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7.

MÉTODOS DE ANÁLISE EM ESTUDOS
SOBRE CAUSALIDADE

Deise Aparecida de Oliveira Silva

INTRODUÇÃO

O presente capítulo objetiva mostrar métodos de análise em
estudos epidemiológicos específicos, em particular naqueles relacio-
nados com causalidade, ou seja, com as considerações sobre a rela-
ção entre causa e efeito. Assim, os conceitos de causa, associação
causal, bem como de diferentes fatores de risco envolvidos nesse
tipo de estudo, são aqui definidos e analisados. Também são apresen-
tados e discutidos as técnicas ou os cálculos estatísticos mais utiliza-
dos para se determinarem tais associações como risco relativo (RR),
risco atribuível (RA) e razão de chances (OR: odds ratio).

CAUSA

O conceito de causa é controverso: os significados diferem
em vários contextos, e não há definição apropriada em todas as
ciências. Em geral, causa é definida como algo que desencadeia
um efeito ou um resultado. Estudos epidemiológicos sobre causali-
dade são importantes para se conhecerem as causas de doenças
e, logo, para uma conduta adequada nas áreas de prevenção, diag-
nóstico e tratamento.

Propostos em 1882, os postulados de Koch para determinar
se um agente infeccioso causa doença contribuíram muito para a
definição do conceito de causa na área biomédica. São eles:

1) o organismo deve estar presente em todos os casos da
doença;

2) o organismo deve ser isolado e crescer em cultura pura;
3) o organismo deve, quando inoculado em um animal sus-

ceptível, causar a doença específica;
4) o organismo deve então ser recuperado do animal e iden-

tificado.
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Entretanto, a causa da maioria das doenças não pode ser

estabelecida por meio da relação “uma causa–uma doença”, pois
muitos fatores em conjunto determinam a conhecida rede de cau-
salidade. Assim, a causa de uma doença é uma condição ou
característica que tem papel relevante na produção dela e deve
precedê-la. Quando inicia a doença, é chamada de causa suficiente;
se a doença não se desenvolve sem sua presença, é chamada de
causa necessária. Por exemplo, o tabagismo é um dos componen-
tes da causa suficiente do câncer de pulmão, embora apenas pe-
quena parte de indivíduos tabagistas possa desenvolver a doença,
pois outros fatores desconhecidos são requeridos. Mas é inegável
que a interrupção do tabagismo reduz o número de casos de câncer
pulmonar em uma população.

Por outro lado, cada causa suficiente tem um componente
de causa necessária. Por exemplo, em um surto de infecção alimen-
tar, salada de frango com maionese foi a causa suficiente de diarréia
por Salmonella, mas a presença deste microorganismo constitui a
causa necessária da doença. Portanto, em doenças infecciosas, a
presença de um organismo é necessária, mas não suficiente para
que ocorra a doença. Outro exemplo clássico é a AIDS, que não
pode ocorrer sem que haja exposição ao vírus da imunodeficiência
humana (HIV), mas a exposição ao vírus não resulta necessaria-
mente em doença.

Nesse sentido, conceitos de causa devem ser mais ampla-
mente aplicados, considerando-se não só as causas únicas ou os
mecanismos patogênicos, mas também as causas múltiplas ou
fatores de risco não específicos que se interagem para formar a
rede de causalidade e são importantes para disseminação e controle
de doenças. Por exemplo, a tuberculose é provocada pelo bacilo
Mycobacterium tuberculosis, mas a susceptibilidade do hospedeiro,
o nível de exposição, as condições socioeconômicas, a desnutrição,
a vacinação e as características genéticas constituem fatores muito
importantes no processo de causa da doença — e devem ser inves-
tigados quando o objetivo é controlá-los.

INTERAÇÃO ENTRE CAUSAS MÚLTIPLAS

Quando múltiplos fatores causais interagem entre si, podem
contribuir ou não para o processo de desenvolvimento da doença;
no entanto, este processo depende do tipo de interação entre aqueles
fatores. Assim, o efeito resultante pode ser maior (sinergia) ou menor
(antagonismo) que o esperado pela simples combinação dos efeitos
individuais de cada causa. A Figura 7.1 mostra um exemplo típico,
em que vários fatores, isolados ou em combinação, podem atuar so-
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bre o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular em homens.
A interferência em dois desses fatores — por exemplo, tratar a hiper-
tensão e deixar de fumar — poderia ter impacto substancial na dimi-
nuição do risco de homens desenvolverem doença cardiovascular,
mesmo na presença de outros fatores causais.

FIGURA 7.1 — Interação entre causas múltiplas de doença. Risco de desenvolver
doença cardiovascular em homens de acordo com os níveis de vários fatores de
risco, isolados e em combinação. Valores anormais são grafados em negrito
Fonte: Adaptado de Fletcher, Fletcher e Wagner (1996).

