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Estimativas de Probabilidades em Biomedicina 
 

O processo de decisão em biomedicina sempre envolve considerações sobre dados 

com alguma incerteza e imprecisão. Isto implica que o trabalho de um profissional da 

área da saúde – talvez mais do que em qualquer outra área – envolva, quase sempre, a 

necessidade de se fazer estimativas de probabilidades.  
 

Estimativas Subjetivas de Probabilidade 
 

A maioria das estimativas probabilísticas feitas pelos profissionais de saúde é baseada 

na experiência pessoal: o profissional compara o caso em questão com os casos 

similares já vistos por ele e procura se lembrar da freqüência com que viu o mesmo 

tipo de quadro. 

 

Este processo baseia-se em uma série de processos mentais (heurísticos), em geral 

inconscientes, que conduzem a uma estimativa subjetiva de probabilidade.  

 

Três processos heurísticos foram identificados como importantes para a estimativa de 

probabilidades (Owens, D. K. e Sox, H. C., Medical decision making: probabilistic 

medical reasoning. In: Shortliffe, E. H. e Perreault, L. E. (Eds.), Medical Informatics: 

computer applications in health care and biomedicine, 2nd ed., Springer-Verlag, New 

York, 2000; pgs. 76-131): 

• Representatividade: a probabilidade de que um evento A seja considerado 

como uma instância de uma classe B é julgada pelo grau com que A é 

considerado representativo, ou similar, a B. Por exemplo, a avaliação da 

probabilidade de que uma área opaca arredondada no pulmão em um raio-x do 

tórax indique um caso de pneumonia é feita com base no grau com que a forma 

e a opacidade da área se encaixam na imagem mental que o clínico tem de uma 

área arredondada e opaca característica de um caso de pneumonia. Alguns 

problemas com esta heurística são: doenças raras; clínico com pouca 

experiência; casos atípicos. 
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• Disponibilidade: nossas estimativas subjetivas de probabilidade são 

influenciadas pela facilidade com que nos lembramos de casos similares. 

Eventos que são mais fáceis de ser lembrados (estão mais disponíveis) são 

julgados como mais prováveis. Em geral, esta heurística conduz a erros, pois 

nos lembramos mais facilmente de casos que estejam vinculados a situações 

com forte carga emocional. 

• Ancoragem e ajuste: Este é um processo de atribuição de uma probabilidade a 

um evento que leva em consideração a possibilidade de atualização (ou ajuste) 

da probabilidade. Por exemplo, um clínico faz um exame em um paciente que 

está com febre alta e tosse e, após auscultá-lo, atribui uma probabilidade inicial 

(ancoragem) de que o caso seja de pneumonia igual a 0,6. Posteriormente, o 

clínico observa o raio-x do tórax do paciente e vê uma área arredondada e 

opaca no pulmão. Ele então ajusta a sua estimativa da probabilidade de 

pneumonia para 0,8. Os principais problemas com esta heurística ocorrem 

quando são feitas estimativas de ancoragem erradas.    
 

Estimativas Objetivas de Probabilidade 
 

Para tornar mais objetivo o processo de estimação de probabilidades, pode-se utilizar 

resultados publicados de pesquisas estatísticas ou prevalências populacionais. Por 

exemplo, para se estimar a probabilidade de câncer de próstata em um homem de 50 

anos de idade pode-se começar usando como âncora a prevalência de câncer de 

próstata em homens com esta idade (de 5 a 14%). Posteriormente, novos exames e 

achados fariam com que essa estimativa inicial fosse ajustada (aumentada ou 

diminuída).  

 

Este procedimento pode ser facilitado com a criação de subgrupos clínicos, que são 

classes de pacientes com alguns sinais e sintomas conhecidos. A probabilidade de que 

um paciente pertencente a um subgrupo clínico tenha uma dada doença pode ser 

conhecida e ela pode ser usada como âncora. 
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Tentativas de tornar o procedimento descrito acima bem objetivo são baseadas em 

regras de predição clínicas. O exemplo a seguir (Palda e Detsky, 1997) ilustra esse 

tipo de estratégia: Um problema importante é o de estimar o risco de que haja alguma 

complicação cardíaca (morte ou infarto do miocárdio) em um paciente durante ou 

logo após uma cirurgia. Para avaliar isto foi criada uma tabela dando pesos para uma 

série de condições do paciente (veja a seguir). 

