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Apresentação
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Epidemiologia e 
Bioestatística 1

Rodrigo Menezes Furtado

INDICADORES DE SAÚDE

01 (BANCO DO BRASIL - FCC - 2012) A frequência de 
casos existentes de uma determinada doen-

ça, em uma determinada população e em um dado 
momento é a definição de

Ⓐ Incidência.
Ⓑ Prevalência.
Ⓒ Coeficiente de Incidência.
Ⓓ Risco relativo.
Ⓔ Taxa de Incidência.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Incidência é a frequência 
de casos novos de uma determinada doença ou 
problema de saúde num determinado período de 
tempo, oriundos de uma população sob risco de 
adoecimento no início da observação¹.
Alternativa B: CORRETA. Prevalência é definida como a 
frequência de casos existentes de uma determinada 
doença, em uma determinada população e em um 
dado momento. A prevalência assemelha-se a uma 
fotografia, na qual se registra a fração de indivíduos 
doentes naquele instante do tempo¹.
Alternativa C: INCORRETA. O coeficiente de incidência 
é a razão entre o número de casos novos de uma 
doença que ocorre em uma comunidade, em um 
intervalo de tempo determinado, e a população ex-
posta ao risco de adquirir essa doença no mesmo 
período6. 
Alternativa D: INCORRETA. O Risco Relativo é uma medi-
da de associação utilizada em alguns estudos epide-
miológicos (Coorte e Ensaio clínico) e corresponde à 
razão entre a incidência da doença entre expostos e 
a incidência entre não-expostos, ou seja:

RR = 
I expostos 

I não-expostos 

Alternativa E: INCORRETA. Taxa de incidência é outra 
maneira de utilizarmos o conceito de incidência, 
um pouco mais complexa de ser calculada. Tam-
bém chamada de densidade de incidência, a taxa 
de incidência é utilizada quando precisamos medir 
o número de casos novos numa população que 
varia no tempo (população dinâmica), como, por 
exemplo, a incidência de infecções hospitalares 
em que o denominador varia de acordo com as no-
vas internações, altas e óbitos. Em outros termos, 
o denominador é constituído por população que 
é exposta ao risco por períodos variados de tem-
po. No coeficiente de incidência o tempo constitui 
uma referência básica mas ele não está incluído no 
cálculo da medida resultante. Já na taxa de inci-
dência o denominador é o total de Pessoas-Tempo 
de observação, que é o somatório dos períodos de 
tempo nos quais cada indivíduo permaneceu sob 
observação. Para cada ano de observação, e até 
que a pessoa desenvolva a doença ou seja perdida 
do acompanhamento, cada pessoa da população 
em estudo contribui com uma pessoa-ano ou dia, 
semana, mês no denominador. A taxa de incidência 
é calculada da seguinte forma:

Taxa de incidência = 

Número de pessoas que adoeceram 
no período x10

Pessoa-tempo em risco

02 (MPU - UNB/CESPE - 2013) A maior duração da 
doença, o aumento da sobrevida do pa-

ciente, sem a cura da doença, a imigração de ca-
sos, a emigração de pessoas sadias e a melhoria 
dos recursos diagnósticos e do sistema de registro 
tendem a levar a um aumento da prevalência de 
determinada doença. Da mesma forma, a menor 
duração e a maior letalidade da doença fazem-na 
diminuir.
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GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Os principais fatores que determi-
nam a taxa de prevalência são: a severidade da 
doença (se muitas pessoas que desenvolvem a 
doença morrem, a prevalência diminui), a duração 
da doença (se uma doença é de curta duração, sua 
taxa prevalência é menor do que a de uma doença 
com longa duração) e o número de novos casos 
(se muitas pessoas contraírem a doença, sua taxa 
de prevalência será maior do que se poucas pes-
soas a contraírem)³. Não vale a pena decorá-los, vis-
to que, após o entendimento do conceito de preva-
lência, fica fácil e lógica a dedução destes fatores. 
Assertativa: CORRETA. A prevalência é influenciada por 
diversos fatores. Aumentam a prevalência de de-
terminada doença: A maior duração da doença, o 
aumento da sobrevida do paciente, sem a cura da 
doença, o aumento de casos novos (aumento da 
incidência), a imigração de casos, a emigração de 
pessoas sadias, a imigração de pessoas susceptí-
veis, a melhora dos recursos diagnósticos (melhora 
do sistema de registro). Diminuem a prevalência de 
determinada doença: A menor duração da doença, 
a maior letalidade da doença, a redução de casos 
novos (diminuição da incidência), a imigração de 
pessoas sadias, a emigração de casos, o aumento 
da taxa de cura da doença.

