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5.

CONCEITOS BÁSICOS DE EPIDEMIOLOGIA

José Roberto Mineo
Deise Aparecida de Oliveira Silva

INTRODUÇÃO

A epidemiologia está incluída na categoria dos estudos po-
pulacionais ao lado da genética e das ciências sociais, dentre outras
disciplinas. Trata-se de uma área científica que lida com o comporta-
mento coletivo da saúde e da doença.

Em clínica, observa-se que o foco de interesse é o indivíduo
— seja um doente ou alguém saudável — que pede cuidados. O
clínico, em sua atividade, lida com dados de anamnese, exame
físico e laboratorial para chegar a um diagnóstico individual. Em
epidemiologia, os doentes ou os indivíduos sadios também são
levados em consideração, mas em conjunto, sendo agrupados para
se diagnosticar o que ocorre no grupo, unidade de interesse. Caso
seja necessário recorrer a técnicas de estatística para expressar
resultados, estes poderão ser expressos na forma de coeficientes
para se obterem informações sobre diversos parâmetros, como por
exemplo, mortalidade ou morbidade, que sejam de interesse para
um diagnóstico coletivo.

CONCEITOS E MÉTODOS

Os conceitos e métodos utilizados em epidemiologia visam
esclarecer situações de natureza bastante diversa; por exemplo, a
determinação das características de alguma doença, a evolução,
os fatores determinantes e associados, assim como a avaliação
de tecnologias utilizadas em prevenção, diagnóstico e tratamento.
Informações desse tipo interessam muito ao clínico, pois são ine-
rentes ao processo de diagnóstico e manuseio de pacientes. No
entanto, a informação que chega a ele, ou é produzida por ele,
deve ser gerada adequadamente: sem vieses (tendenciosidades)
ou deficiências que possam reduzir a validade dos resultados.
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Já existe um movimento para não limitar a epidemiologia

ao âmbito da saúde pública — campo de aplicação mais tradicional
— e estendê-la às áreas clínicas. A justificativa para isso se funda-
menta no fato de a perspectiva populacional permitir o controle de
muitas inconsistências provenientes de generalizações feitas com
base em relatos isolados de casos — pois estes tendem a realçar
situações que, apesar de interesse clínico, podem ser atípicas e,
portanto, de pouca freqüência.

É significativa a preocupação, em epidemiologia, com a
definição clara do grupo de indivíduos submetido ao estudo, de
modo que estejam representadas as diversas categorias de pacien-
tes e pessoas sujeitas ao risco de adoecer. Orientação para a reali-
zação de tais estudos é encontrada em textos de epidemiologia e
de disciplinas com as quais ela tem grande inter-relação, como
estatística e metodologia científica.

Para alguns interessados nesses tipos de estudos, o foco
principal pode ser menos o de realizar investigações do que enten-
dê-las adequadamente e aplicá-las no campo de interesse. Esse
melhor entendimento pode resultar de uma compreensão mais pre-
cisa dos métodos utilizados em epidemiologia, o que aumenta o
interesse pela leitura de novos artigos científicos e aplicação dos
resultados destes na prática diária.

A EPIDEMIOLOGIA E O PROCESSO SAÚDE–DOENÇA

Pode-se conceituar atualmente epidemiologia como a ciên-
cia que estuda o processo saúde-doença na comunidade: analisa
a distribuição e os fatores determinantes das doenças e dos agravos
à saúde coletiva e sugere medidas específicas de prevenção,
controle ou erradicação. Nesse contexto, deve-se entender tal
processo como dinâmico: vai do estado de completo bem-estar
físico, psíquico e social ao que caracteriza a presença de enfermida-
de, em que a ausência gradual ou completa de um corresponde ao
preenchimento do espaço do outro e vice-versa.

Princípio básico e fundamental em epidemiologia
As doenças não se distribuem ao acaso ou de forma aleatória
em uma população; existem fatores de risco que determinam
a distribuição.
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MORTALIDADE E MORBIDADE

Mortalidade e morbidade são variáveis características de
comunidades de seres vivos e se referem ao conjunto dos indiví-
duos que morreram (mortalidade) ou adquiriram doenças (morbida-
de) num determinado intervalo de tempo.

Medidas de mortalidade são aquelas relativas à morte de
indivíduos da população. Entre elas, destacam-se:
• Taxa de Mortalidade Total;
• Taxa de Mortalidade Específica;
• Taxa de Mortalidade Infantil;
• Razão de Mortalidade Proporcional.

A Taxa de Mortalidade Total (TMT) é definida com base na
seguinte fórmula:

Número total de mortes em um ano  TMT = x 1.000
  População total em 1º de janeiro

Exemplo: Uberlândia (MG), Brasil, 2000. População: 501.214. Mor-
tes: 2.354
Taxa de Mortalidade Total = (2.354/501.214) x 1000
= 4,7 mortes/1.000 hab./ano.