 

Achado clínico Peso 

Idade acima de 70 anos 5 

Ataque cardíaco recente:  

Há mais de seis meses 5 

Há menos de seis meses 10 

Angina severa 20 

Edema pulmonar:  

Na última semana 10 

Sempre 5 

Arritmia no ECG mais recente 5 

Mais de cinco CVPs* 5 

Estenose aórtica crítica 20 

Má condição de saúde 5 

Cirurgia de emergência 10 
*Contrações ventriculares prematuras no ECG 
 

Somando-se os pesos chega-se a um escore que permite a atribuição de um valor para 

probabilidade de que o paciente tenha complicação cardíaca (veja abaixo). O valor de 

cada probabilidade é baseado na prevalência de pacientes com escores dentro de cada 

faixa. 
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Escore total Probabilidade de complicação cardíaca 

0−15 5 

20−30 27 

> 30 60 

Fonte: Palda VA, Detsky AS. (1997) Perioperative assessment and management of 

risk from coronary artery disease. Ann. Intern. Méd., 127(4):313-328. 
 

O problema com as estimativas objetivas de probabilidade pré-teste (antes de um 

teste ou cirurgia) é que elas estão sujeitas a erros de vieses nos estudos em que estão 

baseadas.  

 

Um exemplo: Durante vários anos foi prática comum solicitar a pacientes com 

evidência microscópica de sangue na urina (hematúria microscópica) a realização de 

uma série de exames caros, desconfortáveis e de risco para determinar a presença de 

câncer ou outra doença importante. Então, um estudo mostrou que a probabilidade de 

que um paciente assintomático apenas com hematúria microscópica tenha uma 

doença grave é igual a somente 2%, o que fez com que se deixasse de solicitar os 

exames. Porém, antes desse estudo muitos pacientes tiveram que se submeter a testes 

desnecessários, com um alto custo financeiro e pessoal.  

 

Qual foi o motivo do erro? É que os estudos iniciais que indicavam que existe uma 

grande prevalência de doenças graves em pacientes com hematúria microscópica 

foram feitos com amostras de pacientes que haviam sido encaminhados a urologistas 

por clínicos gerais. Um clínico geral faz uma “varredura” prévia dos pacientes e, em 

geral, só encaminha para um especialista aqueles pacientes com grande probabilidade 

de ter alguma doença. Portanto, as amostras de pacientes de urologistas são 

enviesadas, contendo uma grande prevalência de doenças graves. Quando o estudo 

foi refeito, considerando-se como amostra os pacientes dos clínicos gerais, a 

prevalência de doenças graves em pacientes com hematúria microscópica foi muito 

pequena. 



Probabilidade e Estatística I – Antonio Roque – Aula 17 

 5 

Elementos de Análise de Decisão em Biomedicina 
 

Uma metodologia possível para auxiliar na tomada de decisão em biomedicina, 

usando o que foi visto até agora sobre probabilidades, é a chamada análise de 

decisão. 

 

A análise de decisão é um campo muito vasto e em expansão, não cabendo aqui um 

estudo de todas as suas técnicas e abordagens. Vamos apenas ilustrar o seu conceito 

apresentando alguns casos como exemplos, retirados do trabalho já citado de Owens 

e Sox (2000).  
 

Caso 1: Existem duas terapias disponíveis para uma doença fatal. Não se pode prever 

por quanto tempo um paciente irá sobreviver (sobrevida) após passar por cada uma 

das terapias. Isso está ilustrado pelos histogramas abaixo, dando as freqüências de 

sobrevida para amostras de pacientes que passaram pelos dois tratamentos. 

 

Pelos histogramas, vê-se que qualquer que seja o tratamento o paciente morrerá após 

o quarto ano.  

 

Há um número maior de pacientes que chegaram ao quarto ano de vida após passar 

pelo Tratamento B, mas também existem pacientes que passaram por este tratamento 

que morreram no primeiro ano, assim como há pacientes que passaram pelo 

Tratamento A que chegaram ao quarto ano. 
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Portanto, não se pode dizer com certeza se um paciente que passou pelo Tratamento 

A vai viver mais do que um paciente que passou pelo Tratamento B. 

