
DEFINIÇÃO

EPI = SOBRE

DEMO = POPULAÇÃO

LOGIA = ESTUDO

Etimologia



EPIDEMIOLOGIA

Séc. XVI : referência mais remota desta palavra;

Segunda metade do Séc. XX: “Status” de disciplina

científica;

Várias definições surgiram ao longo dos anos, mas

nenhuma é aceita com unanimidade.



DEFINIÇÃO

“Estudo dos fatores que determinam a frequência e a 

distribuição das doenças nas coletividades humanas”.

Associação Internacional de Epidemiologia (IEA), 1973



DEFINIÇÃO

“É o estudo da frequência, da distribuição e dos 

determinantes do estados ou eventos relacionados à 

saúde em específicas populações e a aplicação desses 

estudos nos controle dos problemas de saúde”.

Last, 1995



DEFINIÇÃO

“Ciência que estuda o processo saúde-doença em coletividades 

humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes 

das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à 

saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, 

controle ou erradicação de doenças e fornecendo indicadores 

que sirvam de suporte ao planejamento, administração e 

avaliação das ações de saúde”.

Rouquayrol; Goldbaum, 2003 (2013)



DEFINIÇÃO

“Estudo da distribuição e dos fatores determinantes de 

estados relacionados à saúde ou a eventos em populações 

específicas e a aplicação desse estudo para controlar 

problemas de saúde”.

Gordis, 2004



UM POUCO DE HISTÓRIA

GRÉCIA ANTIGA

 Hipócrates (Pode ter sido precursor da Epidemiologia)

Trabalho clássico denominado “Dos Ares, Águas e Lugares”

 Buscou apresentar explicações com fundamentos no racional e não

no sobrenatural, a respeito da ocorrência de doenças na população;

 Seus estudos sobre epidemias e a distribuição de enfermidades nos

ambientes antecipam o raciocínio epidemiológico;



UM POUCO DE HISTÓRIA

Enunciados das Teorias Hipocráticas

 Cada doença tem uma causa natural;

 Um efeito similar pode ser provocado por diferentes causas;

 A doença é desequilíbrio do estado natural do corpo;

 Os fatores causais das doenças podem ser: internos (dieta,

exercício) ou externos (ar, vento, calor, frio).



UM POUCO DE HISTÓRIA

MUNDO ÁRABE

 Apogeu no século X → Avanço tecnológico e caráter coletivo

da medicina em Bagdá e Córdoba;

 Médicos mulçumanos (baseados nos princípios hipocráticos)

→ adotaram prática considerada precursora da saúde pública;

 Neste período → consolidação do registro de informações

demográficas e sanitárias a sistemas de vigilância

epidemiológica;



UM POUCO DE HISTÓRIA

Século XIX

 Teoria dos miasmas

 Miasmas “emanações” seriam os responsáveis pela
transmissão de doenças e origem das epidemias;

 As doenças seriam causadas por emanações originadas do
solo, água e ar, animais e cadáveres em decomposição,
resultando em aumento da morbidade e mortalidade.

 Gripe, Cólera, Febre Amarela ocorrendo em forma epidêmica
com grande velocidade e dispersão geográfica



UM POUCO DE HISTÓRIA

 John Graunt (1620 – 1674)

(considerado fundador da bioestatística e um dos precursores da

epidemiologia)

Londres (1662)

 Quantificou os padrões da natalidade, mortalidade e ocorrência de

doenças, identificando algumas características importantes nesses

eventos:

- o espectro clínico das doenças e sua história natural;

- a existência de diferenças entre os sexos;

- a distribuição urbano-rural;

- a elevada mortalidade infantil;

- variações sazonais (estação).



UM POUCO DE HISTÓRIA



UM POUCO DE HISTÓRIA

Século XIX

 John Snow (1813-1858)

 Pioneiro e Pai da epidemiologia;

 Rejeitou a hipótese de caráter miasmático (origem das doenças

situava-se na má qualidade do ar) da transmissão;

 Executa o primeiro estudo epidemiológico com base na história

natural da doença;

 Epidemia de cólera em Londres, concluiu que havia associação

causal entre a doença e o consumo de água contaminada com fezes

de doentes.