A Taxa de Mortalidade Específica (TME) é definida como o
número de mortes em determinado grupo relativamente à popu-
lação total. Pode ser específica por idade, raça, sexo, causa de
morte, ou combinando-se duas ou mais dessas características.

 Número total de mortes no grupo      TME = x 100.000
       População total do grupo

Exemplo: Uberlândia, 2000. Mortes por neoplasias malignas: 308.
População: 501.214.
Taxa de Mortalidade Específica por causa = (308/501.214)
x 100.000
= 61,4 mortes por neoplasias malignos/100.000 hab./ano.

A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) é definida conforme a
seguinte fórmula:

  Número de mortes de crianças menores de 1 ano  TMI =  x 1.000
   Número de nascidos vivos no mesmo período
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Exemplo: Uberlândia, 2000. Nascidos vivos: 8.517.

Mortes de menores de 1 ano de idade: 143.
Taxa de Mortalidade Infantil = (143/8.517) x 1.000
= 16,8 mortes infantis/1.000 hab./ano.

A Razão de Mortalidade Proporcional (RMPro) é definida
com base na seguinte fórmula:

     Número de mortes devidas a uma determinada causa no ano
 RMPro =        x 100

  
                   Número total de mortes no ano

Exemplo: Uberlândia, 2000. Total de mortes: 2.354.
Total de mortes devidas a neoplasias malignas: 308.
Razão de Mortalidade Proporcional = (308/2.354) x 100
= 13,1% de mortes por neoplasias malignas/ano.

OUTRAS TAXAS DE MORTALIDADE

Existem taxas relativas à gravidez, ao nascimento e à infância:
– Razão de Mortalidade Materna: número de mortes devidas a cau-
sas puerperais em relação ao número de nascimentos vivos em
um ano multiplicado por 100.000;
– Proporção de Mortalidade Neonatal: número de mortes de neona-
tos em um ano em relação ao número de nascidos vivos multiplicado
por 1.000;
– Razão de Mortalidade Fetal: número de mortes fetais em relação
ao número de nascidos vivos no ano multiplicado por 1.000;
– Proporção de Mortalidade Perinatal: número de mortes fetais e
neonatais em relação ao número de nascidos vivos e de mortes fe-
tais multiplicado por 1.000.

AJUSTES DE TAXAS DE MORTALIDADE

São processos que permitem o estabelecimento de compa-
rações entre as taxas de mortalidade; podem ser obtidos pelos
seguintes métodos:
• método direto: aplicação de uma distribuição populacional padrão
às taxas de mortalidade de dois grupos de comparação;
• método indireto: utilizado quando não se conhece a taxa de morta-
lidade específica das populações comparadas, mas se conhece
essa taxa de uma população padrão utilizada como referência.

O cálculo da Razão de Mortalidade Padrão (RMP) é feito segun-
do a seguinte fórmula:
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                     Mortes observadas               RMP =

                                          
Mortes esperadas

Medidas de morbidade são todas as medidas utilizadas para
se mensurar a freqüência de doenças na população. Entre elas,
destacam-se:
• Proporção de Fatalidade ou Letalidade;
• Taxa de Incidência;
• Taxa de Prevalência.

Proporção de Fatalidade ou Letalidade (PL) é definida con-
forme a seguinte fórmula:

Número de mortes devido a uma doença em um período  PL =       x 100
       Número de casos dessa doença na população

Exemplo: Brasil, 2003. Número de casos de AIDS em homens: 3.693.
Número de homens mortos com AIDS: 912.
Proporção de Letalidade = (912 / 3693) x 100
= 24,7% de mortalidade devido à AIDS.

Observa-se que em algumas circunstâncias o emprego de
tais variáveis em epidemiologia pode não ser prático para efeito de
comparação de freqüências numéricas, como freqüências absolu-
tas, associadas àquelas variáveis ocorridas em comunidades dife-
rentes em uma mesma época ou para uma mesma comunidade
em períodos diferentes. Assim, os termos mortalidade e morbidade
podem ser utilizados freqüentemente segundo formas qualificativas
para especificar as causas da doença ou da morte, grupos etários,
sexo, local e outros parâmetros.

A análise dos índices de mortalidade tem como característi-
ca fundamental permitir a avaliação do nível de saúde e direcionar
medidas de caráter abrangentes que visem melhorar o estado de
saúde de uma comunidade. Para garantir a correção da tomada de
decisões que se referem aos eventos específicos de saúde e doen-
ça ou apoiar a implementação de ações necessárias a fim de permi-
tir o controle dos acontecimentos daí resultantes, consultam-se os
coeficientes de morbidade discriminados em coeficientes de
prevalência e coeficientes de incidência.

PREVALÊNCIA E INCIDÊNCIA

Como conceito geral, o termo prevalência denota uma pro-
priedade dos acontecimentos fazendo com que estes se destaquem
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da circunstância. Como termo utilizado na ciência epidemiológica,
no entanto, prevalência denota a casuística de morbidade que se
destaca por seus valores maiores que zero sobre os eventos de
saúde ou de doença. Desta maneira, prevalência é um termo descri-
tivo da força com que subsistem as doenças nas comunidades
(Figura 5.1).

