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Para que a vida humana tenha sentido, três coisas são importantes:

• Fazer o que se gosta;
• Não andar sozinho;
• Acreditar em alguma coisa.

Dedico este trabalho a meus avós e aos meus pais que me ensinaram 
o sentido da vida.
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A preocupação com a estimativa do prognóstico para os doentes graves 
tem motivado a criação de sistemas de escores que tentam quantificar a gravidade 
das doenças para melhor prever o prognóstico dos pacientes. Dentre os vários 
sistemas de escore foi escolhido oAPACHE II (Acute Physiology and Chronic Health 
Evaluation) para ser o motivo deste estudo, que tem por objetivo estabelecer a sua 
vai idade, a sensibi I idade, a especificidade e qual a estimativa de óbito mais fiel, para 
o nosso meio. Foram estudados 275 pacientes internados consecutivamente no 
Serviço de Emergência de adultos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal 
do Paraná. Na admissão os pacientes receberam um escore, o qual é baseado em 
dados fisiológicos ( pressão arterial, freqüência cardíaca, freqüência respiratória, 
temperatura, pressão arterial do oxigênio, sódio, potássio, creatinina, volume 
globular, contagem de leucócitos, bicarbonato epH ). Como mesmo escore foram 
acompanhados durante a internação até o evento final (alta hospitalar ou óbito). O 
índice Apache II (Knaus, 1981), relaciona escore com estimativa de óbito. De forma 
aleatória, foram escolhidas as estimativas de25%, 50% e 70% como possíveis "zonas 
de viragem", com intuito de se avaliar em qual o índice é mais "fiel". Para a estimativa 
de25%asensibilidadefoi de 22,03%, a especificidade de 85,99%, acurácia positiva 
de 54,17% e a negativa de 59,47%. Para a "zona de viragem" em 50%, a sensibilidade 
foi de 50%, a especificidade foi de 84,03%, a acurácia positiva 12,5% e a negativa 
97,33%. Por sua vez, a estimativa de 70% teve uma especificidade de 82,78%, uma 
sensibilidade de 50%, uma acurácia positiva de 2,08% e negativa de 99,06%. Pelo 
presente estudo foi possível concluir que o sistema de escore APACHE II éum índice 
útil, porém possui limitações se for calculado apenas na admissão. A determinação 
de "zonas de viragens" tem um valor relativo, já que nas estimativas baixas há maior 
acurácia positiva e especificidade, entretanto a sensibilidade diminue. A "zona de 
viragem" em 50% possui boa sensibilidade (50%) e especificidade (84,03%).



1. INTRODUÇÃO
1.1 ENUNCIADO

A necessidade de se estimar o prognóstico dos pacientes graves tem sido uma 
constante entre os médicos que trabalham nos serviços de emergência. Já em 1953, 
Schmir estabeleceu o prognóstico de pacientes com infarto agudo do miocárdio (1).

No início dos anos 60 Piei et al. utilizaram um critério prognóstico mais apurado 
para os doentes com infarto (1). No final dos anos 60, Norris elaborou um novo critério 
prognóstico, também para infarto agudo do miocárdio, que foi amplamente utilizado 
naquela época. (2)

Quando as unidades de cuidados intensivos foram introduzidas na prática 
médica, há três décadas, houve o aparecimento de algumas interrogações, que se 
mantêm até hoje:

- Quais os pacientes que delas se beneficiam?
- Estes pacientes devem ser submetidos a algum tipo de seleção para a admissão
nestas unidades?
- Qual deve ser o período de permanência nestes locais?
- Os recursos financeiros para estes serviços são suficientes?
- De quem é a responsabilidade da tomada de decisão? (3-9).
As respostas podem ser obtidas por meio de conceitos filosóficos, éticos, morais,
econômicos, sócio-culturais e religiosos (10-24).
Outro aspecto que deve ser considerado é que a existência de escores facilita a 

eventual comparação entre a qualidade de atendimento de diferentes serviços de 
emergência.

Ao se monitorizar o paciente por escores é possível avaliar entre outras coisas o 
doente, a gravidade da doença que o acomete e o tratamento instituído. Em sua 
simplicidade esse estudo não deseja ser um instrumento de fiscalização, mas pretende 
avaliar o contexto do serviço de atendimento de emergência, no nosso meio.



1.2 OBJETIVOS

O sistema de escore escolhido para este estudo, como índice prognóstico na 
avaliação clínica dos pacientes criticamente enfermos, internados no Serviço de 
Emergência de Adultos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, foi 
o APACHE II ( "Acute Physiology and Chronic Health Evaluation" - Knaus, 1981 ).

O presente estudo se propõe a :
1. estabelecer a validade do escores APACHE II no nosso meio, observando sua
aplicação em um período mais prolongado que o inicialmente descrito.
2. determinar a sensibilidade, a especificidade, e a acurácia do método.
3. estabelecer em qual estimativa de risco o índice é mais fiel para prever a 

probabilidade do evento final para o paciente (morte ou alta hospitalar).



2. REVISÃO DE LITERATURA

A necessidade de estimar o prognóstico, determinou o surgimento de sistemas de 
escores para os pacientes graves.

De que modo índices prognósticos podem ser aplicados em nosso meio?
A medicina é um misto de ciência e arte. Atualmente, a ciência está fortemente 

ligada a tecnologia. Ambas, de forma fascinante, se refletem na medicina de urgência 
e permitem a combinação entre terapêutica invasiva com técnicas de monitoramento. 
O avanço tecnológico, entretanto, é seguido por altos custos, os quais, cada vez mais, 
estão sendo considerados na realização dos atendimentos médicos. Em assim sendo, 
os custos começam a representar um peso na decisão da terapêutica, e passam a 
determinar uma certa limitação ao uso de unidades intensivas, além de influir na sua 
indicação.

Os pacientes internados em unidades de tratamento intensivo têm algumas 
peculiaridades próprias. Muitos deles vivem durante a internação e falecem após a alta. 
Este fato permite se tentar definir os grupos de pacientes que são admitidos nos centros 
de tratamento intensivo:

• pacientes fisiologicamente estáveis, que necessitam de observação 
intensiva;
• pacientes fisiologicamente estáveis, que necessitam de cuidados de 
enfermagem e de monitoramento não intensivo;
• pacientes fisiologicamente instáveis, que necessitam de cuidados 
médicos e de enfermagem de forma constante.

