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Probabilidades em Biomedicina: Uma Aplicação da Regra de Bayes 
 

Introdução  
 

Os seguintes parágrafos foram retirados do artigo Uncertainty and Decisions in 

Medical Informatics, de P. Szolovitz, publicado em Methods of Information in 

Medicine, Vol. 34, pp 111-121, 1995: 
 

“A incerteza é o fato central, crítico, do raciocínio médico. Os pacientes não 

conseguem descrever exatamente o que aconteceu com eles ou como eles se sentem, 

os médicos e enfermeiros não conseguem contar exatamente o que eles observam, os 

resultados dos exames laboratoriais têm sempre algum grau de erro, os fisiologistas 

não entendem precisamente como o corpo humano funciona, os pesquisadores na 

área médica não conseguem caracterizar precisamente como as doenças alteram o 

funcionamento normal do corpo, os farmacologistas não entendem completamente os 

mecanismos responsáveis pelo efeito das drogas, e ninguém sabe determinar 

precisamente o prognóstico para um paciente”. 
 

“Apesar disso, somos obrigados a tomar decisões importantes, mesmo críticas, sobre 

testes e tratamentos e, mesmo que tenhamos incerteza sobre as bases dessas decisões, 

as decisões tomadas devem ser definitivas. O paciente deve decidir se vai se submeter 

a um tratamento cirúrgico recomendado, apesar das dúvidas existentes sobre a sua 

real necessidade; o médico deve decidir qual teste será realizado a seguir, apesar do 

conflito sobre qual seria o mais apropriado. As pessoas de fato ficam, em geral, 

desconfortáveis ao tomar decisões sobre assuntos em que elas entendem os 

argumentos que mostram que existe incerteza, e elas buscam maneiras de aliviar tais 

incertezas. Em medicina, por exemplo, uma abordagem típica é temporizar: adiar a 

tomada da decisão final na esperança de que novas informações apareçam de modo a 

tornar a decisão mais direta. Outra abordagem é obter novas informações com a 

realização de testes de menor risco e custo que possam ajudar na redução das 

incertezas nos casos mais críticos”. 
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A prática biomédica exige que se esteja constantemente tomando decisões. As 

tomadas de decisão são baseadas em dados, mas todos os dados têm uma certa 

parcela de imperfeição. O grau de imperfeição varia com o tipo de dado (resultado de 

um exame, história contada pelo paciente, possíveis causas de um diagnóstico etc). 

 

• Tipos de Imperfeição: 

§ Incertezas: um dado é incerto quando há dúvidas sobre a sua validade. Isto 

ocorre devido a dois fatores: (1) natureza aleatória do fenômeno gerador do 

dado (e.g. transmissão de características genéticas); e (2) limitações dos 

instrumentos ou dos observadores que produzem o dado. 

§ Imprecisões: um dado é impreciso quando algumas das suas características 

não podem ser descritas acuradamente. As imprecisões têm duas formas 

básicas: (1) valores aproximados de medidas; e (2) uso de termos vagos da 

linguagem natural (e.g. “temperatura alta” ou “ataques freqüentes”). 

§ Incompletudes: um conhecimento incompleto é aquele em que há falta de 

informação sobre algumas das variáveis, ou critérios, ou elementos de uma 

dada situação. As incompletudes aparecem por causa de defeitos na aquisição 

do conhecimento ou devido às exceções que ocorrem em relação a regras ou 

fatos gerais.  

 

O próprio linguajar médico está fortemente carregado de expressões que indicam 

esses tipos de imperfeição:  

 

“é provável que ...”; “existe uma grande chance de que ...”; “a possibilidade de 

que ... ocorra é pequena”; “acredito que ...”; etc. 

 

A maneira preferida de se representar conhecimento imperfeito sobre alguma coisa é 

com o uso de probabilidades.  
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Descrição de testes com o uso de probabilidades 
 

Uma maneira de se melhorar a estimativa da probabilidade de que um paciente tenha 

uma dada doença é com a realização de testes e exames (testes laboratoriais, exames 

de raios-x etc). Portanto, é importante estabelecer critérios para se determinar se o 

resultado de um teste é normal ou anormal. 

 

A maioria das medidas (testes) feitas em uma população gera variáveis contínuas que 

estão distribuídas de alguma maneira específica.  