FIGURA 5.1 — Delineamento de um estudo de prevalência

Para que se possa operacionalizar este parâmetro, utiliza-se
o coeficiente, ou a taxa de prevalência, que pode ser expresso como
a relação entre o número de casos conhecidos de uma dada doença
e a população, multiplicando-se o resultado pela base referencial da
população estudada na potência de 10, como 1.000, 10.000 ou 100.000
(Quadro 5.1).

Taxa de Prevalência (TP) é definida segundo a seguinte
fórmula:

         Número de casos existentes de uma doença em um período TP = x 100.000

        
                      População total no período

Exemplo: Brasil, 2000.
População: 92.489.703 habitantes na faixa etária de 15 a
49 anos.
Número de indivíduos infectados pelo HIV na faixa etária
de 15 a 49 anos: 597.443.
Taxa de Prevalência = (597.443/92.489.703) x 100.000
TP = 646 casos de indivíduos infectados pelo HIV/100.000
habitantes na faixa etária de 15 a 49 anos.

Número de casos existentes, independentes de serem novos ou antigos, num 

período determinado de tempo. 

População em 
risco 

População 
definida 

Amostra 
representativa 

Doença/Desfecho 
Presente? 

Não 
Sim 

Prevalência
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Caso

Definindo o numerador:
Termo usado para indicar o indivíduo que apresenta a doença
ou o desfecho de interesse.

População
Definindo o denominador:

Para os epidemiologistas:
! consiste em todos os indivíduos residentes em uma área

geográfica.

Para estudos de causa e efeito:
! consiste em populações que sofrem de determinadas doen-

ças ou apresentam certas características e que se encontram
em um cenário clínico similar àquele em que a informação
será usada.

QUADRO 5.1 — Definições de caso e população

Os conceitos de prevalência e incidência têm como um eixo
comum a idéia central relacionada ao ato de acontecer. Dessa ma-
neira, compreende-se “prevalecer” como a seqüência de ações de
“acontecer” e “permanecer acontecendo” num determinado espaço
de tempo, enquanto “incidir” relaciona-se simplesmente ao ato de
acontecer sem necessidade de acréscimos complementares. Assim,
incidência em epidemiologia está relacionada com a noção de inten-
sidade com que acontece a morbidade de determinada doença em
dada população, enquanto prevalência relaciona-se à força com
que subsiste determinada doença numa dada comunidade. As
características mais relevantes de incidência e prevalência são
mostradas no Quadro 5.2.

Característica Incidência Prevalência

Numerador Casos novos que ocorrem durante Todos os casos contados
o período de acompanhamento em um único inquérito ou
em um grupo inicialmente livre exame de um grupo
da doença

Denominador Todos os indivíduos susceptíveis Todos os indivíduos
presentes no início do examinados, incluindo
acompanhamento casos e não-casos

Tempo Duração do período Ponto único
Como é medida? Estudo de coorte Estudo de prevalência

QUADRO 5.2 — Comparação entre as características da incidência e
prevalência

Operacionalmente, a incidência é mensurada pela freqüên-
cia absoluta de casos novos de determinada doença num dado
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intervalo de tempo. Tem-se, então, a definição de coeficiente, ou a
taxa de incidência, que pode ser definido como a razão entre o nú-
mero de casos novos de uma doença que ocorre numa comunidade,
em um intervalo de tempo determinado, e a população exposta ao
risco de adquirir tal doença no mesmo período, multiplicando-se o
resultado por potência de 10.

Taxa de Incidência (TI) é definida conforme a seguinte fórmula:

        Número de casos novos de uma doença em um período TI = x 100.000

       
      População exposta ao risco de contrair a doença

Exemplo: Brasil, 2003. Novos casos de AIDS: 5.762. População:
174.606.060.
Taxa de Incidência = (5.762 / 174.606.060) x 100.000
= 3,3 novos casos de AIDS/100.000 hab./ano.

EPIDEMIA, PANDEMIA E ENDEMIA

Epidemia é definida com base na ocorrência, em dada co-
munidade ou região, de elevação inesperada no número de casos
de uma doença para aquele lugar e período. Quando uma epidemia
é descrita, o período de tempo, a localização geográfica e as carac-
terísticas do grupo no qual os casos ocorreram devem ser claramente
especificadas. O número de casos indicativo da presença de uma
epidemia varia conforme o agente, o tipo e o número de habitantes
na população exposta, a experiência prévia ou ausência de expo-
sição à doença e o tempo e o lugar de ocorrência.

A identificação de uma epidemia também depende da fre-
qüência usual da doença naquela área para aquele grupo da popula-
ção durante o mesmo período do ano. Um número muito pequeno de
casos de uma doença não previamente reconhecida, associada ao
tempo e lugar, pode ser suficiente para se constituir em epidemia. A Figura
5.2 representa um fluxograma do método de estudo em epidemia.