A necessidade de se estimar o que ocorre com os pacientes após a alta da unidade 
intensiva, motivou um estudo no Jackson Memorial Medicai Center, da Universidade 
de Miami. Lá foram observados 375 pacientes que foram internados na unidade de 
cuidados intensivos. Destes 375,22% morreram. Dos que morreram, 20% tiveram alta 
com expectativa de sobreviver. (03) Este estudo demonstra a dificuldade da estimativa 
prognostica dos pacientes atendidos em unidades de tratamento intensivo.

As variáveis utilizadas na avaliação clínica são muitas (25) e estão baseadas em 
elementos que variam por si só :

O  paciente, a doença , o médico e a enfermagem, o que aumenta a chance da 
avaliação clínica ser ambígua.



De um modo geral, e simplista, é possível enquadrar os doentes em dois pólos 
distintos:

• O doente que está bem, mas necessita da internação para observação 
clínica e cuidados de enfermagem, que provavelmente sobreviverá sem 
cuidados intensivos.
• O paciente mal, que morrerá rapidamente. Entre os dois extremos, há 
aquele doente que sobreviverá à internação, porém, necessita de 
cuidados intensivos, compondo um grupo cuja identificação parece ser 
difícil.

A dificuldade ocorre por motivos diversos, como por exemplo, interpretações 
variadas dos exames complementares ou situações médicas que permitam um 
raciocínio clínico nebuloso. Estes achados podem influir na conduta terapêutica e por 
conseqüência na recuperação clínica. A incerteza do julgamento clínico, o alto custo 
que representa a internação em unidades intensivas, e a necessidade de racionalizar 
o seu uso, têm estimulado a criação de índices prognósticos que visem uma melhor 
avaliação do doente, da estimativa de gravidade da sua doença e do eventual poder 
de recuperação. (15-17, 26-39). Inseridos neste contexto, Knaus e colaboradores, 
criaram, em 1981, um sistema de escore chamado APACHE ( Acute Physiology and 
Chronic Health Evaluation ).

Este sistema foi descrito como um sistema de classificação com bases fisiológicas 
e é um tentativa de se medir a severidade da doença, e, se tentar prever a possibilidade 
de sobrevida dos pacientes graves, clínicos e cirúrgicos. O  sistema conta com cerca de 
32 variáveis (40). Posteriormente o APACHE foi aperfeiçoado, pelo seu criador, teve 
suas variáveis reduzidas para 12 e passou a ser chamado APACHE II (41).

Já existe no momento, o sistema denominado APACHE III, porém este exige dados 
computadorizados, e não será abordado na presente pesquisa.

O APACHE II, motivo deste estudo, é composto pelas seguintes variáveis: 
temperatura, freqüência cardíaca, pressão arterial, freqüência respiratória, pressão do 
oxigênio arterial, sódio, potássio e creatinina séricos, volume globular (hematócrito), 
contagem de leucócitos, bicarbonato e pH sangüíneo. Além destas variáveis, contribuem 
ainda para o escore : a escala de Glasgow, que avalia o grau de coma; a presença de 
doenças crônicas, como : doenças hepáticas que cursam com cirrose ou hipertensão



portal e eventual sangramento alto do trato digestivo; doenças cardiovasculares como 
insuficiência cardíaca grau IV da New York Heart Association; doenças respiratórias, 
como doença pulmonar obstrutiva crônica; doenças renais, que determinam 
insuficiência renal crônica, com necessidade de diálise; e as doenças imunológicas 
que determinam uma imunossupressão, como AIDS, ou por drogas imunopressoras.

A idade influência os escores, bem como, o fato dos pacientes terem sido 
submetidos a um procedimento cirúrgico de grande porte. Os autores validaram o 
escore em diferentes estudos e ensaios clínicos (24, 28, 42-47).

É possível concluir, então, que os índices de escore podem ser utilizados em 
estudos clínicos para mostrar a existência da relação entre a severidade das doenças, 
as unidades de cuidados intensivos e a sobrevida. Pois, se houver um aumento global 
na terapêutica, existe uma probabilidade maior de morte. Ou ao contrário, se houver 
uma diminuição na terapia global há maior possibilidade de sobreviver (24).

Deste modo, uma maior necessidade no uso de medicamentos, pode significar 
uma severidade, também maior, da doença.

A observação da relação entre a severidade das doenças, as unidades de cuidados 
intensivos e a sobrevida precisava de uma validade estatística. Foi elaborada uma 
análise da medida desta severidade e se fez um estudo estatístico dos achados (28, 30, 
31). Assim, à medida que os autores do APACHE II buscavam validar os seus achados, 
o assunto foi se tornando palpitante e outros autores tentaram reproduzir os resultados 
obtidos em situações clínicas e cirúrgicas diversas. Em 1986, o editorial da Revista 
Lancet (1: 478-9) comenta o uso do APACHE II em pacientes com nutrição parenteral 
(46).

Sucessivas pesquisas são feitas para se avaliar a perspectiva de aplicação do índice 
APACHE II o que sugere uma grande importância para o escore. (38, 47, 49).

Ao ser avaliado, e receber um escore, o doente passa a ter um prognóstico mais 
monitorizado, o que permite um controle de qualidade do atendimento médico na 
unidade de tratamento intensivo, bem como pode comparar o atendimento com 
realizados em outros centros. E mais, pode-se ainda estabelecer tratamentos comuns 
em pacientes com a mesma doença e mesmo escore (43-45).

O sistema APACHE II foi também usado em outras situações clínicas ou cirúrgicas 
tais como : pacientes com medula óssea megaloblástica (50), doença respiratória do 
idoso (51), infecção cirúrgica e sepsis abdominal (52-54, 60), pancreatite (55),



hemorragia gastro intestinal (56), doenças hematológicas (57), infarto agudo do 
miocárdio (58) e pacientes em nutrição parenteral (59). A idéia de comparar a 
qualidade do atendimento entre diversos centros, também tem sido um bom motivo 
para se aplicar um índice na avaliação clínica. Isto é demonstrado em alguns estudos 
que comparam o atendimento nas UTIs americanas com as francesas (43), ou as 
americanas com as da Nova Zelândia (45, 60, 61).



