardíase com intenção de avaliar se a
qualidade

das

informações

presentes

nos

artigos

heterogeneidade dos mesmos. Para isto pretende-se:

selecionados

determina
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REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE

INDICES DE ACURÁCIA

HETEROGENEIDADE

HOMOGENEIDADE

QUADAS

RESPOSTAS QUESTÕES

AVALIAÇÃO QUALIDADE

INFORMAÇOES TEÓRICAS

UTILIDADE DA INFORMAÇÃO
Figura 2 Fluxograma delineando a hipótese da pesquisa.
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3.3 METODOLOGIA DA REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE
Com o intuito de realizar a revisão sistemática e metanálise adotou-se como
método da pesquisa as recomendações para a realização de revisões sistemáticas e
metanálises de testes diagnósticos propostas por Irwig et al. (1994) e Devillé et al.
(2002). Foram incluídos os artigos publicados em periódicos indexados na base de
Dados MEDLINE (PUBMED), disponíveis para acesso completo avaliando a
acurácia diagnóstica de testes laboratoriais utilizados para investigação diagnóstica
de giardíase. Os artigos apresentavam como participantes indivíduos potencialmente
expostos

a

giardíase,

selecionados

aleatoriamente

e

classificados

como

apresentando ou não esta doença. As amostras dos participantes eram submetidas
ao teste laboratorial com finalidade de detecção da presença de giardíase. Estas
amostras também eram analisadas por testes de referência como um padrão de
comparação, os quais poderiam ter sido usados e adotados como critério
diagnóstico da presença ou ausência da doença.
Como fonte dos artigos para a sua localização e recuperação foi empregada a
base de dados MEDLINE® (PUBMED®) compreendendo o período de 1966 a junho
de 2006. Em sua totalidade, os artigos disponíveis para acesso completo na própria
base de dados foram recuperados e dois revisores avaliaram independentemente
seus títulos, resumos e conteúdos. Após verificação de consenso entre os revisores
e quando possível os estudos que preenchiam os critérios de inclusão foram
utilizados para a obtenção de dados e avaliação pelo instrumento QUADAS.
A estratégia de busca eletrônica adotada para os artigos empregada foi a
chave utilizando os descritores sugerida por Devillé et al. (2002) com ligeiras
adaptações:
"giardiasis/diagnosis"[MESH] AND (((((((("sensitivity and specificity"[All
Fields]

OR

"sensitivity

and

specificity/standards"[All

Fields])

OR

"screening"[All Fields]) OR "false positive"[All Fields]) OR "false negative"[All
Fields]) OR "accuracy"[All Fields]) OR (((("predictive value"[All Fields] OR
"predictive

value

of

tests"[All

Fields])

OR

"predictive

value

of

tests/standards"[All Fields]) OR "predictive values"[All Fields]) OR "predictive
values of tests"[All Fields])) OR ((((((((((("roc"[All Fields] OR "roc analyses"[All
Fields]) OR "roc analysis"[All Fields]) OR "roc and"[All Fields]) OR "roc
area"[All Fields]) OR "roc auc"[All Fields]) OR "roc characteristics"[All Fields])
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OR "roc curve"[All Fields]) OR "roc curve method"[All Fields]) OR "roc
curves"[All Fields]) OR "roc estimated"[All Fields]) OR "roc evaluation"[All
Fields])) OR "likelihood ratio"[All Fields]) AND "Humans"[MeSH].
Os dois revisores independentemente coletaram em cada artigo os dados
relacionados aos critérios de inclusão utilizando um formulário padronizado
(Apêndice B). Foram coletados os dados descrevendo os detalhes bibliográficos do
artigo (periódico e ano), o tipo de estudo (também incluídos o local e a época de
realização

do

estudo),

tipo

de

participantes

(caracterizados

pelos

dados

demográficos), tipo de teste laboratorial avaliado e tipo de teste referência (além das
características descritivas destes testes também foram coletados os resultados
obtidos para os participantes nos testes e os valores encontrados para as medidas
ou índices de acurácia utilizados como, as estimativas de sensibilidade e
especificidade diagnóstica, se houve ou não confecção de curva ROC e estimativa
de sua área).
Divergências entre os dados coletados foram resolvidas através de consenso
entre os revisores.
Cada artigo selecionado teve sua qualidade avaliada através do instrumento
QUADAS (Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies) proposto por Whiting
et al. (2003) com as adaptações características do presente estudo empregando o
formulário padronizado (Apêndice C). A avaliação da qualidade, e os resultados
foram agrupados após reunião de consenso.
Os dados foram analisados utilizando-se o programa computacional
MetaDisc® for windows v. Beta 1.4.0 (Madrid, Espanha) (ZAMORRA et al., 2006). A
análise

estatística

(metanálise),

consistia

em

cálculo

das

estimativas

de

sensibilidade, especificidade, e D.O.R. (Diagnostic Odds Ratio, razões de chance
diagnósticas) para cada estudo selecionado e também da estimativa sumária para o
grupo de estudos com seus respectivos intervalos de confiança (95%). O Apêndice
D traz mais informações sobre os modelos e testes estatísticos utilizados neste
programa.
Gráficos do tipo floresta (Forest plots) foram confeccionados. Curva ROC
Sumária e o cálculo de sua área também foram realizados. O modelo dos efeitos
aleatórios (DerSimonian-Laird Model) foi utilizado para estes cálculos. A Avaliação
de heterogeneidade presente nos artigos e sua análise foi realizada empregando os
testes χ2 e Q de Cochran (com o χ2 ) e o de avaliação de inconsistência, o I2.
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Com o intuito de investigar as causas da heterogeneidade foi realizada Metaregressão para observação de possíveis variações no DOR associadas a
características inerentes aos estudos primários (validade de estudos).
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4 APLICAÇÃO DA HIPÓTESE – AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO
GERADA COM REVISÃO SISTEMÁTICA E METANÁLISE DA ACURÁCIA
DIAGNÓSTICA DOS TESTES LABORATÓRIAS PARA GIARDÍASE
O presente capítulo apresenta a aplicação do modelo delineado no capítulo
anterior. A aplicação consiste em verificar se a qualidade da informação presente em
artigos científicos é fonte de heterogeneidade observada na metanálise da acurácia
diagnóstica dos testes laboratoriais para giardíase. Inicialmente são apresentados e
discutidos os resultados obtidos com a revisão sistemática dos artigos avaliando a
acurácia

diagnóstica.

Segue-se

apresentando

e

discutindo

os

resultados

provenientes da análise estatística – metanálise – dos dados levantados nos artigos
selecionados. A seguir são mostrados os dados verificados através da aplicação do
formulário QUADAS para avaliação da qualidade dos estudos primários utilizados na
revisão sistemática. Em seguida é feita a associação e conseqüente discussão dos
dados encontrados com o QUADAS e aqueles da metanálise.
4.1 IDENTIFICAÇÃO E ELEGIBILIDADE DOS ESTUDOS
A pesquisa por estudos primários publicados na forma de artigos científicos
foi realizada na base de dados MEDLINE® compreendendo o período de 1966 até
julho de 2006. Foram identificados noventa artigos (estudos primários) avaliando a
acurácia de testes diagnósticos para giardíase. Destes, vinte e três (Apêndice A)
foram selecionados para a revisão sistemática e metanálise por estarem disponíveis
para acesso completo na própria base de dados ou através dela.
Com exceção de um, os demais eram em língua inglesa. Sete destes artigos
haviam sido publicados nos últimos cinco anos. Quatro destes estudos primários
foram descartados da avaliação e conseqüente revisão sistemática por não
apresentarem ou não ser possível à obtenção dos dados necessários para a
confecção da tabela de contingência 2X2 e cálculo dos índices de acurácia. A figura
3 apresenta o fluxograma de seleção dos artigos.
Dez dos dezenove artigos elegíveis para a revisão sistemática e metanálise
apresentavam resultados de uma avaliação da acurácia diagnóstica, isto é,
avaliaram apenas um teste ou método diagnóstico, e nove deles apresentavam
resultados de duas ou três avaliações. Assim o total de avaliações possíveis foi de
vinte e nove as quais foram consideradas como estudos individuais (estudos) na
metanálise.
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90
Artigos descrevendo estudos potencialmente relevantes
Identificados através do Portal PubMed®/MEDLINE®
80 em Inglês/ 10 outras línguas/ 21 publicados nos últimos 5 anos

23 Artigos Selecionados
(disponíveis para acesso completo)
22 em Inglês / 01 em Norueguês/ 07 publicados nos últimos 5 anos

04 Artigos excluídos
(impossibilidade:coletar dados)

19 Artigos Incluídos

29 Avaliações de testes para acurácia diagnóstica

(29 estudos)

Revisão Sistemática

Metanálise

Formulário QUADAS

Figura 3 - Fluxograma do procedimento de seleção dos artigos.
A escolha pela base de dados mostrou-se adequadamente satisfatória
considerando o número de artigos obtidos para acesso completo 25,5 % dos
potencialmente elegíveis para uma metanálise de acurácia diagnóstica de giardíase.
Para fins de definição da base a ser utilizada, previamente realizou-se pesquisa no
Portal Google Acadêmico™ (também de fácil acesso pela Internet e que permite
recuperação de artigos completos gratuitamente). Observou-se que a maioria das
citações de interesse encontradas referenciavam o próprio Portal PuBMed como
local de seu possível depósito indicando o uso direto do Portal. Além disso, a
utilização da chave de busca definida também não era possível, e as chaves
permitidas ou eram extremamente abrangentes retornando muitas informações sem
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interesse ou muito restritas e o número de referencias mostrava-se praticamente
insignificantes.

Considerações

similares

são

feitas

por

Steinbrook

(2006)

relacionadas com a escolha entre um ou outro destes portais. De acordo com este
autor, o foco de interesse da informação levantada é que definirá esta escolha.
Igualmente satisfatória foi a sensibilidade demonstrada pela chave escolhida
para a recuperação dos estudos primários. Ao considerarmos os 23 artigos
recuperados, apenas em 4 deles não foi possível extrair os dados de interesse,
mostrando assim uma sensibilidade de 82,6% (19/23). Com relação à especificidade
o resultado foi mais promissor 91,3 %, uma vez que dos 23 artigos selecionados
apenas 2 não eram artigos avaliando a acurácia diagnóstica de testes laboratoriais
para giardíase, um deles (AMAR; DEAR ; MCLAUCHLIN, 2003) apresentava um
método de extração de DNA de Giardia lamblia de fezes humanas e o outro
(NYGARD et al., 2003) tratava-se de um levantamento junto a laboratórios sobre os
tipos de teste realizados para a detecção de Giardia lamblia.
A chave empregada como estratégia de busca foi validada como um
excelente filtro para a recuperação de artigos avaliando acurácia diagnóstica por
Devillé et al. (2002) e consiste em uma melhoria feita em sua chave original
(DEVILLÉ; BEZEMER; BOUTER, 2000). Empregando a estratégia original na base
de dados MEDLINE® , eles encontraram valores de sensibilidade e especificidade,
superiores a outras estratégias de busca, os valores de 80% e 97,3% foram
encontrados, respectivamente para sensibilidade e especificidade. Esta chave
também foi utilizada por Marx et al. (2005) na avaliação de acurácia diagnóstica de
testes rápidos para malária e permitiu a seleção adequada de artigos para sua
metanálise.
4.2 EXTRAÇÃO DOS DADOS E DESCRIÇÃO DOS ESTUDOS
As principais características dos 19 estudos primários elegíveis são
mostradas nas tabela 1, 2 e 3. O número total de pacientes estudados nestes artigos
foi de 5.231, o menor valor foi de 20 e o maior de 556 pacientes. A média foi de 275
± 177, e a mediana de 241 pacientes. A maioria dos estudos primários utilizava uma
amostra por paciente para a análise, o número total de amostras de pacientes com
giardíase foi de 1393 e de amostras de pacientes sem giardíase foi de 5231. As
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medianas verificadas foram de 77 e 192 amostras, respectivamente, de pacientes
com giardíase e sem giardíase.
Esses resultados são similiares aos verificados por outros autores avaliando
estudos de acurácia diagnóstica de testes laboratoriais. Lumbreras-Lacarra; RamosRincón e Hernández-Aguado (2004) encontraram média de 331 pacientes/amostras
(faixa de 10-2971) estudando artigos nas duas maiores revistas de medicina
laboratorial. Bachmann et al. (2006), ao avaliar artigos publicados sobre acurácia
diagnóstica em 7 revistas da área médica, observaram mediana de 118 pacientes.
Já Marx et al. (2005) em revisão sistemática de testes rápidos para malária incluíram
21 artigos com um total de 5.747 individuos, enquanto Blacksell et al. (2006) em
revisão sistemática de testes diagnósticos para Dengue selecionaram 11 artigos
apresentando o total de 902 pacientes.
Os artigos incluídos no presente estudo não apresentavam cálculos definindo
o tamanho da amostra. Assim o número de pacientes/amostras não foi definido
pelas características epidemiológicas