FATORES DE RISCO

O termo fator de risco é usado, em geral, para descrever
características positivamente associadas com risco de desenvolvi-
mento de doença ou evento e que podem ou não, de forma isolada,
ser suficientes para causar a doença. Assim, é possível que alguns
fatores de risco separadamente — como o tabagismo — estejam
associados com várias doenças (doença pulmonar obstrutiva crô-
nica, doença arterial coronariana, câncer de pulmão e outras). Por
outro lado, algumas doenças, a exemplo da doença arterial corona-
riana, podem estar associadas com vários fatores de risco (tabagis-
mo, hipertensão, hipercolesterolemia e hereditariedade), os quais,
isoladamente, parecem incapazes de induzir a doença. Assim, estu-
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dos epidemiológicos podem determinar a contribuição relativa de
cada fator para a ocorrência da doença, e a conseqüente potencial
redução da doença com a eliminação de cada fator de risco.

Os fatores de risco podem ser:
 genéticos — genes específicos constituem fatores de risco para
várias doenças (câncer de cólon, osteoporose, espondilartropa-
tias, dentre outras);

 físicos, químicos e biológicos — radiações ionizantes, drogas,
agentes infecciosos, toxinas e outros;

 sociais — estresse, luto pela perda do cônjuge, mudanças bruscas
de rotina, dentre outros;

 comportamentais — consumo excessivo de bebidas alcoólicas,
promiscuidade sexual, tabagismo, uso de drogas e outros.

Quatro tipos de fatores podem estar envolvidos na causa
de doenças. Todos podem ser necessários, mas raramente são
suficientes para causar uma doença em particular. São eles:
1) fatores predisponentes: induzem um estado de susceptibilida-
de do hospedeiro à doença, por exemplo: idade, doenças anteriores
e sexo;
2) fatores facilitadores: favorecem o desenvolvimento da doença,
a exemplo da baixa condição socioeconômica, desnutrição, falta de
saneamento básico, assistência médica inadequada, dentre outros;
3) fatores desencadeantes: estão associados com a instalação
da doença, por exemplo: exposição aos agentes biológicos especí-
ficos (bactérias, parasitas, vírus);
4) fatores agravantes: agravam uma doença estabelecida, por
exemplo: exposição repetida ao agente específico.

ASSOCIAÇÃO CAUSAL

Refere-se ao processo de determinar se associações obser-
vadas são causais, ou seja, se há relação entre uma possível causa
e um efeito. Antes de analisar a associação para a possibilidade de
ser causal, outras explicações — tais como acaso, viés de seleção
e aferição ou fator de confusão/confundimento (confounding) —
devem ser excluídas (Figura 7.2). Dessa forma, uma associação
pode ser: artificial, quando resultar de vieses na seleção dos partici-
pantes ou na aferição dos dados do estudo; indireta, quando resultar
de outras características que estão intrinsecamente associadas ao
fator de risco ou à doença em estudo (fator de confusão ou acaso);
causal, quando resultar da interação entre fatores etiológicos e de
risco para o desenvolvimento da doença.
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FIGURA 7.2 — Representação esquemática das diferentes possibilidades de associa-
ção entre fatores de risco (exposição) e doença (evento)

Um conjunto de critérios estabelecido, desde 1965, pelo
estatístico britânico Sir Austin Bradford-Hill tem sido bastante utiliza-
do para julgar se dada relação entre causa e efeito é causal ou
apenas associação. Dentre eles, destacam-se, de forma resumida:
1) temporalidade ou relação temporal: a causa (exposição) deve
sempre preceder o efeito, sobretudo em estudos transversais e de
caso-controle, nos quais a causa e o efeito são avaliados ao mesmo
tempo;
2) reprodutibilidade ou consistência da associação: resultados
semelhantes são demonstrados em diversos estudos, em tempos
e locais diferentes e em diferentes populações;
3) intensidade ou força da associação: uma forte associação
(expressa por um alto valor numérico de risco relativo ou risco abso-
luto) é mais provável ser causal que uma fraca associação (baixo
valor numérico do risco), que pode ser influenciada por viés ou
fator de confusão;
4) especificidade: uma causa deve estar relacionada com um efeito
(observável geralmente em doenças agudas), mas há muitas cau-
sas para o mesmo efeito ou muitos efeitos relativos à mesma causa
(em geral, visto em doenças crônico-degenerativas);
5) relação dose–resposta: variações na quantidade de exposição
estão associadas com variações na incidência do efeito;
6) reversibilidade: a remoção de uma possível causa reduz o efeito
ou risco da doença;
7) plausibilidade biológica: os resultados devem ser coerentes
com os conhecimentos existentes na época e validados em pesqui-
sas anteriores;
8) analogia: relação de causa e efeito já estabelecida em outros
exemplos semelhantes.