 

Quando se aplica um teste a indivíduos normais e doentes, os valores do teste se 

distribuem de maneiras diferentes para as duas populações, com médias e desvios-

padrão diferentes, mas em geral existe uma sobreposição entre as duas distribuições. 

 

A figura abaixo mostra um exemplo disso para duas amostras de pessoas, uma de 

pessoas saudáveis e outra de pessoas doentes, em que o teste feito foi simplesmente 

medir a temperatura corporal das pessoas.  

Histograma das amostras de normais e doentes

36.00 41.4038.00 40.00

Temperatura (Celsius)
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Observe que não se pode dizer com certeza absoluta, com base no valor da 

temperatura, se uma pessoa é normal ou doente. Isto ocorre porque as distribuições 

descritas pelos dois histogramas se sobrepõem.  

 

Em geral, o valor de um teste é classificado como positivo (ou “anormal”) quando 

está acima de um valor de corte definido. Quando ele está abaixo desse valor de corte 

ele é considerado como negativo (“normal”). 

 

Muitos laboratórios clínicos definem como valor de corte o valor que está dois 

desvios-padrão acima da média para indivíduos normais. 

 

Um teste ideal é aquele em que não há sobreposição entre as distribuições de valores 

para as populações de indivíduos saudáveis e doentes. Quase nenhum teste satisfaz 

este critério. 

 

Nos testes reais existe sempre uma sobreposição entre as duas populações e qualquer 

que seja o valor de corte definido haverá sempre erros. Os dois tipos de erro são: 

classificar um indivíduo que não tem a doença como doente (quando o teste dá 

positivo para uma pessoa saudável) e classificar um indivíduo doente como sem 

doença (quando o teste dá negativo para uma pessoa doente). 

 

Os termos usados para denotar os casos possíveis são (veja a figura a seguir): 

 

- Verdadeiro Positivo (VP): o teste dá positivo para um paciente que de fato está 

doente; 

- Verdadeiro Negativo (VN): o teste dá negativo para um paciente que de fato 

não tem a doença; 

- Falso Positivo (FP): o teste dá positivo para um paciente que não tem a doença; 

- Falso Negativo (FN): o teste dá negativo para um paciente que tem a doença. 
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Variando-se o valor de corte (observe a figura acima) pode-se variar as quantidades 

de casos nessas quatro categorias. Escolhendo-se um valor de corte, pode-se fazer um 

resumo do desempenho do teste por uma tabela de contingência do tipo 2x2 (veja 

abaixo). 

 

Resultado do teste Com doença Sem doença Total 

Positivo VP FP VP + FP 

Negativo FN VN FN + VN 

Total VP + FN FP + VN N 

 

Usando uma tabela de contingência como a acima, pode-se definir duas variáveis que 

caracterizam o desempenho do teste como indicador da presença da doença: 

sensibilidade e especificidade. 

 

A sensibilidade de um teste é a probabilidade de que ele classifique corretamente um 

paciente doente, ou seja, é a probabilidade de que ele dê positivo para um paciente 

que tenha a doença. Em termos da notação usada para expressar probabilidades, a 

sensibilidade é dada por:  

p(teste positivo | com doença). 
 

Uma maneira de calcular a sensibilidade de um teste é pela sua fração verdadeiro-

positivo (FVP), que é a fração do número total de pacientes doentes para a qual o 

teste dá positivo: 
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FN  VP
VP

doentes pacientes de  totalnúmero
positivo  testecom doentes pacientes de númeroFVP

+
==  

 

A especificidade de um teste é a probabilidade de que ele classifique corretamente 

um paciente sem a doença, ou seja, é a probabilidade de que ele dê negativo para um 

paciente que não está com a doença. Em termos da notação usada para expressar 

probabilidades, a especificidade é dada por:  

p(teste negativo | sem doença). 
 

Uma maneira de calcular a especificidade de um teste é pela sua fração verdadeiro-

negativo (FVN), que é a fração do número total de pacientes sem a doença para a 

qual o teste dá negativo: 
 

FP  VN
VN

doença a sem pacientes de  totalnúmero
negativo  testecom doença a sem pacientes de númeroFVN

+
==  

 

Além dessas duas medidas, também se definem as frações falso-negativo e falso-

positivo: 

FN  VP
FN

doentes pacientes de  totalnúmero
negativo  testecom doentes pacientes de númeroFFN

+
==  

e 

FP  VN
FP

doença a sem pacientes de  totalnúmero
positivo  testecom doença a sem pacientes de númeroFFP

+
==  

 

Observe que FVP + FFN = 1 e FVN + FFP = 1. 