FIGURA 5.2 — Fluxograma de um método epidemiológico em epidemia
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Tentativa de 
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do problema 
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Dentre os fatores responsáveis por uma epidemia, desta-

cam-se aqueles relacionados ao agente, ao hospedeiro e ao ambi-
ente. Considerando-se os fatores relativos ao agente, deve-se levar
em conta a introdução de um novo agente ou da mudança no núme-
ro de microorganismos vivos, bem como de mudanças na biologia
do parasito ao interagir com o hospedeiro ou ambiente. Quanto
aos fatores relacionados ao hospedeiro, há de se observarem as
variações nos seus mecanismos de imunidade e sensibilidade às
mudanças na sua densidade populacional e em movimentos migra-
tórios, bem como às mudanças comportamentais ou de seus hábi-
tos. Em relação aos fatores do ambiente, há que se investigarem
as variações de temperatura, umidade e chuvas, e àqueles resultan-
tes de mudanças nas condições socioeconômicas da população.

Quanto à velocidade a partir do estágio inicial, as epidemias
podem ser classificadas em explosivas ou lentas. Denominam-se
explosivas quando a manifestação da doença ocorre em pouco
tempo e acomete quase a totalidade das pessoas atingidas. Assim,
a incidência máxima deve ser alcançada logo após o início da egres-
são. Como exemplo desse tipo de epidemia pode-se citar a intoxica-
ção alimentar em dado evento. As epidemias lentas se referem à
baixa velocidade em que se verifica sua incidência máxima. Nesse
caso, a ocorrência é gradualizada e progride durante um longo
tempo. Exemplifica esse tipo de epidemia, dentre outras doenças,
a hanseníase.

No que se refere à extensão do intervalo de tempo em que
a fonte produziu seus efeitos, as epidemias podem ser estratificadas
em epidemias de fonte pontual e epidemias de fonte persistente.
No processo de fonte pontual, a exposição se dá durante curto
intervalo de tempo, cessa e não se repete, ou torna essa hipótese
minimizada. Um exemplo desse processo é a exposição a gases

Fatores responsáveis por uma epidemia

Fatores do agente

Fatores do hospedeiro

Fatores do ambiente

Explosiva

Lenta 

Tipos de epidemia (quanto à velocidade do 
processo na etapa inicial)
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venenosos. No processo epidêmico de fonte persistente, a fonte
tem existência dilatada e se prolonga por um período. O melhor
exemplo é a contaminação da fonte hídrica por Salmonella.

Quanto ao espaço geográfico onde se verifica sua abran-
gência, o processo epidêmico pode ser classificado em surto ou
pandemia. Surto epidêmico refere-se à ocorrência epidêmica restrita
a um espaço extremamente delimitado, como bairro, colégio, edifí-
cio, quartel, etc. Como exemplo, um surto de febre tifóide em deter-
minado bairro. Por outro lado, pandemia refere-se a uma epidemia
de grandes proporções que se espalha por vários países e por
mais de um continente. Exemplo: AIDS no mundo.

Ao se aplicar como modelo de estudo o método epidemioló-
gico em epidemia apresentado na Figura 5.2 na pandemia da AIDS,
pode-se construir para essa situação um fluxograma tal qual o que
a Figura 5.3 representa.

FIGURA 5.3 — Fluxograma de um método epidemiológico em AIDS
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(quanto ao espaço de abrangência)

Surto

Pandemia 
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Relativamente a uma endemia, o número de casos de uma

doença é aquele normalmente presente ou que está dentro dos
valores esperados para determinado lugar ou dada população.

Endemia
Presença constante de uma doença em uma população defi-
nida e em uma determinada área geográfica; pode também
se referir à prevalência usual de uma dada doença em um
grupo ou em uma área. Algumas doenças endêmicas podem
eventualmente se manifestar em surtos epidêmicos.

Os índices relativos a determinada doença endêmica podem
apresentar diferentes índices de prevalência e incidência, os quais
podem ser comparados com outras áreas e populações onde ocorre
a manutenção da infecção (Figura 5.4; Quadro 5.3)

FIGURA 5.4 — Mapa físico das áreas endêmicas para leishmaniose canina visceral
no município de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil, em estudo conduzido com o
objetivo de caracterizar diferentes aspectos dessa doença a fim de implementar
estratégias para o controle epidemiológico. Áreas mais claras: menor endemicidade;
áreas mais escuras: maior endemicidade. (escala: 1:200.000).
Fonte: França-Silva et al. (2003).

Manutenção da infecção
A manutenção da infecção na população está relacionada em primeiro
lugar com a existência de reservatórios, portadores e hospedeiros
susceptíveis. 
Do ponto de vista epidemiológico, maior sucesso no controle de doenças
pode ser atingido se as investigações forem dirigidas para o esclarecimento
de como as infecções ocorrem e persistem na ausência da doença.