UM POUCO DE HISTÓRIA



UM POUCO DE HISTÓRIA



UM POUCO DE HISTÓRIA

EPIDEMIOLOGIA NO BRASIL

 1903 - Oswaldo Cruz → saneamento do Rio de Janeiro e combate

as principais epidemias: a febre amarela, a peste bubônica e a varíola;

 1905 - Carlos Chagas → controle surto de malária em Itatinga,

interior de São Paulo → referência para o combate à doença no mundo

inteiro;

(1909) Descobriu o protozoário causador da tripanossomíase

americana, denominado por ele de Trypanosoma cruzi (homenagem a

Oswaldo Cruz) → Doença de Chagas



UM POUCO DE HISTÓRIA

EPIDEMIOLOGIA ATUAL

 Ênfase nas pesquisas;

 Progride na determinação das condições de saúde da população;

 Busca sistemática dos fatores de risco;

 Avaliação de estudos para controlar as doenças.



HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA

Para que a saúde da população seja convenientemente analisada, são

necessários conhecimentos básicos

Conceito de Saúde

Processo da Doença

Causas das Doenças



HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA

Estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não 

apenas ausência de doenças” 

(OMS, 1947).

Conceito de Saúde

Bem-estar
Total e equilibrada integração de todos os 

aspectos da saúde física, mental, social e 

espiritual



HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA

estado de desconforto, 

resultante do momento em que 

a saúde de um indivíduo torna-

se prejudicada por enfermidade, 

deterioração ou lesão

Conceito de 

Doença



HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA

• Morbidade e mortalidade

• Doenças agudas, crônicas ou terminais

• Doenças hereditárias, congênitas e idiopáticas

DOENÇA



HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA

Processo Saúde 

Doença

Considera-se a saúde e doença como 

estados de um mesmo processo, 

composto por fatores biológicos, 

econômicos, culturais e sociais. “[...] é um processo social 

caracterizado pelas relações dos homens 

com a natureza (meio ambiente, espaço, 

território) e com outros homens (através 

dos trabalho e das relações sociais, 

culturais e políticas) num determinado 

espaço geográfico e num determinado 

tempo histórico” 



HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA

Abordagem unicausal: uma causa gerando o efeito

Abordagem multicausal: a grande maioria das doenças advém de uma

combinação de fatores que interagem entre si e acabam

desempenhando importante papel na determinação das mesmas

Causas das Doenças

Agente – Hospedeiro – Ambiente



HISTÓRIA NATURAL DA DOENÇA



PREMISSAS BÁSICAS

Saúde/Doença não são 
eventos de ocorrência 

aleatória em populações 
humanas;

Existem fatores 
(determinantes) que 

interferem na ocorrência e 
distribuição das doenças;

A identificação e 
modificação/eliminação 
destes fatores podem 

determinar mudanças nos 
padrões de ocorrência e 

distribuição da doença em 
populações humanas.



COMPONENTES DA EPIDEMIOLOGIA

FREQUÊNCIA

Quantifica a ocorrência do evento

DISTRIBUIÇÃO

Identifica onde e quando ocorreu o evento

DETERMINANTES

Análise comparativa da probabilidade da ocorrência do evento na 

presença e na ausência de exposição a um determinado fator de risco



APLICAÇÕES DA EPIDEMIOLOGIA

 Descrever as condições de saúde da população;

 Investigar os fatores determinantes da situação de

saúde;

 Avaliar o impacto das ações para alterar a situação de 

saúde.

EXEMPLOS

Conhecer a distribuição de características de um grupo ou de uma população (sexo, idade, 

estatura, peso, cor, renda, etc);

Descobrir quais são os principais problemas de saúde de uma população;

Avaliar a melhora que uma intervenção (p. ex. vacinas, pré-natal, educação em saúde) 

causa em uma população;

Compará-las entre populações;

Conhecer a evolução de doenças durante um período de tempo numa população;

Conhecer a morbidade e/ou mortalidade de uma certa doença em uma população.