da giardíase, e isto pode acarretar

comprometimento nos índices de acurácia apresentados pelos autores nos estudos.
De acordo com Bachmann et al. (2006), a sensibilidade e a especificidade
diagnóstica

estão

diretamente

relacionadas

com

o

número

de

pacientes

apresentando e não apresentando a doença de interesse. E o uso de números não
definidos por cálculos tende a ampliar os intervalos de confiança destes índices e a
conseqüente dispersão compromete o valor dos mesmos na tomada de decisão
médica.
No presente estudo verificou-se que a maioria dos artigos utilizava apenas
uma amostra por paciente. As características biológicas da giardia lamblia
relacionadas ao seu ciclo de eliminação nas amostras favorecem a resultados
falsamente negativos. O padrão ouro como teste diagnóstico para giardíase é a sua
observação em amostras, e a recomendação é pela análise de até 3 amostras
coletadas com intervalos de 7 dias, quando a primeira amostra for negativa (SENAY,
MACPHERSON, 1989; SAVIOLI; SMITH; THOMSON, 2006; ALI; HILL, 2003). Assim
um determinado viés de verificação (pelo padrão) pode ser encontrado pelo uso de
quantidade insuficiente de amostras.
As amostras analisadas eram fezes tanto nos testes avaliados quanto nos
testes padrões empregados. Exceção foi verificada em um artigo, o qual empregava
para uma das avaliações também a amostra sangue total. Os estudos primários
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foram realizados em sua maioria nos EUA, contudo, a população avaliada além de
norte-americanos, também incluía populações de refugiados nesse país, geralmente
asiáticos e latino-americanos. Do total de 29 estudos 26 não informavam a idade dos
pacientes incluídos, nem o sexo. Geralmente os índices de acurácia apresentados
eram para o grupo total, não ocorrendo em nenhum estudo avaliação de subgrupos
desta população.
A diversidade gênica da Giardia lamblia é bem definida e normalmente
relacionada às localizações geográficas onde residem os pacientes (GARDNER;
HILL, 2001; ALI; HILL, 2003; SAVIOLI; SMITH; THOMSON, 2006). Nos estudos
selecionados

observou-se

grande

variabilidade

nas

populações

estudadas,

entretanto, além de não incluírem análises de subgrupos ou descrições completas
dos pacientes, aparentemente esta diversidade não foi considerada.
As amostras elegíveis para os testes laboratoriais de Giardia lamblia podem
ser tanto fezes quanto sangue total. As amostras de fezes são as amostras de
escolha, pois além da facilidade para sua obtenção, o procedimento utilizado não
oferece risco ao paciente e os custos relacionados a sua coleta são menores
comparativamente ao sangue total (SENAY, MACPHERSON, 1989). Com exceção
de um artigo todos os demais utilizaram fezes como amostras biológicas para a
realização dos testes.
Os artigos selecionados avaliaram diversos testes laboratoriais para
diagnóstico de giardíase. Estes eram fundamentados em metodologias que tinham
como princípios, ou imunoensaio enzimático do tipo ELISA, ou imunofluorescência,
ou imunoeletroforese ou ainda, o parasitológico tradicional (na Tabela 2 definidos
como testes avaliados).
Os imunoenzimáticos do tipo ELISA eram ou do tipo Rápido (utilizando um
suporte descartável e leitura visual de reação positiva, todos eram comerciais) ou do
tipo em placa (microplacas com possibilidade de leitura visual pela reação positiva
corada e confirmação de leitura por espectrofotometria, estes testes eram
geralmente desenvolvidos pelos próprios autores e apenas em um estudo era
comercial). Aqueles do tipo imunofluorescência em sua maioria eram comerciais e
apenas um artigo empregou o princípio da imunoeletroforese. Os testes
parasitológicos reuniam diversos métodos empregando diferentes técnicas (Tabela
3) para obtenção de materiais a serem examinados por microscopia.
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Como

alguns

autores

avaliavam

testes

com

diferentes

princípios

metodológicos no mesmo artigo, foi possível coletar os dados para estes testes e
assim o número de estudos avaliados através da metanálise foi de 29. As tabelas
apresentam os resultados considerando o número de estudos e não o de artigos.
Em 3 artigos avaliando testes tipo ELISA rápido, os autores apresentavam
resultados de analises de diferentes ensaios, na realidade diferentes conjuntos
comerciais visando o diagnóstico de giardíase (tabela 2). Nestes artigos apenas um
estudo foi considerado, e os dados coletados para metanálise foram àqueles
apresentados pelos autores como gerais para todos os conjuntos.
A grande maioria dos estudos incluídos na revisão sistemática e metanálise
fazia análise de testes do tipo ELISA (58%), seguidos pelos estudos com os testes
parasitológicos (21%), imunofluorescência (17%) e imunoeletroforese (4%). Os
testes do tipo ELISA rápido representaram o maior número de estudos incluídos,
31% do total.
Os testes diagnósticos fundamentados em reações imunométricas, como os
do tipo ELISA, visam a detecção de antígenos para Giardia lamblia. Suas
sensibilidades e especificidades diagnósticas estão assim relacionadas com o tipo
de antígeno detectado. Geralmente os imunoensaios para este protozoário visam
detectar antígenos de parede celular comuns a diferentes cepas gênicas de Giardia
spp., entretanto em alguns conjuntos comerciais, o antígeno declarado como alvo de
detecção não tem sido adequadamente caracterizado (BOONE et al., 1999). Assim
relativa cautela e necessária a generalização dos índices de acurácia para estes
ensaios ao considerar-se as infecções de giardia em diferentes populações
humanas. Outra consideração relacionada à interpretação destes índices está
relacionada com a possível presença de antígenos em pessoas já tratadas e sem a
doença ativa, pois a eliminação de antígenos nas fezes ainda pode ser verificada
(ALI; HILL, 2003).
Os estudos geralmente não indicavam se amostras de fezes analisadas
estavam em estado sólido, líquido ou semi-sólido. E estas amostras de fezes eram
analisadas após coleta sem conservantes (18 dos 29 estudos), e quando utilizados
os conservantes eram ou formalina a 10% ou álcool polivinílico.
A detecção das formas trofozoíticas deste parasita está diretamente
relacionada com o estado das fezes, igualmente importante é a utilização de
conservantes para garantir a detecção do parasita (SAVIOLI, 2006). Assim para uma
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adequada avaliação de acurácia dos testes a indicação destas informações seria
interessante.
Os testes utilizados como referência discriminatória (teste padrão) para
classificar os indivíduos como doentes ou não eram em sua maioria do tipo
parasitológico. Contudo, na maioria dos artigos alterações foram verificadas nestes
critérios após análise de amostras com resultados discrepantes entre o teste em
avaliação e o teste padrão. As alterações definiram novos critérios diagnósticos para
tal classificação. A tabela 3 apresenta os resultados observados com relação aos
testes padrões adotados inicialmente e após a observação dos resultados
discrepantes.
Esta variabilidade na forma de selecionar os pacientes tende a induzir
variações significativas nos índices de acurácia de um teste diagnóstico laboratorial
e tende a ser um dos grandes problemas em estudos desta natureza
(KNOTTNERUS; VAN WEEL; MURIS, 2002). Blacksell et al. (2006) em sua revisão
sistemática e metanálise de testes diagnósticos para dengue verificaram semelhante
variação nos estudos recuperados e optaram por não incluir vários estudos com
ensaio padrão inapropriado.
Os índices de acurácia reportados pela grande maioria dos estudos (15 dos
19) foram sensibilidade e especificidade diagnóstica. Apenas um artigo indicava os
intervalos de confiança para estas estatísticas. Três artigos reportavam também
como índices os valores preditivos positivos e negativos. Os quatro artigos sem a
indicação dos índices traziam os números de pacientes positivos e negativos ao
teste avaliado bem como aqueles resultados para o teste ou critério padrão e assim
foi possível utilizá-los na metanálise.
Sensibilidade e especificidade diagnóstica são duas medidas de acurácia
diagnóstica freqüentemente utilizadas na avaliação de testes diagnósticos (HONES;
KHAN, 2002; GLAS et al., 2003; REITSMA et al., 2005). Contudo, devido a suas
características

como

proporções

associadas

à

classificação

de

pacientes

apresentando ou não determinada doença, seus valores podem ser sujeitos a
grande variabilidade. Assim medidas que expressem esta variabilidade são
necessárias para dar consistência e validade ao seu uso como evidência durante
uma decisão diagnóstica (BOSSUYT et al., 2003; GLAS et al., 2003).
A reprodutibilidade do procedimento técnico dos testes não foi descrita em
dez artigos dos 19 selecionados. Essa verificação foi realizada em seis artigos tanto
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para o teste em avaliação quanto para aquele utilizado como padrão, e em três
artigos apenas para o teste em avaliação. Lumbreras-Lacarra; Ramos-Rincón e
Hernández-Aguado

(2004),

estudando

diferentes

artigos

avaliando

testes

diagnósticos publicados em diferentes anos e em duas revistas de medicina
laboratorial com alto fator de impacto, verificaram que esta descrição ocorria em 68 a
83% dos artigos. Diferentemente Reid et al. (1995) encontraram esta descrição em
apenas 32% dos artigos publicados em quatro grandes revistas de medicina, e
também com grande fator de impacto, um percentual de reportagem semelhante ao
observado no presente estudo, 31,6% (6 de 19 artigos).
Em sua maioria os autores dos artigos selecionados consideravam o exame
parasitológico como de baixa sensibilidade para a detecção de giardíase. Esta baixa
sensibilidade estando relacionada geralmente com a necessidade de um experiente
profissional para a realização da microscopia e conseqüente detecção do
protozoário nas amostras examinadas. Além de esta atividade necessitar de grande
tempo para sua realização, programas de treinamentos visando capacitar os
microscopistas também deveriam ser considerados pelos laboratórios, e isto
aumentaria os custos deste exame. Contudo poucos artigos ao utilizar o exame
parasitológico como padrão apresentavam descrição e/ou detalhes desta atividade
bem como da experiência/treinamento dos profissionais envolvidos com ela.
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Tabela 1 – Características dos estudos incluídos na análise.