 

 

Exemplo: Um teste usado em doadores de sangue para detectar a presença de 

anticorpos para o vírus HIV é um imunoensaio enzimático denominado EIA. Para se 

avaliar o desempenho do EIA, aplicou-se o teste a 400 pacientes. Os resultados 

(hipotéticos) estão mostrados na tabela a seguir: 
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Resultado do teste EIA Anticorpo presente Anticorpo ausente Total 

EIA Positivo 98 3 101 

EIA Negativo 2 297 299 

Total 100 300 400 
 

 

Para determinar o desempenho do teste, calcula-se a sua sensibilidade e a sua 

especificidade. Usando as fórmulas definidas anteriormente: 

98,0
100
98

298
98

FN  VP
VPFVP  adesensibilid ==

+
=

+
==  

99,0
300
297

3297
297

FP  VN
VNFVN  dadeespecifici ==

+
=

+
==  

 

Isto quer dizer que de cada 100 pacientes com anticorpo para o HIV submetidos ao 

teste, 98 seriam detectados, mas 2 não e eles seriam erroneamente classificados como 

não portadores do vírus HIV. E de cada 100 pacientes sem anticorpo para o HIV 

submetidos ao teste, 99 teriam resultado negativo, mas 1 teria resultado positivo e ele 

seria erroneamente classificado como portador do vírus HIV.  
 

Quando se aplica um teste com a finalidade de se obter um diagnóstico, a questão de 

interesse é: Qual é a probabilidade de que o paciente tenha a doença que temos em 

mente dado que o resultado do teste deu positivo ou negativo? Estas probabilidades 

também podem ser obtidas a partir de uma tabela 2x2 como a dada acima.  

 

Define-se o valor preditivo positivo (VP+) de um teste para detectar uma dada 

doença como a probabilidade de que um paciente tenha a doença dado que o teste deu 

positivo para ele, ou seja,  

p(doente | teste positivo). 
 

Em termos dos valores dados na tabela do exemplo anterior:  

FP  VP
VP

positivo  testecom pacientes de  totalnúmero
doentes e positivo  testecom pacientes de númeroVP

+
==+ . 
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Igualmente, define-se o valor preditivo negativo (VP−) de um teste para detectar 

uma dada doença como a probabilidade de que um paciente não tenha a doença dado 

que o teste deu negativo para ele: 

p(sem doença | teste negativo). 
 

Em termos dos valores dados na tabela do exemplo anterior:  

 

FN  VN
VN

negativo  testecom pacientes de  totalnúmero
doença sem e negativo  testecom pacientes de númeroVP

+
==− . 

 

Substituindo nestas expressões os números do exemplo dado, temos: 

97,0
101
98

398
98

FP  VP
VPVP ==

+
=

+
=+  

e 

99,0
299
297

2297
297

FN  VN
VNVP- ==

+
=

+
= . 

 

Isto quer dizer que de cada 100 pacientes com teste positivo 97 seriam de fato HIV-

positivos, e que de cada 100 pacientes com teste negativo 99 seriam de fato HIV-

negativos. 

 

É importante enfatizar a diferença entre o VP+ de um teste e a sua sensibilidade:  

- a sensibilidade do teste é a fração dos casos com certeza de doença para a 

qual o teste dá positivo (o que se coloca no denominador é o número total 

de pessoas com doença); 

- o valor preditivo positivo (VP+) do teste é a fração dos casos com teste 

positivo que de fato são de pacientes com a doença (o que se coloca no 

denominador é o número total de pessoas com teste positivo).   

 

A sensibilidade e a especificidade não são características de um teste por si só, mas 

de um teste e de um critério de posicionamento do valor de corte.  
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Observando a figura abaixo, vemos que se o valor de corte for deslocado para a 

direita o número de falso-positivos diminui (a especificidade do teste aumenta), mas 

o número de falso-negativos também aumenta (a sensibilidade diminui). Deslocando-

se o valor de corte para a esquerda, provoca-se um aumento na sensibilidade e uma 

diminuição na especificidade. 

 

 

O valor de corte não tem qualquer efeito sobre o resultado numérico de um teste, mas 

tem sobre a relação entre a sua sensibilidade e a sua especificidade. Quando se 

aumenta a sensibilidade, diminui-se a especificidade e vice-versa. 