APLICAÇÕES DA EPIDEMIOLOGIA

 Descrever as condições de saúde da população;

 Investigar os fatores determinantes da situação de

saúde;

 Avaliar o impacto das ações para alterar a situação de 

saúde.

EXEMPLOS

Verificar qual a melhora que uma  medicação pode trazer para uma doença ou agravo, 

e quais seus efeitos colaterais;

Avaliar o quanto um exame realmente diagnostica uma doença existente ou deixa de 

diagnosticar;

Avaliar o funcionamento e a satisfação gerada por um serviço implementado;

Conhecer as opiniões e o entendimento que uma população tem a respeito de uma 

doença, tratamento, intervenção, serviço, etc. 

Avaliar que comportamentos ou fatores podem influenciar na piora ou melhora da saúde 

de uma população;



OBJETIVOS

Identificar a etiologia ou a causa de uma doença e seus 
fatores de risco → fatores que aumentam o risco de doença 

para uma pessoa;

Determinar a extensão da doença encontrada na 
comunidade;

Estudar a história natural e prognosticar a doença;

Avaliar medidas preventivas e terapêuticas e modos de 
assistência à saúde, novos ou já existentes;

Providenciar uma base para o desenvolvimento de políticas 
públicas e decisões de legislação relacionadas aos 

problemas ambientais.



INTERFACES

Congrega métodos de três áreas de conhecimento:



ÁREAS DE ATUAÇÃO

1. Diagnóstico da situação de saúde;

2. Investigação etiológica;

3. Determinação de risco;

4. Aprimoramento na descrição do quadro clínico;

5. Determinação de prognósticos;

6. Identificação de síndromes e classificação de doenças;

7. Verificação do valor de procedimentos diagnósticos;

8. Planejamento e organizações de serviços;

9. Avaliação de tecnologias, programas ou serviços;

10. Análise crítica de trabalhos científicos.



ÁREAS DE ATUAÇÃO

1. Diagnóstico da situação de saúde

Consiste na geração de dados quantitativos sobre a saúde

de uma dada população.

 Indica as necessidades de saúde da população

direciona as ações;

 Fornece subsídios para formulação de hipóteses sobre as

possíveis causas dos problemas identificados.



ÁREAS DE ATUAÇÃO

1. Diagnóstico da situação de saúde



ÁREAS DE ATUAÇÃO

2. Investigação etiológica

A busca das possíveis causas que explicam a ocorrência e distribuição

dos eventos na população

Causa Efeito



ÁREAS DE ATUAÇÃO

2. Investigação etiológica



ÁREAS DE ATUAÇÃO

3. Determinação de risco

Cálculo de risco – a probabilidade do dano vir a ocorrer no futuro, a

partir de um fator de risco isolado ou de vários ao mesmo tempo



ÁREAS DE ATUAÇÃO

4. Aprimoramento na descrição do quadro clínico

Processo eminentemente clínico, apoiado em evidências laboratoriais



ÁREAS DE ATUAÇÃO

5. Determinação de prognósticos

Predizer o curso futuro de uma doença, após sua instalação



ÁREAS DE ATUAÇÃO

6. Identificação de síndromes e classificação de doenças

Reconhecimento de padrões – de grupos homogêneos de

características, de sinais e sintomas e de prognósticos



ÁREAS DE ATUAÇÃO

7. Verificação do valor de procedimentos diagnósticos

Precisão dos diagnósticos realizados individualmente, que ao se

somarem formam o diagnóstico coletivo.

- Validade da informação – grau em que o diagnóstico reflete a real

condição do paciente

- Confiabilidade da informação – refere-se a consistência dos

resultados, quando o teste diagnóstico é repetido



ÁREAS DE ATUAÇÃO



ÁREAS DE ATUAÇÃO

8. Planejamento e organizações de serviços

Para subsidiar as decisões na definição de prioridades e melhor uso

dos recursos.