Nem todos esses critérios têm o mesmo valor na decisão
sobre causalidade. Um critério presente fortalece a associação cau-
sal; se ausente, outras evidências devem ser verificadas.

Na análise crítica de artigos científicos sobre causalidade,

Pesquisa na Área Biomédica_Novo2_copia.pmd 10/10/2008, 09:17187



PESQUISA NA ÁREA BIOMÉDICA: DO PLANEJAMENTO À PUBLICAÇÃO188
algumas questões referentes a esses critérios devem ser considera-
das e respondidas pelo leitor para constatação de que os resultados
refletem, de fato, uma associação causal:
     Há evidência de experimentos reais em seres humanos ou em
animais de experimentação?
     A associação é forte?
     A associação é consistente de estudo para estudo?
     A relação temporal é correta?
     Existe relação entre intensidade da exposição e freqüência ou
intensidade da doença?
     A associação faz sentido epidemiologicamente? A associação
faz sentido biologicamente?
     A associação é específica?
     A associação é análoga a uma associação causal previamente
demonstrada?

Em algumas situações, ocorre associação entre exposição
a um determinado fator (causa) e doença (efeito) chamada causali-
dade reversa, em que o efeito (doença) induz a exposição ao fator
(causa). Como exemplo, pode-se observar a associação entre o
uso de ácido acetilsalicílico (aspirina) e doenças crônicas que pro-
vocam cefaléia não porque o uso da aspirina leva à doença, mas
porque a doença leva ao uso desse medicamento.

MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO

Em estudos transversais (prevalência comparada), retros-
pectivos (caso-controle) e prospectivos (coorte), as variáveis anali-
sadas são, em geral, dicotômicas e passíveis de ser combinadas
em uma tabela 2 x 2 — como mostra a Tabela 7.1.

TABELA 7.1 — Tabela de associação entre causa (fator de exposição) e
efeito (doença)

Fator de Doença
Totalexposição Presente Ausente

Sim a b a + b
Não c d c + d
Total a +  c b + d a + b + c + d

Onde:
a = número de indivíduos expostos ao fator que ficaram doentes;
b = número de indivíduos expostos ao fator que não ficaram doentes;
c = número de indivíduos não expostos ao fator que ficaram doentes;
d = número de indivíduos não expostos ao fator que não ficaram
doentes.
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Em estudos prospectivos, a relação a/(a + b) representa o

coeficiente de incidência da doença entre os indivíduos expostos,
e a relação c/(c + d), o coeficiente de incidência entre os indivíduos
não expostos.

Dentre as medidas de associação estatística entre exposi-
ção a um fator (causa) e doença (efeito), as mais utilizadas em epi-
demiologia são: risco relativo (RR), risco atribuível (RA) e razão de
chances (OR: odds ratio).

RISCO RELATIVO (RR)

Mede a chance (ou o risco) de um indivíduo exposto a de-
terminado fator desenvolver certa doença em relação ao indivíduo
não exposto. Portanto, RR é o número de vezes que indivíduos
expostos estão mais sujeitos que os não-expostos a se tornar doen-
tes. Como a incidência mede o risco de os indivíduos adquirirem a
doença em determinado período, o RR representa a razão entre
os coeficientes de incidência dos indivíduos expostos (Ie) e a inci-
dência dos não-expostos (Io):

RR = Ie/Io      ou       RR = a/(a+b) / c/(c+d)

O RR é expresso em número absoluto e representa a força
de associação entre o fator (exposição) e a doença (efeito), e sua
utilização é comum em estudos de causalidade, em que a probabili-
dade de uma doença ocorrer pode resultar da ação de um ou mais
fatores de risco.

RISCO ATRIBUÍVEL (RA)

Mede a incidência adicional da doença após uma exposição
— além daquela (incidência basal) por causa de outros fatores —
experimentada por indivíduos não expostos. Portanto, RA é o exces-
so de incidência da doença relacionado com a exposição e que
representa o quanto o fator de exposição acrescenta ao risco do
desenvolvimento da doença. Calculado pela diferença entre os coe-
ficientes de incidência nos indivíduos expostos (Ie) e não-expostos
(Io), o RA é também chamado de diferença de risco:

RA = Ie – Io     ou       RA = a/(a+b) – c/(c+d)

Em termos de saúde pública, conforme a incidência da do-
ença na população, o RA é, muitas vezes, mais importante que o
RR. Assim, doenças de alta incidência podem apresentar baixo valor
de RR referente a um dado fator, porém alto RA; inversamente, do-
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enças de baixa incidência podem apresentar alto RR e baixo RA.

