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Para determinara exatidao do diagnóstico clínico da causa básica de óbitos, 
analisaram-se os registros de 910 autopsias realizadas em um hospital universitário de 
Salvadol; Bahia, Brasil. Em 31 dos casos encontraram-se incorre@es nos diagnósticos clí- 
nicos. 

Entre 1970 e 1982 as taxas globais de erre diagnóstico mantiveram-se bas- 
tante estáveis, sendo mais elevadas para os pacientes mais idosos. Dos 263 óbitos por cân- 
cq 36% foram diagnosticados incorretamente e várk patologias consideradas relativa- 
mente fáceis de diagnostical; nem sempre foram identifica& corretamente. A causa da 
morte foi incorretamente diagnosticada em varios óbitos aknwntes de enfermidades tais 
como: hipertensao arterial, doengas crônicas de obstrugao pulmonal; pneumonialbronco- 
pneumonia e esquistossomose. Além de suas implica@es médicas diretas, erres diagnós- 
ticos da magnitudequeseobsetvaram nesteeem outrosestudos, compnnnetemseknente 
a qualidade aks estatísticas m’tais e de sua utilidade para melhorar a saúde pública. 

A exatidáo do diagnóstico clfnico 
é tradicionalmente determinada por sua 
comparacao com os resultados da autopsia. 
Os médicos podem beneficiar-se dos diag- 
nósticos post-mortem para aumentar seus 
conhecimentos clínicos e sua capacidade 
diagnóstica e aplica-los em outros pacientes. 
A autópsia constitui-se, assim, em um im- 
portante instrumento didático nos hospitais 
universitários (I-3). 

Os patologistas afirmam haver 
en-os diagnósticos relevantes em cerca de 40% 
das autópsias (1,2,4), com tuna varia@0 de 
6 a 68% (5). Curiosamente, essa alta pro- 
por@o de erro tem-se mantido estável nas 
últimas décadas apesar dos avances tecno- 
lógicos introduzidos nos métodos diagnós- 
ticos (6). 
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0 presente trabalho objetivou 
determinar a exatidáo do diagnóstico clínico 
da causa básica do óbito em autópsias reali- 
zadas em um hospital universitário de Sal- 
vador, Bahia, segundo a idade, o sexo, o ano 
da ocorrencia e o tipo de patologia envolvida. 

MATERIAE 
E MÉTODOS 

0 Hospital Universitário Profes- 
sor Edgard Santos concentra a maior parte das 
atividades do carpo docente da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal da Bahia. 
Os pacientes internados nesse hospital de re- 
ferência apresentam, em geral, patologias 
crkricas, náo sendo comum intemamentos 
para casos de urgencia, de obstetrícia ou de 
tuberculose. As autópsias sáo realizadas pe- 
los médicos residentes sob a supervisáo de 
professores e médicos do Servico de Anato- 
mia Patológica do hospital. 



Obtiveram-se dos arquivos do 
Servico de Anatomia Patológica os dados re- 
lativos a cada paciente (idade, sexo, diagnós- 
tico clínico, data e causa básica do óbito dada 
para a autópsia), que desde 1970 eram orga- 
nizados de forma padronizada pelos médi- 
cos residentes. 

Este estudo baseou-se nas 1 222 
autópsias realizadas nos anos pares com- 
preendidos entre os anos de 1970 e 1982. Nes- 
tes sete anos ocorreram 1852 óbitos, com uma 
proporcáo de 66% de autópsias. A partir de 
1982, com o recrudescimento da crise que 
afetou os hospitais universitários no país, 
houve urna queda substancial no número de 
intemacões e de autópsias. Excluíram-se do 
estudo 312 casos (cerca de dois tercos) devido 
a informa@es incompletas ou a diagnósticos 
que poderiam dar margem a interpreta@es 
errôneas (diagnóstico anátomo-patológico 
duplo, impreciso ou insólito ou diagnóstico 
de difícil compatibilizacáo das terminologias 
clínica e anátomo-patológica). Grande parte 
dos casos excluídos eram procedentes das 
clínicas cirúrgicas. 

Náo se deve confundir a defini- 
@o de causa básica do óbito com a de causa 
conseqüencial, terminal ou imediata (causa 
moutis) (7). Causa básica do óbito foi definida 
como: a) a doenca ou lesáo que iniciou a su- 
cessáo de eventos mórbidos que levou dire- 
tamente à morte ou b) as circunstâncias 
do acidente ou violencia que produziu a lesáo 
fatal. 

