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Conceitos de Epidemiologia

CONCEITOS DE EPIDEMIOLOGIA

Etimologicamente, o termo Epidemiologia deriva do grego (PEREIRA, 2013):

Assim sendo, podemos afirmar que a Epidemiologia, em seu conceito mais simples, 
é o estudo sobre a população. Na saúde, se torna o estudo sobre aquilo que afeta a 
população. De forma mais abrangente, Rouquayrol, Goldbaum e Santana (2013), 
definem epidemiologia como a ciência que estuda o processo saúde-doença, a 
partir da análise da distribuição de fatores determinantes das enfermidades, bem 
como dos demais danos a saúde e de eventos associados à saúde coletiva, não 
só identificando-os como também propondo medidas de prevenção, controle e 
erradicação das enfermidades, e principalmente fornecendo indicadores para o 
planejamento,a administração e a avaliação das ações de saúde.
Na área da saúde há, basicamente, três grandes aplicações da Epidemiologia: 
Descrever as condições de saúde da população; Identificar quais os fatores 
determinantes da situação de saúde; e Avaliar o impacto das ações e políticas de 
saúde. Para isso é preciso conhecermos alguns definições e conceitos fundamentais, 
imprescindíveis para entendimento da epidemiologia dentro do processo saúde-
doença, que serão o foco do nosso material.
Caso: é o indivíduo doente, ou infectado, que apresenta características clínicas, 
laboratoriais e epidemiológicas específicas de um agravo ou doença.
Caso Suspeito: é o indivíduo que foi possivelmente exposto a uma fonte de 
infecção, apresenta sintomas e história clínica sugestivas da infecção, instalada 
ou passível de desenvolvimento. Variável de acordo com a doença ou o agravo. 
Controle: são ações desenvolvidas para eliminar ou reduzir a incidência ou 
prevalência das doenças. São também as atividades realizadas com intenção de 
reduzir um agravo até que alcance um nível que não constitua mais um problema 
de saúde pública.
Doença: falta ou alteração do estado da saúde. Mal, enfermidade. 

A doença pode ser definida quanto sua forma:

• Manifesta: é a doença que apresenta sinais e sintomas clássicos que a definem.



3

Conceitos de Epidemiologia

• Inaparente: quando o indivíduo doente não apresenta nenhum sinal ou sintoma, 
ou apresenta poucos, mesmo tendo a doença confirmada muitas vezes por 
exames laboratoriais. 

• Abortiva ou Frustra: é a doença que desaparece rapidamente, após poucos 
sinais e sintomas.

• Fulminante: quando a doença leva rapidamente ao óbito.

Quanto ao processo de adoecimento:

• Período de Incubação: é o período que decorre desde a infecção até o 
aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Variável de acordo com a doença.

• Período de Transmissibilidade: período em que o indivíduo, já infectado, é 
capaz de transmitir a doença. Pode ou não estar apresentando os sintomas.

Quanto à causa:

• Multicausalidade: para que o processo patológico seja desencadeado é 
necessário que aja associação de mais de um fator, há multiplicidade.

• Relação Causal: é quando uma ocorrência pode ser atribuída a um determinado 
fator, ou a fatores, numa associação estatística significativa. Ex.: associar o 
hábito de fumar ao câncer de pulmão.

• Relação não Causal: quando uma ocorrência não pode ser atribuída a 
determinado fator, apesar de ter uma associação estatística significativa. Ex.: 
associar manchas escuras nos dentes ao câncer de pulmão.

Endemia: quando determinada doença acomete sistematicamente uma população 
em espaço característico e determinado, no decorrer de um período, mantendo 
uma incidência relativamente constante. Permite variações cíclicas e sazonais.

Epidemia: caracteriza-se pela elevação inesperada e descontrolada dos 
coeficientes de incidência de determinada doença. É a ocorrência excessiva de 
casos, em relação ao esperado.É a alteração do estado saúde-doença de uma 
população, num determinado espaço e tempo.

Pandemia: é uma epidemia de grande distribuição geográfica. Atinge mais de um 
país ou continente.