QUADRO 5.3 — Fatores relacionados a processos endêmicos
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Modificação nas condições determinantes de uma doença

endêmica — como alterações ambientais, do hospedeiro ou de
determinados agentes infecciosos — pode fazer dela uma doença
epidêmica.

TIPOS DE ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

A fim de adquirir novos conhecimentos, os pesquisadores
envolvidos em estudos epidemiológicos relativos à saúde pública e
à clínica utilizam três estratégias principais: estudo de casos, pes-
quisa de laboratório e investigação populacional. A utilidade de tais
estratégias, que são complementares entre si, se traduz na possibi-
lidade de ver uma mesma condição segundo ângulos diferentes.

Para responder a perguntas habitualmente formuladas em
epidemiologia, há duas técnicas principais: a realização de experiên-
cias e a realização de inquéritos. No caso da verificação de relações
entre causa e efeito ou teste de eficácia de algum fármaco, o estudo
mais indicado é o experimental. Para algumas questões mais sim-
ples, como conhecer a freqüência de dada condição, basta um in-
quérito de pequena duração e reduzida complexidade. Em muitas
situações, no entanto, não será o melhor método aquele que pode
ser utilizado, e sim um outro mais viável em virtude da natureza do
problema ou das condições do momento.

A seguir, será apresentada uma visão mais aprofundada
do que pode ser definido como estudo experimental e de um inqué-
rito, para uma compreensão mais precisa das limitações e possibi-
lidades de um e de outro.

O método experimental é a maneira mais adequada ao estu-
do de determinadas questões, como a eficácia e a segurança de
vacinas e medicamentos, porque pode viabilizar o teste de uma
prova diagnóstica, um programa educativo, uma conduta médica
ou uma técnica cirúrgica. Por exemplo, a avaliação do impacto da
suplementação nutricional de gestantes pode ser investigada por
um método experimental em toda a extensão. Nesse tipo de estudo,
são criadas condições especiais para se desenvolvê-lo em uma
situação que requeira controle das diferentes condições que dificul-
tam a interpretação dos resultados.

Todo modelo experimental é um estudo comparativo e pros-
pectivo: formam-se, ao menos, dois grupos de indivíduos com carac-
terísticas semelhantes — esse é um ponto essencial. Se os grupos
diferem desde o início, a avaliação final ficará comprometida. Para
formar grupos com as mesmas características usa-se um processo
aleatório de separação de participantes; aqueles alocados no grupo
experimental são submetidos ou expostos à intervenção proposta,
enquanto os outros recebem tratamento habitual ou simplesmente
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placebo e permanecem como controles para termos de compara-
ção. Todos os participantes são seguidos de modo semelhante
durante algum tempo; quando possível, opta-se por uma avaliação
duplamente cega, em que nem o avaliador nem o avaliado sabem
a que grupo este pertence. Tal procedimento possibilita evitar a in-
fluência involuntária de sugestões ou impressões tendenciosas de
ambos os lados: do pesquisador sobre o pesquisado e vice-versa.

Essa metodologia pode ser aplicada a comunidades intei-
ras, em vez de enfocar indivíduos. Os princípios gerais dos ensaios
clínicos ou comunitários, de natureza preventiva ou curativa, são
quase idênticos — pois adaptá-los a diferentes situações encontra-
das na prática exige pequenas variações.

Pode-se constatar com facilidade que poucas pessoas na
área da saúde já participaram de estudos com características de
um modelo experimental. No entanto, muitas já desenvolveram mo-
delos de estudos do tipo inquérito. Há diversas explicações para
isso. Uma é que problemas inerentes aos modelos experimentais,
como os de natureza ética ou prática, podem torná-los impossíveis
ou dificultar a realização.

ESTUDOS OBSERVACIONAIS

Os estudos observacionais são aqueles em que a natureza
se encarrega de ditar-lhes o curso; o investigador mensura os fenô-
menos que observa, mas não intervém neles. Incluem estudos que
podem ser chamados de descritivos ou analíticos.

Estudos observacionais descritivos

Um estudo observacional descritivo limita-se a descrever a
ocorrência de uma doença numa população e, com freqüência, é o
primeiro passo em uma investigação epidemiológica. A propriedade
desse tipo de estudo é apresentar uma informação descritiva limita-
da, como a que se verifica no estudo de relato ou de uma série de
casos: as características de um número de pacientes com determi-
nada doença são descritas, mas não comparadas entre si ou com
população de referência. Isso estimula o desencadeamento de estu-
dos epidemiológicos mais detalhados.

Todavia, mesmo se se considerar o caráter simplista dos
estudos observacionais descritivos, os estudos epidemiológicos são
analíticos pela natureza. Por exemplo, a descrição inicial do quadro
clínico de quatro homens jovens com sintomas de uma pneumonia
previamente caracterizada como rara motivou uma série de estudos
epidemiológicos mais abrangentes, os quais conduziram ao enten-
dimento de uma condição que ficou conhecida como AIDS.
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Estudos observacionais analíticos

Um estudo observacional analítico tem como propriedade
ir além de um estudo descritivo, pois deve estabelecer relação entre
o status de saúde e outras variáveis. Dentre as modalidades de
estudos observacionais analíticos, destacam-se os estudos ecológi-
cos, os seccionais, os do tipo caso-controle e os coortes.