0 diagnóstico clínico formulado 
pelas equipes clínicas do hospital foi compa- 

z rado com o diagnóstico anátomo-patológico 
3 à autópsia da causa básica do óbito e classi- 
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ficado em tres categorias: 

s? 
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Diagnóstico totalmente correfo. 
Concordância total entre os diagnósticos clí- 

e 
nico e anátomo-patológico; 

-2 Diagnásfico parcialmente correto. 

$ 

Concordância parcia1 entre os dois tipos de 
diagnóstico. Sao aquelas situa@es em que a 
doenca básica identificada pelo patologista foi 

m mencionada pelo clínico dentre outras doen- 
cas suspeitas sem, entretanto, haver sido 

214 
apontada como sendo a principal causa do 
óbito; 

Diagnóstico incorrefo. Discordân- 
cia total entre os diagnósticos. Segundo o pa- 
tologista, 0 clínico nem sequer mencionou a 
causa básica do óbito. 

Tomou-se cuidado particular para 
que as diferencas terminológicas entre os sa- 
beres clínico e anátomo-patológico náo cau- 
sassem discordâncias entre os dois tipos de 
diagnóstico. Por exemplo: insuficiencia 
coronariana, insuficiência miocárdica e ate- 
romatose das artérias coronárias foram con- 
sideradas sob o mesmo diagnóstico, diferen- 
temente do especificado pela Classificacáo 
Internacional das Doencas. Os diagnósticos 
clínicos que náo puderam ser associados a 
achados diagnósticos morfológicos na oca- 
siáo da autópsia foram aceitos plenamente, 
aprovando o diagnóstico clínico, como nos 
casos de disturbios hidroeletrolfticos, arrit- 
mias cardíacas, etc. 

RE suLT;ADOS 
E DISCUSSÁO 

De um total de 910 casos, encon- 
traram-se 284 (31%) diagnósticos clínicos in- 
corretos quanto à causa básica do óbito; 314 
(35%) de diagnósticos corretos e 312 (34%) de 
diagnósticos parcialmente corretos. Por mais 
elevada pareca, a proporcáo de 31% para 
diagnósticos incorretos é comparável àque- 
las relatadas para hospitais de países desen- 
volvidos (2,5,6,8). A exatidáo do diagnós- 
tico clínico foi aproximadamente igual para os 
dois sexos (tabela 1). 

A tabela 2 revela tun discreto au- 
mento da taxa de diagnósticos clínicos incor- 
retos no sentido dos grupos etários mais 
idosos, confirmando achados de estudos an- 
teriores (1,5,8). 

As percentagens de diagnósticos 
clínicos incorretos náo apresentaram ten- 
dencia marcante de aumento ou diminuicáo 
durante o período de 1970 a 1982 (tabela 3). 



TABELA 1. Diagnbstico clinico da causa básica do óbito, segundo o sexo 

Diagnóstico 
Parcialmente 

No. de Incorreto correto 
Sexo óbitos No. % No. % 

Totalmente 
correto 

No. % 
Masculino 517 168 

3; 
187 36 162 

Feminino 393 116 125 32 152 i8 
Total 910 284 31 312 34 314 35 

TABELA 2. Diagnóstico chico, segundo a idade 

Idade No. de 
(anos) óbitos Incorreto 1%) 

Diagnóstico 
Parcialmente 

correto 
Totalmente 

correto 
i-4 2: 10 (26) 14 

5-9 23 I I;i; 
1; 9 
9 

10-49 451 133 
g:; 

151 16; 
50-69 290 
270 82 

!O 
(37) 

z: 97 
19 

Total 910 284 (31) 312 314 
f 
ii; 
8 

TABELA 3. Diagnóstico chico, segundo o ano de ocorr&ncia do ábito 
$ 

Ano de Diagnóstico 
ocorr@ncia No. de Parcialmente 

2 

dos óbitos bbitos Incorreto W) correto 
Totalmente ;3 

correto 2 

1970 160 1972 194 z: g;; 44 5: 8 
1974 141 
1976 152 

:: [2J 
38 

43 \s 

1978 120 ” 43 ti 

1980 s7 
25 Ia; 

24 En3 8 
1982 19 (28) 21 z 
Total 910 284 (31) 312 314 8 

5 

i3 
Esta relativa estabilidade nas proporcóes de procedimentos diagnósticos sofisticados como l 

diagnósticos incorretos pode estar associada “scanning’, ultrassom e tomografia compu- 74 
à progressiva diminuicáo de 81 para 58% ob- tadorizada náo levou à diminuicáo das pro- $ 
servada nas proporcóes de autópsia nesse porcóes de erros diagnósticos. Notou-se .S 
hospital, durante o perfodo estudado. Gold- também que nesse período de tempo as 
man e colegas (6) analisaram 100 autópsias, 