Tome-se o exemplo hipotético relatado por Jorge e Ribeiro
(1999): ao se analisar o fator de exposição (tabagismo) para deter-
minada doença, verifica-se que se esta ocorre em alta incidência
(60% dos indivíduos expostos ao fumo e 40% dos não-expostos
ao fumo), o RR é de 1,5 e o RA, de 20%. Por outro lado, se a
doença ocorre em baixa incidência (0,1% dos indivíduos expostos
e 0,01% dos não-expostos), o RR é de 10, e o RA, de 0,09%.

Portanto, para se calcular o RR e o RA, é necessário que
se conheça a incidência da doença na população, com e sem a ex-
posição ao fator de risco em questão. Logo, tais medidas só podem
ser determinadas em estudos que avaliem incidência, a exemplo
dos estudos de coorte e intervenção ou experimentais.

RAZÃO DE CHANCES (OR: ODDS RATIO)

Em estudos transversais (estudos de prevalência), em que
a freqüência da doença na população é pequena, ou estudos de
caso-controle, nos quais a proporção dos indivíduos doentes (casos)
é pré-definida, os casos são representativos de todos os casos da
doença na população, e os controles são representativos de todos
os casos não-doentes. Nesses estudos, o coeficiente de incidência
não é determinável; assim, é possível obter medida de risco seme-
lhante ao risco relativo (RR) pela comparação da freqüência de
exposição entre casos e controles. Tal medida é chamada de odds
ratio (OR) — ou razão de chances — e objetiva avaliar se existe
associação entre a doença e o fator de exposição, bem como quan-
tificar essa possível associação, calculada com base na relação:

Um exemplo hipotético pode ser demonstrado na Tabela
7.2. O uso de contraceptivos orais em determinada população foi
analisado segundo a possibilidade de causar trombose venosa.
De 375 pacientes usuárias de contraceptivos orais, 25 apresentaram
a doença. De 575 pacientes não usuárias dos contraceptivos orais,
cinco apresentaram trombose venosa. Pode-se, então, calcular o
risco relativo de haver trombose venosa entre usuárias de contra-
ceptivos orais.

     OR ≅ RR = ad/bc 
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TABELA 7.2 — Tabela de associação entre uso de contraceptivos orais (fator
de exposição) e trombose venosa (doença)

Uso de Trombose venosa
contraceptivos Total

orais Presente Ausente
Sim 25 (a) 350 (b) 375
Não 5 (c) 570 (d) 575
Total 30 920 950

Fonte: Adaptado de Rouquayrol (1986).

OR = RR = ad/bc = 14250/1750 = 8,14

Isso significa que o risco relativo de ocorrer trombose venosa entre
usuárias de contraceptivos orais é 8,14 vezes maior que entre mu-
lheres que não fazem uso.

De modo geral, um valor de OR = 1,0 significa que o fator
de exposição não tem efeito sobre a doença, OR > 1,0 é considerado
fator de risco, e OR < 1,0 é considerado fator de proteção.

Porém, o simples cálculo da razão de chances oferece
apenas uma estimativa pontual dessa medida; por isso não pode
ser utilizado para qualquer inferência, a não ser que se considere a
variabilidade amostral e, portanto, os intervalos de confiança (IC
95%) para a razão de chances. Tais intervalos de confiança são
genericamente apresentados entre parênteses (LI – LS), em que
LI representa o limite inferior, e LS, o limite superior, e indicam que
há 95% de confiança ou certeza de que esse intervalo inclui o ver-
dadeiro risco relativo ou odds ratio.

A inferência sobre o efeito do fator de exposição sobre a
doença (evento) pode ser feita do seguinte modo:
 Se a unidade (valor 1,0) estiver dentro do intervalo de confiança
(entre LI e LS) → não existe associação.
     Se a unidade (valor 1,0) estiver acima do LS → existe associação
do tipo fator de proteção.

 Se a unidade (valor 1,0) estiver abaixo do LI → existe associação
do tipo fator de risco.

A Tabela 7.3 representa o resumo de um estudo de coorte
para avaliar o tempo de cirurgia (fator de exposição) como fator de
risco para infecção do sítio cirúrgico (ISC) em pacientes submeti-
dos à cirurgia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de
Uberlândia (HC–UFU).

 
1,0 Fator de risco Fator de proteção 
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TABELA 7.3 — Tempo de cirurgia como fator de risco para infecção do sítio
cirúrgico em pacientes do HC–UFU

Tempo de Infecção do sítio cirúrgico
cirurgia

Total RR (IC 95%)

Sim Não
> 4 horas 46 680 726
≤≤≤≤≤ 4 horas 21 748 769 2,3 (1,4 – 3,8)

Total 67 1428 1495

Fonte: Sadoyama e Gontijo Filho (2000).

Os resultados mostraram que o risco de uma infecção do
sítio cirúrgico nas cirurgias demoradas (> 4 horas) é 2,3 vezes maior
que nas cirurgias normais (≤ 4 horas).