Os ecológicos — ou correlacionais — são freqüentemente
derivados de estudos que incluem processos epidemiológicos. Num
estudo ecológico, as unidades de análise são populações ou grupos
de indivíduos, ao invés de indivíduos isolados. Por exemplo, em
dado país, foi demonstrada a relação entre ocorrência da venda
de uma droga contra asma e ocorrência de aumento inesperado
no número de morte de pacientes com crise asmática. Tal relação
pode ser estudada com base na comparação entre populações de
diferentes países ao mesmo tempo, ou de uma mesma população
em intervalos temporais diferentes. Essa última abordagem pode
evitar alguns dos fatores que introduzem erros por causa de diferen-
ças socioeconômicas que representam problema potencial nos es-
tudos ecológicos.

Os seccionais são empregados para se determinar a pre-
valência de uma doença; em razão disso, em geral são denomina-
dos de estudos de prevalência. Nesse tipo de estudo, as mensura-
ções da exposição e do efeito são realizadas ao mesmo tempo.
Não é fácil identificar razões para as associações demonstradas
nos estudos seccionais. A questão crítica a ser respondida é se a
exposição precede ou segue o efeito observado.

Os estudos do tipo caso-controle são relativamente simples,
e de realização econômica. Muito utilizados para investigar causa
de doenças, em especial as raras, incluem indivíduos com a doença
de interesse e um apropriado grupo-controle de indivíduos não afe-
tados por ela. A ocorrência de uma possível causa é estabelecida
pela comparação entre os casos e os controles — daí serem longitu-
dinais os estudos do tipo caso-controle, em contraste com os seccio-
nais. Além disso, têm sido denominados de retrospectivos, pois a
observação do investigador parte, retrospectivamente, da doença
para uma possível causa. No entanto, esse termo pode induzir a
erros porque “retrospectivo” e “prospectivo” são termos muito usa-
dos para descrever o tempo em que os dados são colhidos relativa-
mente ao tempo atual. Dito isso, os estudos do tipo caso-controle
podem ser tanto retrospectivos — quando todos os dados foram
colhidos no passado — como prospectivos — quando os dados
continuam a serem obtidos com o passar do tempo (Figura 5.5A).

Já os estudos coortes, também de incidência ou de segui-
mento, são aqueles que se iniciam com um grupo de indivíduos (o
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coorte) livre de determinada doença e classificados em diferentes
subgrupos, conforme o grau de exposição a uma causa potencial
de doença (Figura 5.5B).

FIGURA 5.5 — Fluxograma comparativo dos estudos do tipo caso-controle
(A) e coorte (B) utilizados como modelos de estudos.

Tanto na especificação e mensuração das variáveis de inte-
resse quanto no desenvolvimento do estudo, observam-se como
vão se comportar os números subseqüentes de novos casos da
doença entre os diferentes grupos com ou sem exposição. Como
os dados são coletados em intervalos diferentes, os estudos coortes
são também longitudinais — como os estudos do tipo caso-controle.
Embora tenham sido denominados de prospectivos, tal terminologia

A

B
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deve ser evitada, visto que pode provocar confusão; isso porque o
termo “prospectivo” refere-se ao tempo em que os dados são cole-
tados, e não à relação temporal entre causa e efeito. Assim, os es-
tudos coortes podem ser tanto prospectivos como retrospectivos.

ESTUDOS EXPERIMENTAIS OU INTERVENCIONAIS

Os estudos experimentais ou intervencionais pressupõem
participação ativa do investigador para modificar fatores determinan-
tes, como grau de exposição, comportamento e progresso da doen-
ça, por meio de tratamento, por exemplo. Assemelham-se aos dese-
nhos experimentais usados com freqüência nos estudos da área
biomédica em geral e envolvem experimentos controlados e estudos
de campo e de comunidade. No entanto, quando se tratar de projetos
que envolvam seres humanos ou animais de experimentação, é
preciso observar os princípios norteadores dos códigos de ética
sobre pesquisa em seres humanos e em animais de laboratório
(ver capítulo 3).

No que se refere ao desenho experimental, o de maior rele-
vância é o estudo controlado randomizado; além desse, há estudos
de campo e comunitários, nos quais os participantes são, respectiva-
mente, indivíduos saudáveis e comunidades. Os estudos controla-
dos randomizados são muito usados no estudo de novos medica-
mentos e procedimentos preventivos. Os indivíduos são alocados,
de forma aleatória, em grupos, em geral, denominados de grupos
tratados e controles, e a análise dos resultados se baseia nas obser-
vações encontradas nos dois ou mais grupos. As observações de
interesse variam, mas fundamentalmente podem ser sintetizadas
em progresso ou remissão da doença em estudo.