Estudo
SOUZA et al. (2003)
JOHNSTON et al. (2003)
DUQUE-BELTRAN et al.
(2002)
GUIMARAES et al.
(2002)
GUIMARAES et al.
(2002)
KATANIK et al. (2001)
HANSON et al. (2001)
HANSON et al. (2001)
SHARP et al. (2001)
SHARP et al. (2001)
GARCIA et al. (2000)
GARCIA et al. (2000)
CHAN et al. (2000)
BOONE et al. (1999)
BOONE et al. (1999)
GARCIA et al. (1997)
GARCIA et al. (1997)
ZIMMERMAN et al.
(1995)
ZIMMERMAN et al.
(1995)
ZIMMERMAN et al.
(1995)
TEE et al. (1993)
ADDISS et al. (1991)
ADDISS et al. (1991)
VIDAL et al. (1991)
STIBBS (1989)
ROSOF et al. (1989)
JANOFF et al. (1989)
JANOFF et al. (1989)
STIBBS et al. (1988)

Número de Descrição
Pacientes
dos Pacientes
127
246
196
147
147
241
103
103
523
523
444
444
556
535
535
210
210
512
512
512
20
426
426
30
205
301
325
325
84

País de
origem
Amostras
Paciente examinadas

crianças 1-12 anos Brasil
adultos e crianças Haiti/ EUA

1
1

Não informado

Colômbia

1

crianças 0-6 anos

Brasil

3

crianças 0-6 anos
Não informado
Refugiados
Refugiados
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado
Não informado

Brasil
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Não informado

EUA

1

Não informado

EUA

1

Não informado
Não informado

EUA
Inglaterra
Bolivia/
EUA
Bolivia/
EUA
Peru
EUA
EUA
EUA
EUA
EUA

1
1

crianças fraldas
Não informado
crianças fraldas
adultos
Refugiados
adultos+crianças
adultos+crianças
Não informado

3
3
38
1
1
1
1
1
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Tabela 2 – Características dos estudos incluídos na análise

Estudo

Quantidade de
ensaios avaliados

SOUZA et al. (2003)
JOHNSTON et al. (2003)
DUQUE-BELTRAN et al. (2002)
GUIMARAES et al. (2002)
GUIMARAES et al. (2002)
KATANIK et al. (2001)
HANSON et al. (2001)
HANSON et al. (2001)
SHARP et al. (2001)
SHARP et al. (2001)
GARCIA et al. (2000)
GARCIA et al. (2000)
CHAN et al. (2000)
BOONE et al. (1999)
BOONE et al. (1999)
GARCIA et al. (1997)
GARCIA et al. (1997)
ZIMMERMAN et al. (1995)
ZIMMERMAN et al. (1995)
ZIMMERMAN et al. (1995)
TEE et al. (1993)
ADDISS et al. (1991)
ADDISS et al. (1991)
VIDAL et al. (1991)
STIBBS (1989)
ROSOF et al. (1989)
JANOFF et al. (1989)
JANOFF et al. (1989)
STIBBS et al. (1988)
1

Tipo de Teste
avaliado
1

1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

IFA
ELISA rápido
ELISA placa
2
ELISA (soro)
1
IFA
ELISA rápido
ELISA rápido
Parasitológico
ELISA rápido
Parasitologico
ELISA rápido
Parasitológico
ELISA rápido
ELISA rápido
1
IFA
ELISA rápido
1
IFA
ELISA rápido
1
IFA
Parasitológico
Parasitológico

1

ELISA placa

1
1
1
1
1
1
1

Parasitológico
ELISA placa
ELISA placa
ELISA placa
ELISA placa
3
Imunoeletrof.
ELISA placa

Nome comercial

Critério ou Teste
teste/ensaio avaliado padrão
Não comercial
7
2 diferentes
Não comercial
Não comercial
Não comercial
8
2 diferentes
4
ProSpect
Parasitológico
4
TRIAGE
Parasitológico
4
TRIAGE
Parasitológico
4
ColorPaC
4
ProSpect
4
TechLabIF/KIT
5
5 diferentes
4
TechLabIF/KIT
4
ProSpect
4
MERIFLUOR
Parasitológico
Parasitológico
6

ProSpect

Parasitológico
Não comercial
Não comercial
6
ProSpect
Não comercial
Não comercial
Não comercial

Parasitológico
1
IFA
Parasitológico
Parasitológico
Parasitológico
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
Parasitológico
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
1
IFA
1
IFA
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
1
IFA
Critério Diagnóstico
Critério Diagnóstico
Parasitológico
Parasitológico
Parasitológico
Parasitológico
Parasitológico
Parasitológico

= imunofluorescência; 2 = ELISA em placa; 3= Imunoeletroforese;
= ColorPaC (Bencton Dickinson, EUA), ProSpect (Alexon-Trend Inc., USA), Triage Micro Parasite Panel
(Biosite Diagnostics, Inc., EUA), TechLabIF/KIT* MERIFLUOR DFA (Meridian Bioscience Inc, EUA).
5
= ProSpect (Alexon-Trend Inc., USA), Cambridge Giardia lamblia (Cambridge Biotech, USA), Meridian
Premier Giardia lamblia, (Meridian Diagnostics, USA), TechLab Giardia Celisa (TechLab, USA);Trend
G.lamblia EIA (Alexon-Trend Inc., USA) .
6
= ProSpect Giardia EZ microplate assay (Alexon-Trend Inc., USA ) em placa, não rápido;
7
= IMUNOCARD STAT (Meridian Bioscience Inc, EUA) e ProSpect (Alexon-Trend Inc., USA).
8
= ColorPaC (Bencton Dickinson, EUA) e ProSpect (Alexon-Trend Inc., USA).
4

60
Tabela 3 - Descrição de critérios padrão utilizados pelos autores nos estudos (continua)

Estudo

Tipo do teste (fundamento)
Método avaliado Método padrão

1
4

1

SOUZA et al. (2003)
JOHNSTON et al. (2003)
DUQUE-BELTRAN et al. (2002)
GUIMARAES et al. (2002)
GUIMARAES et al. (2002)
KATANIK et al. (2001)

IFA
ELISA rápido
ELISA placa
2
ELISA (soro)
1
IFA
ELISA rápido

Parasitológico
1
IFA
Parasitológico
Parasitológico
Parasitológico
Critério Diagnóstico

HANSON et al. (2001)

ELISA rápido

Critério Diagnóstico

HANSON et al. (2001)

Parasitológico

Critério Diagnóstico

SHARP et al. (2001)

ELISA rápido

Critério Diagnóstico

SHARP et al. (2001)

Parasitologico

Critério Diagnóstico

GARCIA et al. (2000)

ELISA rápido

Critério Diagnóstico

GARCIA et al. (2000)

Parasitológico

Critério Diagnóstico

CHAN et al. (2000)
BOONE et al. (1999)

ELISA rápido
ELISA rápido

Parasitológico
Critério Diagnóstico

BOONE et al. (1999)

IFA

Critério Diagnóstico

GARCIA et al. (1997)
GARCIA et al. (1997)

ELISA rápido
1
IFA

IFA
1
IFA

1

1

Padrão Inicial – amostras
utilizadas

Padrão confirmatório – amostras discrepantes

Parasitológico com todas
Não
Faust/Lutz
1
4
IFA com todas
Não
Merifluor
Parasitológico com todas
Não
Conc. Formol/éter
Parasitológico com todas
Não
Sedimentação c/ zinco
Parasitológico com todas
Não
Sedimentação c/ zinco
Concordância entre os ELISAS
Parasitológico
Só feito com amostras
testados
discrepantes
Parasitológico positivo – em
Repetição com segunda amostra (Parasitológico ou
Parasitológico;
4
todas as amostras testadas
próprio ELISA ou Diagnóstico clínico) – amostras
ProSpect ; Pacientes com
giardíase (sintomas e tratamento)
negativas no parasitológico e positivas no ELISA
Parasitológico positivo – em
Repetição com segunda amostra (Parasitológico ou
Parasitológico;
4
todas as amostras testadas
próprio ELISA ou Diagnóstico clínico) – amostras
ProSpect ; Pacientes com
giardíase (sintomas e tratamento)
negativas no parasitológico e positivas no ELISA
4
Parasitológico positivo Repetição com o Parasitológico e um outro ELISA Parasitológico; ProSpect (2
resultados positivos em 3 )
amostras não discrepantes
amostras discrepantes
4
Parasitológico positivo Repetição com o Parasitológico e um outro ELISA Parasitológico; ProSpect (2
amostras não discrepantes
amostras discrepantes
resultados positivos em 3 )
4
4
Parasitológico positivo Repetição com outros testes comerciais - amostras
ProSpect (ELISA) e Merifluor
1
amostras não discrepantes
discrepantes
(IFA )
4
Parasitológico positivo Repetição com outros testes comerciais - amostras
ProSpect (ELISA) e Merifluor
1
(IFA )
amostras não discrepantes
discrepantes
4
Parasitológico com todas
Discrepantes outro ELISA - não considera resultados
ProSpect (ELISA)
4
Parasitológico positivo Repetição do teste avaliado - amostras discrepantes.
ProSpect .
amostras não discrepantes.
4
Parasitológico positivo Repetição do teste avaliado - amostras discrepantes.
TechLabIF/KIT
amostras não discrepantes.
1
4
IFA com todas
Não
Merifluor
1
4
IFA com todas
Não
Merifluor

= imunofluorescência; 2 = ELISA em placa; 3= Imunoeletroforese;
= ColorPaC (Bencton Dickinson, EUA), ProSpect (Alexon-Trend Inc., USA), Triage Micro Parasite Panel (Biosite Diagnostics, Inc., EUA), TechLabIF/KIT* MERIFLUOR DFA (Meridian Bioscience Inc, EUA).
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Tabela 3 - Descrição de critérios padrão utilizados pelos autores nos estudos (conclusão).

Estudo

1

Tipo do teste (fundamento)
Método avaliado Critério padrão
adotado

Padrão Inicial – amostras
utilizadas

ZIMMERMAN et al. (1995)

ELISA rápido

ZIMMERMAN et al. (1995)

IFA

ZIMMERMAN et al. (1995)

Parasitológico

Critério Diagnóstico

TEE et al. (1993)
ADDISS et al. (1991)

Parasitológico
ELISA placa

IFA
Critério Diagnóstico

ADDISS et al. (1991)

Parasitológico

Critério Diagnóstico

VIDAL et al. (1991)

ELISA placa

Parasitológico

Parasitológico positivo - só
para amostras não
discrepantes.
Parasitológico positivo - só
para amostras não
discrepantes.
Parasitológico positivo - só
para amostras não
discrepantes.
1
IFA com todas
Parasitológico positivo - só
para amostras não
discrepantes.
Parasitológico positivo - só
para amostras não
discrepantes.
Parasitológico com todas

STIBBS (1989)

ELISA placa

Parasitológico

Parasitológico com todas

ROSOF et al. (1989)

ELISA placa

Parasitológico

Parasitológico com todas

JANOFF et al. (1989)

ELISA placa

Parasitológico

Parasitológico com todas

JANOFF et al. (1989)

Imunoeletrof.

Parasitológico

Parasitológico com todas

STIBBS et al. (1988)

ELISA placa

Parasitológico

Parasitológico com todas

2

1

Critério Diagnóstico

Critério Diagnóstico

3

3

1

Padrão confirmatório – amostras discrepantes
Repetição do parasitológico - amostras discrepantes.

Parasitológico com microscopia
mais apurada

Repetição do parasitológico - amostras discrepantes.

Parasitológico com microscopia
mais apurada

Repetição do parasitológico - amostras discrepantes.