 A magnitude e a distribuição dos problemas de saúde, fatores de

risco e características da população;

 Recursos humanos, financeiros e materiais;

 Relação causal entre características da população, fatores de risco e

agravos à saúde, além do impacto das diversas intervenções.



ÁREAS DE ATUAÇÃO



ÁREAS DE ATUAÇÃO

9. Avaliação de tecnologias, programas ou serviços

Identificar os produtos e procedimentos que ofereçam os melhores

resultados e tenham impacto significativo na população

 Eficácia: à possibilidade da ação desenvolvida resultar na solução do

problema para o qual a ação está dirigida;

 Eficiência: à relação custo-benefício, da capacidade de utilizarmos

bem os recursos disponíveis e produzirmos a maior quantidade

possível de ações;

 Efetividade: está ligado à combinação dos dois atributos anteriores,

ou seja a eficiência e a eficácia.



ÁREAS DE ATUAÇÃO



ÁREAS DE ATUAÇÃO

10. Análise crítica de trabalhos científicos

A literatura especializada é um importante recurso de educação

continuada, mas é preciso selecionar as produções de qualidade

daquelas sem muito valor científico

Aspectos para se avaliar uma pesquisa científica:

 Os principais métodos, aplicações e suas limitações;

 Os indicadores de saúde mais utilizados;

 Características das fontes de dados;

 Erros na seleção do grupo a ser investigado;

 Erros de coleta dos dados;

 Variáveis de confusão, que devem ser neutralizadas.



ÁREAS DE ATUAÇÃO



ÁREAS DE ATUAÇÃO



INTRODUÇÃO

A forma como o investigador trabalha as variáveis sob estudo define o

tipo de estudo de investigação



Tipos de estudos epidemiológicos

Estudos observacionais

realizado em situações em que não se interfere com o curso

dos acontecimentos naturais: o investigador estuda (observa,

registra), mas não intervém

ESTUDO

DESCRITIVO

ESTUDO 

ANALÍTICO



Tem por objetivo central:

estudar a frequência e a distribuição das doenças e agravos

em função de variáveis ligadas à PESSOA, ao LUGAR e ao

TEMPO.

EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA



Para a epidemiologia descritiva considera-se:

1. Quem adoeceu?

Relacionada a PESSOA (características demográficas,

socioeconômicas, hábitos)

2. Quando ficaram doentes?

Relacionada ao TEMPO (data do início dos sintomas, data de

cura, data de óbito)

3. Onde adoeceram?

Relacionada ao LUGAR (endereço, características

socioambientais do domicilio, clima, relevo)

EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

4. Qual a causa possível?

5. Porque as pessoas provavelmente

adoeceram?



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

Onde, quando e sobre quem ocorre determinada doença?

Há grupos especiais mais vulneráveis?

Existe alguma época do ano em que aumenta o número de 

casos?

Em que áreas do município ou região do país a doença é mais 

frequente? 

Há disparidade regionais ou locais? 

Indivíduos idosos são mais atingidos que crianças?

Pertencer a uma dada classe social determina diferenças nos 

riscos?



Variáveis relacionadas com o TEMPO (QUANDO?)

Descrição do estado atual - trata de captar e registrar a

situação média num determinado intervalo cronológico.

Descrição da tendência histórica – através de uma série de

descrições momentâneas, colhidas em tempos

consecutivos, visa mostrar a dinâmica do processo e sua

tendência no tempo.

EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA



INTERVALO DE TEMPO: Qualidade/Quantidade de tempo transcorridos

entre dois eventos e tomados em consideração, abstraída a marcação

cronológica. Esta variável é medida em número de horas, dias,

semanas, meses ou anos.
Ex: “tempo de incubação”.

INTERVALO CRONOLÓGICO: Em uma visão simplista, refere-se a uma

sequência de alguns anos, especificados, do calendário oficial.