3. CASUÍSTICA E MÉTODOS

Foram estudados 320 pacientes internados consecutivamente no Serviço de 
Emergência Central do Hospital de Clínicas, no período compreendido entre janeiro 
e dezembro de 1991. A opção metodológica foi a de um estudo de coorte. A idade 
variou de 14 a 102 anos e as doenças mais frequentemente atendidas foram: 
insuficiência cardíaca, insuficiência renal, hemorragia digestiva, acidente vascular 
encefálico, doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Os pacientes admitidos tiveram 
seus parâmetros fisiológicos anotados na admissão, receberam o escore APACHE II, 
bem como a estimativa de mortalidade. O acompanhamento se deu até o evento final, 
morte ou alta hospitalar, com o mesmo escore, já que não houve correções diárias da 
pontuação. Do número inicial, 20 foram transferidos para outros hospitais, dos quais 
não se soube o evento final e foram excluídos; 25 foram excluídos por terem dados 
incompletos para o cálculo do escore. Foram então, analisados 275 pacientes, que 
passaram a compor o grupo de estudo. Destes, 48 morreram, dos quais 23 eram 
mulheres e 25 homens.

A avaliação do prognóstico pode ser, ainda, influenciada por fatores internos ou 
externos aos pacientes. Os fatores externos que podem influenciar a análise são : a 
coleta dedados pelos interrogadores eo tipo de doença. Os fatores internos relacionam- 
se ao próprio doente, sua idade e a sua capacidade de resposta diante da "agressão" da 
doença.

O  sistema de escore APACHE II (41) é constituído pelas seguintes variáveis 
fisiológicas: pressão arterial, freqüência cardíaca, temperatura, freqüência respiratória, 
pH sangüíneo, pressão arterial do oxigênio, sódio, potássio e creatinina séricos, 
hematócrito, número de leucócitos, bicarbonato. Se o paciente estiver em coma 
receberá o índice estabelecido pela escala de Glasgow. As variáveis fisiológicas acima 
descritas variam de zero a quatro pontos. Contribuiem, ainda, para a pontuação:

(1) - a idade do doente, da seguinte maneira :

• até 44 anos : zero pontos,
• de 45 a 54 : dois pontos,
• de 55 a 64 : três pontos,
• 65 a 74 : cinco pontos,
• igual ou acima de 75 anos : seis pontos.



(2) - a presença de doenças crônicas como : cirrose hepática, insuficiência 
cardíaca grau IV, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal crônica com 
necessidade de diálise, o comprometimento do sistema imune (ou por doenças como 
AIDS, ou drogas imunossupressoras), recebem 5 pontos.

(3) - aos doentes potencialmente cirúrgicos soma-se dois pontos.
Ao escore obtido corresponde uma provável estimativa de óbito:

• 0 a 4 pontos : 5%
• 5 a 9 pontos : 7%
• 10 a 14 pontos : 15%
• 15 a 19 pontos : 25%
• 20 a 24 pontos : 45%
• 25 a 29 pontos : 50%
• 30 a 34 pontos : 70%
• acima de 35 pontos : 80%

Os pacientes submetidos a cirurgia, além dos 2 pontos adicionais prévios, têm 
uma estimativa de óbito distinta:

• 0 a 4 pontos : 1 %
• 5 a 9 pontos : 7%
• 15 a 19 pontos : 12%
• 20 a 24 pontos : 30%
• 25 a 29 pontos : 35%
• 30 a 34 pontos : 70%
• acima de 35 pontos : 85% 
de estimativa de óbito.

Como exemplo de cálculo do escore APACHE II, apresenta-se um caso :
- Paciente com 75 anos, com insuficiência cardíaca e diabete é atendido. A 

somatória das variáveis fisiológicas foi de 15, a idade acrescentou 06 pontos, e a 
presença de Insuficiência Cardíaca mais 05 pontos. Total do escore APACHE ll=26, 
indicando uma estimativa de óbito=50%.

Como foi referido, o APACHE II originalmente descrito tem uma tradução 
estimada do risco de óbito para as 24 horas iniciais (41). Neste estudo, este risco de



óbito foi calculado na admissão, porém sem um prazo pré-definido, sendo o doente 
acompanhado até a evolução final (alta ou óbito), com o mesmo escore. Calculou-se, 
então a especificidade, a sensibilidade do escore obtido, bem como, sua acurácia 
positiva e negativa para as porcentagens de 25, 50 e 70%, que foram escolhidas 
aleatoriamente para se tentar caracterizar uma possível "zona de viragem", na qual o 
índice fosse mais fiel.

Uma vez que o estabelecimento dessas supostas "zonas de viragem" neste 
trabalho é arbitrário e não encontrado na literatura, consideramos um exemplo 
hipotético:

- um paciente cujo escore do índice APACHE II foi de 24 pontos determinou uma 
mortalidade de 30%. Em termos absolutos de valorização do índice, isto significa que 
o paciente em questão tem 30% de "chance" de morrer durante o internamento em 
questão. Adotadas as "zonas de viragem", arbitrariamente estabelecidas para este 
trabalho teríamos:

• Para a viragem de 25%: como o resultado alcançado está acima deste valor, é 
de se considerar como evolução provável para o paciente a morte. Assim, se o presente 
internamento culminar com o óbito, o índice será considerado verdadeiro positivo 
(previu morte e o doente morreu), se o paciente tiver alta, o índice será interpretado 
como falso positivo ( previu a morte e a mesma não ocorreu).

• Já para as viragens de 50% e 70%, o valor encontrado de 30% levaria a se supor 
que o paciente iria sobreviver, uma vez que só seria prevista a morte para pacientes cuja 
porcentagem do APACHE II fosse superior àquela estabelecida como "viragem". 
Portanto, para aquelas viragens o índice seria considerado negativo ( no sentido de que 
não previu a morte). Assim, seo paciente em questão morrer no presente internamento, 
o teste será considerado falso negativo, sendo verdadeiro negativo se o paciente 
sobreviver.