Parasitológico com microscopia
mais apurada
4

Não
Giardia-CEL IF
6
Reavaliação envolvendo ou repetição do ELISA e
Parasitológico; ProSpc t ,
parasitológico ou avaliação clínica e prognostica dos avaliações clínicas e prognosticas
incluindo novas amostras.
pacientes – amostras discrepantes.
6
Reavaliação envolvendo ou repetição do ELISA e
Parasitológico; ProSpc t ,
parasitológico ou avaliação clínica e prognostica dos avaliações clínicas e prognosticas
incluindo novas amostras.
pacientes – amostras discrepantes.
Não
Concentração com formol/éter e
flutuação com sulfato de Zinco.
Não
Direto ou após concentração
formol/acetato de etila
Não
Concentração com formol/éter ou
formol/acetato de etila e coloração
com (corante)
Não
Concentração com formol/éter ou
formol/acetato de etila e coloração
com (corante)
Não
Concentração com formol/éter ou
formol/acetato de etila e coloração
tricrômica
Não
Utiliza amostras clinicamente
positivas e controles negativos

= imunofluorescência; = ELISA em placa; = Imunoeletroforese;
= ColorPaC (Bencton Dickinson, EUA), ProSpect (Alexon-Trend Inc., USA), Triage Micro Parasite Panel (Biosite Diagnostics, Inc., EUA), TechLabIF/KIT* Merifluor DFA (Meridian Bioscience Inc, EUA),

4

Giardia-CEL IF (Bradsure Biolocials, Ltd., EUA)
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4.3 RESULTADOS VERIFICADOS COM O INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
QUADAS (QUALITY ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC ACCURACY STUDIES).
As análises e avaliações de qualidade dos artigos selecionados foram
realizadas através do instrumento QUADAS (Quality Assessment of Diagnostic
Accuracy Studies) proposto por Whiting et al. (2003) com as adaptações
características para o presente estudo empregando um formulário padronizado. O
instrumento (Apêndice C) consiste em 14 questões relacionadas a características
dos estudos reportados de forma a permitir tanto a validação interna quanto externa
do

mesmo.

São

questionamentos

envolvendo

avaliação

do

procedimento

metodológico utilizado no estudo primário visando verificação da realizabilidade e
validade de seus resultados. Após análise dos artigos uma de três possíveis
respostas era assinalada para cada questão: resposta sim se houvesse informação
concordante com o questionamento e/ou descrição integral do procedimento
questionado; resposta não se houvesse informação discordante ao questionamento
e/ou ausência de descrição do procedimento; e resposta não clara se a informação
presente no artigo não era suficiente para explicitar a resposta real do
questionamento.
A maioria dos estudos apresentava qualidade mediana considerando o
alcance de suas respostas sim. Verificou-se o percentual médio de 62,43% (± 13%)
de respostas sim para os 19 artigos selecionados. Para as respostas não claras o
percentual constatado foi de 27,07% (± 11%), e para as respostas não foi de 10,5%
(± 7%). O artigo com melhor qualidade apresentou 85,8% de respostas sim e aquele
com a menor qualidade, 35,7%. A distribuição percentual de respostas sim, não e
não-claras encontradas para os 19 artigos é mostrada na figura 04.
Esses resultados são melhores do que aqueles encontrados para os artigos
avaliando a acurácia diagnóstica de testes laboratoriais para Dengue (BLACKSELL,
2006), utilizando também o QUADAS, 48,2% para respostas sim, 12,3% para
respostas não e 38,5 % para respostas não claras. Entretanto comparativamente
aos resultados verificados para uma revisão sistemática do teste de ressonância
nuclear magnética para caracterização de tumores cerebrais, de 19 artigos
analisados, 13 deles alcançavam percentuais de qualidade superiores a 71%
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quando analisados por um grupo de revisores e 7 por um segundo grupo
(HOLLINGWORTH et al., 2006).
Variações no enquadramento de recomendações para a qualidade dos
artigos reportando resultados de avaliações de acurácia de testes diagnósticos tem
sido relatadas para diferentes testes e diferentes revistas (Lumbreras-Lacarra;
Ramos-Rincón; Hernández-Aguado, 2004; REID et al. 1995: LIJMER, et al. 1999).
Como estas variações podem estar relacionadas com a ausência da informação na
sua apresentação escrita, há iniciativas (BOSSUYT et al., 2003a; BURNS et al.,
2000) sugerindo itens a serem seguidos quando os resultados de estudos visando a
acurácia diagnóstica forem publicados, como por exemplo, o STARD (Standards for
Reporting of Diagnostics Accuracy). As questões do QUADAS são fundamentadas
tanto em evidências empíricas quanto na experiência de pesquisadores expoentes
da área (WHITING et al., 2003) e fundamenta-se na maioria de diretrizes propostas
para esta finalidade.
Na figura 5 são apresentados os percentuais de respostas verificados para as
questões individuais. Verifica-se que as questões com maior percentual de respostas
não foram as questões 1, 2, 6, 7 e 9.

Estas questões estão relacionadas a

população selecionada para o estudo (questão 1 e 2), se o teste padrão ou critério
padrão foi o mesmo para todos os pacientes (questão 6), se o teste avaliado fez
parte do critério de classificação padrão (questão 7) e se houve descrição clara do
critério ou teste padrão empregado (questão 9).
Apenas as questões 3 e 8 tiveram respostas sim em todos os 19 artigos
selecionados. A questão 3 está relacionada ao critério padrão empregado para
classificar se havia ou não giardíase, embora houvesse variabilidade na
interpretação do critério padrão na maioria dos artigos, os autores descreviam o
teste padrão como instrumento padrão de classificação para a giardíase, ou seja,
geralmente havia a comparação com a microscopia. A questão 8 está relacionada
com a descrição ou apresentação de fonte descrevendo a execução completa do
teste em avaliação, o que foi feito pela maioria dos autores dos artigos selecionados.
As questões de 10 a 14 apresentaram os maiores percentuais de
respostas não claras. Respectivamente, elas estão associadas à independência na
interpretação do teste avaliado e do teste padrão, questões 10 e 11, conhecimento
dos dados clínicos do paciente para interpretação do teste em avaliação, questão
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12, e se resultados duvidosos ou não interpretáveis foram apresentados assim como
os pacientes descartados do estudo explicados, questões 13 e 14.
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35,7 14,3 50

QUADAS SIM
QUADAS NÃO
QUADAS NCLARO

85,8 7,1 7,1
ADDISS et al. (1991) 78,6 7,1 14,3

BOONE et al. (1999)
35,7 28,6 35,7
KATANIK et al. (2001)

ROSOF et al. (1989)
78,6 7,1 14,3
JANOFF et al. (1989)
71,5 7,1 21,4
VIDAL et al. (1991)

50 21,4 28,6
SHARP et al. (2001)
50 7,1 42,9

71,5 7,1

TEE et al. (1993)

21,4

STIBBS et al. (1988)

57,1 21,45 21,45

71,5 14,25 14,25

GARCIA et al. (2000)

CHAN et al. (2000)
71,4

57,1 14,3 28,6
ZIMMERMAN et al. (1995)

0

28,6

GUIMARAES et al. (2002)

57,2 7,1 35,7
DUQUE-BELTRAN et al. (2002)
35,7
57,2
7,1
JOHNSTON et al. (2003)
GARCIA et al. (1997)
64,3
7,1
28,6

64,3 7,1 28,6
STIBBS (1989)
64,3 0 35,7
SOUZA et al. (2003)
HANSON et al. (2001)
14,3
21,4
64,3

Figura 4 – Distribuição das respostas do QUADAS (quality assessment of diagnostic accuracy studies) conforme o estudo primário
avaliado.
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63,0% 31,8%
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40,0%

100% 0% 0%

63%

30,0%

QT03

21%

QT 01 16%

20,0%
10,0%
0,0%

31,8% 0%

89,6% 10,4%

68,2%
QT10

QT09

0%

94,8% 5,2%
QT12
100%

0%

QT05

63%

0%

89,6%
QT11

31,8%

5,2%

5,2% 5,2%

0%

79,0% 5,2%
QT13

16%

QT14

Figura 5 – Distribuição das respostas do QUADAS (quality assessment of diagnostic accuracy studies) conforme as questões.
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4.4 METANÁLISE - INDICES DE ACURÁCIA DOS ESTUDOS AVALIADOS
Enquanto a Revisão Sistemática procura sistematizar as informações teóricas
obtidas com os estudos individuais a Metanálise representa as combinações
estatísticas dessas informações. Através dela objetiva-se agrupar e analisar
quantitativamente as evidências disponíveis de maneira a maximizar a precisão das
conclusões evitando possíveis vieses (HOVARTH; PEWSNER, 2004).
Com o intuito de obter os índices de acurácia para os vários estudos
individuais e estes índices agrupados foram utilizados os métodos padrão
recomendados por Irwig et al. (1994) e Devillé et al. (2002) para metanálises de
avaliações de testes diagnósticos. Através do programa computacional Meta-DiSc®
version 1.4

a Meta-analysis of Diagnostic and Screening tests (Unidad de

Bioestadística Clínica, Universidad Complutense, Hospital Ramón y Cajal, Espanha
accuracy ) desenvolvido e disponibilizado gratuitamente na Internet por Zamora,
Muriel e Abraira (2006), os cálculos desse índices e suas análises foram realizados.
Sensibilidade, Especificidade e Razão de Chances Diagnóstica (DOR) foram
calculados como índices de acurácia para os estudos e são mostrados na tabela 4.
Nessa tabela também são encontrados os intervalos de confiança para a faixa de
95% destes índices individuais, assim como os valores agrupados ou sumários para
estes índices.
A sensibilidade representa a capacidade dos testes diagnósticos para
giardíase em indicar sobre a presença da doença em um paciente, ou seja, quando
um teste tem um resultado positivo qual seria a probabilidade do individuo com este
teste ter giardíase. Ela é definida como a proporção dos pacientes com giardíase
tendo um resultado positivo no teste avaliado (CHU, 1999; KNOTTNERUS; VAN
WEEL; MURIS, 2002; TATSIONI et al. 2005). O índice agrupado para todos os
estudos apresentou o valor de 0,907 (91%; IC 95% 0,894 –0,919) e com variação
para os valores individuais dos estudos entre 0,720 (72%) até 1,000 (100%).
Os resultados encontrados na avaliação de sensibilidade de testes
diagnósticos para giardíase são melhores do que os verificados por Blacksell et al.
2006 para testes diagnósticos de Dengue, índice agrupado de 0,85 (86%; IC 95% de
0,74 a 0,92) e variação de 0,45 a 1,000. E também para os testes de avaliação de
pneumonia por Pneumocystis carinii cujo valor de sensibilidade agrupada foi de 0,55
(55%), segundo Cruciani et al. 2002.

68

Tabela 4 - Índices de acurácia verificados para as avaliações de testes
diagnósticos realizadas nos estudos primários.
Estudo

DOR [95% C. I.]

Sensibilidade [95% C. I.]

Especificidade [95% C.I.]

