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EPIDEMIOLOGIA



✓ Doutor em Epidemiologia pela Fac. de 
Saúde Pública da USP

✓ Mestre em Saúde Ambiental pela Fac. de 
Saúde Pública da USP

✓ Especialista em Estatística Aplicada pela
Universidade 9 de Julho-SP.

✓ Especialista Entomologia Médica pela Fac. de 
Saúde Pública da USP.

✓ Biólogo pelo C.Univ. São Camilo



Testes

Vigilância Epidemiológica

Epidemiologia descritiva



CONCEITOS

Sensibilidade: é a proporção de pessoas com a doença que são
corretamente identificadas como doentes pelo teste.

Especificidade é a proporção de pessoas sem a doença que são
corretamente identificadas como não doentes pelo teste.



TESTE
DOENTES NÃO DOENTES

SENSÍVEL POSITIVO FALSO NEGATIVO

ESPECÍFICO FALSO POSITIVO NEGATIVO
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CONCEITOS

• Valor preditivo positivo: probabilidade de uma pessoa ter a
doença, quando seu teste é positivo.

• Valor preditivo negativo: probabilidade de uma pessoa não ter
a doença, quando seu teste é negativo.



APLICAÇÃO DOS TESTES

• EXAME MÉDICO PERIÓDICO DE TRABALHADORES EXPOSTOS COM O

OBJETIVO DE PROTEGER A SAÚDE E PREVENIR O APARECIMENTO DE

DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO.

• A DETECÇÃO DE DOENÇAS JÁ INSTALADAS ESTÁ FORA DO ESCOPO DESTA

DEFINIÇÃO



✓ Estudo da distribuição de frequência das doenças e dos agravos à
saúde coletiva, considerando variáveis ligadas ao tempo, ao espaço
– ambientais e populacionais – e à pessoa,

✓Possibilita o detalhamento do perfil epidemiológico, com vistas à
promoção da saúde.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA



Pretende definir:

• 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 regiões do país a doença é mais
frequente? Há disparidades regionais ou locais?

• Indivíduos idosos são mais atingidos do que crianças?

• Pertencer a uma dada classe social determina diferenças nos
riscos?
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EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA



TESTE DE APLICAÇÃO

a. terem a doença quando o teste for positivo

b. não terem a doença quando o teste for negativo

c. terem o teste negativo quando não forem portadores da doença

d. terem o teste positivo quando forem portadores da doença

e. não terem a doença quando o teste é positivo

• Diz-se que um teste diagnóstico é específico quando é grande a chance
de pessoas:



• Descrição do estado atual – trata de captar e registrar a situação média
num determinado intervalo cronológico.

• Descrição da tendência histórica – através da justaposição de uma série
de descrições momentâneas, colhidas em tempos consecutivos, visa a
mostrar a dinâmica do processo e sua tendência no tempo

SITUAÇÃO SAÚDE-DOENÇA X TEMPO



As Variáveis relacionadas ao TEMPO

• Intervalo de tempo: quantidade de tempo transcorrido entre dois
eventos sucessivos e tomados em consideração, abstraída a marcação
cronológica.

• Ex.....nº de casos de perdas auditivas antes e depois do
enclausuramento da fonte de ruído

SITUAÇÃO SAÚDE-DOENÇA X TEMPO



• Período: denominação de ordem geral que se dá a partes de tempo,
delimitadas, marcadas cronologicamente e especificadas.

• Ex. nº de casos de perda auditiva no período de março a novembro
de 2019 – aplicável em casos de sazonalidade produtiva

As Variáveis relacionadas ao TEMPO

SITUAÇÃO SAÚDE-DOENÇA X TEMPO



Distribuição Cronológica

• Exibir a ação da doença ou agravo à saúde coletiva, desde a atualidade,
regredindo a um tempo passado, mais ou menos recuado.

• Ex. os gráficos do nº de óbitos pelo coronavírus desde março do corrente

SITUAÇÃO SAÚDE-DOENÇA X TEMPO



• Mostrar o tipo de variação que caracteriza o processo
estudado, se cíclico ou errático, se sazonal ou não.
• Ex. casos de dengue x estações climáticas

Distribuição Cronológica

DISTRIBUIÇÃO CRONOLÓGICA



• Revelar a tendência secular do processo sob consideração.
• Ex. comparação entre nº de mortes nas pandemias causadas pela gripe

espanhola e pelo covid-19

DISTRIBUIÇÃO CRONOLÓGICA



• Manifestar o caráter de surto, ou endêmico, ou epidêmico, ou
até pandêmico da doença.

DINÂMICA DE DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS



Surto: acontece quando há o aumento repentino do
número de casos de uma doença em uma região
específica ou com casos interligados (ex. em um
bairro, uma fábrica..).

Epidemia: a epidemia se caracteriza quando um surto
acontece em diversas regiões (ex. atinge vários bairros
de uma cidade até dimensões continentais),
transformando-se em pandemia (vários continentes).

Endemia: não está relacionada a uma questão
quantitativa. Uma doença é classificada como
endêmica (típica) de uma região quando acontece
com muita frequência no local.



Distribuição com Variação Atípica – não é possível
vislumbrar alguma coerência ou alguma lei geral de
variação. Ex. doenças relacionadas ao trabalho em
produção continuada.

Distribuição com Variação Cíclica - um dado padrão
de variação é repetido de intervalo a intervalo. Ex.
doenças sazonais relacionadas às fases da lavoura
(preparo da terra, plantio e colheita), em face do uso
de defensivos agrícolas.



• A incidência de doenças, a mortalidade por causas, ou qualquer
outro evento de importância epidemiológica, quanto
acompanhada por anos consecutivos, caracterizam-se por uma
certa estabilidade, intensificação ou decréscimo de valores,
dependendo do fenômeno considerado.

TENDÊNCIA





Teste de Aplicação

a) aumento do número de casos de doenças crônicas;

b) manutenção da taxa de frequência de uma doença em local fechado (quartel, creche,

fábrica, etc.);

c) aumento da frequência de determinada doença, durante um período de tempo limitado e

com significação estatística regional;

d) aumento na frequência de uma doença por mais de 6 meses;

e) diminuição estatisticamente significativa da ocorrência de acidentes do trabalho;

Define-se EPIDEMIA como:
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