$ 
cg 

selecionadas aleatoriamente de um hospital 
universitário de Boston, referentes aos anos 
de 1960,197O e 1980. Mesmo a introducáo de 215 



TABELA 4. Óbitos por cåncer, segundo a exatidáo do diagnóstico cllnico, em percentagem 

Tipo de cåncer 
Estomago 
EsBfago 
Flgado 
Veslculahias biliares 

Påncreas Pulmáo 
LeucemiaAinfoma 
Outros 

Total 

óbitos 
35 
9 

:: 

:: 

;Fl 
263 

Incorreto 

:s 
27 
32 

i3 

$5 
36 

Diagnóstico 
Parcialmente 

correto 

;3 
46 
s5 

33 

35 
36 

Totalmente 
correto 

40 

:: 
4 

:: 
52 
20 
28 

doencas renais e a embolia pulmonar apare- 
ceram menos freqüentemente como causa de 
óbito e que as infeccões sistêmicas de etolo- 
gia fúngica, vira1 e bacteriana passaram a ser 
dadas com urna freqüência significativa- 
mente maior para a causa da morte. Em 1980, 
em 24% de seus diagnósticos, os clínicos náo 
identificaram essas infeccoes. 

Dos 910 casos estudados, 263 
morreram por câncer e 647 por outras cau- 
sas, com proporcóes de diagnósticos incorre- 
tos de 36 e 29%, respectivamente. Estas di- 
ferencas foram estatisticamente significantes 
ao nível de 5% de probabilidade (XT = 4,22). 

A tabela 4 mostra que entre os 
óbitos por cåncer as proporcóes de diagnós- 
ticos incorretos variam de 17% (pâncreas) a 
56% (esôfago). É interessante comparar as 
proporcóes de diagnóstico incorreto, encon- 
tradas neste estudo, comas referidas por Ca- 
meron e McGoogan (8,9) para 320 óbitos por 
câncer em hospitais escoceses (proporcáo de 
autópsia, 25%). Estas ultimas foram mais al- 
tas que as do presente estudo para os cânce- 
res do ffgado (66%), da vesícula e vias biliares 
(43%) e do pâncreas (43%); elas foram mais 
baixas para o câncer do pulmáo (28%) e se- 
melhantes, para os do estomago (33%) e lin- 
fomas (32%). 

A propor@o de 45% de diagnós- 
ticos incorretos para a categoria “outros 

A tabela 5 mostra algumas cau- 

cânceres” pode parecer demasiadamente 
elevada. Deve-se buscar sua explicacáo na 
distorcáo das referencias (10). A tendencia é 
referir muitos pacientes com formas pouco 
comuns de câncer e de outras doenps mais 
diffceis de diagnosticar para o Hospital Uni- 
versitario Professor Edgard Santos, para es- 
clarecimento diagnóstico. Seria portanto in- 
correto pensar que a casuística apresentada 
constitui-se em amostra representativa dos 
óbitos por câncer ocorridos numa dada área 
ou popula@o do estado da Bahia. 

sas selecionadas de óbito e a exatidáo do 
diagnóstico clfnico. Estes dados servem com 
alerta para algumas causas de óbito que vêm 
sendo incorretamente diagnosticadas no meio 
clfnico. Por exemplo, as proporcóes para pa- 
tologias de diagnóstico relativamente fácil 
como doenca de Chagas (12%), esquistos- 
somose mansoni (36%), pneumonia/bron- 
copneumonia (75%), doenca pulmonar obs- 
trutiva crônica (43%) e hipertensáo arterial 
(20%). 

’ A doenga de Chagas é muito comum no Estado da Babia. 
0 Hospital da Universidade da Bahia tem efetuado im- 
portantes pesquisas atraindo, normalmente, pacientes de 
áreas endêmicas do Estado Rotineiramente efetuam-se 
trabalhos serológicos para essa doenca entre os pacientes 
com enfermidades cardíacas e gastrointestinais suspeitos 
de sofrerem as formas megas da doenga. 



