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Refinar o diagnóstico clínico com as razões de verosimilhança 

(likehood ratios) 

ve·ro·si·mi·lhan·ça  

(verosímil + h + -ança, por analogia com semelhança) 

substantivo feminino 

Qualidade de verosimilhante. 

 

"Verosimilhança", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/verosimilhan%C3%A7a [consultado em 18-10-2016]. 

 

Traduzido por Antonio Bugalho sob autorização de   

David A Grimes, Kenneth F Schulz 

 

 Apesar da sua grande utilidade na interpretação de dados clínicos, estudos de 

imagem, testes de laboratório, as razões de verosimilhança (likehood ratios) são 

pouco utilizadas. A maior parte dos médicos não estão familiarizados com o 

termo e muito poucos o utilizam na práctica clinica. Num estudo de 300 

médicos de várias especialidades, só dois (internistas) usavam likehood ratios 

para a interpretação de resultados de testes. Descrições simples ajudam os 

clínicos a compreender estes conceitos, por isso tentaremos fazer as razões de 

verosimilhança (LR) ao mesmo tempo simples e relevante. O objectivo é 

melhorar a familiarização dos clínicos com o conceito. 

  Algumas pessoas dizem que os epidemiologistas vêm o mundo como uma 

tabela de dois por dois (2x2).  Na verdade, se toda agente pudesse ser 

classificada como doente ou saudável, e um teste dicotómico pudesse ser 

aplicado universalmente, então, cada um dos seis biliões de humanos poderiam 

caber nessa tabela dicotómica. Infelizmente, nem a vida nem os testes são 

simples; tudo está cheio de zonas cinzentas. As razões de verosimilhança 

http://www.priberam.pt/dlpo/verosimilhan%C3%A7a
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(likehood ratios), ajudam os médicos a navegar nestas zonas de incertezas 

clinicas. 

  Uma razão de verosimilhança  (LR) é simplesmente a percentagem de pessoas 

doentes aplicando o resultado determinado teste , dividida pela percentagem de 

pessoas não doentes com o mesmo resultado do teste.  Uma razão de 

verosimilhança, como sugere o nome (likehood), é a chance mais possível do 

resultado do teste numa pessoa doente (com a doença que o teste indicou), 

comparado com a chance mais possível desse mesmo resultado numa pessoa 

que não tem essa doença. Percentagem e verosimilhança (likehood) são termos 

que se empregam em substituição um do outro. As implicações são claras: 

pessoas doentes devem ter mais chances (Likehood) de ter resultados de testes 

anormais do que pessoas não doentes. A dimensão destas discrepâncias tem 

muita importância clinica. 

 

 Razões de verosimilhança de testes com duas possibilidades 

 Uma simples tabela de 2x2 na parte de baixo da figura 1 mostra o cálculo para 

uma razão de verosimilhança . Neste exemplo 15 pessoas estão doentes e 12 

(80%) têm um teste verdadeiramente positivo para a doença. Pelo contrário 85 

não estão doentes mas 5 (6%) têm um teste positivo para a doença que portanto 

são testes falso positivos. Então a razão de verosimilhança (LR) para um teste 

positivo , é simplesmente a razão entre estas duas percentagens (80%/6%) , que 

dá 13. Dito de outra maneira, pessoas com a doença têm 13 vezes mais testes 

positivos do que pessoas que não estão doentes. Para um teste dicotómico 

(positivo ou negativo), isto chama-se uma razão de verosimilhança positiva (LR 

+). Ao contrário, a razão de verosimilhança negativa (LR-) é calculada da 

mesma maneira. De 15 pessoas doentes, 3 pessoas (20%) têm um teste falso 

negativo (o teste é negativo, mas elas estão doentes), enquanto que das 85 
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pessoas não doentes, 80 (94%)  têm mesmo testes negativos. Portanto o (LR-) é 

a razão destas percentagens (20%/94%), que dá 0,2. Portanto  um teste negativo 

pode aparecer  apenas (apenas?)  em 1/5 das pessoas doentes quando comparado 

com pessoas não doentes. 

  Qual a importância deste assunto?  

Desde que os médicos estejam familiarizados com os termos sensibilidade e 

especificidade, vale alguma coisa o esforço de aprender a usar a razão de 

verosimilhança?  As razões de verosimilhança têm algumas vantagens 

adicionais sobre os tradicionais índices de validade de um teste.  

