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INTRODUÇÃO 

Os fatores potenciais que contribuem para a falta de validade quando 

da aval iação do impac to epidemiológico de in tervenções de saúde, em 

p a r t i c u l a r v a c i n a s , i n c l u e m o c o m p l e x o p a p e l d e s e m p e n h a d o p e l o s 

mecanismos imunes, suas implicações para a proteção no nível da população 

('imunidade de rebanho' - herd immunity) e os vários mecanismos de transmissão 

de doenças (direto, sexual, mediado por vetores e t c ) . A inter-relação desses 

vár ios aspec tos impl ica o fato de que a infecção de uma pessoa seja 

dependente da manifestação da infecção em outros indivíduos. A aplicação 

de princípios gerais de validade em estudos epidemiológicos é discutida por 

Miettinen (1985) e Rothman (1986), entre outros. Greenwood & Yule (1915), 

Orenstein et al. (1988) e Comstock (1990) revisam princípios de validade 

ú t e i s para a avaliação de vacinas no campo. Struchiner et al. (1990), Halloran 

& Struchiner (1991,1995) e Struchiner & Halloran (1994) introduzem a 



definição de medidas de eficácia, d iscr iminando entre efeitos diretos e 

indiretos de uma intervenção, e explicitam a necessidade de levar em conta 

a estrutura da infecção dependente entre indivíduos no desenho de estudos 

epidemiológicos para avaliar intervenções de saúde. 

INFERÊNCIA CAUSAL EM DOENÇAS INFECCIOSAS 

INFERÊNCIA CAUSAL 

Estatísticos e filósofos sempre se preocuparam com a interpretação das 

relações causais nos estudos observacionais. Os pontos cruciais aqui relacionam-

se à especificação das condições sob as quais dados não-exper imenta is 

permitem estimar efeitos do tipo daqueles revelados pela experimentação. 

Rubin (Holland, 1986) defendeu um modelo de inferência causal baseado em 

como seria o resultado (outcome) potencial num indivíduo submetido a cada um 

dos diferentes tratamentos sob estudo. O problema fundamental de tal modelo 

é que somente um dos resultados potenciais é observável. 

O modelo de Rubin propõe uma solução estatística para o problema, 

tornando explícito um conjunto adequado de pressupostos, alguns dos quais 

não são passíveis de teste. A independência entre o resultado, em um 

ind iv íduo , do t ra tamento ind icado e os resu l tados re la t ivos a ou t ros 

indivíduos está entre os pressupostos comumente adotados. A abordagem 

é conhec ida no âmbi to das d iscussões fi losóficas con temporâneas da 

causalidade como a lógica dos contrafactuais (Glymor, 1986), que difere 

da lógica formal em muitos aspectos importantes: os contrafactuais podem 

ser logicamente falsos; e os contrafactuais podem logicamente conter um 

ao outro e diferir de condicionantes mater iais ordinárias. Em doenças 

infecciosas, a transmissão de um hospedeiro para outro depende de quem 

está infectado na população e a pressuposição crucial da independência é 

freqüentemente violada. Nesse contexto, as indesejáveis propriedades da 

lógica dos contrafactuais tornam-se evidentes. 



Uma abordagem equivalente à de Rubin é a proposta por Pratt & 

Schlaifer (1984) . Os componentes de seu modelo incluem os conceitos 

distintos da lei e da regressão estocásticas e os conceitos distintos de fatores 

e concomitantes . Os problemas enfrentados por um cientista que tenta 

distinguir entre uma lei estocástica e a associação estatística são, então, 

ilustrados por um drama em que atuam três atores: a natureza, o ' traquinas' 

(prankster) e o cientista. Nessa dramatização, as fontes comuns de falta de 

validade em estudos de inferência causal são determinadas pela forma como 

o traquinas seleciona unidades experimentais, indica tratamento a unidades 

e registra dados. 

DOENÇAS INFECCIOSAS 

Struchiner & Halloran (1994; 1995) formulam a base teórica para 

a analogia entre inferência causal e a avaliação da eficácia dos programas 

de intervenção para doenças infecciosas. Os principais pontos abordados 

por eles são: 

• Equivalência (faculdade de serem intercambiáveis) 

Em qualquer estudo epidemiológico concebido para avaliar o efeito de 

um certo tratamento sobre um resultado de interesse, os grupos de comparação 

devem assemelhar-se com relação a todos os aspectos materiais, à exceção do 

seu status quan to ao t ra tamento . Em outras pa lav ras , e les devem ser 

intercambiáveis. A faculdade de serem intercambiáveis pode ser parcial ou 

completa. A primeira garante que seria possível descrever a ocorrência da 

manifestação de interesse entre os indivíduos tratados, não tivessem eles sido 

tratados, tomando-se por base os dados observados nos não-tratados. A 

equivalência completa garante, em acréscimo, que seria possível descrever a 

ocorrência do resultado de interesse entre os indivíduos não-tratados, tivessem 

eles estado sob tratamento, com base nos dados observados no grupo sob 

tratamento. A alocação aleatória de tratamento em indivíduos e o caráter duplo-

cego do estudo não restauram, necessariamente, a equivalência. Contudo, ambos 

os mecanismos evitam vícios (bias) estatísticos. 