Vale ressaltar que a análise do risco relativo e seu intervalo
de confiança são, em geral, concordantes com o valor de P obtido
nessa análise — ou seja, com a probabilidade de a diferença encon-
trada ter ocorrido ao acaso (o fator estudado não ser uma causa
da doença ou evento em questão). Essa relação pode ser verificada
no exemplo da Tabela 7.4, que demonstra os fatores de risco para
infecções por Staphylococcus aureus resistentes ou sensíveis à
meticilina (MRSA e MSSA, respectivamente) em pacientes interna-
dos no HC–UFU.

TABELA 7.4 — Fatores de risco para infecções por Staphylococcus aureus
resistentes ou sensíveis à meticilina (MRSA e MSSA, respectivamente)
em pacientes internados no HC–UFU

FATORES DE RISCO MRSA (%) MSSA (%) Valor RR (IC 95%)
n=45 n=57 de P

Sexo (M)  31 (68,9) 32 (56,1)  0,26 1,73 (0,71 - 4,27)
Restrição ao leito 40 (88,9) 42 (73,7)  0,09  2,86 (0,86 - 10,0)
Uso de antimicrobianos: 43 (95,6) 46 (80,7)  0,05 5,14 (0,98 - 35,76)
      1-2 antimicrobianos 11 (24,4) 27 (47,4)  0,02 0,36 (0,14 - 0,91)
      ≥ 3 antimicrobianos 31 (68,9) 19 (33,3) <0,01 4,43 (1,77 -11,23)
Uso de dispositivos invasivos: 40 (88,9) 40 (70,2)  0,04 3,40 (1,04 -11,76)
     Cateteres vasculares 38 (95,6) 37 (64,9)  0,04 2,93 (1,02 - 8,74)
     Drenos  7 (15,6)  6 (10,5)  0,64 1,57 (0,43 - 5,82)
     Sondas nasogástricas 22 (48,9) 17 (29,8)  0,08 2,25 (0,92 - 5,53)
     Sondas vesicais 19 (42,2)   8 (14,0) <0,01 4,48 (1,58 - 13,02)
     Tubos endotraqueais 10 (22,2) 5 (8,8)  0,10 2,97 (0,84 - 11,06)
     ≥ 3 dispositivos 18 (40,0)   8 (14,0) <0,01 4,08 (1,43 - 11,91)
Cirurgia 27 (60,0) 24 (42,1)  0,50 1,44 (0,58 - 3,58)

 RR = risco relativo; IC = intervalo de confiança.
 Fonte: Sadoyama e Gontijo Filho (2000).

Os resultados mostraram que, quando valores de IC 95%
incluem a unidade (valor 1,0), o valor de P é maior ou igual a 0,05
— noutros termos, não existe significância estatística para o valor
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de RR. Por outro lado, quando valores de IC 95% excluem a unidade
(acima ou abaixo de 1,0), o valor de P é menor que 0,05 — portanto,
o valor de RR apresenta significância estatística como fator de risco
(RR > 1,0) ou fator de proteção (RR < 1,0).

Há situações que devem ser analisadas criteriosamente,
por exemplo, quando a unidade se encontra no limite inferior do IC
95%, o valor de P pode apresentar significância (P < 0,05). Esse
exemplo pode ser demonstrado na Tabela 7.4, onde os fatores de
risco “uso de dispositivos invasivos” e “cateteres vasculares” apre-
sentaram IC 95% incluindo a unidade no limite inferior [(1,04 – 11,76)
e (1,02 – 8,64), respectivamente], e os valores de P foram inferiores
a 0,05 (P < 0,04) em ambas as situações. Também é possível de-
monstrar os valores de RR e IC 95% por meio de representação
gráfica, como na Figura 7.3, que representa os dados referentes à
Tabela 7.4.

FIGURA 7.3 — Representação gráfica dos valores de risco relativo (RR) e intervalo
de confiança de 95% (IC 95%) referentes aos dados apresentados na Tabela 7.4.
*P < 0,05; **P < 0,001
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CONTROLE DAS VARIÁVEIS INTERFERENTES

Em um estudo de causalidade, é importante detectar as
variáveis interferentes desconhecidas que poderão levar ao efeito
de confundimento ou confusão (confounding). Ainda assim, mesmo
com uma boa revisão metodológica do problema, é quase impossí-
vel conhecer todas as variáveis interferentes (exceto os estudos
experimentais que possibilitam o controle de todas as variáveis).
No entanto, existem vários métodos estatísticos para o controle,
ao menos, das variáveis conhecidas mediante emparelhamento
ou análise estratificada e multivariada.