Deste modo, o que se pretende no presente trabalho é caracterizar se a 
confiabilidade do APACHE II aumenta, diminui ou não é afetada quando se estratificam 
os pacientes considerados em grupos de "baixa", "média" e "alta" severidade de doença, 
a partir da obtenção de valores "baixos", "médios" e "altos" para o APACHE II (25, 50, 
70% respectivamente). Há que se ressaltar que esta caracterização, é como já foi 
mencionado, arbitrária e não necessariamente relacionada com a mortalidade isolada 
de cada doença segundo os critérios epidemiológicos usuais. Por exemplo : Um



paciente com amigdalite que teria apresentado choque anafilático após o uso de 
Penicilina Benzatina com insuficiência ventilatória, seguida de parada cardíaca e 
encefalopatia hipóxica pós-reani mação. Neste caso hipotético a estimativa de óbito 
pela amigdalite isolada, seria muito baixa; no entanto, em virtude das complicações 
apresentadas, o APACHE II teria um escore alto, mais condizente com a realidade deste 
caso específico.

A sensibilidade de um exame complementar é analisada da seguinte maneira :
- Se o paciente tem a doença o exame é positivo?
Este conceito foi transferido para este estudo:
- Se o paciente tem risco de morrer o escore é alto?
Ela é calculada pelo número dos casos que morreram e o índice foi alto, dividido 

pela somatória de todos os casos que morreram (índice alto ou baixo).
Já a especificidade analisa :
- Se o paciente não tem chance de morrer o índice é baixo?
Calcula-se a especificidade do seguinte modo :
É o número de todos os casos que não morreram e o índice foi baixo, dividido pela 

somatória de todos os casos que não morreram ( índice baixo ou alto) (62). Ao final, 
obteve-se um número de casos verdadeiro positivo ( índice alto, prevê morte e o 
paciente morreu); falso positivo ( índice alto, prevê morte e o doente não morreu ); 
verdadeiros negativos ( índice baixo, não morte e não morreu ) e falsos negativos ( 
índice baixo, não morte e o doente morreu). Este número foi calculado para cada uma 
das "zonas de viragens" escolhidas. Ainda para cada uma das delas calculou-se a 
acurácia positiva e negativa. A acurácia é a proporção de todos os resultados corretos 
dos testes tanto os negativos quanto os positivos e também é chamada de valor preditivo 
positivo e preditivo negativo. Para o presente estudo foi atribuído que o valor preditivo 
positivo é a probabilidade de morrer se o índice previu a morte. O valor preditivo 
negativo foi dado como a probabilidade do indíviduo não morrer, se o APACHE II 
sugerisse não morte.

O  paciente ao ser admitido, e avaliado clinicamente, tinha os seus dados vitais 
anotados, e recebia um escore APACHE II e a estimativa de morte. Era então, seguido 
até o evento final com o mesmo escore. Os exames hematológicos, foram feitos no 
Laboratório Central do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, no 
aparelho Counter P890; os exames de bioquímica foram feitos no mesmo laboratório 
por automação Cobas-Thira, e a gasometria no gasómetro " \ l " bem como, o sódio e 
o potássio. Os diagnósticos das doenças foram feitos pelos padrões conhecidos



internacionalmente.
Após o acompanhamento, então avaliava-se o evento :
- se o doente havia falecido ou se teve alta hospitalar, e por quantos dias durou 

a internação. Comparava-se o evento final com a previsão do índice ( o doente morreu 
ou não? Em quantos dias?).

O preparo estatístico utilizado foi o %2 (qui-quadrado) que foi empregado nas 
comparações: APACHE II com 25% e com 70%. A estimativa de 25% foi comparada 
com a de 70%, e a de 50 com a de 70%. O APACHE II, considerado globalmente, teve 
a sua viragem estabelecida em 50%. A metodologia aplicada a este estudo foi o teste 
de acurácia positiva e negativa, sensibilidade e especificidade. Para calcular-se a 
especificidade e a sensibilidade foi necessário calcular a prevalência. Para análise 
estatística comparou-se os valores verdadeiros e falsos (positivos e negativos), entre as 
diversas classificações. O teste qui-quadrado foi aplicado com fator do correção de 
continuidade nas comparações com o número de casos menor que 40 e com nível de 
significância menor ou igual a 0,05. A probabilidade exata de Fischer foi usada nas 
comparações com número total menor que 20.



4. RESULTADOS

O APACHE II, envolvendo a viragem de 50%, foi verdadeiro positivo em 6 casos, 
falso positivo em seis, verdadeiro negativo em 221 e falso negativo em 42. O estudo 
de 25% foi verdadeiro positivo em 26 casos, falso positivo em 92, verdadeiro negativo 
em 135 e falso negativo em 22. Por sua vez, no estudo de 70%, 01 caso foi verdadeiro 
positivo, 01 caso foi falso positivo, 226 verdadeiro negativo e 47 falsos negativo, 
conforme Tabela 01.

FREQÜÊNCIA DOS VALORES VERDADEIROS E FALSOS DENOMINADOS COMO POSITIVOS E 
NEGATIVOS SECUNDO AS CLASSIFICAÇÕES APACHE II NESTE ESTUDO.

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VP FR VN FN

APACHE 06 06 221 42 275

ESTUDO - 25% 26 92 135 22 275

ESTUDO - 70% 01 01 226 47 275
Tabela 01

Como se pode observar, a classificação que se diferenciou das demais foi a de 
estudo - 25%.

A acurácia positiva, de acordo com a Tabela 02, foi de 12,5% para o APACHE 
II, 54,17% para a "viragem" em 25% e de 2,08% para a "viragem" em 70%.

TESTE DE ACURÁCIA POSITIVA PARA AS DIVERSAS CLASSIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VP FN

APACHE 06 42 48

ESTUDO - 25% 26 22 48

ESTUDO - 70% 01 47 48
Tabela 02

APACHE: AP = 12,5%
ESTUDO - 25% : AP = 54,1 7%
ESTUDO - 70% : AP = 2,08%

Como maiores e menores acurácias positivas, 54,15% e 2,08%, ocorrem nas 
classificações estudo 25% e 70%, respectivamente.



A acurácia negativa, de acordo com a Tabela 03, foi de 97,36% para o APACHE 
II, 59,47% para a "viragem" em 25% e de 99,60% para a "viragem" em 70%.