  Primeiro, nem todos os testes têm resultados dicotómicos. Fórmulas para 

validade dos testes não funcionam quando os resultados são qualquer coisa 

diferente de positivo ou negativo. Muitos testes em medicina clinica têm um 

continuum de resultados (ex: tensão arterial), ou múltiplos agrupamentos de 

números (1-1,5:2-2,4 etc.) no caso de aspirações com agulha fina de massas 

mamárias. Ao fazer concentrar os resultados em ser positivo ou negativo perde-

se importante informação.  As razões de verosimilhança (likehood ratios) dão 

aos clínicos a oportunidade de interpretar e usar toda a gama de resultados dos 

testes. 

  Em segundo lugar , os likhood ratios podem ser usados em qualquer 

circunstância . Pelo contrário, os valores predictivos dos testes são afectados 

pela prevalência da doença em questão; até testes excelentes têm um valor 

predictivo positivo pobre quando a doença é rara. As razões de verosimilhança 

são úteis através de uma gama larga de frequências da doença. Enquanto valores 

predictivos de um teste estão ligados a características de populações  , as razões 

de verosimilhança  podem ser aplicadas a um determinado paciente.  Além do 

mais, likehood ratios, ao contrário dos tradicionais índices de validade de um 

teste, incorpora todas as células de uma tabela de 2x2 (quadro 1). (Figura 1) 
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 Em  terceiro lugar, confiar na sensibilidade e especificidade leva 

frequentemente a exageros acerca dos benefícios do teste. Feita uma 

comparação entre dois testes de obstetrícia (medições de fibronectina fetal  para 

predizer acerca de parto prematuro, e análise de ondas no Doppler da artéria 

uterina para predizer préeclampsia), dois terços das publicações sobrestimaram 

o valor dos testes. O uso das razões de verosimilhança, para além apenas da 

sensibilidade e especificidade, poderiam ter prevenido esta falta de 

interpretação. 

 Em quarto lugar, e mais importante, as razões de verosimilhança refinam a 

análise e o julgamento clínico. A aplicação do likehood ratios no ambiente de 

trabalho geralmente muda a probabilidade do diagnóstico e por vezes 

radicalmente. Quando os testes são feitos em sequência as chances encontradas 

numa análise pós-teste são utilizadas com valor pré-teste de um próximo teste e 

assim sucessivamente. 

 

 Figure 1. 2×2 tables Upper panel shows distribution of population by disease status and dichotomous 
test result. Lower panel shows hypothetical distribution of 100 people by disease status and 
dichotomous test result. 
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Vamos começar a usar na prática as likehood ratios 

  Os testes não são feitos a partir do nada; um médico tem sempre uma ideia 

(não muitas vezes quantificada), da probabilidade de uma dada doença antes de 

fazer um teste. De acordo com os princípios de Bayes, as chances da doença no 

pré-teste (odds) multiplicada pela razão de verosimilhança (LR) dá a chance 

(odds) do post-teste. Por exemplo uma chance (odds) pré-teste de 3/1 

multiplicada por uma likehood ratio de 2 vai dar uma chance (odds) pós-teste de 

6/1. Ao contrário de jogadores (ou estatísticos) nós médicos normalmente não 

pensamos em termos de chances (odds), nós pensamos em percentagens. Por 

exemplo uma probabilidade de 75% (75% SIM 25% NÃO) quer dizer o mesmo 

que chance (odds) 3/1. 

  Embora a conversação de trás para a frente entre chances (odds) e 

probabilidade envolva simplesmente aritmética, um nomograma muito usado 

(figura 2,A) serve para ultrapassar a aritmética. (figura 2) 
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  Uma régua convencional ou de papel ou qualquer coisa direita é colocada na 

coluna da esquerda onde está a probabilidade pré-teste da doença e alinha-se 

com a coluna do meio onde está a razão de verosimilhança (likehood); agora é 

só ler onde intercepta a régua a coluna da direita para ler a probabilidade pós-

teste. Este procedimento mostra quanto o resultado do teste varia em relação à 

probabilidade do resultado pré-teste. Por exemplo no quadrado de baixo da 

figura 1, o likehood ratio para um teste positivo é 13, e para um teste negativo é 