 

Mas é possível dizer qual dos dois pacientes tem a maior probabilidade de chegar ao 

quarto ano de vida. 

 

Este exemplo ilustra bem o caráter probabilístico das decisões em medicina: a 

escolha de um dado tratamento ao invés de outro é uma aposta no tratamento 

escolhido.  

 

Uma estratégia para guiar a aposta a ser feita é usar médias ponderadas: cada uma 

das opções da aposta recebe um número (dado por uma média ponderada de alguma 

grandeza) e é em função desses números que se toma a decisão. 

 

O tipo ideal de número que deve ser atribuído a cada uma das opções da aposta deve 

refletir as preferências de alguém. Em biomedicina, em geral, se deve considerar as 

preferências do paciente. 

 

Em análise de decisão, o nome que se dá ao número que vai caracterizar uma dada 

opção é utilidade. Dentre os vários possíveis resultados, deve-se apostar naquele que 

tiver a maior utilidade. 

 

No nosso exemplo, podemos considerar como a utilidade de cada tratamento o tempo 

de sobrevida esperado que ele proporciona. Na prática, a utilidade de uma opção 

deveria considerar também a qualidade de vida do paciente durante o seu tempo de 

sobrevida, mas isto será deixado para o próximo exemplo.  

 

Pode-se representar o processo de escolha sobre qual tratamento adotar por um 

diagrama de árvore como o dado abaixo. 
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Um evento cujo resultado é incerto, ou seja, que é governado por probabilidade é 

representado no diagrama por um círculo aberto. Do círculo emanam vários ramos, 

representando todos os resultados possíveis, e a cada um é associado um valor de 

probabilidade (a soma das probabilidades dos ramos que emanam de um dado nó 

deve ser igual a 1). 

 

Não se pode ter certeza sobre qual dos resultados possíveis que saem de um dado nó 

irá ocorrer para um dado indivíduo, mas se pode estimar o seu resultado esperado 

para uma população de indivíduos calculando-se a média ponderada do resultado para 

cada nó. O valor esperado de sobrevida para cada tratamento será a utilidade do 

tratamento neste caso. 

 

No exemplo, o valor esperado para a sobrevida de um paciente que siga o Tratamento 

A é:  

0,20x1 + 0,40x2 + 0,30x3 + 0,10x4 = 2,3 anos. 

 

Já o valor esperado para a sobrevida de um paciente que siga o Tratamento B é:  

0,05x1 + 0,15x2 + 0,45x3 + 0,35x4 = 3,1 anos. 
 

A idéia do método de tomada de decisão baseado em diagramas de árvores é escolher 

a alternativa com a maior utilidade (valor esperado). No caso do exemplo, a escolha 

deve ser pelo tratamento B. 
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Caso 2: O paciente, Sr. Beltrano, é um homem de 66 anos de idade com uma artrite 

tão severa nos dois joelhos que ele só pode andar pela casa apoiado em duas 

bengalas, ou usar uma cadeira de rodas. O seu outro problema sério de saúde é um 

enfisema pulmonar que lhe causa falta de ar (dispnéia). Ele consegue respirar 

confortavelmente quando está na cadeira de rodas, mas o esforço de andar com as 

bengalas faz com que ele tenha que respirar fortemente e se sinta desconfortável. Há 

alguns anos atrás, ele considerou a possibilidade de realizar uma cirurgia para 

colocação de próteses nos joelhos, mas acabou desistindo porque o seu médico lhe 

disse que havia o risco de que ele morresse na operação por causa do seu problema 

pulmonar. 

 

Recentemente, porém, a esposa do Sr. Beltrano teve um derrame e ficou parcialmente 

paralisada. Agora, ela requer um nível de cuidado que o Sr. Beltrano não pode mais 

lhe oferecer e, na esperança de poder voltar a andar para ajudar sua esposa, o Sr. 

Beltrano voltou a considerar a possibilidade de fazer a cirurgia para colocação de 

próteses nos joelhos. 

 

O médico do Sr. Beltrano conhece o método de análise de decisão por diagrama de 

árvores. Ele sabe que o caso do Sr. Beltrano está repleto de incertezas: (i) o Sr. 