SOUZA et al. (2003)

244,68

14,061 - 4257,6

1,000

0,832 - 1,000

0,860

0,779 - 0,919

JOHNSTON et al. (2003)

923,00

106,89 - 7970,0

0,813

0,636 - 0,928

0,995

0,974 - 1,000

DUQUE-BELTRAN et al. (2002) 2233,3

125,63 - 39700,6

1,000

0,948 - 1,000

0,945

0,890 - 0,978

GUIMARAES et al. (2002)

9,730

4,466 - 21,197

0,817

0,724 - 0,890

0,685

0,544 - 0,805

GUIMARAES et al. (2002)

1,640

0,806 - 3,336

0,720

0,618 - 0,809

0,389

0,259 - 0,531

KATANIK et al. (2001)

5671,0

288,40 - 111511,9

1,000

0,933 - 1,000

0,984

0,954 - 0,997

HANSON et al. (2001)

1950,0

267,84 - 14196,8

0,963

0,873 - 0,995

0,987

0,953 - 0,998

HANSON et al. (2001)

2275,8

125,91 - 41134,9

0,889

0,774 - 0,958

1,000

0,976 - 1,000

SHARP et al. (2001)

19551,0 368,21 - 1038102,

1,000

0,664 - 1,000

1,000

0,993 - 1,000

SHARP et al. (2001)

3087,0

136,21 - 69963,4

0,778

0,400 - 0,972

1,000

0,993 - 1,000

GARCIA et al. (2000)

888,18

306,00 - 2578,0

0,959

0,917 - 0,983

0,974

0,948 - 0,990

GARCIA et al. (2000)

147,12

63,674 - 339,93

0,794

0,725 - 0,852

0,974

0,948 - 0,990

CHAN et al. (2000)

1663,2

420,73 - 6575,1

0,961

0,890 - 0,992

0,985

0,970 - 0,994

BOONE et al. (1999)

1906,3

253,30 - 14346,2

0,990

0,944 - 1,000

0,952

0,928 - 0,970

BOONE et al. (1999)

2522,6

619,66 - 10269,6

0,959

0,898 - 0,989

0,991

0,977 - 0,998

GARCIA et al. (1997)

1099,1

62,150 - 19437,9

0,920

0,848 - 0,965

1,000

0,929 - 1,000

GARCIA et al. (1997)

20301,0 397,00 - 1038114,

1,000

0,964 - 1,000

1,000

0,929 - 1,000

ZIMMERMAN et al. (1995)

7632,0

0,970

0,842 - 0,999

0,996

0,985 - 0,999

ZIMMERMAN et al. (1995)

12797,0 602,12 - 271978,8

1,000

0,894 - 1,000

0,996

0,985 - 0,999

ZIMMERMAN et al. (1995)

4057,3

222,80 - 73886,5

0,818

0,645 - 0,930

1,000

0,992 - 1,000

TEE et al. (1993)

43,400

1,682 - 1119,7

0,600

0,147 - 0,947

1,000

0,782 - 1,000

ADDISS et al. (1991)

17548,8 981,51 - 313763,9

0,950

0,893 - 0,981

1,000

0,993 - 1,000

673,92 - 86431,2

ADDISS et al. (1991)

4877,9

292,61 - 81318,0

0,832

0,752 - 0,894

1,000

0,993 - 1,000

VIDAL et al. (1991)

119,10

65,397 - 216,91

0,843

0,760 - 0,906

0,957

0,943 - 0,969

STIBBS (1989)

278,67

87,215 - 890,39

0,880

0,800 - 0,936

0,974

0,936 - 0,993

ROSOF et al. (1989)

3379,0

401,48 - 28438,7

0,991

0,950 - 1,000

0,969

0,933 - 0,988

JANOFF et al. (1989)

170,20

63,588 - 455,56

0,920

0,834 - 0,970

0,937

0,898 - 0,964

JANOFF et al. (1989)

283,49

102,12 - 786,99

0,894

0,808 - 0,950

0,971

0,941 - 0,988

STIBBS et al. (1988)
Índice agrupado
χ
I

2

2

τ

2

505,36

26,904 - 9492,8

0,915

0,813 - 0,972

1,000

0,863 - 1,000

818,53

307,56 - 2178,4

0,907

0,894 - 0,919

0,976

0,972 - 0,979

337,87 (gl.= 28) P = 0,000
91,70%

179,64 (gl.= 28) P = 0,000
84,40%

477,15 (gl.= 28) P = 0,000
94,10%

5,8731

Considerando o tipo de parasita infectante e as características relativas aos
testes utilizados para o diagnóstico, é de se esperar valores diferenciados nestes
índices avaliando testes laboratoriais visando o diagnóstico de diferentes parasitas.
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Giardia lamblia é um parasita relativamente comum e mais estudado, logo mais
constantemente visualizado em laboratórios clínicos pela microscopia, além de já ser
conhecido desde o século XVI, e a metodologia dos seus testes diagnósticos ser
relativamente menos complexa do que as utilizadas para o Pneumocystis carinni e
para o vírus da dengue. Isto parece assim justificar os melhores valores encontrados
no presente estudo comparativamente aqueles descritos.
Define-se especificidade diagnóstica como a proporção dos pacientes sem
giardíase apresentando resultados negativos no teste avaliado. Ela demonstra a
capacidade do teste em classificar um indivíduo saudável, ou seja, representa a
probabilidade do indivíduo com um resultado negativo no teste avaliado não
apresentar giardíase (CHU, 1999; KNOTTNERUS; VAN WEEL; MURIS, 2002;
TATSIONI et al. 2005).
No presente trabalho, a especificidade sumária (agrupada), para todos os
estudos, foi de 0,976 (97,6%) com intervalo de confiança (IC) de 95% entre 0,972 a
0,979. Embora este alto valor de especificidade determine uma excelente
capacidade desses testes para descartar a presença de giardíase, ele foi menor do
que o encontrado (0,985 ou 98,6%) para os testes laboratoriais visando o descarte
de pneumonia por Pneumocystis carinni em indivíduos infectados com o vírus HIV
na Metanálise realizada com a finalidade de sua avaliação (CRUCIANI et al. 2002).
E é maior do que o verificado em metanálise dos testes laboratoriais objetivando o
diagnóstico de leishamaniose visceral (CHAPPUIS et al. 2006). O valor encontrado
para a especificidade sumária para a combinação do testes de aglutinação e fita
reativa rK39 (antígeno recombinante para o peptídeo de repetição de 39
aminoácidos do protozoário Leishmania chagasi) foi de 0,939 com IC de 95% entre
0,877 a 0,971.
A avaliação do desempenho de um teste laboratorial deve sempre ser
considerada a partir das informações conjuntas desses dois índices, sensibilidade e
especificidade diagnósticas. Eles são propriedades inerentes aos testes e
normalmente não variam substancialmente (CHU, 1999; TATSIONI et al. 2005). No
caso dos testes para giardíase, os índices agrupados revelam uma considerável
capacidade discriminatória dos testes em segregar corretamente pacientes
infectados com Giardia lamblia daqueles que não estão infectados.
Outro índice comumente empregado para expressar o poder discriminatório
de um teste diagnóstico é o DOR (razão de chances diagnósticas, do inglês,
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diagnostic odds ratio).

Este índice representa a razão entre a chance do teste

avaliado ser positivo quando há giardíase pela chance do resultado positivo
aparecer quando não há giardíase. De forma simplificada o DOR representa quantas
vezes maior é a chance de se obter um resultado positivo quando há giardíase
comparativamente a chance desse resultado aparecer quando não há infecção por
Giardia lamblia (GLAS et al., 2003; TATSIONI et al. 2005; HONEST; KHAN, 2002).
Espera-se, assim, que testes com maior poder discriminatório tenham valores
de DOR superiores a um (1), e esta capacidade aumenta proporcionalmente ao valor
encontrado. Uma das maiores vantagens do DOR é combinar em um único valor as
informações tanto de sensibilidade quanto de especificidade e não estar relacionado
diretamente a prevalência da doença (GLAS et al., 2003; TATSIONI et al. 2005;
HONEST; KHAN, 2002).
Na tabela 4 encontram-se os índices DOR calculados para os estudos
individualmente e também aquele sumário ou agrupado. O valor encontrado para a
razão de chance diagnóstica (DOR) agrupada dos testes diagnósticos para giardíase
foi 818,53 (IC de 95%, 307,56-2178,4). Os estudos individualmente apresentaram
valores variando entre 1,64 a 20.301.
Corroborando os valores verificados para sensibilidade e especificidade
diagnóstica desses testes, o DOR verificado confirma o relevante poder
discriminatório desses testes, contudo a variação verificada nos estudos individuais
reflete a grande heterogeneidade dos mesmos. A figura 6 apresenta o gráfico em
floresta para os DORs verificados para os 29 estudos, o diamante no gráfico
representa a estatística sumária ou agrupada encontrada.
Também considerável dispersão nos valores de DOR foi encontrada na
metanálise de testes diagnósticos da dengue. Os valores para os 13 estudos
individuais estavam entre 4,5 a 1.287 (BLACKSELL et al.. 2006). Já em metanálise
avaliando dois tipos de tomografia computadorizada para a detecção de metástases
em cânceres pulmonares, os valores de DOR variaram de 1 a 23,2 para tomografia
computadorizada tradicional e de 11,5 a 1089,0 para tomografia computadorizada
com contraste de 2-deoxi- D - glucose marcada com flúor. Estes valores além de
indicarem um melhor desempenho do segundo tipo de tomografia em relação ao
primeiro também foram provenientes de estudos com grande homogeneidade
(BIRIM et al,. 2005).
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Figura 6 – Gráfico de Floresta para as Razões de chances diagnósticas
(DORs) para todas as avaliações (n=29) presentes nos estudos incluídos na revisão
sistemática.
A utilização desses índices, particularmente os agrupados, deve ser avaliada
cautelosamente, pois sua validade está atrelada ao uso do mesmo critério ou teste
padrão para a classificação de resultados positivos, além de outras características
dos estudos, como o tamanho da amostra utilizada e mesmo a qualidade dos dados
e informações apresentados (JONES; ATHANASIOU, 2005). Os diferentes limiares
observados para a classificação da presença ou não de giardíase no grupo de
pacientes de cada estudo tendem a comprometer a interpretação dos índices
calculados. Esta variação tem sido percebida em especial ao considerar-se os
diferentes tipos de testes padrão empregados bem como as variações nos critérios
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diagnósticos/padrões utilizados nos estudos para a análise das amostras
discrepantes.
Nesse caso uma relação entre os índices, sensibilidade e especificidade,
pode se mostrar mais satisfatória quando apresentada na forma de um gráfico
conhecido como Curva sROC (curva sumária da característica operacional relativa
ou do receptor, do inglês, summary receiver or relative operating characteristic). A
área sob a curva (AUC) deste gráfico pode servir como uma melhor medida do poder
discriminatório do teste para estabelecer o diagnóstico. Uma outra medida sumária
obtida através da sROC é o índice Q* e também serve para indicar o desempenho
discriminatório do teste. O índice Q* é definido como o ponto na sROC onde
sensibilidade e especificidade se igualam (JONES; ATHANASIOU, 2005; ZAMORA;
MURIEL; ABRAIRA, 2006; MITCHELL, 2005; DUKIC; GATSONIS, 2003).
A Curva de característica operacional relativa sumária (sROC – summary
receiver operating characteristic) para todos os estudos incluídos na revisão
sistemática apresentou área sob a curva (AUC) com valor de 0,9888 ± 0,0045 e
valor do índice Q* de 0,9555 ± 0,0106 , e é mostrada na figura 7.