Denomina-se intervalo cronológico, portanto, um intervalo de tempo

datado e definido por marcos cronológicos tirados do calendário oficial.
Ex: “A incidência de poliomielite no intervalo cronológico de 1979 a 1989”.

PERÍODO: Refere-se à denominação de ordem geral que se dá a partes

de tempo delimitadas, marcadas cronologicamente e especificadas.
Ex: Um mês qualquer do ano (janeiro), 5ª semana epidemiológica do ano, etc.

EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

DISTRIBUIÇÃO CRONOLÓGICA ou TEMPORAIS

A relação entre uma sequência de marcos cronológicos sucessivos e

uma variável de frequência.

Distribuições cronológicas: dados de mortalidade e morbidade

Variável de frequência: 1.000; 10 mil ou 100 mil

Exemplos:

• Nº de nascimentos/mês

• Nº de óbitos/mês

• Nº de doenças notificadas/mês

• Incidência anual de casos se doenças causadas pela água



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

DISTRIBUIÇÃO CRONOLÓGICA ou TEMPORAIS

Objetivos:

 Registrar a história do evento (intervalo cronológico);

 Mostrar o tipo de variação do processo;

 Revelar a tendência secular (mudanças na incidência);

 Manifestar o caráter endêmico ou epidêmico das doenças;

 Detectar e interpretar a evolução da incidência de um evento.



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

Padrões de variação temporal de doenças:

1. Variação atípica (irregulares)

Alterações inusitadas na incidência das doenças, diferente do

esperado (alterações na frequência dos agravos resultantes de

acontecimentos imprevisíveis).

Ex: ocorrência de um surto

2. Variação cíclica

Variações que apresentam ciclos periódicos e regulares. Um

dado padrão é repetido de intervalo em intervalo.

Ex: rubéola, sarampo



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

Padrões de variação temporal de doenças:

3. Variação sazonal

O fenômeno considerado é periódico e repete-se sempre na

mesma estação do ano.

Ex: dengue, infecções respiratórias; desidratação/diarreia

4. Tendência histórica

Variações na incidência/prevalência ou mortalidade de doenças

observadas por um longo período de tempo (décadas, séculos)

Ex: Tuberculose, HIV



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

Variáveis relacionadas com o LUGAR (ONDE?)

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA de eventos relativos à

saúde.

É a verificação da distribuição dos agravos e seus fatores

determinantes num determinado LOCAL.



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

• País

• Estado

• Cidade

• Bairro

• Endereço de residência

• Local de nascimento

• Endereço de emprego

• Distrito escolar

• Unidade hospitalar



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

O estudo da variação espacial dos eventos produz um

diagnóstico comparativo que é utilizado de muitas maneiras:

1. Indicar os riscos aos quais à população está exposta.

Exemplo: Risco de contrair infecção (concentração e grande nº de casos

de malária estão na Região Amazônica)

2. Acompanhar a disseminação dos eventos.

Exemplo: Disseminação da Dengue em vários bairros do Rio de Janeiro,

2000-01.

3. Fornecer subsídios para explicações causais.

Exemplo: A transição demográfica e a tendência de crescimento dos

brasileiros.



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

O estudo da variação espacial dos eventos produz um

diagnóstico comparativo que é utilizado de muitas maneiras:

4. Definir as prioridades de intervenção.

Exemplo: A comparação dos coeficientes de mortalidade infantil.

5. Avaliar o impacto das intervenções.

Exemplo: Determinar o impacto causado por determinadas ações e o

nível de morbimortalidade em pelo menos 2 localidades (controle da

qualidade do ar).



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

FONTES DE DADOS / UNIDADES DE OBSERVAÇÃO:

As comparações regionais são feitas em geral com dados secundários

dos sistemas rotineiros de informação.

 Pesquisas realizadas pelo IBGE;

 Estudos ecológicos.



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

Variáveis relacionadas a PESSOA (QUEM?)

Características de alguém e que permitem sua identificação

e sua diferenciação em relação aos outros.