Beltrano pode não sobreviver à cirurgia; (ii) algumas vezes, a cirurgia pode não ser 

capaz de recuperar a mobilidade dos joelhos no grau desejado pelo paciente; (iii) 

existe uma pequena possibilidade de que haja uma infecção na região de uma das 

próteses e que o Sr. Beltrano tenha que passar por uma segunda cirurgia de risco para 

remover a prótese; (iv) se esta última hipótese acontecer e a prótese for removida, o 

Sr. Beltrano nunca mais poderá andar, mesmo com bengalas. 

 

Com base nas possibilidades listadas acima, o médico do Sr. Beltrano esboça o 

seguinte diagrama de árvore contendo as possibilidades. 
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O quadrado representa o nó de decisão (fazer ou não fazer a cirurgia) e os círculos 

abertos representam os nós de possibilidades. 

 

Para cada ramo saindo de um nó de possibilidade deve ser atribuída uma 

probabilidade. 

 

O médico atribui as probabilidades consultando cirurgiões ortopedistas, estatísticas 

de casos parecidos com o do Sr. Beltrano e usando o seu próprio discernimento. Com 

base nisso, ele atualiza a árvore de decisão da seguinte maneira: 

 

 



Probabilidade e Estatística I – Antonio Roque – Aula 17 

 10 

O próximo passo é atribuir um valor para cada resultado possível. Isto será feito 

levando-se em conta não somente o tempo de sobrevida do Sr. Beltrano, mas também 

a sua qualidade de vida, avaliada aqui pelo status funcional. Estas duas variáveis 

estão ilustradas na tabela abaixo. 

 

Sobrevida (anos) Status Funcional 

10 Mobilidade total (o Sr. Beltrano pode andar normalmente) 

10 Pouca mobilidade (o Sr. Beltrano continua como está) 

10 Confinamento a uma cadeira de rodas (caso haja necessidade 

de uma segunda cirurgia) 

0 Morte 
 

 

O problema do médico é agora atribuir um valor de utilidade para cada uma das 

situações acima. Isto será feito por uma medida chamada de ano de vida ajustado 

por qualidade (QALY, do inglês quality-adjusted life year), que é uma medida que 

tenta avaliar, segundo a opinião do paciente, quanto vale um ano de vida com 

restrições em termos de um ano de vida completamente sem restrições. 

 

O médico pergunta ao Sr. Beltrano quantos anos de vida com mobilidade total ele 

acha que são equivalentes a 10 anos de vida em cada um dos quatro estados listados 

acima. A resposta (hipotética) está dada na tabela a seguir: 

Sobrevida (anos) Status Funcional QALY 

10 Mobilidade total 10 

10 Pouca mobilidade 6 

10 Confinamento a uma cadeira de rodas 3 

0 Morte 0 
 

Com base nesta informação, o médico pode agora montar o diagrama de árvore 

completo, incluindo os resultados associados a cada ramo com os seus respectivos 

valores de utilidade medidos pelo seu QALY. Isto está mostrado na figura abaixo. 
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O trabalho agora é calcular os valores esperados para cada nó de possibilidade. Para 

facilitar, cada nó foi indicado por uma letra no diagrama acima. 

 

• Para o nó A: 0x0,05 + 3x0,95 = 2,85 QALYs. Isto quer dizer que o valor 

esperado de que haja uma infecção numa prótese é de 2,85 QALYs.  

• Para o nó B: 10x0,6 + 6x0,4 = 8,4 QALYs. 

• Para o nó C considera-se as QALYs vindas de A e B: 2,85x0,05 + 8,4x0,95 = 

8,123 QALYs. 

• Para o nó D: 0x0,05 + 8,123x0,95 = 7,7 QALYs. 

 

Este número é o valor esperado de anos de vida equivalentes a 10 anos de vida com 

mobilidade total caso o Sr. Beltrano faça a cirurgia.  

 

Ele não deve ser apresentado ao Sr. Beltrano como uma garantia de que, caso ele faça 

a cirurgia, terá 7,7 anos de vida com mobilidade. Ele deve ser apresentado como 

significando que se houvesse uma população de pacientes nas mesmas condições do 

Sr. Beltrano que fizessem a cirurgia, o tempo médio de vida com mobilidade para 

eles seria de 7,7 anos. 
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O valor calculado de 7,7 QALYS caso o Sr. Beltrano faça a cirurgia deve ser 

comparado com o valor de QALYs caso ele não faça a cirurgia, que no nosso 

exemplo é 6,0. 