0,2. Vamos imaginar que a probabilidade pré-teste de uma determinada doença 

é 0,25 e que o teste é positivo. Colocando a régua na coluna pré-teste em 0,25 e 

interceptando a coluna do meio (likehood) em 13, a leitura da probabilidade 

pós-teste é de 0,80, o que é uma grande diferença na probabilidade de 

diagnóstico (figura 2,B). Este valor é próximo de 0,81 calculado pela fórmula 

de Bayes. Cópias do nomograma são fáceis de encontrar, estão disponíveis e 

podem-se copiar. No entanto se não quiser utilizar uma régua de papel e folhas 

de A4 com os nomogramas, tem recursos mais elegantes. Por exemplo, uma 

régua de cálculo pode ser baixada da internet para cálculo de probabilidades 

pós-teste. O Center for Evidence-Based Medicine em Oxford, UK, fornece-lhe 

um nomograma  colorido  e interactivo  com flechas que move com o mouse em 

vez da régua.  Ainda, outros programas de internet, calculam os intervalos de 

confiança de 95% com as razões de verosimilhança para tabelas de 2x2. Uma 

vez que os likehood ratios são razões de probabilidades, pode-se calcular os  CI 

95% (intervalos de confiança de 95%) para eles, da mesma maneira que as 

razões de risco. Os intervalos de confiança indicam a precisão da estimativa. 

 

O Tamanho Importa 

 Figure 2. Nomograms for probabilities and likelihood ratios13(A) Nomogram reprinted from 
reference 13 with permission of the Massachusetts Medical Association. (B) Straight edge applied 
for pretest probability of 0·25 and likelihood ratio of 13. (C) Straight e... 
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 Razões de verosimilhança de diferentes tamanhos têm diferentes implicações 

clinicas. Os médicos intuitivamente compreendem que um likehood ratio de 1.0 

não serve para nada: a percentagem de pessoas doentes e pessoas não doentes 

com o teste é igual. O resultado não discrimina doentes e não doentes e a 

probabilidade pré-teste não varia, para além do inconveniente do teste, do custo 

e às vezes do risco. 

 Tal como para outras razões, a razão de verosimilhança começa com a unidade 

e estende-se para baixo até ao zero e para cima até ao infinito. Então, quanto 

mais o valor se afastar da unidade, maior é o efeito na probabilidade da doença. 

Likehood ratios de 2 até 5 aumentam pouco a probabilidade pós-teste da 

doença, de 5 até 10 aumentam moderadamente e acima de 10 aumentam muito. 

Os (LR) abaixo da unidade à medida que se aproximam do zero a probabilidade 

vai sendo cada vez mais pequena. 

 

Panel 1. Calculation of likelihood ratios for dichotomous results 

If sensitivity and specificity have already been determined, then 

LR+ is sensitivity/ (1-specificity) 

LR− is (1−sensitivity)/specificity 

If raw numbers for the 2×2 table are available, then 

LR+ is (a/*a+c+)/(b/*b+d+) 

LR− is (c/ *a+c+)/(d/b+d+) 

If mathematical formulas are unappealing, then 

LR+ is the true-positive percent divided by the false-positive percent 

LR− is the false-negative percent divided by the truenegative percent 
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Likehood ratios para testes com múltiplos resultados 

 Calcular as razões de verosimilhança para testes com mais de dois resultados é 

semelhante ao cálculo dos resultados dicotómicos; uma razão (LR) é calculada 

para cada nível de resultados do teste . Na tabela 1, é mostrada a contagem de 

leucócitos em 59 pacientes com apendicite e em 145 sem esse diagnóstico.  

Table 1.  

Likelihood ratios for white-blood-cell count in diagnosing appendicitis 

 

n (%) with 

appendicitis 

n (%) without 

appendicitis 

% with appendicitis/% without 

appendicitis 

Likelihood 

ratio 

≤7×109 cells per L 1 (2%) 30 (21%) 2/21 0·10 

7–9×109 cells per L 9 (15%) 42 (29%) 15/29 0·52 

9–11×109 cells per 

L 
4 (7%) 35 (24%) 7/24 0·29 

11–13×109 cells 

per L 
22 (37%) 19 (13%) 37/13 2·8 

13–15×109 cells 
per L 

6 (10%) 9 (6%) 10/6 1·7 

15–17×109 cells 
per L 

8 (14%) 7 (5%) 14/5 2·8 

17–19×109 cells 

per L 
4 (7%) 3 (2%) 7/2 3·5 

≥19×109 cells per 

L 
5 (8%) 0 8/0 ∞ 

Total 59 (100%) 145 (100%) 
  

 

  Para calcular a razão de verosimilhança para uma contagem de 7x10 (elevado 

a 9) células por litro, 2% é o numerador (aqueles com apendicite) e 21% é o 

denominador (aqueles sem apendicite); o LR é 2%/21%, ou 0,1. O mesmo 

cálculo é feito para todos os níveis de contagens de leucócitos; para as 

contagens mais altas o cálculo não pode ser feito porque o denominador é zero. 