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

Classificação e exemplos das variáveis relativas às pessoas

Variáveis demográficas:

- Idade

- Sexo

- Grupo étnico

Variáveis sociais:

- Estado civil

- Ocupação

- Instrução

- Renda familiar ou per capta

- Tamanho da família



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

Classificação e exemplos das variáveis relativas às pessoas

Variáveis que expressam estilo de vida:

- Hábito de fumar

- Consumo Alimentar

- Prática de exercícios físicos

- Uso de drogas



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

SEXO

 Mortalidade > sexo masculino na > parte dos países (média 7 anos);

 A maior prevalência de mortalidade no sexo masculino ocorre em

todas as faixas etárias

 Algumas condições incidem mais no sexo masculino

(coronariopatias, câncer do aparelho respiratório, acidentes de

trânsito e suicídios)

 Outras condições incidem mais no sexo feminino (varizes, câncer de

mama, doenças reumáticas, depressão, tireoideopatias)

 Mulheres adoecem mais que homens

 Mulheres utilizam mais os serviços de saúde que homens



EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA

GRUPO ÉTNICO

 Anemia falciforme mais frequente em negros

 Melanoma  mais frequente em brancos

 Mortalidade infantil  > prevalência em negros

 Câncer intrauterino  > prevalência em mulheres negras



Tipos de estudo epidemiológicos

Estudos observacionais

ESTUDO 

ANALÍTICO

são aqueles delineados para examinar a existência de associação entre uma 

exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde. 

Transversal

Caso-controle

Coorte

Ecológico



Tipos de estudo epidemiológicos

Exposição

(causa)

• Algo que pode influenciar a 
saúde das pessoas (má 
alimentação, fumo, vacina, medicamento, 
sedentarismo)

Efeito

• Doença ou problema 
apresentado pelas pessoas 
(Diabetes, câncer, hipertensão, problemas 
cardíacos)



Tipos de estudo epidemiológicos

1. Estudo transversal (ou estudo de Prevalência)

Mede a proporção (frequência) de indivíduos em uma

população que estão acometidos por uma doença em

determinado momento.

Os grupos de indivíduos são observados uma única vez, com a

intenção de estudar a situação naquele instante em que são

feitas as observações.



Tipos de estudo epidemiológicos

1. Estudo transversal (ou estudo de Prevalência)

Semelhante a uma fotografia “instantânea” (relacionada a um

ponto no tempo).



Tipos de estudo epidemiológicos

1. Estudo transversal (ou estudo de Prevalência)

Cada indivíduo é avaliado para o fator de exposição e a doença

em determinado momento e ao mesmo tempo

(transversalmente).



Tipos de estudo epidemiológicos

1. Estudo transversal (ou estudo de Prevalência)

Exemplo:

Fumante e Problemas respiratórios

Para avaliar se existe relação entre as variáveis, o pesquisador toma

uma amostra da população e conta o número de elementos que caem

em cada categoria.

Fumantes com/sem problemas 

respiratórios:

Não fumantes com/sem problemas 

respiratórios:



Tipos de estudo epidemiológicos

1. Estudo transversal (ou estudo de Prevalência)

Exemplo:

No dia 1º de janeiro de 1997 existem 100 pacientes internados

numa clínica, cinco desses pacientes manifestaram uma doença

X . Qual a prevalência da doença X nessa população em 1º de

janeiro de 1997?
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Tipos de estudo epidemiológicos

Em um prédio de moradia estudantil, em 01/01/2010 havia 400

estudantes. Em uma pesquisa realizada na data mencionada,

observou-se que 20 estudantes estavam doentes por influenza. Qual

é a prevalência da doença?

Faz-se o cálculo: 

(20 casos/400 estudantes) = 5 casos 

por 100 estudantes (5%).
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Nesse mesmo prédio, os mesmos estudantes ali permaneceram por

todo o ano. Em 31/12/2010, havia 1 pessoa com influenza. Ao longo

do ano houve 20 novos casos. Pergunta-se: qual a prevalência

pontual e qual a prevalência de período no ano de 2010?