 

A conclusão do estudo de decisão é: se o Sr. Beltrano não fizer a cirurgia, o tempo 

médio de vida, expresso em anos de mobilidade total, será de 6,0; se o Sr. Beltrano 

fizer a cirurgia, o tempo médio de vida, expresso em anos de mobilidade total, será de 

7,7. Portanto, deve-se recomendar ao Sr. Beltrano que ele faça a cirurgia. 

 

Deve-se entender que esta estratégia de decisão leva em conta valores médios que 

seriam obtidos para uma população de pacientes nas mesmas condições do paciente 

em estudo e com o mesmo critério de atribuição de utilidade aos resultados possíveis. 

Pacientes diferentes poderiam ter critérios diferentes e, então, a análise teria que ser 

ajustada para eles. 

 

Uma questão importante sobre o tipo de análise ilustrado acima diz respeito à 

influência dos valores escolhidos para as probabilidades sobre a decisão tomada. Os 

valores das probabilidades colocados em cada ramo não são os únicos razoáveis. Por 

exemplo, ao invés de dizer que a probabilidade de que haja morte na operação é de 

0,05, poder-se-ía dizer que ela é 0,06. Este também é um valor razoável que não seria 

contestado pela maioria dos especialistas. 

 

Em geral, para cada variável à qual se atribui uma probabilidade existe uma faixa de 

valores de probabilidade que pode ser considerada aceitável. 

 

A questão então é saber como as conclusões tomadas mudam quando se altera a 

probabilidade de alguma variável dentro de uma faixa aceitável? 
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Em geral, sempre que se faz uma análise de decisão como a feita no exemplo deve-se 

também fazer uma análise de sensibilidade da decisão tomada em função de 

mudanças em alguns parâmetros críticos. 

 

O gráfico abaixo mostra uma análise de sensibilidade feita para determinar como o 

tempo de sobrevida (medido pelo QALY) após a cirurgia varia em função da 

probabilidade que se atribui ao evento “morte na operação”. O eixo vertical dá o 

valor calculado para a sobrevida e o eixo horizontal dá o valor da probabilidade de 

que haja morte na operação. O valor calculado para a sobrevida é obtido diretamente 

do diagrama construído pelo médico, segundo a fórmula (você pode implementar esta 

fórmula no computador e obter um gráfico igual ao dado abaixo):  
 

QALY_Sobrevida (cirurgia) = (p_morte_operação x QALY_morte) + 

p_sobrevivência x [p_infecção x (p_morte_operação x QALY_morte + 

p_sobrevivência x QALY_cadeira_de_rodas) + p_sem_infecção x 

(p_mobilidade_total x QALY_mobilidade_total + p_pouca_mobilidade x 

QALY_pouca_mobilidade)]. 
 

 
No gráfico também está colocada, para comparação, a sobrevida do paciente caso ele 

não se submeta à cirurgia, que é constante e vale 6,0. Observe que a sobrevida do 

paciente após a cirurgia decai com o aumento da probabilidade de que haja morte na 

operação. 
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Para valores da probabilidade de morte na operação inferiores a 0,25 a estimativa da 

sobrevida do Sr. Beltrano caso ele faça a operação é superior à estimativa da sua 

sobrevida caso ele não faça a operação. Como 0,25 é um valor muito acima do que se 

possa imaginar para a probabilidade de que o Sr. Beltrano morra na operação, o 

médico pode indicar com segurança que a operação é a melhor escolha. 

 

Observe que quando a probabilidade de que haja morte na operação é superior a 0,25 

a sobrevida do paciente sem cirurgia torna-se superior à sua sobrevida com cirurgia. 

Se a operação do problema fosse tal que o seu risco de morte fosse superior a 0,25, o 

médico teria que recomendar ao paciente que não fizesse a operação. 

 

O mesmo tipo de análise de sensibilidade poderia ser feito para avaliar a sensibilidade 

da decisão tomada em função da probabilidade de que, caso a cirurgia tenha sucesso, 

o Sr. Beltrano fique com mobilidade total. Ela resulta no gráfico abaixo: 

 
Para valores de probabilidade de mobilidade total acima de 0,2, as estimativas de 

sobrevida com cirurgia já superam as estimativas de sobrevida sem cirurgia, de 

maneira que a recomendação de cirurgia é aconselhável para uma ampla faixa de 

valores de probabilidade de mobilidade total. 