 

Para explorar como mudanças no valor de corte afetam a sensibilidade e a 

especificidade de um teste, recomenda-se fazer uma consulta ao site: 

http://araw.mede.uic.edu/cgi-bin/cutoff.cgi. 

 

A maneira típica de se representar a relação entre a sensibilidade e a especificidade 

de um teste é por um gráfico em que, para cada valor de corte possível, se coloca a 

sensibilidade no eixo das ordenadas e um menos a especificidade no eixo das 

abscissas. Em outras palavras, se coloca a FVP no eixo vertical e 1−FVN = FFP no 

eixo horizontal. Unindo-se os pontos assim obtidos para cada valor de corte diferente, 

obtém-se uma curva que é chamada de curva ROC (receiver operating 

characteristic) (veja a figura a seguir). 

 

Qualquer ponto ao longo da curva ROC de um teste nos dá a sensibilidade e a 

especificidade do teste para o valor de corte associado ao ponto. 
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Exemplo de Curva ROC
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A curva ROC de um teste é uma representação visual da acurácia do teste. Portanto, o 

uso da curva ROC é muito comum quando se quer avaliar se um teste é melhor que 

outro. Por exemplo, quando se quer avaliar a capacidade de discriminação de dois 

testes pode-se montar as curvas ROC para os dois e colocá-las no mesmo gráfico 

(veja abaixo). 

 

 
 

O desempenho de um teste como discriminador de pacientes com doença e sem 

doença é tanto melhor quanto maior for a área abaixo da sua curva ROC, ou seja, 

quanto mais “puxada” para o canto superior esquerdo estiver a sua curva ROC.  
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Um teste perfeito é aquele para o qual tanto a sua sensibilidade como a sua 

especificidade valem 1, o que corresponderia ao ponto (0,1) no gráfico (o ponto no 

canto superior esquerdo). Nenhum teste pode atingir o desempenho perfeito, mas 

quanto mais próximo dele o teste estiver, melhor ele será. Observe que a área sob 

uma curva ROC é um número entre 0 e 1. 

 

Analisando a curva ROC de um teste pode-se decidir qual o melhor valor de corte a 

ser escolhido. Porém, na hora de tomar essa decisão deve-se ponderar sobre o 

seguinte problema de custo-benefício: que tipo de erro é mais tolerável para o caso 

em questão: falso-negativos (casos não-detectados) ou falso-positivos (pacientes sem 

a doença erroneamente classificados como doentes, ou alarmes-falsos)? 

 

A escolha depende o tipo de doença para o qual o teste se aplica:  

- Se a doença é séria, mas existe terapia disponível capaz de salvar o paciente, 

então é melhor tentar minimizar o número de casos não detectados (aumentar a 

sensibilidade); 

- Se a doença não é grave e a terapia disponível é dolorosa para o paciente ou 

custosa, então é melhor tentar minimizar o número de alarmes-falsos (aumentar 

a especificidade). 

 

Toda a análise de sensibilidade e especificidade de um teste está baseada na idéia de 

que é possível saber com certeza se um paciente está doente ou não. É com base 

nessa certeza que se calculam as grandezas VP, FN, VN ou FP de um teste.  

 

A certeza sobre a presença ou não de uma doença em um paciente é obtida por 

algum procedimento, conhecido como padrão-ouro (gold-standard), que permite a 

determinação inequívoca da doença. Em geral, o padrão-ouro para uma doença é 

dado por uma biópsia, procedimento cirúrgico ou mesmo por análise post-mortem. 

Algumas vezes utiliza-se o diagnóstico feito por um ou mais clínicos experientes na 

área. 
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Para se construir a curva ROC de um dado teste seleciona-se um grupo de indivíduos, 

denominado de população de estudo, contendo pessoas com vários graus de 

manifestação da doença e pessoas sem a doença. Esses indivíduos são primeiramente 

avaliados de acordo com o padrão-ouro definido e, depois, submetidos ao teste. Em 

geral, mais de um estudo é feito com diferentes populações de estudo para se tentar 

eliminar vieses na seleção de indivíduos e obter uma estimativa mais segura da 

sensibilidade e da especificidade do teste.  