4

Conceitos de Epidemiologia

Indicador: revela a situação de saúde de uma população ou indivíduo. Construído a 
partir de dados referenciados no tempo e espaço, através da forma de organização 
e apresentação. Tem como objetivo facilitar a análise e o olhar significativo sobre 
a realidade, de maneira mais objetiva. Na área da saúde, são muito utilizados 
para planejamento, conhecidos como “Indicadores de Saúde”. Dentre eles, os mais 
frequentes são:

• Morbidade: refere-se aos indivíduos que adquirem as doenças, num determinado 
intervalo de tempo, em uma determinada população. Mostra o comportamento 
da doença e dos agravos à saúde na população. A morbidade é estudada 
segundo quatro indicadores básicos: a Incidência, a prevalência, a taxa de 
ataque e a distribuição proporcional. 

• Incidência: é o número de casos novos da doença que iniciaram no 
mesmo local e período. Remete a intensidade com que tal doença 
acomete a população, mede a probabilidade de ocorrência de novos 
casos. Alta incidência significa alto risco de adoecer.

Coeficiente de = nº de casos novos de determinada doença em um dado local e período x 10𝑛
Incidência População do mesmo local e período

• Prevalência: indica qualidade do que prevalece, do que predomina. 
Implica em acontecer e permanecer existindo num momento 
considerado. Prevalência é o número total de casos de uma doença, 
existentes num determinado local e período.

Coeficiente de = nº de casos existentes (novos + antigos) em dado local, momento e período x 10𝑛
Prevalência População do mesmo local e período

• Mortalidade: refere-se ao conjunto de indivíduos que morreram em determinado 
intervalo de tempo. Representa o risco que qualquer indivíduo de determinada 
população poder vir a morrer por determinada doença. Os principais coeficientes 
e taxas utilizados são os de: Mortalidade geral, mortalidade infantil, e 
mortalidade por causa e letalidade.

• Coeficiente de Mortalidade Geral: é a relação entre o total de óbitos de 
um determinado local pela população exposta ao risco de morrer.

Coeficiente de = nº total de óbitos, no período x1000
Mortalidade Geral População total, na metade do período
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• Coeficiente de Mortalidade Infantil: mede a proporção de crianças 
que vão a óbito antes de completar um ano de vida, em relação aos 
nascidos vivos, em área e período determinados. Representa o risco 
dessa criança morrer.

Coeficiente de = nº óbitos em <1ano em determinada área e período x1000
Mortalidade Infantil Nº de nascidos vivos na mesma área e período

• Coeficiente de Mortalidade por Causa: permite conhecer os riscos 
de morrer por determinada causa. Relaciona o número de óbitos por 
determinada causa pela população exposta. Utilizado para melhor 
orientação de prevenções específicas.

  
Coeficiente de = nº total de óbitos por determinada causa, no período x100mil

Mortalidade por Causa População na metade do período

• Letalidade: relaciona o número de óbitos por determinada causa e o número de 
pessoas que foram acometidas pela doença. Traz conclusões sobre a gravidade 
do agravo, indicando o percentual de pessoas que morreram por tal doença.

Taxa de Letalidade = nº de óbitos pela doença em determinada área e período x100 ou 1000
nº total de pessoas com a doença na mesma área e período

REFERÊNCIAS:

BOING, A. F.; Orsi, E. d’; JÚNIOR, C. R. Conceitos e ferramentas da epidemiologia. Universidade 
aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, 2010. Disponível em: https://unasus2.moodle.ufsc.br/course/
view.php?id=69. Acesso em: 26 de Março de 2019.

PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013

PEREIRA, Sheila Duarte. Conceitos e Definições da Saúde e Epidemiologia usados na Vigilância 
Sanitária. São Paulo, 2007. Disponível em: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/epid_visa.pdf. 
Acesso em: 26 de Março de 2019.

ROUQUAYROL, M. Z.; GOLDBAUM, M.; SANTANA, E. W. de P. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. In: ROUQUAYROL, M. Z; GURGEL, M. (Orgs.). Epidemiologia & saúde. 7. 
ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2013. cap. 2, p. 11–24.

BOING, A. F.; Orsi, E. d’; JÚNIOR, C. R. Conceitos e ferramentas da epidemiologia. Universidade 
aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, 2010. Disponível em: https://unasus2.moodle.ufsc.br/course/
view.php?id=69. Acesso em: 26 de Março de 2019.