Figura 7 – Curva de característica operacional relativa sumária (sROC) para
todas as avaliações (n=29) presentes nos estudos incluídos na revisão sistemática.
O formato em ombro observado na curva pode sugerir que variabilidades nos
limiares utilizados poderiam em parte explicar a variabilidade nos resultados dos
estudos. A AUC próxima de um (1) indica uma perfeita habilidade discriminatória dos
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testes laboratoriais para o diagnóstico de giardíase. Também o valor encontrado
para o índice Q* parece indicar um ótimo desempenho discriminatório desses testes.
A homogeneidade e/ou heterogeneidade dos estudos é determinante na
utilização e validação dos índices verificados e deve ser pesquisada com métodos
estatísticos adequados (DEVILLÉ et al., 2002). Para a realização da Metanálise dos
testes diagnósticos de giardíase empregou-se os testes do Qui-quadrado (χ2 ) e o de
avaliação do índice de inconsistência (I2). Estes testes eram processados
automaticamente pelo programa computacional MetaDisc (ZAMORA et al., 2006).
O teste do χ2 permite estimar se a variabilidade observada entre os estudos
pode ser maior do que seria esperada caso fosse apenas produto do acaso. Um
valor de P muito pequeno (menor do que 0,05) indica heterogeneidade entre os
estudos em decorrência de suas próprias características metodológicas. Conforme
verificado na tabela 4 para todos os índices calculados havia detecção de
heterogeneidade nos estudos.
A avaliação da inconsistência entre os estudos pelo índice I2 tem sido
recomendada como uma maneira de quantificar a própria heterogeneidade quando
presente entre os estudos. Assim valores abaixo de 25%, entre 25 a 75% e acima de
75% expressariam, respectivamente, baixa, moderada e alta heterogeneidade
(HIGGINS et al., 2003). Na presente metanálise para os três índices calculados
verificou-se valores superiores a 75%, corroborando a presença de heterogeneidade
já indicada pelo teste do χ2 .
Uma outra maneira de verificar a heterogeneidade presente entre os estudos
avaliados é através da inspeção visual dos gráficos, tipo floresta, para os vários
índices. Se os estudos são homogêneos os índices calculados para cada estudo
individual localizam-se junto das linhas correspondendo ao índice agrupado. Desvios
substanciais destas linhas revelam possível heterogeneidade. Como pode ser
verificado na figura 6 havia grande heterogeneidade entre os 29 estudos avaliados.
Heterogeneidade entre os estudos de avaliação de testes diagnósticos é
comum. Ela geralmente está associada ao baixo rigor no planejamento metodológico
dos estudos primários, e as diferenças verificadas podem ser resultantes tanto da
baixa qualidade das informações reportadas quanto nas próprias características do
estudo. No caso de baixa qualidade nas características inerentes à metodologia do
estudo têm sido verificadas diferenças relacionadas ao próprio teste avaliado, ao
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teste ou critério padrão empregado, no tipo de população utilizada e mesmo na
condução dos experimentos. A heterogeneidade assim deve ser explorada de forma
a ser compreendida e explicada, e assim inferir precisamente qualquer conclusão
sobre os índices de acurácia obtidos (DINNES et al., 2005; DEVILLÉ et al., 2002;
LIJMER; BOSSUYT; HEISTERKAMP, 2002).
Também na avaliação de acurácia diagnóstica de testes laboratoriais para a
dengue (BLACKSELL et al., 2006), ou para malária (MARX et al., 2005) ou ainda
para a tuberculose (STEINGART et al., 2006) verificaram heterogeneidade entre os
estudos. Intuindo minimizar e investigar as diferenças verificadas entre os vários
estudos estes autores realizaram avaliações dos testes em subgrupos de acordo
com a fundamentação de suas metodologias.
Na presente metanálise utilizou-se como metodologia para agrupamento dos
estudos e conseqüentes cálculos dos índices o modelo estatístico aleatório de
DerSimonian-Laird (ZAMORA et al., 2006). Este modelo assume que os estudos são
amostras de um universo teórico de todas as possibilidades (ou seja, de todos os
possíveis estudos existentes) sobre uma determinada questão pesquisada e que os
efeitos para os estudos individuais variam ao redor de um efeito médio total. Ele
incorpora tanto o erro ao acaso quanto à variabilidade entre os estudos. É o modelo
recomendado quando as informações são heterogêneas, pois, fornece melhor
estimativa, ao permitir e reconhecer a variabilidade entre os estudos e mesmo dentro
do próprio estudo. Este modelo tem sido o de escolha para as metanálises de testes
diagnósticos particularmente associadas a grande heterogeneidade dos estudos
avaliados (DINNES et al., 2005; DEVILLÉ et al., 2002).
A curva sROC

tem sido uma alternativa para a validação da acurácia

diagnóstica de estudos de testes laboratoriais quando a heterogeneidade entre os
estudos está relacionada a diferentes limiares diagnósticos utilizados nos estudos
primários. E o julgamento do desempenho do teste através de sua área sob a curva
e do índice Q* (MITCHELL, 2003; LIJMER; BOSSUYT; HEISTERKAMP, 2002).
Entretanto recomendações têm sido feitas no sentido de considerar a relevância e o
conhecimento clínico para a tomada de decisão relacionada ao agrupamento ou não
dos estudos de testes diagnósticos (LIJMER; BOSSUYT; HEISTERKAMP, 2002).
Contudo investigações de fontes de heterogeneidade tornam-se necessárias
para a validação dos índices encontrados na presente metanálise. Considerando a
alta capacidade discriminatória verificada com os índices calculados para os 29
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estudos e a conseqüente conclusão de ótima acurácia diagnóstica dos testes para
giardíase, assim como, a alta heterogeneidade constatada tanto pela metanálise
quanto pela descrição dos estudos selecionados em relação as suas características
intrínsecas e também pela qualidade mediana verificada com o QUADAS. Desta
forma optou-se pela análise das fontes de heterogeneidade utilizando a metaregressão associada às características com maior divergência verificadas entre os
estudos e também relacionadas às questões do QUADAS.
4.5 – INVESTIGAÇÃO DAS FONTES DE HETEROGENEIDADE NOS
ESTUDOS ASSOCIANDO-AS COM A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESENTES NOS ESTUDOS SELECIONADOS.
A avaliação da heterogeneidade encontrada nos estudos foi realizada
através de análise de subgrupos e meta-regressão. A figura 8 apresenta o
fluxograma delineando os procedimentos realizados.
A análise de subgrupos foi definida pela divisão dos estudos selecionados
considerando as diferentes fundamentações metodológicas dos tipos de testes
encontrados. A recomendação pela análise de subgrupos criados a partir da
observação de características próprias de cada estudo selecionado tem sido uma
forma de analisar e tentar minimizar a heterogeneidade (PAI et al., 2004b; KHAN;
DINNES; KLEIJNEN, 2001; DEVILLÉ et al., 2002).
A meta-regressão envolve analise estatística para definir se fatores
específicos influenciam a magnitude do índice estimado através dos estudos. Tratase de uma regressão linear com múltiplas variáveis, ou co-variadas, que são
representadas por fatores específicos, como por exemplo, o tipo de teste padrão
utilizado ou uma das questões do QUADAS (DEVILLÉ et al., 2002; LIJMER;
BOSSUYT; HEISTERKAMP, 2002; DINNES et al., 2005).
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19 ESTUDOS PRIMÁRIOS (ARTIGOS)
28 AVALIAÇOES DE TESTES

A

SENSIBILIDADE

ESPECIFICIDADE

DOR

TESTES χ2 I2
HETEROGÊNEOS

META-REGRESSÃO

AGRUPAMENTO TIPO DE TESTE

9 ESTUDOS

6 ESTUDOS

7 ESTUDOS

ELISA RÁPIDO

PARASITOLÓGICO

ELISA PLACA

3 ÌNDICES

3 ÌNDICES

3 ÌNDICES

5 ESTUDOS
IMUNOFLUORESCÊNCIA

3 ÌNDICES

TESTES χ2 I2
HOMOGÊNEOS

HETEROGÊNEOS

META-REGRESSÃO
B
-

META-REGRESSÃO
RESPOSTAS QUESTÕES QUADAS (AGRUPADAS/INDIVIDUAIS)
- TIPO DE PADRÃO
- TIPO TESTE

AVALIAÇÃO QUALIDADE
RESPOSTAS NÃO;
QUESTÕES 02; QUESTÃO 6;
TIPO DE PADRÃO;
TIPO DE TESTE
HOMOGÊNEIDADE DOS ÍNDICES
INFORMAÇÕES TEÓRICAS/ REVISÃO SISTEMÁTICA

JULGAMENTO EVIDÊNCIA
ACURÁCIA DIAGNÓSTICA DOS TESTES PARA GIARDÍASE
Figura 8 – Fluxograma delineando procedimentos para análise de heterogeneidade:
(A) análise de subgrupos e (B) meta-regressão.
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O programa computacional utilizado realiza a meta-regressão baseando-se no
DOR verificado para os estudos. O modelo é o de Moses e Litenberg (ZAMORA et
al., 2006) e leva em consideração a regressão linear utilizada para a construção da
curva sROC. De forma simplificada o programa fornece um DOR relativo (rDOR) que
representaria a magnitude da influência da co-variada em análise sobre o índice
sumário, se houver uma influência significante o valor de P calculado seria inferior a
0,05.
O tipo de teste foi utilizado para as análises de subgrupos como forma de
agrupar os vários estudos. A opção por esta escolha foi baseada na variação da
fundamentação metodológica destes testes, a qual define características únicas aos
mesmos, e conseqüente variabilidade intrínseca aos estudos. Dois estudos foram
descartados desta análise por serem únicos com relação à metodologia utilizada, o
estudo realizado com o teste do tipo ELISA placa empregando amostras de sangue,
e o estudo realizado com o teste tipo imunoeletroforese.
Os resultados observados para a sensibilidade diagnóstica sumária
para cada subgrupo são apresentados na tabela 5. Maior sensibilidade diagnóstica
foi verificada para os estudos avaliando testes do tipo ELISA rápido. Contudo os
índices verificados para os testes do tipo ELISA placa e Imunofluorescência não
apresentavam diferenças significantes em relação ao ELISA rápido considerando a
sobreposição verificada dos seus intervalos de confiança. O índice calculado para o
teste tipo parasitológico foi o de menor valor, mas também o único considerado não
heterogêneo pelos testes do χ2 e I2. A heterogeneidade verificada para os demais
índices mostrou-se menor para aquele do teste tipo ELISA rápido (I2 = 62%)
comparativamente aqueles dos outros dois tipos de estudos.
Na tabela 6 são apresentados os índices sumários de especificidade e as
estatísticas calculadas para análise de heterogeneidade desses índices. Verifica-se
que embora os valores de especificidade indicam bom desempenho dos testes em
descartar indivíduos sem giardíase, os estudos apresentavam grande variabilidade e
conseqüentemente estes índices apresentam-se heterogêneos.
Os resultados para as razões de chances diagnósticas agrupadas para os
testes organizados pela fundamentação metodológica são mostrados na tabela 7.
Apenas os estudos avaliando testes do tipo ELISA rápido mostraram-se
homogêneos em relação a este índice, embora todos os índices demonstram
excelente poder discriminatório dos quatro subgrupos de testes. Os estudos
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avaliando os testes parasitológicos foram menos heterogêneos do que os avaliando
os testes do tipo ELISA placa e Imunofluorescência, de acordo com os resultados do
teste I2.
A excelente capacidade discriminatória dos estudos avaliando testes
diagnósticos para giardíase organizados em subgrupos foi corroborada pelos valores
encontrados para a área sob a curva e índice Q* obtidos a partir da sROC desses
grupos de testes. A tabela 8 mostra estes resultados.

Tabela 5 – Análises das Sensibilidades sumárias1 de subgrupos categorizados por
teste avaliado.

Teste
Avaliado

Nº
Estud
os

Sensibilidade1
[95% I.C]

χ 2*

I2

Elisa Rápido

9

0,955

0,936 - 0,970

21,07 (g.l.= 9) P = 0,007

62 %

Parasitológico

6

0,818

0,776 - 0,855

4,23 (g.l.= 5) P = 0,517

0%

Elisa Placa

7

0,927

0,904 - 0,946

33,51 (g.l.= 6) P = 0,000

82,1 %

Imunofluorescência

5

0,939

0,908 - 0,962

36,20 (g.l.= 4) P = 0,000

89 %

1

= valores obtidos com modelo de efeitos aleatórios de DerSimonian-Laird
(ZAMORA et al., 2006);
*= heterogeneidade significante com P ≤ 0, 05 (Teste Q de Cochran).

Tabela 6 – Análises das Especificidades sumárias1 de subgrupos categorizados por
teste avaliado.

Teste
Avaliado

1

Nº
Estudo
s

Especificidade1
(95% I.C.)