Os LR variam de 0,1 até ao infinito, com tendência de subirem com o aumento 

das contagens de leucócitos. 

 No entanto, estes LR vão mudar alguma coisa na prática? Eles os LR, vão 

baixar a probabilidade de diagnóstico ao ponto de mandar o paciente para casa, 

ou vão aumentar a probabilidade de tal maneira que vão mandar o paciente para 

a sala de operações? A maior parte dos pacientes (82%) tinham contagens entre 
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7x10 e 19x19 (à nona) por litro; o resultado das razões de verosimilhança varia 

de 0,52 a 3,5, que tem pouco efeito na probabilidade. Dito de outra maneira, em 

quatro quintos 4/5 dos pacientes investigados para apendicite, a contagem de 

leucócitos não foi útil para chegar ao diagnóstico. Só os valores extremos 

mudam bastante a probabilidade.  Considere um adulto do sexo masculino de 28 

anos com uma probabilidade pré-teste de 20% para o diagnóstico de embolia 

pulmonar. Ele tem um teste de ventilação-perfusão interpretado como normal, 

que dá uma LR de 0,1. Se colocar-mos (a régua) na coluna de 20% e alinhar-

mos com 0,1 na coluna do meio, a coluna da direita indica uma possibilidade 

pós-teste de 2% (Figura 2,C).  

Table 2.  

Likelihood ratios for prostate-specific antigen in diagnosing prostate cancer 

 
Number of men tested Likelihood ratio (95% CI) 

<2μg/L 378 0·3 (0·2–0·3) 

≥2μto 4 g/L 313 0·7 (0·6–0·9) 

>4μto 10 g/L 1302 1·0 (0·9–1·0) 

>10 to 20μg/L 421 1·5 (1·2–1·8) 

>20μg/L 206 6·3 (4·6–8·7) 

   

    O antigénio específico prostático (PSA) fornece outro exemplo de múltiplos 

resultados de Likehood ratios. Num estudo baseado na comunidade 2629 

homens de 40 ou mais anos, foram testados com PSA e foi usada biopsia da 

próstata como o padrão ouro. Se colocarmos uma marca de 4ug/L (cutoff de 

uma curva ROC), o LR para um teste positivo seria 1,3 (95% CI 1,2-1,3) e para 

um teste negativo seria 0,4 (0,4-0,5) o que não é grande ajuda na prática clinica. 

Contudo, quando dissecamos todos os resultados de PSA, os LR mostram 

melhor a sua utilidade (tabela 2). O valor mais baixo (menos que 2ug/L) tem um 

LR de 0,3 e o mais alto (mais de 29ug/L um LR de 6,3. Estes valores de LR já 

introduzem moderadas alterações na probabilidade pré-teste de cancro. 
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Uma mnemónica útil 

 Computadores e nomogramas geralmente não estão à disposição na cama da 

enfermaria ou no contacto com o paciente. Um autor (McGee) sugere uma 

mnemónica para simplificar o uso de likehood ratios. Ele refere que as 

probabilidades pré-teste em situações habituais variam entre 10% e 90%, e que 

a mudança de probabilidade a partir de um teste varia pelo valor de uma 

constante. O médico tem de se lembrar apenas de três marcos nos likehood 

ratios: o 2,o 5 e o 10. (tabela 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 3.  

Likelihood ratios and bedside estimates 

 

                                                                

 

 Approximate change    

  in probability (%) 

Likelihood ratios  

between 0 and 1  

reduce the probability 

 of disease 

0·1        −45 

0·2 −30 

0·3 −25 

0·4 −20 

0·5 −15 

1·0 0 

Likelihood ratios 

 greater than 1  

increase the 

 probability  

of disease 

2 +15 

3 +20 

4 +25 
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 Approximate change    

  in probability (%) 

5 +30 

6 +35 

7 
 

8 +40 

9 
 

10 +45 

Reproduced from reference 21 with permission of Blackwell Publishing. 