TABELA DE ACURÁCIA NEGATIVA PARA AS DIVERSAS CLASSIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VN FP

APACHE 221 06 227

ESTUDO - 25% 135 92 227

ESTUDO - 70% 226 01 227

Tabela 03
APACHE : AN = 97,36%
ESTUDO - 25% : AN = 59,47%
ESTUDO - 70% : AN = 99,60%

A Menor acurácia negativa, 59,47%, ocorreu na classificação estudo - 25%.

O APACHE II teve uma sensibilidade de 50%. O estudo em 25%, 22,03%, e o 
estudo em 70%, 50%, como veremos na Tabela 04.

TESTE DE SENSIBILIDADE PARA AS DIVERSAS CLASSIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VN FP

APACHE 06 06 12

ESTUDO - 25% 26 92 118

ESTUDO - 70% 01 01 02
Tabela 04

A PA C H E: S = 50%
ESTUDO - 25% : S = 22,03% 
ESTUDO - 70% : S = 50%

E também, a menor sensibilidade, 22,03%, ocorreu na classificação estudo - 25%.



A especificidade do APACHE II foi de 84,03%, de 85,99% para a "viragem" em 
25% e 82,78% para a "viragem" em 70%, conforme a Tabela 05.

TESTE DE ESPECIFICIDADE PARA AS DIVERSAS CLASSIFICAÇÕES

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VN FN

APACHE 221 42 263

ESTUDO - 25% 135 22 157

ESTUDO - 70% 226 47 273

Tabela 05
APACHE : E = 84,03%
ESTUDO - 25% : E = 85,99%
ESTUDO - 70% : S = 82,78%

Não houve grande variação em relação à especificidade, quando comparados as 
diversas classificações.

A diferença foi significativa entre os valores verdadeiro positivo e falso negativo
entre, APACHE II e o estudo 25% ( x2 = 16, 922, p= 0,0001). Vide Tabela 06

TESTE x2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO POSITIVO E FALSO NEGATIVO NAS 
_________________ CLASSIFICAÇÕES APACHE E ESTUDO - 25%__________________

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VP FN

APACHE 06 42 48

ESTUDO - 25% 26 22 48

TOTAL 32 64 96

Tabela 06
X 2= 16,922
p = 0,0001 
g.1. = 1

É significativa a diferença entre os valores verdadeiro positivo e falso negativo nas 
classificações APACHE e estudo - 25%.



Sem significância, também foi a diferença do APACHE II e o estudo 70% 
( x2= 2,465 p= 0,1164) para os valores verdadeiro positivo e falso negativo no estudo 
de 50% como podemos observar na Tabela 07.

TESTE x2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO POSITIVO E FALSO NEGATIVO NAS 
______________  CLASSIFICAÇÕES APACHE E ESTUDO - 70%___________________

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VP FN

APACHE 06 43 48

ESTUDO - 70% 01 47 48

TOTAL 07 89 96
Tabela 07

X2= 2,465 
p = 0,1164 

g.1. = 1

Não é significativa a diferença entre os valores verdadeiro positivo efalso negativo 
nas classificações APACHE e estudo - 70%.

Para os valores verdadeiro positivo e falso negativo, no estudo 25 e 70%, a 
diferença foi significativa ( %2= 29,681 p= 0,0001 ). Vide Tabela 08.

TESTE X2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO POSITIVO E FALSO NEGATIVO NAS 
CLASSIFICAÇÕES APACHE E ESTUDO - 25% E 70%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VP FN

ESTUDO - 25% 26 22 48

ESTUDO - 70% 01 47 48

TOTAL 27 69 96
Tabela 08

X2= 29,681
p = 0,0001 
g.1. = 1

A diferença é significativa entre os valores verdadeiro positivo efalso negativo nas 
classificações estudo - 25% e 70%.



É significativa a diferença entre os valores, verdadeiro negativo e falso positivo 
entre o APACHE e o estudo 25% ( %2= 94,019 p= 0,0001 ). Não é também significativa 
a diferença para o APACHE e 70% ( %2 = 2,322 p= 0,1276 ). Houve diferença 
significativa entre, 25% e 70% ( x2= 109,534 p= 0,001 ). Conforme as Tabelas 9, 10 
e 11.

TESTE x2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO NEGATIVO E FALSO POSITIVO NAS
CLASSIFICAÇÕES E ESTUDO - 25%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VN FP

APACHE 221 06 227

ESTUDO - 25% 135 92 227

TOTAL 356 98 454

Tabela 09

X 2= 94,019
p = 0,0001 
g.1. = 1

É significativa a diferença entre os valores verdadeiro negativo e falso positivo nas 
classificações APACHE e estudo - 25% .

TESTE x2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO NEGATIVO E FALSO POSITIVO NAS 
________________________ CLASSIFICAÇÕES E ESTUDO - 25%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VN FP

APACHE 221 06 227

ESTUDO - 70% 226 01 227

TOTAL 447 07 454
Tabela 10

X 2= 2,322 
p = 0,1276
g.1. = 1

Não é significativa a diferença entre os valores verdadeiro negativo efalso positivo 
nas classificações APACHE e estudo - 70% .



TESTE x2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO NEGATIVO E FALSO POSITIVO NAS 
CLASSIFICAÇÕES E ESTUDO - 25% E 70%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VN FP

ESTUDO - 25% 135 92 227

ESTUDO - 70% 226 01 227

TOTAL 361 93 454
Tabela 11

X2=109,534
p = 0,0001 
g.1. = 1

A diferença é significativa entre os valores verdadei ro negativo e falso positivo nas 
classificações estudo - 25% e 70% .

O estudo estatístico mostrou que não existe diferença significativa entre os valores 
verdadeiro positivo e falso positivo entre APACHE e 25% ( %2= 3,207 p= 0,0733). Para 
APACHE e 70%, igualmente, não há diferença ( p= 0,7692 ). Para 25 e 70% não há 
diferença ( x2= 0,007 p= 0,9320 ). Como verificaremos nas Tabelas 12, 13 e 14.

TESTE X2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO POSITIVO E FALSO POSITIVO NAS 
_____________________ CLASSIFICAÇÕES E ESTUDO - 25%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VP FP

APACHE 06 06 12

ESTUDO - 25% 26 92 118

TOTAL 32 98 130
Tabela 12

X2= 3,207 
p = 0,0733 
g.1. = 1

Não existe diferença significativa entre os valores verdadeiro positivo e falso 
positivo nas classificações APACHE e estudo - 25%.