χ 2*

I2

Elisa Rápido

9

0,985

( 0,979 - 0,989)

46,63 (g.l.= 8) P = 0,000

82,8 %

Parasitológico

6

0,996

(0,993 - 0,999)

27,53 (g.l.= 5) P = 0,000

81,8 %

Elisa Placa

7

0,966

(0,958 - 0,973)

45,62 (g.l.= 6) P = 0,000

86,8 %

Imunofluorescência

5

0,966

(0,954 - 0,976)

106,95 (g.l.= 4) P = 0,000

96,3 %

= valores obtidos com modelo de efeitos aleatórios de DerSimonian-Laird
(ZAMORA et al., 2006);
*= heterogeneidade significante com P ≤ 0, 05 (Teste Q de Cochran).
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Tabela 7 – Análises das Razões de chances diagnósticas (DORs) sumárias1 de
subgrupos categorizados por teste avaliado.

Teste

DOR1

Nº

Avaliado Estudos
Elisa Rápido

1

(95% I.C.)

9 1598,8 ( 859,01 - 2975,6)

χ2*

I2

5,41 (g.l.= 8) P = 0,713

0%

Parasitológico

6 846,05

(149,99 - 4772,4 )

15,35 (g.l.= 5) P = 0,009

67,4 %

Elisa Placa

7 559,16

(172,44 - 1813,2)

26,43 (g.l.= 6) P = 0,000

77,3 %

Imunofluorescência

5 915,21

(27,882 - 30041,7) 70,43 (g.l.= 4) P = 0,000

94,3 %

= valores obtidos com modelo de efeitos aleatórios de DerSimonian-Laird

(ZAMORA et al., 2006);
*= heterogeneidade significante com P ≤ 0, 05 (Teste Q de Cochran).
Tabela 8 – Análises das áreas (AUC) sob a curva de característica operacional de
receptor sumária (sROC) e do Índice Q* de subgrupos categorizados por teste
avaliado.

Teste

Nº

AUC da sROC

ÍNDICE Q*

Avaliado

Estudos

( ± d.p.)

( ± d.p.)

Elisa Rápido

9

0,9957 (± 0,0014)

0,9750 (± 0,0047)

Parasitológico

6

0,8515 (± 0,0853)

0,7826 (± 0,0809)

Elisa Placa

7

0,9912 (± 0,0058)

0,9615 (± 0,0149)

Imunofluorescência

5

0,9937 (± 0,0076)

0,9685 (± 0,0224)

1

= índice Q* é o ponto da curva sROC onde sensibilidade se iguala a

especificidade.

Valores obtidos com o modelo linear de Lintenberg e Moses

utilizando a ponderação pelos mínimos quadrados da variância inversa (ZAMORA et
al., 2006).
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Figura 9 – Gráfico de Floresta para as Razões de chances diagnósticas
(DORs) em um subgrupo de estudos homogêneos (avaliações de ELISA Rápido).

Figura 10 – Gráfico de Floresta para as Sensibilidades de um subgrupo de
estudos homogêneos (avaliações de Parasitológicos).
As figuras 9 e 10 mostram os gráficos do tipo floresta para os subgrupos que
apresentaram homogeneidade em relação a um índice de acurácia. Percebe-se que
ainda há fatores definindo variações nos estudos independente de seu agrupamento
em subgrupos e terem sido considerados homogêneos aos resultados dos testes
estatísticos
A análise conjunta desses índices indica a apresentação pelos testes do tipo
ELISA rápido de um melhor poder discriminatório para diferenciar pacientes com
giardíase daqueles sem infecção por este protozoário. Entretanto a heterogeneidade
verificada para alguns desses índices parece indicar que estes resultados podem
estar sendo enviesados por diferenças nos critérios de validade interna e externa
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desses estudos. Assim estudos visando explorar fontes de heterogeneidade que não
apenas os tipos de testes avaliados foram realizados através de análises de metaregressão.
A meta-regressão foi conduzida utilizando como variáveis as características:
tipo do teste empregado; tipo do padrão empregado; percentual de resposta sim,
não e não clara, verificado para cada estudo através do instrumento QUADAS; e as
respostas obtidas individualmente para as 14 questões desse instrumento. A tabela
9 apresenta os DOR relativos (rDOR) encontrados para cada uma dessas
características bem como os valores de P encontrados.
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Tabela 9 – Razões de chances diagnósticas relativas (rDOR) verificadas com
a meta-regressão considerando todos os estudos.
VARIÁVEL

RDOR

I. CONFIANÇA 95%

VALOR DE P

Tipo de Teste avaliado

0,51

0,33-0,79

0,004

Tipo de Teste Padrão

3,63

1,41-9,33

0,0093

Resposta Sim

0,96

0,90-1,02

0,1716

Resposta Não

1,17

1,04-1,31

0,011

Resposta Não Claro

1,01

0,93-1,10

0,8596

Questão 1

0,60

0,18-2,00

0,8596

Questão 2

5,22

01,23-22,23

0,0296

Questão 3

na

na

na

Questão 4

0,67

0,06-7,78

0,7419

Questão 5

18,77

0,10-3424,58

0,2579

Questão 6

4,56

1,26-16,53

0,0225

Questão 7

1,66

0,45-6,13

0,4313

Questão 8

na

na

na

Questão 9

4,73

0,33-67,33

0,2396

Questão 10

0,83

0,33-2,05

0,6688

Questão 11

0,88

0,34-2,32

0,7966

Questão 12

na

na

na

Questão 13

2,11

0,58-7,71

0,2475

Questão 14

0,93

0,33-2,66

0,8892

na = não foi possível calcular apenas um tipo de resposta obtida para os 19 artigos avaliados

A meta-regressão realizada permitiu observar a influência proporcionada por
determinadas características sobre o índice de acurácia DOR (razão de chance
diagnóstica), e assim sua participação como fonte de variabilidade nos estudos
determinando a heterogeneidade verificada na maioria dos índices calculados. E
como descrito por Glas et al. (2003) é possível através do rDOR obtido com a meta-
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regressão avaliar esta influência. Valores superiores a um (1) indicam que os
estudos apresentando a característica apresentam o índice de acurácia diagnóstica
(DOR) maior do que aqueles sem a mesma e assim tendem a influenciar o DOR
sumário (agrupado) com magnitude igual à indicada pelo rDOR. O inverso
aconteceria aqueles estudos com rDOR inferior a um, e para aqueles com rDOR de
um ou muito próximo de um, a característica em análise não tende a afetá-lo.
Como pode ser verificado na tabela, várias características presentes nos
estudos proporcionavam alterações nas razões de chances diagnósticas relativas
(rDOR) consideradas estatisticamente significantes. Em sua maioria estas levam a
uma superestimação do valor do DOR sumário, destacando-se a influência do tipo
de teste ou padrão classificatório dos pacientes em apresentar ou não apresentar
giardíase com um rDOR de 3,63 além das diferenças encontradas para as respostas
das questões 02 e 06 do QUADAS, respectivamente com rDOR de 5,22 e 4,56.
A análise das características levando a alterações no DOR sumário para os
testes diagnósticos de giardíase revela a presença de diferentes vieses e
variabilidades presentes nos artigos selecionados.
Variabilidades associadas ao protocolo do teste estão presentes como
definido pelo rDOR obtido ao utilizar-se como variável o tipo de teste avaliado. De
forma similar viés associado ao protocolo do teste está presente como verificado
através do uso do tipo de padrão como variável. O viés encontrado é do tipo de
verificação. Variação associada à população estudada foi encontrada pela análise
das respostas a questão 2 do QUADAS como variável, assim como viés de
incorporação e de revisão foram verificados, aos se utilizar as respostas a questão 6
do QUADAS como variável analisada na meta-regressão.
Estas características apresentando-se como fontes de heterogeneidade na
meta-regressão indicam deficiência nos critérios de validade interna e externa dos
artigos selecionados para a revisão sistemática dos testes diagnósticos para
giardíase. E como definido por vários autores (TATSIONI et al., 2005; WHITING et
al., 2004; DEVILLÉ et al., 2002) apontam para a baixa qualidade metodológica
desses estudos. Esta baixa qualidade tanto está associada ao planejamento ou
condução dos estudos primários quanto às diferenças existentes entre os estudos
em termos de população, protocolo do teste e definição de giardíase. A utilização
dos percentuais de respostas não como variável na meta-regressão corrobora esta
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afirmação. Considerando que a baixa qualidade dos artigos selecionados está
relacionada a este percentual de respostas.
Com o intuito de comprovar que estas características eram as fontes de
heterogeneidade verificadas na metanálise dos estudos agrupados por tipos de
testes avaliados (análises de subgrupos), os DORs foram recalculados. Para tanto
os estudos apresentando baixa qualidade nas características analisadas como
variáveis na meta-regressão foram retirados da metanálise. As figuras 11, 12, 13 e
14 apresentam os gráficos do tipo floresta obtidos. Verifica-se a ausência de
heterogeneidade para este índice sumário recalculados em todos os subgrupos
analisados.

Figura 11 – Gráfico de floresta para as Razões de chances diagnósticas
(DORs) do subgrupo de estudos com o tipo de teste ELISA rápido com retirada de
estudos visando diminuir heterogeneidade.

Figura 12 – Gráfico de Floresta para as Razões de chances diagnósticas
(DORs) do subgrupo de estudos com o tipo de teste Parasitológicos com retirada de
estudos visando diminuir heterogeneidade.
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Figura 13 – Gráfico de floresta para as Razões de chances diagnósticas
(DORs) do subgrupo de estudos com o tipo de teste ELISA placa com retirada de
estudos visando diminuir heterogeneidade.

Figura 14 – Gráfico de Floresta para as Razões de chances diagnósticas
(DORs)

do subgrupo de estudos com o tipo de teste Imunofluorescência com

retirada de estudos visando diminuir heterogeneidade.
Embora nos últimos anos a importância da qualidade de reportar os
resultados de pesquisas em artigos avaliando testes diagnósticos tenha sido
enaltecida e considerada de grande relevância muitas evidências tem mostrado que
esta não é a realidade (SMIDT et al., 2005; 2006). Diretrizes, na forma de listas com
itens padrões a serem seguidos e utilizados para as reportagens destes artigos, têm
sido propostas. Estas recomendações objetivam a otimização da disponibilização
das informações intuindo a melhoria na qualidade da validade dos artigos (BRUNS
et al., 2000, BOSSUYT et al., 2003a). Contudo os artigos ainda são pobremente
reportados ou por terem vindo de uma pesquisa com um delineamento ruim ou pela
simples ausência da informação na reportagem. Isto compromete o adequado
julgamento da validade dos artigos e conseqüentemente os resultados gerados com
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sua inclusão em revisões sistemáticas (PRICE, 2003; WHITING et al., 2005;
TATSIONI et al. 2005).
Ao considerar-se a disseminação de informações e conhecimentos
proporcionada na atual sociedade da informação e particularmente pela Internet, a
baixa qualidade verificada nas informações reportadas em tais estudos pode induzir
a prejuízos fenomenais na prática da medicina baseada em evidências. A
informação tem a característica intrínseca de ser ambivalente e sua transformação
em conhecimento está sempre associada ao seu uso, e a conseqüente subjetividade
do meio onde está contextualizada (DEMO, 2000).
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5 CONCLUSÕES
Este capítulo descreve as principais conclusões alcançadas com o presente
trabalho. Apresenta-se a seguir tópicos a serem explorados no futuro visando à
compreensão das razões com maior grau de profundidade de causas de
heterogeneidade nos artigos utilizados na presente revisão sistemática e metanálise
avaliando acurácia diagnóstica de testes laboratoriais para giardíase.
5.1 CONCLUSÔES GERAIS
A partir da realização deste trabalho analisando se a qualidade das
informações presentes em artigos sobre testes diagnósticos para giardíase estava
correlacionada com a heterogeneidade de índices de acurácia obtidos a partir da
revisão sistemática e metanálise foi verificado:
Na atualidade ocorre grande revolução na criação e circulação de
informações e conhecimentos. A aplicação de informação com excelente
qualidade é fundamental para a prática diagnóstica médica, particularmente
quando se fala em medicina baseada em evidências;
Foram recuperados noventa artigos avaliando a acurácia de testes
diagnósticos para giardíase na base de dados MEDLINE®, dos quais 23
estavam disponíveis para acesso completo e 19 foram selecionados por
atenderem os critérios de inclusão para a realização do presente trabalho;
Os artigos selecionados eram em língua inglesa, com publicação entre 1988 a
2003, o número total de pacientes avaliados por artigo variou de 20 a 556 e
no conjunto totalizaram 5.231;
Os artigos analisados utilizavam em sua maioria como materiais biológicos
amostras de fezes e não apresentavam clareza na seleção e descrição dos
pacientes estudados;
Os