Estes valores correspondem aos primeiros três múltiplos de 15%: um LR de 2 

aumenta a probabilidade em 15%, LR de 5 aumente de 30% e 10 de 45%. Por 

exemplo, quando a probabilidade pré-teste for de 40% e um LR de 2, então a 

probabilidade pós-teste é de 40%+15%=55% (perto dos 57% da fórmula de 

Bayes). Para likehood ratios menores que 1, a regra funciona na direcção 

oposta. O reciproco de 2 é 0,5:o de 5 é 0,2 e o de 10 é 0,1. Um LR de 0,5 reduz 

a probabilidade em 15% enquanto que uma de 0,1 reduz de 45%. 

 

A importância de uma probabilidade  pré-teste acurada. 

A história médica e os exames físicos continuam a ser de importância 

fundamental. Uma avaliação precisa da chance de ter a doença é mais 

importante do que as razões de verosimilhança obtidas por testes caros  e 

invasivos feitos à toa. Para algumas doenças como demência de Alzheimer e 

sinusite, os dados clínicos apenas , levam a diagnóstico bastante acurado. Para 

outras doenças, os médicos não têm dados precisos sobre o valor predictivo dos 

sinais e sintomas.; aqui eles têm de confiar em dados epidemiológicos , 

educação e acutilância clinica. Por exemplo, se a história clinica de um doente 

bem revista, muda  uma probabilidade pré-teste  para doença coronária de 75%  

para menos  que 5%, esta percentagem afecta a probabilidade pós-teste muito 

mais do que um teste de stress em que os likehood ratios foram de 3 e 0,5 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605664227?np=y#bib21
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respectivamente. Embora o diagnóstico clinico possa não ser necessáriamente 

mais acurado do que os testes mais antigos em que se foi baseando, a sua 

precisão tem um efeito enorme na interpretação de qualquer teste que seja a 

seguir ou que apareça como novidade. Uma probabilidade acurada em pré-teste 

pode melhorar enormemente qualquer teste subsequente, no que se refere a 

diagnóstico clinico. 

 

Os limiares dos diagnósticos 

Os testes devem ser usados quando eles vão afectar a condução do caso. Se a 

probabilidade clinica pré-teste afasta ou inclui um diagnóstico, qualquer teste 

posterior não vem trazer grande benefício. Mais testes devem ser considerados 

na zona nebulosa da incerteza do diagnóstico (figura 3).  

Figure 3. Thresholds for testing and treating, as a function of probability of diagnosis

David A Grimes,  Kenneth F Schulz

Refining clinical diagnosis with likelihood ratios

null, Volume 365, Issue 9469, 2005, 1500–1505

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(05)66422-7

 

 A localização destes limiares (A e B), devem ser establecidos antes  ao longo 

desta linha de incerteza diagnóstica (figura 3) e antes de planear testes 
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seguintes. Probabilidades mais baixas que o ponto A efectivamente excluem um 

diagnóstico em questão. Então o ponto A começa a ser a zona de nebulosidade; 

probabilidades pré-teste maiores que A mas menores que B beneficiam de testes 

adicionais. O ponto B é o limiar do tratamento; probabilidades acima do ponto 

B justificam inicio de tratamento sem mais atrasos. 

  A localização destes dois pontos (A e B), são planeados para cada paciente 

específico. Usando o nomograma (figura 2,A) , o médico pode fazer uma 

estimativa de quanto alta ou baixa deve ser a razão de verosimilhança  para 

mudar a probabilidade pré-teste abaixo de A (exclui diagnóstico) para acima de 

B ( começa o tratamento). O médico pode consultar LR já publicados para testes 

para encontrar os valores correspondentes aos valores requeridos. Se nenhum 

teste estabelecer esta mudança na probabilidade, o teste não deve ser feito. Este 

ponto é fundamental. 

Panel 2.  

Tips on testing 

• 

Clinicians should be wary of ordering tests when the pretest probability of disease is high or 

low.
27

 Tests are unlikely to alter disease probability and will only confuse the situation: 

unexpected results will usually be false-positives or false-negatives. 

•              Tests are most useful when the pretest probability is 50%.
27

 Numerical changes in the post-test column  

of the     nomogram (figure 2) are greater when the starting point in the pretest column is at 50% than elsewhere. 

• 

             The higher the pretest probability of disease, the higher will be the post-test probability, no 

matter what the test result. For example, three times a high probability will be larger than three times a 

low one.
27

 

•                        LR+ greater than 10 means that a positive test is good at ruling in a diagnosis.
28

 

• 

                  A likelihood ratio negative less than 0·1 means that a negative test is good at ruling out a 

diagnosis.
28

 

• 

               When using tests in sequence, the post-test probability of the first test becomes the pretest probability 

for the next one.
28

 Tests can build on each other in sequence. 
 