O fator de confusão é o efeito de uma variável externa que
afeta, em parte ou no todo, uma associação observada, mascarando
a relação entre o fator de exposição e a doença de interesse. Ele
ocorre porque só um fator de cada vez é avaliado na análise univa-
riada. Assim, o fator de confusão é um tipo de viés que surge como
conseqüência própria da análise univariada (tabelas 2 x 2).

Há dois tipos de variáveis interferentes: 1) variáveis de con-
fundimento, que produzem confusão por causa de um desajuste
na comparação entre os grupos, e 2) variáveis modificadoras de
efeito, que produzem interação entre as variáveis, fazem parte do
modelo causal e modificam a resposta — mesmo quando os grupos
estão ajustados. Pode-se ainda encontrar um terceiro tipo de variá-
veis interferentes: variáveis de confundimento (grupos desajusta-
dos) e modificadoras de efeito (interação com modificação da res-
posta) ao mesmo tempo.

1) VARIÁVEIS DE CONFUNDIMENTO (sem interação)
Um exemplo clássico de variável de confundimento (sem

interação) está representado na Tabela 7.5. Na análise do estado
civil (variável de exposição) como fator de risco para doenças sexu-
almente transmissíveis (DST), observou-se que os casados apre-
sentaram maior risco (RR = 4,0) de adquirir DST que os solteiros
— o que leva à conclusão, enganosa, de que o casamento provoca
DST (variável efeito).

TABELA 7.5 — Estado civil como fator de risco para doenças sexualmente
transmissíveis (DST)

Estado civil DST
(variável de (variável efeito) Total RR (IC 95%)
exposição) Sim Não

Casado 100 400 500
Solteiro 25 475 500 4,0 (2,6 - 6,1)

Total 125 875 1000
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Ao se analisarem possíveis fatores interferentes, verificou-

se que os dois grupos estavam desajustados quanto à idade (variá-
vel de confundimento), como pode ser demonstrado quando as
amostras foram estratificadas quanto à variável interferente (Tabelas
7.5A e 7.5B).

TABELA 7.5A — Amostras estratificadas quanto à idade (> 30 anos)

Estado civil DST
(variável de (variável efeito) Total RR (IC 95%)
exposição) Sim Não

Casado 97 303 400
Solteiro 12 38 50 1,0 (0,6 – 1,7)

Total 109 341 450

TABELA 7.5B — Amostras estratificadas quanto à idade (< 30 anos)

Estado civil DST
(variável de (variável efeito) Total RR (IC 95%)
exposição) Sim Não

Casado 3 97 100
Solteiro 13 437 450 1,0 (0,3 – 3,6)

Total 16 534 550

Nesse exemplo hipotético, a proporção de indivíduos com
idade > 30 anos é muito diferente nos dois grupos analisados: 80%
(400 em 500) no grupo dos casados e apenas 10% (50 em 500) no
grupo dos solteiros. Portanto, os grupos estavam desajustados no
que se refere à idade (casados eram mais velhos que solteiros), o
que provocou um fator de confusão ou confundimento na associa-
ção entre estado civil e DST.

Entretanto, os valores de RR calculados para as amostras
estratificadas segundo a idade foram exatamente iguais (RR = 1,0),
portanto não houve interação. Assim, a idade não modificou o efeito,
ou seja, a variável interferente (idade) é de confundimento sem
interação.

2) VARIÁVEIS MODIFICADORAS DE EFEITO (sem confundimento)

Um exemplo hipotético de variável modificadora de efeito
(sem confundimento) pode ser demonstrado na Tabela 7.6. Na com-
paração entre dois grupos de indivíduos do sexo masculino quanto
à idade (variável de exposição) como fator de risco para doença
cardiovascular (variável efeito), observou-se que os homens com
> 40 anos têm maior risco (RR = 4,6) de adquirir doença cardiovas-
cular que aqueles com < 40 anos.
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TABELA 7.6 — Idade como fator de risco para doença cardiovascular em ho-
mens

Idade Doença cardiovascular
(variável de (variável efeito) Total RR (IC 95%)
exposição) Sim Não
> 40 anos 69 681 750
< 40 anos 15 735 750 4,6 (2,6 - 8,0)

Total 84 1416 1500

Ao se analisarem possíveis fatores interferentes, verificou-
se que o tabagismo poderia ser variável interferente. Assim, os dois
grupos foram estratificados quanto ao hábito de fumar (Tabelas 7.6A
e 7.6B), e os valores de RR, calculados para cada grupo estratificado.