 

O uso de árvores de decisão como no exemplo acima é conveniente quando se quer 

estudar os resultados possíveis logo após alguma intervenção. 
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Quando o objetivo é estudar as possibilidades de eventos que irão ocorrer num futuro 

distante, por exemplo, a probabilidade de que um paciente HIV positivo tenha AIDS 

daqui a 10 anos, não se recomenda o uso de árvores de decisão. O motivo é que o 

número de variáveis a serem consideradas é muito grande e até, em grande parte, 

desconhecido. 

 

Caso 3: Uma estratégia comum quando se quer estudar a evolução de condições por 

um longo período de tempo é usar modelos markovianos. Não vamos nos 

aprofundar neste assunto aqui, apenas daremos um exemplo. 

 

Suponha que uma pessoa (ou uma população) possa estar em um de três estados 

possíveis: saudável, com câncer e morto. Vamos estar interessados nas 

probabilidades de que a pessoa (ou população) passe de um desses estados para outro 

a cada ciclo de Markov.  

 

Um ciclo de Markov é um período de tempo constante, que pode ser de 1 ano, 1 mês 

etc. As probabilidades em questão são chamadas de probabilidades de transição. 

Um exemplo é dado pelo modelo markoviano ilustrado abaixo. 
 

 
 

No modelo acima, os estados que uma pessoa (ou população) pode assumir são 

indicados por círculos. As setas representam as transições possíveis durante um ciclo 

e as letras gregas indicam as suas respectivas probabilidades. 
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A soma das probabilidades associadas às setas que saem de um círculo tem que ser 

sempre igual a 1. Por exemplo: α + β + γ = 1. 

 

O modelo permite que se calcule a probabilidade de que uma pessoa esteja em cada 

um dos três estados a cada ciclo. Ou que se calcule a fração de pessoas da população 

que está em cada estado a cada ciclo. 

 

Supondo que num dado instante de tempo t as quantidades de pessoas saudáveis, com 

câncer e mortas sejam dadas por st, ct e mt, respectivamente, o modelo nos permite 

escrever as seguintes equações para as quantidades de pessoas saudáveis, com câncer 

e mortas no instante de tempo t + 1 (o próximo ciclo de Markov): 
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O gráfico abaixo dá a solução do sistema de equações discretas acima para 30 ciclos 

(cada um sendo igual a 1 ano) a partir de um estado inicial em que s0 = 1000, c0 = 0 e 

m0 = 0 com os seguintes valores dos parâmetros:  

 

Transição Probabilidade (por ano) 

Saudável para saudável (α) 0,9 

Saudável para com câncer (β) 0,06 

Saudável para morto (γ) 0,04 

Com câncer para com câncer (δ) 0,60 

Com câncer para saudável (ε) 0,05 

Com câncer para morto (η) 0,35 

Morto para morto (λ) 1,00 
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No modelo simples apresentado as probabilidades de transição foram consideradas 

como independentes do tempo. Isto, em geral, não é muito realista e pode-se 

generalizar o modelo para o caso em que as probabilidades de transição variam com o 

tempo. Por exemplo, a probabilidade de que uma pessoa saudável passe a ter câncer 

pode aumentar com o tempo por causa do seu envelhecimento; mas ela também pode 

diminuir caso a pessoa pare de fumar ou adquira hábitos de vida mais saudáveis. 

 

Pode-se atribuir uma utilidade a cada um dos estados de um modelo markoviano. Por 

exemplo, no nosso caso o estado “saudável” pode ter uma utilidade igual a 1, o estado 

“com câncer” pode ter uma utilidade igual a 0,4 e o estado “morto”, por definição, 

tem uma utilidade igual a 0.  

 

Podemos então, para cada passo de tempo t, calcular a utilidade média de uma 

população. Pense nas 1000 pessoas do exemplo. Em t = 0, a utilidade média era 

(1x1000 + 0,4x0 + 0x0)/1000 = 1. Já em t = 30 ela vale apenas 0,06.  

 

Um gráfico dando a variação da utilidade média ao longo de t é dado abaixo. 
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