03 (TJ/PA - VUNESP - 2014) Na análise de uma popu-
lação de trabalhadores, em relação às doen-

ças crônicas não transmissíveis, observou-se que o 
(a) _______________ (que mede o risco de morrer) 
estava em declínio e o (a) __________________ 
(que mede a gravidade da doença) estava se ele-
vando. Assinale a alternativa que preenche, correta 
e respectivamente, as lacunas.

Ⓐ coeficiente de letalidade ...coeficiente de morbi-
dade
Ⓑ taxa de prevalência ...taxa de incidência
Ⓒ taxa de incidência ...taxa de prevalência
Ⓓ índice de Swaroop&Uemura ...taxa de morbidade
Ⓔ coeficiente de mortalidade ...coeficiente de le-
talidade

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Fique atento com relação à termi-
nologia das medidas e indicadores em epidemiolo-
gia. O termo “taxa”, por exemplo, pode ser utilizado 
com um sentido mais genérico (comumente utili-
zado para referir-se a um “coeficiente”) ou com um 
sentido específico (onde o numerador expressa um 
número simples de eventos em uma dimensão e o 
denominador inclui, de alguma maneira, a dimen-
são de tempo).
Assim, a taxa de incidência pode aparecer nas 
questões com um dos dois sentidos:

TAXA DE INCIDÊNCIA

Taxa de incidência = Coeficiente de incidência =
N° de casos novos de uma doença no período x10 n

população exposta ao risco de adquirir essa doença

Taxa de incidência = Densidade de incidência =
N° de casos novos de uma doença no período x10 ⁿ

 Pessoa-tempo em risco

Alternativa E: CORRETA. O coeficiente de mortalidade 
representa o risco de óbito na população estudada 
e o coeficiente de letalidade representa a propor-
ção de óbitos entre os casos da doença, sendo um 
indicativo da gravidade da doença ou agravo na 
população.
• Coeficiente de morbidade: Relação entre o 

número de casos de uma doença e uma de-
terminada população. Discriminado em coefi-
ciente de incidência e coeficiente de prevalên-
cia. 

 A prevalência não mede o risco de adoecimen-
to: ela mede a magnitude (ou seja, o tamanho) 
da doença na população. Somente a incidência 
pode medir o risco, pois ela utiliza como deno-
minador a população sob risco de adquirir a 
doença. Na prevalência, utiliza-se a população 
total, que é composta de pessoas sob risco de 
desenvolver a doença e outras que não estão 
sob risco8.

• Taxa de prevalência: Taxa (ou coeficiente) de 
prevalência é a relação entre o número de casos 
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existentes de uma determinada doença e o nú-
mero de pessoas na população, em um determi-
nado período.

• Taxa de incidência: Calculada como a razão en-
tre o número de casos novos de uma determi-
nada doença ou problema de saúde, e o total de 
pessoa-tempo gerado a partir da população de 
estudo acompanhada¹.

• Índice de Swaroop & Uemura: Este índice é a 
mortalidade proporcional de 50 anos ou mais, 
ou seja: a proporção de óbitos ocorridos em 
indivíduos com 50 anos ou mais. Óbitos abai-
xo desta faixa etária são considerados, grosso 
modo, óbitos evitáveis; desta forma, quanto 
maior a proporção de óbitos entre indivíduos 
adultos maduros e idosos (50 anos ou mais), me-
lhor a condição de vida e saúde da população8.