Resposta: 1/400 = 0,25%

Resposta: A prevalência de período equivale aos 20 casos do início do ano 

além dos 20 casos novos ao longo do ano (40/400) = 40/400 = 10 casos por 

100 pessoas (10%)
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Vantagens

Fáceis de aplicar

Pouco dispendiosos

Úteis para investigar a 
“exposição” que são 
características fixas 

dos indivíduos

Em epidemias, 
representam o 

primeiro passo na 
investigação da causa

Desvantagens

Difícil avaliar as razões das 
associações demonstradas 
pelos estudos transversais 
– a exposição é anterior ou 

posterior ao efeito?
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2. Caso-controle

Identifica-se o indivíduo com a doença (casos) e para efeito de

comparação, indivíduos sem a doença (controles);

Parte do efeito (doença) para a investigação de causa

(exposição);

A comparação das chances de exposição entre casos e

controles é a forma de avaliar a associação entre exposição e o

desfecho.

Causas e incidências de doenças

Identificação de fatores de risco
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Retrospectivo

Longitudinal



Os mesmos critérios de inclusão e exclusão para os casos devem 

ser aplicados aos controles

Tipos de estudo epidemiológicos

Definição dos grupos

 Casos (doentes) – são definidos de acordo com a

presença de uma característica/doença e obtidos de uma

série de fontes (registros clínicos, populacionais)

 Controles (não doentes) – não pode estar associada com

o fator de risco em estudo (a exposição); deve ser alguém,

que, se desenvolver a doença, deve ser detectado pelo

estudo e participar como caso
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Vantagens

Simples e fáceis de aplicar

Econômicos

Muito usados para investigar as 
causas de doenças 

(especialmente raras)

Desvantagens

Dificuldade em determinar 
a natureza e a intensidade 
das exposições – registros

Não possibilita o 
estabelecimento de uma 
relação temporal entre 

exposição e doença 
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3. Coorte

Um grupo de pessoas (coorte) é montado, em que nenhum elemento tenha a

doença em estudo, mas lhe seja susceptível;

No início do estudo, todas as pessoas são classificadas para determinação de

suas características que possam atuar como fatores de risco para a doença;

São observadas durante um período definido de tempo para ver qual delas

desenvolverá a doença.

Causas e incidências de doenças

História natural e prognóstico

Identificação de fatores de risco
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Vantagens

São os melhores para 
descrever os fatores de risco

Simples em termos 
conceituais

Como incluem, no início, 
indivíduos saudáveis é 

possível estudar uma série 
de problemas/características

Desvantagens

Logística

Custo

Influência de muitos 
outros fatores nas 

observações 

Em casos de doenças 
raras podem requerer 

uma coorte grande
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4. Ecológico

compara-se a ocorrência da doença/condição relacionada à

saúde e a exposição de interesse entre agregados de

indivíduos (populações de países, regiões ou municípios, por

exemplo) para verificar a possível existência de associação

entre elas;

O princípio do estudo é o de que, nas populações onde a

exposição é mais frequente, a incidência das doenças ou a

mortalidade serão maiores.

Comparações geográficas

Tendências temporais

Eventos sociais
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Sabe-se quantas pessoas foram expostas em cada grupo e 
quantas tiveram a doença, mas não quantas expostas 

tiveram a doença.
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Vantagens

Facilidade de execução

Baixo custo

Simplicidade analítica e capacidade de 
gerar hipóteses 

Desvantagens

Baixo poder análitico

Pouco desenvolvimento das 
técnicas de análise de dados 

Vulnerável à chamada “falácia 
ecológica”



Conclusão

A escolha de um delineamento apropriado para um estudo

é um passo crucial em uma investigação epidemiológica

•Além dos aspectos abordados, é importante lembrar que o

desenvolvimento de um estudo epidemiológico envolve:

 definição dos objetivos;

 identificação da população de estudo; 

 planejamento e condução da pesquisa; 

 coleta, análise e interpretação dos dados;

 e divulgação dos resultados.