testes

utilizados

foram

do

tipo

ELISA

Rápido,

ELISA

Placa,

Imunofluorescência, Imunoeletroforese e Parasitológico;
Na avaliação dos testes os padrões utilizados como referências não
obedeciam a critérios homogêneos sendo freqüentemente alterados após o
resultado da análise;
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A utilização de diferentes testes em alguns artigos possibilitou a sua
segmentação resultando em 29 estudos a serem analisados através da
Revisão Sistemática e Metanálise;
Não houve clareza na maioria dos artigos quanto à independência na
interpretação dos testes e critérios padrões diagnósticos empregados;
O percentual médio de respostas sim ao instrumento QUADAS para os 19
artigos selecionados foi de 62%;
Nos 19 artigos selecionados as principais fontes de vieses para suas
validades foram à ausência de critérios de seleção dos pacientes e aplicação
do teste ou critério padrão diagnóstico utilizado;
As estimativas sumárias calculadas a partir dos estudos tiveram os seguintes
valores: DOR 818,53 (IC 95%, 307,56 a 2.178,40); Sensibilidade 0.907 (IC
95%, 0,894 a 0,919); Especificidade 0,976 (IC 95%, 0,972 a 0,979); AUC
0,9888 (± 0,0045) e Índice Q* 0,9555 (± 0,0106);
A metanálise mostrou grande heterogeneidade para todas as estimativas
calculadas;
A metanálise dos estudos classificados em subgrupos por tipos de testes
mostrou estimativas também com heterogeneidade;
A meta-regressão indicou como possíveis fontes de heterogeneidade e
conseqüentemente de vieses na qualidade dos artigos o tipo de teste
avaliado, o tipo de teste/critério padrão empregado, as respostas não ao
formulário QUADAS e as respostas verificadas nas questões 2 e 6 desse
formulário;
As estimativas sumarizadas como índices de acurácia diagnóstica para os
testes de giardíase mostraram sua excelente capacidade discriminatória. No
entanto a baixa qualidade das informações constantes nos artigos analisados
parece comprometer superestimando estes valores;
A acurácia diagnóstica dos testes para giardíase avaliada nos artigos obtidos
para acesso completo na base de dados MEDLINE® mostrou-se adequada;
A baixa qualidade metodológica ou de reportagem dos estudos primários
verificada

sugere

a

necessidade

da

realização

de

novos

estudos

estabelecendo condições mais robustas e consistentes relacionados ao tipo
de informação quanto à seleção de pacientes e utilização de testes padrões
e/ou critérios diagnósticos claramente definidos.
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5.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para o aprofundamento deste estudo sugere-se a ampliação do número de
estudos para a realização de Revisão Sistemática e Metanálise. Esta ampliação
seria através da inclusão dos 67 artigos selecionados a partir da chave de busca,
mas não incluídos no presente trabalho por não estarem disponibilizados para
acesso completo na base de dados.
Outro ponto a ser abordado visando à compreensão das razões com maior
grau de profundidade de causas de heterogeneidade nos artigos seria a utilização
também do formulário STARD. Este permitiria a avaliação de adequação dos artigos
avaliando a acurácia de testes diagnósticos aos padrões recomendados para sua
reportagem.
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APÊNDICE B - Formulário para extração dos dados
INFORMAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS
Nº IDENTIFICADOR:

(RELAÇÃO MEDLINE)

1- Dados Bibliográficos:
Autor:......................................................................................................
Local autor/realização estudo:________________________________
Revista, volume, nº, p., ano.
.......................................................................................................................................
2- Tipo de Estudo:
Caso-Controle ( ) Coorte ( )
outro (especificar/descrição sucinta):___________________________________
__________________________________________________________________
Retrospectivo ( ) Prospectivo ( ) Seguimento ( )
Informa sobre prevelência/incidência da doença na população estudada ?
Não ( ) Sim ( ) qual (is)?_______________________________________________
Onde foi realizado estudo:_____________________________________________
População estudada do mesmo local (se não de onde?)?__________________
___________________________________________________________________
3- Participantes e Critério de seleção:
Descrição da população estudada?____________________________________
Faz análise de subgrupo? ( )Sim ( )não; É pertinente com características demográficas? (
)Sim ( )não; ou pertinente com clínica? ( )Sim ( )não.
Descrição dos participantes:__________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________
Critério de seleção dos participantes: ( ) aleatória ; (

) outro:_____________

Fornece critérios de elegibilidade dos participantes?Qual?_________________
___________________________________________________________________
Número

sexo

idade

Doença e/ou
estágio

Sinais e
Sintomas

Outras doenças
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4- Tipo de Teste avaliado:_____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
4.1 – Avaliou exatidão/precisão analítica do método? ( )Sim ( )não; Como?___
___________________________________________________________________
5- Tipo de Teste padrão utilizado:_____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
5.1 – Avaliou exatidão/precisão analítica do método? ( )Sim ( )não; Como?___
___________________________________________________________________
6- DADOS (1)
VP
Testes
utilizados/subgrupos
de pacientes/outros*

FP

FN

VN

*informar o tipo de teste, ou se realizado com diferentes subgrupos de pacientes, ou se houve
diferentes pontos de decisão clínica (limiares diagnósticos para a classificação de positivos ou
negativos).
VP= nº de pacientes com resultados (+) no teste e que eram classificados como doentes pelo
teste referência;
FP= nº de pacientes com resultados (+) no teste e que eram classificados como não doentes
pelo teste referência;
FN= nº de pacientes com resultados (-) no teste e que eram classificados como doentes pelo
teste referência;
VN= nº de pacientes com resultados (-) no teste e que eram classificados como doentes pelo
teste referência;
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7- Dados (2)
Índice de acurácia
medido

valor

IC 95%

TESTE ESTATÍSTICO E
SIGNIFICÂNCIA

Sensiblidade
Especificidade
Curva ROC
Área curva ROC
Valor preditivo positivo
Valor preditivo negativo
Likelihood ratio (LR)
positive
Likelihood ratio (LR)
negative
Odds Ratio
Diagnostic Odds Ratio
OUTROS
(ESPECIFIQUE)

8- DADOS (informações adicionais levantadas, como foram apresentados índices para os
subgrupos? quais?):
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APÊNDICE C - Formulário quadas (whiting et al., 2003) – avaliação de qualidade dos
estudos.
Item

SIM

NÃO

NÃO É
CLARO

1

O conjunto de pacientes era representativo daqueles que
receberiam o teste na prática clínica?

( )

( )

( )

2.

Os critérios de seleção dos pacientes foram claramente
descritos?

( )

( )

( )

3.

O teste de referência utilizado é o instrumento padrão
utilizado para classificar giardíase

( )

( )

( )

4.

O período de realização dos testes (padrão e referencia) foi ( )
adequado para que não houvesse alteração na condição de
saúde do paciente? (resultados do teste avaliado e do
padrão coletados ao mesmo tempo ou muito próximos)

( )

( )

5.

Todos os pacientes (seleção aleatória) receberam
verificação pelo teste padrão?

( )

( )

( )

6.

Todos os pacientes receberam o mesmo tipo de teste
padrão ou critérios de classificação padrão?

( )

( )

( )

7.

O teste avaliado não fazia parte do teste ou critérios padrão ( )
de classificação?

( )

( )

8.

Houve uma descrição clara da execução do teste avaliado
(ela permite reproduzi-lo na prática clinica rotineira?)?

( )

( )

( )

9.

Houve uma descrição clara da execução do teste ou critério ( )
padrão empregado (ela permite reproduzi-lo na prática
clinica rotineira?)?

( )

( )

10

Foram os resultados dos testes em avaliação
independemente interpretados (desconhecimento do
resultado do teste/critério padrão)?

( )

( )

( )

11.

Foram os resultados dos testes padrão independemente
interpretados (desconhecimento do resultado do teste
avaliado)?

( )

( )

( )

12.

Para a interpretação dos testes avaliados os dados clínicos
estavam disponíveis como estariam na prática clínica
rotineira?

( )

( )

( )

13.

Os resultados duvidosos ou não interpretáveis foram
apresentados?

( )

( )

( )

14.

Foram os pacientes descartados do estudo explicados?

( )

( )

( )
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APÊNDICE D - Modelos e testes estatísticos utilizados pelo programa computacional
Meta-Disc® versão 1.4 (ZAMORRA et al., 2006)
ESTRUTURA DOS DADOS: considerando uma metanálise de k estudos (i) apresentando resultados
binários é montada uma tabela 2X2 com o número de indivíduos saudáveis (não apresentando giardíase) e
doentes (apresentando giardíase) classificados pelos dois testes (o experimental ou em avaliação e o considerado
referência ou padrão).
Estudo (i)

Teste ou Critério Padrão ou Referência

Teste em avaliação
(teste)

Doentes (giardíase)

Não Doentes
giardíase)

(sem TOTAL

Positivo

ai (VP)

bi (FP)

P = (ai + bi)

Negativo

ci (FN)

di (VN)

N = (ci + di )

TOTAL

D = (ai + ci)

ND = (bi + di)

Nº total

ai (VP) = Verdadeiros positivos (indivíduos doentes e positivos no teste);
bi (FP) = Falsos positivos (indivíduos não doentes e positivos no teste);
ci (FN) = Falsos negativos (indivíduos doentes e negativos no teste);
di (VN) = Verdadeiros negativos (indivíduos não doentes e negativos no teste);
D = (ai + ci) = Doentes (Total de indivíduos classificados com giardíase pelo Padrão);
ND = (bi + di) = Não Doentes (total de indivíduos classificados como não tendo giardíase pelo padrão);
P = (ai + bi) = Positivos ( total de indivíduos positivos no teste);
N = (ci + di ) = Negativos ( total de indivíduos negativos no teste);

ÍNDICES DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS (i):
Sensibilidade = ai / D;
Especificidade = bi /ND;
Likelihood Ratio (LR) = Razão (Proporção) de Probabilidades:
LR + (positivo) = sensibilidade/ 1- especificidade (logo = ai / D /1- bi /ND);
LR – (negativo) = 1- sensibilidade/ especificidade (logo = 1- ai / D / bi /ND);
Diagnostic Odds Ratio (DOR) = Razão (Proporção) de Chances:
DOR = LR + / LR – [logo = (ai X di )/(ci X bi)].
INTERVALOS DE CONFIANÇA (IC) - ÍNDICES DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS (i):
Para sensibilidade e especificidade são calculados usando o método da distribuição F para
estimar o limite de confiança exato da proporção binomial (x/n):
LL = { 1 + (n – x + 1/ x F2x,2(n-x+1), 1-α/2)}-1;
UL = { 1 + [n – x/ (x + 1) F2(x+1),2(n-x), 1-α/2] }-1.
Para os LR e DOR como suas distribuições logarítmicas são aproximadamente distribuições
normais:
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Erro Padrão:
SE (lnLR+) = √ 1/ai + 1/bi – 1/D – 1/ND;
SE (lnLR-) = √ 1/ci + 1/di – 1/D – 1/ND;
SE (lnDOR) = √ 1/ai + 1/bi + 1/ci – 1/di;
Intervalos de Confiança:
±z

LR e

α/2

SE(lnLR)

;

±z

DOR e

α/2

SE(lnDOR)

.