PROBABILIDADE EXATA DE FISHER ENTRE OS VALORES VERDADEIRO 
POSITIVO E FALSO POSITIVO NAS CLASSIFICAÇÕES E ESTUDO APACHE - 70%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VP FP

APACHE 06 06 12

ESTUDO - 70% 01 01 02

TOTAL 07 07 14
Tabela 13

p = 0,7692

Não existe diferença significativa entre os valores verdadeiro positivo e falso 
positivo nas classificações APACHE e estudo - 70%.

TESTE x2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO POSITIVO E FALSO POSITIVO NAS 
CLASSIFICAÇÕES E ESTUDO - 25% E 70%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VP FP

ESTUDO - 25% 26 92 118

ESTUDO - 70% 01 01 02

TOTAL 27 93 120

Tabela 14

X2= 0,007 
p = 0,9329
g.1. = 1

Não é significativa a diferença entre os valores verdadeiro positivo efalso positivo 
nas classificações e estudo - 25% e 70% .



Por sua vez, os valores verdadeiro negativo e falso negativo, para APACHE e 
25%, as diferenças foram sem significância ( x2= 0,16 p= 0,6895 ). Para o APACHE e 
70% também sem significância ( x2= 0,074 p= 0,7859 ). Para 25 e 70%, não houve 
diferença significativa ( x2= 0,54 p= 0,4624 ). Conforme as Tabelas 15, 16 e 17.

TESTE x2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO NEGATIVO E FALSO NEGATIVO NAS 
CLASSIFICAÇÕES APACHE E ESTUDO - 25%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VN FN

APACHE 221 42 263

ESTUDO - 25% 135 22 420

Tabela 15

X2 = 0,16

p = 0,6895 
g.1. = 1

Não existe diferença significativa entre os valores verdadeiro negativo e falso 
negativo nas classificações APACHE e estudo - 25% .

TESTE x2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO NEGATIVO E FALSO NEGATIVO NAS 
CLASSIFICAÇÕES APACHE E ESTUDO - 70%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VN FN

APACHE 221 42 263

ESTUDO - 70% 226 47 273

TOTAL 447 89 536

Tabela 16

X2= 0,074 
p = 0,7859
g.1. = 1

A diferença entre os valores verdadeiro negativo efalso negativo nas classificações 
APACHE e estudo - 70% não é significativa.



TESTE x2 ENTRE OS VALORES VERDADEIRO NEGATIVO E FALSO NEGATIVO NAS
CLASSIFICAÇÕES 25% E 70%

CLASSIFICAÇÕES VALORES TOTAL

VN FN

ESTUDO - 25% 135 22 157

ESTUDO - 70% 226 47 273

TOTAL 361 69 430
Tabela 17

X2 = 0,54 
p = 0,4624
g.1. = 1

A diferença não é significativa entre os valores verdadeiro negativo e falso 
negativo nas classificações estudo - 25% e 70% .

QUADRO N 9 01 - QUADRO SINÓPTICO DOS RESULTADOS

A C U R Á C I A

VP FP VN FN SENSIBILIDADE % ESPECIFICIDADE % POSITIVA % NEGATIVA %

25% 26 92 135 22 22,03 85,49 85,99 59,47

50% 6 6 221 42 5 84,03 84,03 97,36

70% 1 1 226 47 5 82,78 82,78 99,6



Os casos verdadeiros positivos estão descritos no quadro abaixo:

QUADRO N 2 02 - CASOS VERDADEIROS POSITIVOS EM RELAÇÃO AO APACHE II
(ESTUDO EM 50%)

caso nQ sexo idade diagnóstico Apache da Admissão Estimativa Óbito

28 M 66 Ins.Renal Crônica + DPOC 29 50% 01

36 F 53 Diabetes M. HAS + ICC 25 50% 01

99 F 65 Cetoacidose diabética 29 50% 01

147 F 77 Hanseniase + ICC 31 70% 07

236 M 60 DPOC 27 50% 14

314 F 88 ICC + Broncopneumonia 25 50% 03

Entre os casos verdadeiro positivo, os números 147 e 236, tiveram, alto escore e 
a morte não ocorreu nos primeiros dias de internação. (Vide quadro acima).

Os casos falsos negativos compõem o quadro 03, na página seguinte.



QUADRO N 2 03 - CASOS FALSOS NEGATIVOS EM RELAÇÃO AO APACHE II
(ESTUDO EM 50%)

Caso n9 Sexo Idade Diagnóstico Apache da Admissão Estimativa % Óbito

01 M 65 Broncopneumonia + 
sequela de AVC 17 25 10

03 M 85 Confusão mental 14 15 02

07 M 42 Hipertensão Aorta + 
H.D.A. 19 25 11

09 F 83 Broncopneumonia+ ICC 14 15 03

11 F 83 Coma 13 15 04

12 M 46 Cirrose hepática 20 40 04

15 F 58 Sepsis por 
Broncopneumonia 22 40 13

38 M 56 Trombose Venosa 
Profunda 22 40 03

48 M 49 DM tipo II Descomp. 16 25 03

50 F 86 Sepsis por pneumonia 20 40 01

56 M 65 Insuf. Renal Crônica + 
Diarréia 24 40 21

60 M 53 H.D.A 05 07 04

74 F 49 Sepsis por pneumonia 20 40 7

81 F 67 Sepsis por pneumonia 21 40 5

88 F 22 Aplasia de Medula e 
Sepsis 10 15 29

93 F 64 Estado Confusional 10 15 16

125 F 60 ICC 16 25 01

130 F 60 AVC 11 15 28

143 M 62 ICC 17 25 01

161 F 63 AVC 10 15 04

162 M 53 Neoplasia de Pulmão 6 7 2

169 M 26 Pneumonia Intersticial 14 15 24

171 F 30 AVC 05 07 10

188 F 45 Choque Cardiogênico 11 15 04



Continuação Quadro 03...