Os estudos de campo, em contraste com os estudos contro-
lados, envolvem indivíduos livres de determinada doença. Como os
indivíduos são livres da doença, o objetivo deve ser prevenir o apa-
recimento dela; se ocorrer, que seja em baixa freqüência. Para isso,
tais estudos devem envolver considerável estrutura logística e re-
cursos financeiros quando envolverem seres humanos. Um dos mais
conhecidos estudos de campo usou o estudo da vacina Salk para
prevenir a poliomielite e envolveu mais de um milhão de crianças.

Os estudos de comunidade são apropriados, em particular,
ao estudo de doenças cuja origem reside nas condições sociais
dos indivíduos e que podem ser influenciadas com mais facilidade
diretamente no comportamento do grupo ou do indivíduo — as doen-
ças cardiovasculares exemplificam bem uma condição apropriada
a estudos de comunidade. Todavia, pode limitar esse tipo de estudo
a impossibilidade de nem todas as comunidades serem incluídas,
porque seria impraticável uma alocação aleatória dos indivíduos.
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ERROS POTENCIAIS EM ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

Há muitas possibilidades de erro em estudos e empregos
de métodos epidemiológicos que levam a conclusões falsas. Como
não podem ser eliminados, deve-se investir na minimização deles
e analisar sua importância. Os erros podem ser classificados em
randômicos (ao acaso) ou sistemáticos (vício).

1. ERRO RANDÔMICO (AO ACASO) é a divergência dos dados de uma
amostra do valor verdadeiro da população em virtude apenas do
acaso.

Há três fontes principais de erros ao acaso: variação biológi-
ca individual, de amostragem e de aferições. A variação biológica
individual sempre ocorre em estudos de uma amostra da população
e leva a determinações nem sempre precisas. Aferições sistemáti-
cas e cuidadosas de exposição e efeito podem reduzir as variações
individuais e os erros de aferições. Erro de amostragem ocorre
como parte do processo de seleção dos participantes do estudo, já
que representam uma amostra de uma população maior. Tais erros
podem ser minimizados pela utilização de amostras de tamanho
adequado.

O erro ao acaso pode ser do tipo I, ou erro α — ocorre
quando se conclui que existe diferença significativa e, na realidade,
ela não existe; e do tipo II, ou erro β —ocorre quando se conclui
que não há diferença significativa quando, na realidade, ela existe
(Quadro 5.4).

A probabilidade de haver o erro á é expressa pelo valor de
P, que representa o nível de significância estatística, ou seja, a pro-
babilidade aceita pelo pesquisador de se cometer o erro á. Assim,
o valor de á pode ser arbitrariamente fixado em 5% (probabilidade
de a diferença encontrada ter sido ao acaso é menor que 5%) ou
1% (menor probabilidade de ocorrer o erro á). Entretanto, quanto
menor for o valor de á, maior será a probabilidade de ocorrer o erro
β — a menos que o tamanho da amostra seja adequadamente
aumentado. Portanto, esses três elementos (tamanho da amostra,
erro á e erro β) estão intrinsecamente relacionados e são influencia-
dos por qualquer alteração em um dos valores.

Em geral, a probabilidade de ocorrer o erro β não é previa-
mente estabelecida e referida no texto; mas é quase sempre supe-
rior à probabilidade fixada ou aceitável para o erro á. O erro β pode
ser minimizado aumentando-se o número de casos do estudo e se
vincula ao poder do teste; noutros termos, a probabilidade de os
resultados ou as conclusões do estudo serem verdadeiramente
negativos é maior.
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Resultado real

Resultado Não há Há
do diferença diferença

Estudo significativa significativa

Não há Decisão Erro tipo II
diferença correta (erro βββββ)

significativa

Há diferença Erro tipo I Decisão
significativa (erro ααααα) Correta

QUADRO 5.4 — Possibilidades de erros na análise dos resultados de estudos

Os erros α e β podem ser também discutidos no contexto
dos testes de hipóteses, por exemplo, no que se refere à aceitação
ou rejeição da hipótese de nulidade (Quadro 5.5) — como será
discutido nos capítulos 6 e 10.

Ho Verdadeira Falsa

Decisão

Aceitar 1 - βββββ βββββ

Rejeitar ααααα 1 - ααααα

QUADRO 5.5 — Comparação entre os erros de primeira e segunda espécie
(α e β, respectivamente) em relação à aceitação e rejeição da hipótese de
nulidade (Ho)

2. ERRO SISTEMÁTICO (VÍCIO) é a tendência a produzir resultados que
diferem dos valores verdadeiros, de um modo sistemático.

Erro sistemático é um problema particular em estudos epi-
demiológicos sem controle sobre os participantes estudados — ao
contrário do que se observa em experimentos laboratoriais. Algumas
variáveis epidemiológicas são difíceis de determinar (tipo de perso-
nalidade, consumo de álcool, exposições prévias a diferentes condi-
ções ambientais) e, assim, levam ao erro sistemático.

