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OBJETIVO

Determinar um ou mais critérios objetivos que possam

classificar a proficiência na leitura de gota espessa no

diagnóstico de malária e assim poder classificar a

qualidade do microscopista que atua tanto no setor

primário, fazendo diagnóstico nos centros de saúde, como

os revisores que são uma importante ferramenta no

controle de qualidade do diagnóstico da doença.

A malária vem sofrendo uma alta de mais de 50% em relação

aos anos anteriores, ressurgência de casos que vêm

preocupando cada vez mais. Só nesse primeiro trimestre de

2018, foram registrados 18,6 mil casos de malária no estado do

Amazonas. Métodos de intervenção continuam sendo essenciais

para o combate à doença, dentre eles, a hemoscopia que

atualmente é o método mais eficaz para o diagnóstico de

malária através do exame microscópico da gota espessa. Esse

exame passa por um rigoroso controle de qualidade

estabelecido pela OMS e pelo Plano Nacional de Controle da

Malária, no entanto, não há proposto nenhum teste ou critério

objetivo de estabelecimento de proficiência, seja para o leitor ou

para o revisor.

INTRODUÇÃO

Sistemática das leituras de gota espessa → Serão lidas 25 lâminas de gota

espessa por dia até completar as 400 lâminas. Antes de iniciar a leitura, os

participantes preencherão um questionário de avaliação das condições

psicológicas e de trabalho. As lâminas serão remarcadas após a primeira

leitura, afim de tornar cegas para a segunda leitura.

Para classificar a proficiência na leitura da gota espessa, será analisado:

• Metodologia de leituras de gota espessa duplo-cegas;

• Qual critério de classificação (sensibilidade, especificidade e acurácia) terá

maior interferência na caracterização da proficiência;

• Indicação da amostragem mínima de lâminas necessárias para a aplicação

do teste de proficiência;

• Condições psicológicas pessoais e/ou de trabalho, assim como a

escolaridade e experiência mediante o tempo de serviço;

• Avaliação das Concordâncias de leituras (observada pelo índice de

Kappa).

METODOLOGIA
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AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA NO DIAGNÓSTICO DE MALÁRIA POR MICROSCOPIA: DESENVOLVIMENTO DE UMA 
FERRAMENTA PARA GARANTIR ACESSO A UM DIAGNÓSTICO COM QUALIDADE

METODOLOGIA

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da

FMT-HVD e está sendo realizado na Fundação de

Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado –

FMT/HVD. É um estudo prospectivo laboratorial onde

lâminas de gota espessa para o diagnóstico de malária

serão analisadas mediante leituras cegas por profissionais

de leitura ou revisão de gota espessa da FMT/HVD.

Amostras → Serão analisadas 400 lâminas divididas em 1°

e 2° blocos, visando obter 90% de concordância nas

leituras cegas, significância de 5% e precisão de 3%.
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Questionário 
psicossocial

O presente estudo encontra-se em andamento e está em fase de

recrutamento dos leitores de gota espessa analisando o 1° bloco de lâminas

negativas, positivas para P. falciparum e P. vivax e com diferentes

parasitemias.
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