TABELA 7.6A — Amostras estratificadas quanto ao tabagismo (fumantes)

Idade Doença cardiovascular
(variável de (variável efeito) Total RR (IC 95%)
exposição) Sim Não
> 40 anos 63 387 450
< 40 anos 12 438 450 5,2 (2,9 – 9,6)

Total 75 825 900

TABELA 7.6B — Amostras estratificadas quanto ao tabagismo (não-fuman-
tes)

Idade Doença cardiovascular
(variável de (variável efeito) Total RR (IC 95%)
exposição) Sim Não
> 40 anos 6 294 300
< 40 anos 3 297 300 5,0 (0,5 – 7,9)

Total 9 591 600

Pode-se observar nesse exemplo que os grupos não estão
desajustados quanto à variável interferente (tabagismo): a propor-
ção de indivíduos fumantes (450 em 750) é igual nas duas faixas
etárias (60%). Portanto, não há um fator de confundimento.

Todavia, os valores de RR calculados para as amostras
estratificadas foram diferentes (RR = 5,2 para os fumantes e RR =
2,0 para os não-fumantes) — indício de que houve interação entre
tabagismo e associação idade–doença cardiovascular. Assim, a
variável interferente (tabagismo) não depende da idade, mas mo-
difica a possibilidade de se ter doença cardiovascular; noutras pa-
lavras, é uma variável modificadora de efeito, mesmo sem
confundimento.
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3) VARIÁVEIS DE CONFUNDIMENTO E MODIFICADORAS DE EFEITO

Um exemplo de variável de confundimento e modificadora
de efeito está representado na Tabela 7.7, que mostra resultados
de um estudo de coorte hipotético avaliativo dos possíveis fatores
de risco para infecção hospitalar pós-parto.

TABELA 7.7 — Contaminação fecal como fator de risco para infecção hos-
pitalar pós-parto em pacientes

Contaminação Infecção
 fecal pós-parto

(variável de (variável efeito) Total RR (IC 95%)
exposição) Sim Não

Sim 50 950 1000
Não 200 800 1000 0,2 (0,2 - 0,3)
Total 250 1750 2000

Embora o número de pacientes envolvidos no estudo seja
grande e a análise do risco relativo tenha sido avaliada pelos cálcu-
los do intervalo de confiança, os resultados “indicam” a contamina-
ção fecal como fator de proteção (RR < 1,0) para a infecção pós-
parto — o que é claramente absurdo.

Ao se analisarem possíveis fatores interferentes, verificou-
se que os grupos estavam desajustados quanto ao tipo de parto
(normal e cesariana) — como demonstram as tabelas 7.7A e 7.7B.

TABELA 7.7A — Amostras estratificadas quanto ao tipo de parto (parto normal)

Contaminação Infecção
 fecal pós-parto

(variável de (variável efeito) Total RR (IC 95%)
exposição) Sim Não

Sim 48 752 800
Não 2 198 200 6,0 (1,5 – 24,5)
Total 50 950 1000

TABELA 7.7B — Amostras estratificadas quanto ao tipo de parto (parto ce-
sariana)

Contaminação Infecção
 fecal pós-parto

(variável de (variável efeito) Total RR (IC 95%)
exposição) Sim Não

Sim 2 198 200
Não 198 602 800 0.04 (0,01 - 0.2)
Total 200 800 1000

No exemplo acima, ao se analisarem os dados estratificados
quanto a uma provável variável interferente (tipo de parto), os resul-
tados mostraram que os grupos estavam desajustados em relação
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ao tipo de parto: a proporção de pacientes com parto normal difere
nos dois grupos: 80% (800 em 1.000) no grupo exposto à contamina-
ção fecal e apenas 20% (200 em 1.000) no grupo não-exposto.

Por outro lado, sabe-se que a incidência de infecção hospi-
talar em cesarianas é superior à de partos normais. Assim, pode-
se observar nesse exemplo que o tipo de parto provocou um fator
de confusão na análise univariada do fator de risco “contaminação
fecal”. Na verdade, a menor incidência de infecção hospitalar nas
pacientes expostas à contaminação fecal foi observada porque este
fator está mais associado ao parto normal (vaginal) do que ao tipo
de procedimento de maior risco de infecção (cesariana). Além disso,
os valores de RR calculados para as amostras estratificadas segun-
do a variável interferente (tipo de parto) também foram diferentes
(RR = 6,0 para parto normal e RR = 0,04 para cesariana), indicando
que houve interação do tipo de parto com a associação contamina-
ção fecal-infecção pós-parto. Noutras palavras, trata-se de uma
variável modificadora de efeito e com confundimento.

Em termos práticos, para se verificar a existência de confun-
dimento, deve-se analisar, em primeiro lugar, se há associação entre
a variável interferente e o efeito observado e, em caso afirmativo,
se os grupos estão desajustados segundo a variável interferente.
Para se verificar a existência de interação entre as variáveis, deve-
se analisar se a força da associação (medida pelo RR ou pelo OR)
é diferente nas amostras estratificadas (estrato 1 e estrato 2) em
relação à variável interferente.