ISU = 
Número de óbitos em ≥ 50 anos de idade

x100
Total de óbitos

04 (PREF. UBATUBA-SP - IDECAN - 2015) Com o núme-
ro de óbitos de uma determinada doença in-

fectoparasitária, dividido pelo número de doentes 
da mesma patologia em uma área, pode‐se confi-
gurar

Ⓐ a taxa de ataque. 
Ⓑ a taxa de prevalência. 
Ⓒ o coeficiente de letalidade.
Ⓓ o coeficiente de mortalidade geral.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. O termo “taxa de ataque” é 
frequentemente utilizado, ao invés de incidência, 
durante uma epidemia de doença em uma popula-
ção bem definida em um curto período de tempo. 
A taxa de ataque pode ser calculada como o núme-
ro de pessoas afetadas dividido pelo número de 
pessoas expostas³.
Alternativa B: INCORRETA. Taxa (ou coeficiente) de pre-
valência é a relação entre o número de casos exis-
tentes de uma determinada doença e o número de 
pessoas na população, em um determinado período.
Alternativa C: CORRETA. O Coeficiente de letalidade de 
uma forma geral representa a proporção de óbitos 
entre os casos da doença. É um indicativo da gra-
vidade da doença ou agravo na população. É dado 
pela relação:

CL = 

N° de mortes devido à doença “X” em determinada 
comunidade e tempo x 10ⁿ

N° de casos da doença “X” na mesma área e tempo

Alternativa D: INCORRETA. Coeficiente de mortalidade 
geral: Obtido pela divisão do número total de óbi-
tos por todas as causas em um ano pelo número 
da população naquele ano, multiplicado por 1.000.

Para responder às três próximas questões, consi-
dere os seguintes dados referentes a acidentes de 
trabalho – AT de três departamentos de uma em-
presa, registrados ao longo de um ano. Todos os 
trabalhadores têm a mesma extensão da jornada 
de trabalho.

Departa-
mento

Total de  
Trabalha-

dores
N.º de AT N.º de AT 

Fatais

A 100 10 1

B 200 15 1

C 400 20 2

05 (MÉDICO DO TRABALHO - PREF. DE SÃO PAULO/SP - 
2014 - VUNESP) A sequência correta dos depar-

tamentos, por ordem decrescente (do maior para o 
menor) do coeficiente de incidência de AT é

Ⓐ C, B, A.
Ⓑ B, C, A.
Ⓒ A, C, B.
Ⓓ B, A, C.
Ⓔ A, B, C.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: As próximas questões são referen-
tes aos indicadores de Acidentes do Trabalho. São 
diversos os indicadores que determinam os riscos 
no trabalho:

Segundo a NBR nº 14.280/01:
• Taxa de frequência

• Taxa de frequência de acidentes
• Taxa de frequência de acidentados com lesão 

com afastamento
• Taxa de frequência de acidentados com lesão 

sem afastamento
• Taxa de gravidade
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Segundo o MPAS:
• Taxa de Incidência de Acidentes do Trabalho;

• Taxa de incidência específica para doenças 
do trabalho;

• Taxa de incidência específica para acidentes 
do trabalho típicos;

• Taxa de incidência específica para incapaci-
dade temporária.

• Taxa de mortalidade;
• Taxa de letalidade;
Alternativa E: VERDADEIRA. Taxa (ou coeficiente) de 
Incidência de Acidentes do Trabalho: Seu coefi-
ciente é definido como a razão entre o número de 
novos acidentes do trabalho a cada ano e a po-
pulação exposta ao risco de sofrer algum tipo de 
acidente.

CI (AT) = 
N° de novos acidentes do trabalho ocorridos em determinado departamento da empresa em um ano x 10² 

N° de trabalhadores expostos ao risco de acidentar-se (de determinado departamento)

CI (Dep. A):
10

 x 10² = 0,1 x 10² = 10 (No ano ocorreram 10 AT para cada 100 trabalhadores) 
100

CI (Dep. B):
15

 x 10² = 0,075 x 10² = 7,5 (No ano ocorreram 7,5 AT para cada100 trabalhadores) 
200

CI (Dep. C):
10

 x 10² = 0,05 x 10² = 5 (No ano ocorreram 5 AT para cada 100 trabalhadores)
400

Portanto: CI (Dep. A) > CI (Dep. B) > CI (Dep. C) 

06 (PREF. DE SÃO PAULO/SP - VUNESP - 2014) Com re-
lação ao coeficiente de letalidade por AT, é 

correto afirmar que

Ⓐ ele é igual nos departamentos B e C.
Ⓑ ele é igual nos departamentos A e C.
Ⓒ o do departamento A é o dobro do dos depar-
tamentos B e C.
Ⓓ ele é maior no departamento C.
Ⓔ não há elementos suficientes para sua aferição.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa B: CORRETA. Como indicador de Acidentes 
do trabalho, a letalidade mede a capacidade de 
matar dos acidentes do trabalho. É um bom indi-
cador para medir a gravidade do acidente. O coe-
ficiente é calculado pelo número de óbitos decor-
rentes dos acidentes do trabalho e o número total 
de acidentes.