 

Após a aprovação de um teste, ele passa a ser aplicado na prática a um grupo muito 

maior de pessoas, denominado de população clinicamente relevante. É importante ter 

em mente que, apesar de todos os cuidados na determinação do desempenho do teste 

com a população de estudo, ele pode apresentar um desempenho diferente quando 

submetido à população clinicamente relevante.   

 

Uso da Regra de Bayes 

 

O uso da curva ROC é muito bom para caracterizar um teste quando já se sabe o 

estado de saúde de um paciente, isto é, quando se possui um padrão-ouro como 

referência. Porém, o problema que realmente se quer responder com o uso de testes e 

exames é o seguinte: se o teste deu positivo para um paciente, qual a 

probabilidade de que o paciente tenha de fato a doença? 

 

Note que esta pergunta corresponde a perguntar qual é o valor preditivo positivo 

(VP+) do teste. Podemos respondê-la com o uso da regra de Bayes. 

 

Vamos definir os seguintes eventos: 

•   D  = presença da doença D; 

• −D  = ausência da doença D; 

•   +  = resultado do teste deu positivo; 

•   −  = resultado do teste deu negativo.  
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Em termos dessas definições, a regra de Bayes pode ser escrita como: 
 

)|()()|()(
)|()()|(

DpDpDpDp
DpDpDp

−+×−++×
+×

=+  

 

Esta equação pode ser expressa de uma forma ainda mais útil para os nossos 

propósitos, basta lembrar que:  
 

• 
doentes pacientes de  totalnúmero

positivo  testecom doentes pacientes de número  FVP)|( ==+ Dp ; 

• 
doença a sem pacientes de  totalnúmero

positivo  testecom doença a sem pacientes de número  FFP)|( ==−+ Dp ; 

• )(1)( DpDp −=− . 
 

Substituindo estas equações na fórmula da regra de Bayes: 
 

( ) FFP)(1FVP)(
FVP)()|(

×−+×
×

=+
DpDp

DpDp . 

 

Esta fórmula permite que se calcule a probabilidade a posteriori (após o teste) de que 

o paciente tenha a doença, conhecendo-se a FVP e a FFP do teste e tendo uma 

estimativa a priori (antes do teste) da probabilidade de que o paciente tenha a doença.  

 

Note que FVP = sensibilidade e que FFP = (1−especificidade). Em geral, a 

probabilidade a priori de que um paciente tenha a doença é tomada como sendo a 

prevalência da doença na população. Então, em português, podemos escrever a regra 

de Bayes como: 

 

( ) ( )dadeespecifici1aprevalênci1adesensibilid  aprevalênci
adesensibilid  aprevalênci)|(

−×−+×
×

=+=+ VPDp  
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Exemplo: O Sr. Fulano de Tal faz o teste EIA para detectar a presença de anticorpos 

para o vírus HIV. O resultado do teste é positivo. Qual é a probabilidade de que ele 

seja HIV-positivo? Considere que a sensibilidade e a especificidade do teste sejam as 

dadas anteriormente, iguais, respectivamente, a 0,98 e 0,99. Considere também que a 

prevalência de indivíduos HIV-positivos na população é de 3,5% (hipotético). 

 

Resposta: Substituindo os valores dados na Regra de Bayes:  

78,0
0,01965,00,98035,0

0,98035,0)|( =
×+×

×
=+Dp . 

 

A probabilidade de que o Sr. Fulano de Tal seja HIV-positivo dado que o 

resultado do seu teste foi positivo é de 78%  

 

Outra possível resposta: Vamos supor que o Sr. Fulano de Tal também tenha 

preenchido um questionário antes de se submeter o exame e lá ele tenha indicado que 

permaneceu nos últimos dois anos como preso na Casa de Detenção em São Paulo. 

Estudos mostram que a prevalência de indivíduos HIV-positivos entre aqueles que 

permanecem pelo menos dois anos na Casa de Detenção é de 21%.  

 

Com base nisso, pode-se refazer os cálculos considerando-se que a prevalência de 

indivíduos HIV-positivos para a população de pessoas com o perfil do Sr. Fulano de 

Tal é 21%:  

96,0
0,0179,00,9821,0

0,9821,0)|( =
×+×

×
=+Dp . 

 

 

Note que houve uma mudança bastante grande na estimativa da probabilidade de que 

o Sr. Fulano de Tal seja HIV-positivo. Ela foi causada apenas pela mudança na 

estimativa a priori da probabilidade de que o Sr. Fulano de Tal seja HIV-positivo.  