Programas de computador — a exemplo do Epi-Info — são
muito usados para controlar o efeito de tais variáveis interferentes
mediante cálculos de RR não ajustado (Crude RR) e RR ajustado
(Mantel-Haenszel Weighted RR) e, pela comparação entre esses
valores, verificar o tipo de interferência existente:

Quando RR não ajustado = RR ajustado, não há confundimento.
Quando RR não ajustado ≠ RR ajustado, existe confundimento e,

nesse caso, deve-se se referir apenas ao RR ajustado como
medida de força da associação.

Quando RR for igual nas amostras estratificadas, não há interação.
Quando RR for diferente nas amostras estratificadas, há interação e, nesse

caso, os valores de RR para cada estrato devem ser apresentados.

Embora se evidencie o confundimento (por exemplo, RR não
ajustado = 4,0 e RR ajustado = 1,0), a valorização de tal diferença não
é objetiva — pois não há prova de significância estatística do
confundimento — e deve ser analisada segundo sua relevância clínica.

No entanto, quando houver interação (por exemplo,
RR estrato 1 = 5,2 e RR estrato 2 = 2,0), deve-se verificar se essa
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diferença é estatisticamente significativa por meio da prova de Mantel-
Haenszel Summary Chi-squared proposta no Epi-Info (para p <
0,05).

Em resumo, as principais etapas para se identificarem e se
analisarem as variáveis de confundimento e as variáveis modifica-
doras do efeito são:
1) listar as possíveis variáveis interferentes;
2) verificar se a associação é alterada após a estratificação das
amostras segundo as variáveis interferentes;
3) se houver diferença entre o RR ajustado e RR não ajustado, há
confundimento e os resultados devem conter o RR ajustado, como
medida da força de associação entre a variável de exposição e o
efeito observado, eliminando o efeito da variável de confundimento;
4) se houver diferenças entre RR para as amostras estratificadas,
há interação (que só deve ser valorizada quando é estatisticamente
significativa) e os resultados devem conter o RR de cada estrato;
5) se houver diferenças significativas entre RR das amostras estrati-
ficadas e entre RR ajustado e não ajustado, há confundimento e
interação, devendo também ser apresentados apenas o RR de cada
estrato.

CONCLUSÃO

Estudos epidemiológicos envolvendo causalidade têm gran-
de importância para o conhecimento das causas de doenças e, por
conseqüência, para uma conduta adequada nas áreas de preven-
ção, diagnóstico e tratamento. Os conceitos atuais de causa de
doenças são mais abrangentes: consideram não só a causa única
(agente etiológico), mas também causas multifatoriais de doenças,
fatores de risco e efeitos. De qualquer forma, a causa deve sempre
preceder a doença, e uma associação causal ou de causalidade
existe quando há evidências de interação entre fatores etiológicos
e de risco para o desenvolvimento da doença. Além disso, a elimina-
ção de um desses fatores acarreta potencial redução da doença.

Fatores de risco compreendem condições necessárias, mas
não suficientes, para causar uma doença particular. Podem ser ge-
néticos, físicos, químicos, biológicos, sociais ou comportamentais.
Todos podem atuar de maneira a induzir (predisponentes), favorecer
(facilitadores), desencadear (desencadeantes) ou agravar (agravan-
tes) o desenvolvimento da doença. Qualquer associação entre fato-
res de risco e doença para ser considerada causal deve, a princípio,
excluir outras condições (acaso, viés de seleção ou aferição, fator
de confusão) e preencher os seguintes critérios ou evidências epide-
miológicas: relação temporal, consistência, intensidade, especifici-

Pesquisa na Área Biomédica_Novo2_copia.pmd 10/10/2008, 09:18199



PESQUISA NA ÁREA BIOMÉDICA: DO PLANEJAMENTO À PUBLICAÇÃO200
dade, relação dose–resposta, reversibilidade, plausibilidade bioló-
gica e analogia.

As associações entre causa e efeito podem ser mensuradas
— as medidas mais utilizadas em epidemiologia são risco relativo
(RR), risco atribuível (RA) e razão de chances (OR: odds ratio). O
RR representa a força da associação entre fator (exposição) e doen-
ça (efeito); o RA representa o excesso de incidência da doença re-
lacionado com a exposição; o OR representa uma medida de risco
semelhante ao RR para estudos em que não é possível determinar
o coeficiente de incidência (estudos seccionais ou de caso-controle).
Embora esses cálculos estatísticos forneçam dados quantitativos
para se avaliar a causalidade, indicam só a probabilidade de a asso-
ciação observada ser causal.

Fatores epidemiológicos e biológicos devem ser analisados
em conjunto para se aumentar o grau de certeza da inferência causal
e, assim, se aplicarem os conhecimentos adquiridos no campo da
prevenção, do diagnóstico e da terapêutica das doenças.
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