189 M 49 Abscesso Cerebral por 
Tuberculose 10 15 26

190 F 102 Choque Cardiogênico 24 40 2

196 M 51 Seqüela de AVC + 
Broncopneumonia 14 15 05

206 M 20
Doença de Wilson +
Encefalopatia
Metabólica

13 15 01

222 M 60 ICC 16 25 02

225 M 62 Seqüela de AVC + 
Broncopneumonia 06 07 05

230 F 85 Hemor. Sub-Aracnoidea 21 40 01

235 M 33 HDA + Pneumonia 
Hipertensão Porta 21 40 90

256 M 59 Abcesso Pulmonar 16 25 05

258 F 63 Insuf. Aort + Isq. 
Mesent. + Broncop. 15 25 10

279 M 47 Hipertensão Porta Sepsis 
não determ. 13 15 37

294 F 80 AVC 17 25 03

296 F 56 AVC 14 15 02

297 M 59 AVC 14 15 28

303 M 91 AVC + Pneumonia 14 15 28

304 M 38 Aneurisma de Art. 
Cereb. 11 15 07

306 F 66 Aneurisma de Art. Com. 
Ant. 13 15 37

312 M 75 Diarréia Infecciosa + 
Choque 21 40 02

Por sua vez, entre os casos falso-negativos, também houve casos que o índice foi 
extremamente baixo, e os pacientes vieram a falecer em poucos dias, como os casos 
ne 60 e 162, por exemplo.



5. COMENTÁRIOS
5.1 ACURÁCIA POSITIVA E NEGATIVA, SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE

- Como entender a acurácia positiva?
Tomemos como exemplo 100 pacientes em que um determinado teste tinha dado 

quando positivo (62).
Os resultados do presente trabalho mostraram uma acurácia positiva para o 

APACHE II de 12,5%, significando que se considerarmos que o teste busca obter a 
probabilidade de morte, apenas 12,5% dos que deveriam morrer foram detectados 
pelo índice. Porém, após o estabelecimento de "viragens", observou-se que a acurácia 
positiva dos grupos aumentou, porém a sensibilidade do método diminuiu. Este achado 
poderia receber, talvez, duas explicações :

• Há casos em que embora o APACHE II inicial seja baixo, a evolução do paciente 
determina um prognóstico menos favorável, isto tem levado a crer que estudos mais 
recentesdeverão extender a aplicação do índice a prazos maiores que as 24 horas 
iniciais do internamento.

• O estabelecimento de viragem baixa (25%) permite que um maior número dos 
testes sejam considerados positivos, talvez possibilitando então maior risco de erro 
nesta faixa. Este raciocínio primário, talvez possa ser usado como explicação para o 
fato de termos encontrado 26 casos positivos na "viragem" de 25% contra apenas 01 
na "viragem" de 70%.

Para compreendermos a acurácia negativa, o raciocínio deve ser o oposto : é o 
número de pessoas com teste negativo que não tiveram o que se procurava (morte) (62).

O presente trabalho revelou uma acurácia negativa de 97,36% para o APACHE 
II global. O que significa considerar que dos pacientes que não deveriam morrer, 
97,36% de fato não morreram. Para a viragem de 25%, este valor cai para 59,47%, ou 
seja, dos 227 pacientes com 25% de estimativa de óbito, 59,47% não morreram.

Disso pode-se concluir que o APACHE II quando baixo, tem pouca capacidade 
de prever a sobrevida do paciente, devendo ser encarado com reserva neste aspecto. 
Isto seria explicado pelo grande número de fatores intervenientes e complicações que 
podem afetar a evolução tardia do paciente, após a coleta de dados para se estabelecer 
o escore inicial.



A sensibilidade para este estudo, que avaliou se o paciente tem risco de morte, 
e o índice era alto, foi de 50% para o APACHE e praticamente não variou para a 
porcentagem de 70%. Foi pequena para a viragem de 25% (22,03%), entretanto. A 
impressão que a sensibilidade de 22,03% para a viragem de 25% é baixa.

A especificidade, que avalia a chance de óbito se o índice é "baixo" foi de 84,03%, 
(62). Para a especificidade teríamos que estimar a capacidade do APACHE em prever 
asobrevida (teste negativo) em um grupo de pacientes que não evoluiria à óbito. Variou 
de 82 a 85%. O que permite inferir que o índice como um todo apresenta uma 
especificidade constante para as diversas "zonas de viragem".

5.2 REFLEXÃO SOBRE OS RESULTADOS

Neste estudoo APACHE II, na zona de viragem de50%, obteve uma sensibilidade 
de 50% e uma especificidade de 84,03%. Isto dá a impressão que o APACHE II, nesta 
pesquisa, tem um caráter indicativo não só da severidade ou da gravidade da doença, 
mas também da sua repercussão sistêmica evolutiva. Se assim não fosse não seria 
possível explicar o porquê de pacientes com APACHE II "baixo", falecerem. Este fato 
pode ser explicado por ser o escore da admissão, apenas um referencial: escore alto, 
indica alto risco de óbito. Se for baixo, a pontuação deverá ser refeita, talvez, a cada 
24 horas, e, desta forma, o índice tenderá a ser mais fiel, quanto mais próximo do evento 
final (óbito ou alta). Assim, se o paciente estiver evoluindo mal, mais alto será o escore, 
e será tanto menor quanto mais próximo da alta hospitalar. A reaval iação periódica dos 
escores permitem muito provavelmente, um aprimoramento no prognóstico da 
evolução clínica, e uma avaliação dinâmica do prognóstico do paciente a cada dia, isto 
justifica prosseguir os estudos sobre o APACHE e outros índices prognósticos.

5.3 COMPARAÇÃO COM ESTUDOS PRÉVIOS

J.F. Bion acha que o poder do APACHE II é pobre em doenças agudas como 
cetoacidose diabética, uma vez que o distúrbio metabólico pode ser rapidamente 
corrigido (37). Nesta afirmação vale a observação que a idade é um fator importante, 
uma vez que a capacidade de resposta do indivíduo, já não é tão precisa. Foi o que 
ocorreu com o caso nQ 99, uma senhora de 65 anos que foi admitida em cetoacidose



diabética. O escore foi 29 com estimativa de óbito de 50% e que faleceu no mesmo 
dia admissão. Aparentemente, o óbito não deveria ocorrer, pois a paciente não tinha 
outras doenças. No entretanto era grave o distúrbio metaból ico: pH=6,94, bicarbonato 
de 3,1 mEq/l e o potássio de 6,0 mEq/l.