Dentre as diversas fontes de erros sistemáticos, pode-se
destacar a variação biológica individual, o viés de seleção e o viés
de aferições. A variação biológica individual sempre ocorre em es-
tudos de uma amostra da população e levam a conclusões nem
sempre precisas. O viés de seleção ocorre quando há diferença
sistemática entre as características dos indivíduos selecionados
para o estudo e as características daqueles que não foram — por
exemplo, indivíduos que aceitam participar de um estudo sobre os
efeitos do tabagismo e diferem, quanto aos hábitos de fumar, dos
que não aceitam, os quais, em geral, são fumantes contumazes.
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Isso é evidente em estudos epidemiológicos ocupacionais, em que
há o “efeito do trabalhador saudável”: só trabalhadores saudáveis
permanecem no emprego para realizar suas tarefas; os doentes e
incapazes são excluídos. Assim, estudos de prevalência nesses
locais sobre a associação entre determinada exposição/causa (por
exemplo, formaldeído) e efeito (irritação dos olhos) podem levar a
conclusões errôneas.

Estudos em epidemiologia clínica, também, podem apre-
sentar esse tipo de erro. Tome-se este exemplo: um novo esquema
de medicamentos para tratar determinada doença mostrou eficácia
maior (50% de óbito) em relação ao tratamento convencional (75%
de óbito); entretanto, essa superioridade poderia resultar de um
viés de seleção se os pacientes que receberam o esquema novo
fossem menos graves (resposta melhor) do que os que receberam
o esquema tradicional (resposta pior). Portanto, se os indivíduos
participantes de um grupo de estudo mostrarem diferentes associa-
ções daqueles do grupo-controle, ocorrerá uma estimativa tenden-
ciosa da associação entre exposição/causa e efeito. Logo, o viés
de seleção ocorre como parte do processo de seleção dos partici-
pantes do estudo, pois estes representam uma amostra de uma
população maior. Tais erros podem ser minimizados pelo uso de
amostras de tamanho adequado.

O viés de aferições ocorre quando as mensurações individu-
ais são imprecisas, ou seja, quando não medem de modo correto o
que deveriam medir. Há várias fontes de tais tendências, a exemplo
de determinações bioquímicas ou fisiológicas que apresentam dife-
rentes resultados da mesma amostra entre diferentes laboratórios.
Se as amostras dos grupos expostos e controles são analisadas
aleatoriamente por diferentes laboratórios, então os erros serão ao
acaso; se as amostras do grupo exposto são analisadas em um
laboratório, enquanto as amostras do grupo controle são analisadas
em outro e produzem resultados sistematicamente diferentes, então
a avaliação será tendenciosa. Aferições sistemáticas e cuidadosas
de exposição e efeito podem reduzir as variações individuais e os
erros de aferições.

O fator de confundimento (“confounding factor”) ou fator de
confusão, também, fornece estimativas errôneas do efeito, mas
não é estritamente um tipo de erro ou viés, por não resultar de erro
sistemático no desenho do estudo. Ele se origina porque a distri-
buição não aleatória de fatores de risco na população de origem
também ocorre na população em estudo. Esse fator será abordado
com mais detalhes no capítulo 7 ao se tratar dos métodos de análi-
se em estudos sobre causalidade.
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EXATIDÃO E PRECISÃO

Para melhor entender se a divergência ou variação dos re-
sultados de um estudo dos valores verdadeiros resultou de erro
randômico (ao acaso) ou erro sistemático (por vício), é fundamental
observarem-se as definições de exatidão e precisão nesse contexto.

Um método de aferição pode ser preciso e não ser exato, e
vice-versa. Os diagramas apresentados na Figura 5.6 ilustram as
possibilidades de diferentes graus de exatidão e precisão: ter baixa
exatidão e baixa precisão (Fig. 5.6A); ser preciso e não ser exato
(Fig. 5.6B); ser exato e não ser preciso (Fig. 5.6C); ser de alta preci-
são e alta exatidão (Fig. 5.6D).

FIGURA 5.6. Diagramas representativos de exatidão e precisão.
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CONCLUSÃO

Como se pode depreender dos temas abordados aqui, o
uso de métodos epidemiológicos pode ajudar a responder questões
fundamentais:
• se, quando se verifica a existência da associação entre um fator

e distúrbios na saúde, essa observação significa que este fator é
causa da doença;

• se a gravidade da doença varia com o grau de exposição a este
fator;

• se se considerar este grau de associação, quais procedimentos
devem ser implementados pelos indivíduos e pelos serviços de
saúde pública;

• se os achados de um estudo epidemiológico valorizam o pânico
ou uma resposta calculada;

• e o quão aplicáveis são os achados para outros estudos que
venham a ser posteriormente conduzidos.

Assim, a epidemiologia é uma disciplina que descreve,
quantifica e postula os mecanismos interferentes no processo
saúde-doença das populações. A correta utilização dos métodos
epidemiológicos se constitui em poderosa ferramenta para o estudo
das várias abordagens desse processo.
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