Limitações do likehood  ratios (razões de verosimilhança) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605664227?np=y#bib27
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605664227?np=y#bib27
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605664227?np=y#fig2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605664227?np=y#bib27
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605664227?np=y#bib28
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605664227?np=y#bib28
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605664227?np=y#bib28
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  O efeito das razões de verosimilhança na probabilidade pré-teste não é linear. 

Uma razão de 100 não aumenta a probabilidade pré teste 10 vezes mais do que 

uma razão de 10 (figura 2,D). 

 Para testes com várias categorias de resultados, os valores extremos do teste 

dão lugar a razões de verosimilhança imprecisas. Poucos doentes com valores 

muito altos e poucos pacientes com valores baixos dão pouca precisão ao teste. 

Pequenas variações no número de pacientes ao longo da escala de valores, 

produzem razões de verosimilhança muito diferentes. Dito doutro modo, a 

imprecisão nas razões de verosimilhança é maior no topo e no fundo da 

distribuição dos resultados do teste. Se se combinarem categorias contínuas de 

resultados do teste, o espectro de distribuição dá números maiores e mais 

precisão, isto é, estreita os intervalos de confiança. 

  Alternativamente, muitos resultados de testes concentram.se ao redor do centro 

da distribuição. Aqui, os likehood ratios são próximos de 1, e portanto de pouca 

utilidade. A maior recompensa situa-se nas razões de verosimilhança altas e 

baixas.  Um problema adicional é que as probabilidades pré teste desenvolvidas 

em unidades terciárias, podem não ser aplicáveis devido às características da 

população estudada. O (painel 2) dá algumas ―dicas‖ para pedir testes com base 

nas probabilidades pré teste. 

Usos para as razões de verosimilhança 

 Os likehood ratios têm um largo espectro de aplicações, incluindo sintomas, 

exames físicos, testes de laboratório, imagiologia e sistemas de classificação 

(tabela4). 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMOG Colégio-caderno de apoio nº3- Razões de verosimilhança Página 16 
 

Table 4.  

Examples of likelihood ratio applications 

 
Disease or outcome 

Physical examination 

Anisocoria Cause of coma29 

Signs or symptoms Childhood tinea capitis30 

Physical examination Posterior pelvic ring injuries in trauma patients31 

Clinical findings Acute bacterial sinusitis32 

Clinical findings Symptomatic sacroiliac joints33 

Ottawa ankle rules Fractures of the ankle and midfoot34 

Laboratory tests 

Urinalysis Urinary-tract infection in children35 

Throat swab Chronic tonsillitis36 

Chlamydia trachomatis antibody testing Tubal factor infertility37 

Prostate-specific antigen Prostate cancer38 

Blood culture Postoperative mediastinitis39 

Imaging studies 

Transvaginal ultrasound examination Ovarian endometrioma40 

Screening mammography Breast cancer41 

Scoring system 

Modified organ system failure score Discharge outcome from intensive care unit42 

Ongoing abuse screen Intimate partner violence43 

Other 

Surname Chinese ancestry44 

 

 Várias fontes têm compilações de razões de verosimilhança, inclusivamente 

livros. Outras publicações incluem as‖ razões‖ quer para testes como também 

para sinais clínicos. Tendo construído uma  acurada probabilidade pré teste , as 

razões de verosimilhança a partir de  testes anteriores podem refinar o 

diagnóstico clinico ,muitas vezes de forma importante. 
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Sent: Friday, December 10, 2004, 08:54:02 AM GMT+2 

Subject: RE: Mozambique 

 

Thank you for your fast response. Your permission will be very usefull for me and my students. 

Please receive my best wishes of a Merry Christmas and a prosperous New Year 

  

Antonio Bugalho 

 

David Grimes <DGrimes@fhi.org> wrote: 

Thanks for your kind note.  I am glad that our review article was of help.  We will be doing another 

one for Obstet Gynecol Surv in 2005.  You certainly have my permission to translate it, and I will 

forward your request on to Dr. Robert Jaffe, the editor for the article.  He can likely arrange for 

permission from the journal. 

  

I have followed your work as well, especially your 1994 paper on misoprostol for cervical priming 

before abortion.  I have moved up in dose to 400 mcg based on the work of Singh in Singapore.  As 

you may know, the WHO has a big randomized trial in the field hoping to show that the easier 

dilation after misoprostol translates into lower morbidity. 

Best wishes.... 

  

David Grimes 
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