R.W.S, Chang e S. Jacobs, (63,64) validaram o APACHE II no estudo que tentou 
identificar os pacientes que se beneficiaram da Nutrição Parenteral Total. Na admissão, 
os pacientes tiveram um escore que determinou o nível do risco de morte. Para o nível 
de risco 50%, a sensibilidade foi 53,6% e a especificidade de 95,5%. O  nosso estudo 
teve a especificidade de 84,09%, a sensibilidade de 54,54%. Para o nível 70%, a 
especificidade foi de 99,4% contra 82,78% do presente; e a sensibilidade de 25% 
contra 50%. A diferença talvez seja relacionada ao tipo de doente. Os pacientes do 
estudo de Chang, tinham em 43% trauma abdominal e 42% doenças crônicas. O nosso 
estudo não tinha trauma.

Mark, H. Johnson (57) usou o APACHE II para avaliar o prognóstico de pacientes 
com granulocitopenia e doenças hematológicas malignas, e encontrou uma diferença 
entre o escore dos doentes que sobreviveram, daqueles que morreram. Entretanto ele 
acha que o APACHE II, não pode ser usado como um escore para realizar a predição 
individual de morte. Este fato se deve ao baixo escore recebido na admissão. 
Igualmente ao nosso estudo, a medição do APACHE II não foi seriada. Acredito que se 
assim o fosse, os achados de Johnson, talvez seriam diferentes. O  nosso único caso foi 
o número 88, de uma moça com 22a, portadora de aplasia de medula óssea com sepsis. 
O APACHE II foi 10, a estimativa 15%, e o óbito ocorreu em 29 dias. O que reforça o 
nosso ponto de vista, já que o escore atribuído foi o da admissão e não foi seriado. Um 
outro estudo de R.W.S. Chang (45) (18), faz a medida diária do Apache e das 34 mortes, 
16 foram identificadas corretamente.

A teoria do aumento do escore e o aumento da mortalidade também foi avaliada 
por Bohnen (60). As complicações que podem ocorrer durante a internação, provavel
mente tem o poder de alterar o APACHE II. Esta posição é aceita por A.J. Fedulb (48), 
também.

Em seu estudo, Hopebl (59), acha que o APACHE II não é um bom índice como 
preditor de mortalidade em pacientes que estão recebendo nutrição parenteral total. 
Esta posição pode ser devido ao fato do APACHE II não ser preciso para se identificar 
o momento de se parar ou não, com ela.



Brannen (39) faz uma comparação entre o julgamento clínico e o APACHE II, e 
sugere que a avaliação clínica é melhor que o índice. Esta afirmação deve ser analisada 
com muito cuidado, uma vez que o próprio autor expõe as sua limitações.

O APACHE II é um bom escore para o monitoramento de Pancreatite, foi o que 
demonstrou M. Larvin (55) em seu estudo, com 290 casos de crise.

Na hemorragia gastrointestinal, o APACHE II tem um bom valor. M. Schnein (56) 
fez a validação em seu estudo. Em nosso estudo, encontramos 3 casos com hemorragia 
digestiva alta. Caso nQ 07 APACHE=19, estimativa=25%, e que foi à óbito em 11 dias; 
caso nQ 60, APACHE=5, estimativa=7%, óbito em 04 dias e caso ns 235, Apache=21, 
estimativa=40% e óbito em 09 dias. Apesar da baixa estimativa de óbito, o caso ns 60 
fez uma hemorragia maciça, que foi a causa do êxito letal.

J.F.R. Hernandes (65), para a estimativa de 50% obteve um valor preditivo positivo 
de 83,3%, preditivo negativo de 88,6%, sensibilidade 42,9% e a especificidade de 
98,1%. A pequena diferença numérica talvez seja devido a análise estatística. 
Enquanto Hernandez utilizou "t" Student, nós utilizamos o x2( qui-quadrado) que é o 
mais poderoso dos testes não paramétricos.

Em seu estudo original Knaus (41) obteve os seguintes resultados:
• Para a estimativa de 50% de óbito : sensibilidade : 47,06%, 
especificidade : 94,9%, preditivo positivo : 69,6%, preditivo negativo : 87,9%.
• Para a estimativa de 70% : a sensibilidade foi de : 29,3%, a 
especificidade : 98,4%, o valor preditivo : 82,2 e o preditivo negativo : 85%, 
No presente trabalho:
• Para a estimativa de 50% a sensibilidade foi de 54,54%, e a especificidade 
82,78,
o valor preditivo foi de 12,5% e o negativo : 97,80%.
• Para a estimativa de 70% a sensibilidade foi de 50%, a especificidade foi 
de : 82,78%, o valor preditivo foi de 2,08%, e acurácia negativa foi de 
99,60%.
A diferença pode ser devido ao número de casos estudados.



6. CONCLUSÕES

Os índices prognósticos parecem tender a ocupar um importante papel na 
avaliação de doentes graves, não só na admissão, mas também durante a evolução 
diária. Entretanto, o julgamento clínico do médico não deve ser deixado de lado. Os 
escores se tornam possíveis norteadores da terapêutica e passam a incrementar a 
avaliação clínica, e diminuir as dificuldades para as tomadas de decisão.

O presente estudo contribuiu para mostrar que as dificuldades existentes na 
avaliação de pacientes graves são verdadeiras e concluiu que :

1 - 0  sistema de escore APACHE II é um índice prognóstico útil. Parte das 
limitações observadas são relacionadas à avaliação realizada apenas na admissão do 
paciente. Se a internação se prolongar o escore deveria ser mais fiel se repetido 
periodicamente.

2 - A determinação de "zonas de viragem" mostrou um valor relativo. Em níveis 
inferiores há maior acurácia positiva e especificidade, porém menor sensibilidade. Nos 
níveis superiores aumenta a sensibilidade, porém reduz-se significativamente a 
acurácia positiva.

3 - A "zona de viragem" em 50% revelou adequados índices de sensibilidade 
(50%) e especificidade (84,3%), mostrando-se a preferível para a aplicação prática.
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