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Estudos Epidemiológicos:
✓ Ecológicos
✓ Transversais 

✓ Coorte, 
✓ Caso Controle 

✓ Randomizações



ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

Estudos analíticos são aqueles delineados para examinar a
existência de associação entre uma exposição e uma doença ou
condição relacionada à saúde.



Estudos Observacionais. Delineamento do Estudo: 

Os estudos científicos são divididos em dois tipos principais:

• os observacionais, nos quais o pesquisador não poderá intervir no 
paciente (podem ser retrospectivos ou prospectivos), e 

• os experimentais, nos quais a exposição está sob o controle do 
pesquisador (sempre prospectivos) ex. fase 3 da vacinação para covid-19

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS



Os principais delineamentos de estudos analíticos são: 

a) ecológico; 

b) seccional (transversal); 

c) caso-controle (caso-referência); e 

d) coorte (prospectivo).

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS



✓Nos estudos ecológicos, 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.

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS
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• Nos estudos seccionais, a exposição e a condição de saúde
dos participantes são determinadas simultaneamente.

• Em geral, esse tipo de investigação começa com um estudo
para determinar a prevalência de uma doença ou condição
relacionada à saúde de uma população especificada (por
exemplo, habitantes idosos de uma cidade).

9

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS



Estudos caso-controle

• Os estudos caso-controle e os estudos de coorte podem ser
utilizados para investigar a etiologia de doenças ou de
condições relacionadas à saúde entre idosos, determinantes
da longevidade; e para avaliar ações e serviços de saúde. Os
estudos de coorte também podem ser utilizados para
investigar a história natural das doenças.



Estrutura de um Estudo Caso-Controle
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PRESENTEPASSADO



• Os estudos caso-controle e os estudos de coorte podem
ser utilizados para investigar a etiologia de doenças ou
de condições relacionadas à saúde entre idosos,
determinantes da longevidade; e para avaliar ações e
serviços de saúde. Os estudos de coorte também
podem ser utilizados para investigar a história natural
das doenças.
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ESTUDOS DE CASO-CONTROLE



• Primeiramente, identificam-se indivíduos com a doença (casos) e,
para efeito de comparação, indivíduos sem a doença (controles)

• Depois...

ESTUDOS DE CASO-CONTROLE



..., determina-se (mediante entrevista ou consulta a prontuários, por exemplo)
qual é a Odds Ratio da exposição entre casos (a/c) e controles (b/d). Se existir
associação entre a exposição e a doença, espera-se que a Odds Ratio da
exposição entre casos seja maior que a observada entre controles, além da
variação esperada de vida ao acaso.

• A razão de chances ou razão de possibilidades (em inglês: odds ratio;
abreviatura O.R.) é definida como a razão entre a chance de um evento
ocorrer em um grupo e a chance de ocorrer em outro grupo
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ESTUDOS DE CASO-CONTROLE
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Os estudos caso-controle, ao contrário dos estudos de coorte,
partem do efeito (doença) para a investigação da causa
(exposição).

ESTUDOS DE CASO-CONTROLE



Vantagens:

a) tempo mais curto para o desenvolvimento do estudo, uma vez
que a seleção de participantes é feita após o surgimento da doença;

b) custo mais baixo da pesquisa;

c) maior eficiência para o estudo de doenças raras;

d) ausência de riscos para os participantes;

e) possibilidade de investigação simultânea de diferentes hipóteses
etiológicas.

ESTUDOS DE CASO-CONTROLE



ESTRUTURA DE UM ESTUDO DE COORTE
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PRESENTE FUTURO



• Nos estudos de coorte, primeiramente, identifica-se a
população de estudo e os participantes serão classificados
em expostos e não expostos a um determinado fator de
interesse a ser aplicado.

Distribuição Cronológica

ESTUDO DE COORTE



• Depois, os indivíduos dos dois grupos são acompanhados para

verificar a incidência da doença/condição relacionada à saúde entre

expostos (a/a+d) e não expostos (c/c+d).

• Se a exposição estiver associada à doença, espera-se que a incidência

entre expostos seja maior do que entre não expostos, além da

variação esperada devida ao acaso.

ESTUDO DE COORTE



• Além disso, os que desenvolveram a doença e os que não
desenvolveram não são selecionados, mas sim identificados dentro
das coortes de expostos e não expostos, não existindo o viés de
seleção de casos e controles.

• Os estudos de coorte permitem determinar a incidência da doença
entre expostos e não expostos e conhecer a sua história natural.

ESTUDO DE COORTE
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• A principal limitação para o desenvolvimento de um estudo
de coorte, além do seu custo financeiro, é a perda de
participantes ao longo do seguimento por conta de recusas
para continuar participando do estudo, mudanças de
endereços ou emigração.
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ESTUDO DE COORTE



Fatores de confundimento
O fator de confusão ocorre quando o efeito de duas
exposições (fatores de risco) não for diferenciado,
levando à conclusão incorreta de que os efeitos são
devido a uma variável e não a outra.

Para ser fator de confusão, duas condições devem ser
satisfeitas: a variável de confusão deve estar
associada com a exposição, mas não ser
consequência dela, e estar associada com o desfecho,
independente da exposição.



A classe social e a idade são frequentemente fatores
de confusão em estudos epidemiológicos.

Outras situações multifatoriais
É também sabido que o fumo é uma das causas da
doença coronariana.
É possível que a relação entre consumo de café e
doença cardíaca coronariana reflita somente uma
associação causal entre o hábito de fumar e a doença
coronariana.
Nessa situação, o fumo confunde a aparente relação
entre o consumo de café e a doença coronariana
porque o fumo está correlacionado ao consumo de
café e é um fator de risco para aqueles que não
consomem café.



Os métodos mais comumente empregados para controlar fatores de 

confusão no delineamento de um estudo são: 

• randomização; 

• restrição; 

• emparelhamento.

RANDOMIZAÇÃO



a) O tamanho da amostra tem de ser
suficientemente grande para evitar a
distribuição randômica inadequada

b) A randomização evita que ocorra
associação entre as potenciais variáveis de
confusão e as exposições que estão sendo
consideradas

A randomização, aplicável 
somente nos estudos 
experimentais, é o método 
ideal para assegurar que 
potenciais variáveis de 
confusão sejam igualmente 
distribuídas entre os grupos 
que estão sendo comparados :

RANDOMIZAÇÃO



Os métodos mais comumente empregados para controlar fatores de 

confusão no delineamento de um estudo são:

• randomização; 

• restrição; 

• emparelhamento.

RANDOMIZAÇÃO



Entre os métodos de controle de confusão em investigações epidemiológicas,
destaca-se a randomização que é caracterizada por:

a) Limitar o estudo a pessoas que apresentam uma característica em particular
b) Os participantes do estudo são selecionados de forma a assegurar que as
variáveis de confusão sejam igualmente distribuídas nos dois grupos de
comparação
c) Controlar fatores de confusão na fase analítica ao invés de fazê-lo por ocasião
do delineamento do estudo
d) Assegurar que potenciais variáveis de confusão sejam igualmente distribuídas
entre os grupos que estão sendo comparados

TESTE DE APLICAÇÃO
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