• Exposição idêntica ao contágio 

Para que se alcance a equivalência é necessário, entre outras coisas, 

garantir idêntica exposição ao contágio em ambos os grupos sob tratamento 

(Halloran & Struchiner, 1995). A exigência de comparabilidade de exposição 

ao contágio é específica dos estudos epidemiológicos em doenças infecciosas 

e de uma obtenção mais sutil. É possível definir diferentes medidas de impacto 

de um programa de intervenção levando em conta a exposição ao contágio 

nos g rupos tratados e não-tratados. Esquemat icamente , a exposição ao 

contágio pode ser idêntica e conhecida, idêntica e desconhecida, diferente e 

conhecida, e diferente e desconhecida em ambos os grupos sob tratamento. 

• Perfis idênticos para imunidade naturalmente adquirida 

A exposição passada ao contágio determina o perfil imune de uma 

população. Idealmente, ambos os grupos sob tratamento deveriam apresentar 

a mesma distribuição de imunidade naturalmente adquirida. Contudo, este 

requisito não é suficiente para definir precisamente o impacto de uma medida 

de controle numa população. De modo análogo à discussão sobre exposição ao 

contágio, podemos definir, esquematicamente, pelo menos quatro situações 

de comparação: o perfil imune é igual e conhecido em ambos os grupos; igual 

e desconhecido; diferente e conhecido; e diferente e desconhecido. Muitas 

avaliações de efeito descrevem, de fato, uma combinação de três conceitos 

simultaneamente: efeito biológico, exposição ao contágio e o perfil imune basal 

(basel ine) . Para a comparab i l idade e precisão, melhor seria desenvolver 

avaliações de efeito que discriminam entre os vários conceitos. 

DESENHOS DE ESTUDO, MODELOS ESTATÍSTICOS Ε 
MATEMÁTICOS 

As avaliações correntes de efeito podem ser aperfeiçoadas de diferentes 

modos. Primeiro, é possível limitar-se à exposição ao contágio mediante o 

uso de desenhos de estudo específicos, que conduzem à estimativa de taxas 

de ataque secundário. Em segundo lugar, é possível adequar modelos estatísticos 

aos dados ou desenvolver modelos matemáticos que traduzam conceitos 



biológicos e, com isso, controlar a exposição à infecção ou a distribuição prévia 

do perfil imune. Exemplos dessa abordagem podem ser encontrados em 

Struchiner et al. (1989), Halloran et al. (1989) e Struchiner et al. (1990). 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

As avaliações habituais de eficácia, utilizadas para descrever o impacto 

de intervenções dirigidas às doenças endêmicas, carecem de precisão. Essas 

avaliações na verdade descrevem vários conceitos simultaneamente. Seguindo 

a tradição epidemiológica referente às doenças crônicas, é usual que os dados 

sejam coletados, de modo a aperfeiçoar a estimativa de tais medidas, mediante 

o controle de fatores potenciais de confusão (confounders), ou que se utilizem, 

então, de estratégias de desenho de estudo (randomização e procedimentos 

duplo-cego) de modo a garantir a validade em nível do desenho, entretanto, 

devido à estrutura de dependência da alocação de tratamento e ao fenômeno 

sob o b s e r v a ç ã o deco r ren te da p rópr ia na tu reza dos m e c a n i s m o s de 

transmissão das doenças infecciosas, essas abordagens não são suficientes. 

Modelos de inferência causal baseados na lógica dos contrafactuais podem 

ajudar a entender os estudos observacionais e o significado de avaliações de 

efeito deles derivadas. Essa abordagem assinala a necessidade adicional de 

controle quanto à exposição ao contágio e aos perfis imunes determinados 

pela transmissão basal. Tal objetivo pode ser alcançado pelo uso de modelos 

estatísticos e matemáticos, ou pelo desenvolvimento de desenhos de estudo 

especificamente concebidos, de modo a levar em conta a transmissão. 
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