TABELA 5. Causas básicas de bbito, selecionadas segundo exatidáo do diagnóstico cllnico, 
em percentagem 

Causa do óbito 
PneumonkVbroncopneumonia 
Doenca pulmonar obstrutiva 

crbnica (DPOC) 
Tuberculose 
Doenca de Chagas 

Esquistossomose mansoni Hipertensáo arterial 
Aterosclerose 
Doenca reumática 
Hepatite 
Cirrose hepática 

Ulcera peptica Glomerulonefrite 

Lupus eritematoso 
Desnutr@io Outros diagnósticos 

Total 

No. de 
bbitos 

12 

14 

1;: 

36 39 
29 
36 
8 

35 

7 23 

10 
12 243 

647 

Incorreto 
75 

43 

:; 

;; 

ii 
62 
26 

3: 

30 
8 31 

29 

Diagnbstico 
Parcialmente 

correto 
17 

3; 

3; 31 

;z 
25 
63 

:s 

30 
i”6 

34 

Totalmente 
correto 

8 

:5 
62 

:9 

iii 
13 
ll 

35 

58 
33 

37 

Poder-se-ia argumentar que es- Em rela@io à casuística deste es- 
sas proporyóes demonstram apenas (ou ba- 
sicamente) que os clínicos náo estão preen- 
chendo adequadamente os atestados de óbito 
de seus pacientes. Mesmo esta pequena ne- 
gligencia comprometeria seriamente a quaLi- 
dade dos dados a serem fomecidos aos ser- 
vitos de estatisticas vitais. A imprecisáo das 
informacóes derivadas dos atestados de óbito 
pode tomá-los impróprios para uso em pes- 
quisa e planejamento. Nas investigacóes in- 
teramericanas de mortalidade (21) e de mor- 
talidade infantil UF!), os dados publicados para 
a cidade de Sáo Paulo revelam que, em 67% 
das ocasióes, a causa básica da morte foi cor- 
retamente identificada nos atestados de óbito 
para indivíduos de 15 a 74 anos de idade, em 
52% das ocasióes para os menores de cinco 
anos. Entretanto, convém lembrar que a pro- 
porcáo de autópsias foi de 20,1% entre os me- 
nores de 5 anos e de 11,8% no outro grupo 
etário. 

tudo, acredita-se mais na hipótese da ocor- 
rência de reais incorrefóes nos diagnósticos 
clínicos da causa básica do óbito, à seme- 
lhanga dos resultados relatados por estu- 
dos feitos em outras partes do mundo (1, 2, 
4-6,8,9). 

É evidente que a academia mé- 
dica náo vem exercendo plenamente sua ca- 
pacidade de aumentar o conhecimento, a 
partir da análise de seus próprios erres. Nos 
países desenvolvidos, a introdu@o de novas 
técnicas diagnósticas de elevada precisáo tem 
certamente contibuído para tomar a autóp- 
sia cada vez menos freqüente. Alega-se tam- 
bém a baixa relacáo custo/benefício e o receio 
de expor os erres dos clínicos, obrigando-os 
a responder a processos por imperícia mé- 
dica. Portanto, náo é gratuita a escassez de 
estudos bem conduzidos e com metodologia 
apurada sobre o tema “erro diagnóstico” na 
literatura médica (13,14). Na origem dessa si- 
tuago acha-se presente a atávica dificuldade 
do cientista médico de refletir sobre sua pró- 
pria práfica. Questionar o dogma da infalibi- 
lidade do diagnóstico clínico é questionar todo 
o lado mágico, náo científico, da Medicina. 
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CLINICAL DIAGNOSIS 
VERSUS AUTOPSY 

Records from 910 autopsies per- 
formed at a university hospital in Salvador, 
Bahia, Brazil were examined in order to as- 
sess the accuracy of clinical diagnoses of the 
patients’ underlying causes of death. This 
study found inaccurate clinical diagnoses in 
31% of the cases. 

The overall rate of diagnostic er- 
ror appeared to remain fairly stable from 1970 
to 1982, being highest for older patients. 
Thirty-six percent of the 263 cancer deaths 

were incorrectly diagnosed, anda number of 
pathologies considered relatively easy to di- 
agnose were not always correctly identi- 
fied-the underlying cause of death being 
incorrectly diagnosed in many of the fatali- 
ties caused by such ailments as arterial hy- 
pertension, chronic obstructive lung disease, 
pneumoniaibronchopneumonia, and schis- 
tosomiasis. Quite aside from their direct 
medicalimplications, diagnostic errors of the 
magnitude observed in this and other stud- 
ies seriously jeopardize the quality of vital 
statistics and such statistics’ usefulness for 
improving public health. 