CL por AT = 
N° de mortes por acidentes do trabalho x 10²

N° de acidentes do trabalho 

CL (Dep. A):
1

x 10² = 0,1 x 10² = 10 ( No ano ocorreram 10 mortes para cada 100 acidentes registrados) 
10

CL (Dep. B):
1

10² = 0,067 x 10² = 6,7 ( No ano ocorreram 6,7 mortes para cada 100 acidentes registrados)
15

CL (Dep. C):
2

 x 10² = 0,1 x 10² = 10 (No ano ocorreram 10 mortes para cada 100 acidentes registrados)
20

Portanto: CL (Dep. A) = CL (Dep. C)
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07 (PREF. DE SÃO PAULO/SP - VUNESP - 2014) Quanto 
à gravidade dos acidentes nos três departa-

mentos, é correto afirmar que

Ⓐ ela é maior no departamento C.
Ⓑ ela é igual nos três departamentos.
Ⓒ a do departamento C é duas vezes maior do que 
a dos departamentos A e B.
Ⓓ não há elementos suficientes para sua aferição.
Ⓔ ela é igual nos departamentos A e C.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa D: CORRETA. A taxa de gravidade é um in-
dicador epidemiológico que permite avaliar quan-
titativamente as perdas decorrentes dos acidentes 
do trabalho por incapacidade temporária ou per-
manente dos acidentados. É calculada da seguinte 
forma:

Taxa de 
gravidade=

N° de dias perdidos + N° de dias  
debitados x 10 ⁿ 

N° de horas-homem de exposição ao risco

Dessa forma, a questão não apresenta elementos 
para sua aferição.

08 (TRE/MG - CONSULPLAN - 2013) Indicadores de 
saúde são parâmetros utilizados interna-

cionalmente com o objetivo de avaliar, sob o 
ponto de vista sanitário, a higidez de agregados 
humanos, bem como fornecer subsídios aos pla-
nejamentos de saúde, permitindo o acompanha-
mento das flutuações e tendências históricas do 
padrão sanitário de diferentes coletividades con-
sideradas à mesma época ou da mesma coletivi-
dade em diversos períodos de tempo. Dentre os 
indicadores de acidente de trabalho, indique o 
que NÃO apresenta no denominador o número 
médio anual de vínculos.

Ⓐ Taxa de letalidade.
Ⓑ Taxa de mortalidade.
Ⓒ Taxa de incidência específica para doenças do 
trabalho.
Ⓓ Taxa de incidência específica para incapacidade 
temporária.
Ⓔ Taxa de incidência específica para acidentes do 
trabalho típicos.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: CORRETA. A taxa de letalidade pode ser 
calculada pela seguinte fórmula:

N° de óbitos decorrentes de acidentes  
do trabalho x 1.000

N° de acidentes do trabalho registrados

O denominador dessa taxa é constituído pelo “nú-
mero de acidentes do trabalho registrados”. Por-
tanto, esse indicador de acidente de trabalho não 
apresenta no denominador o número médio anual 
de vínculos.
Alternativa B: INCORRETA. A taxa de mortalidade pode 
ser calculada pela seguinte fórmula:

N° de óbitos decorrentes de acidentes  
do trabalho x 100.000

N° médio anual de vínculos

Esse indicador de acidente de trabalho apresenta 
no denominador o número médio anual de víncu-
los.
Alternativa C: INCORRETA. A taxa de incidência especí-
fica para doenças do trabalho pode ser calculada 
pela seguinte fórmula:

N° de casos novos de doenças relacionadas  
ao trabalho x 1.000

N° médio anual de vínculos

Esse indicador de acidente de trabalho apresenta 
no denominador o número médio anual de víncu-
los.
Alternativa D: INCORRETA. A taxa de incidência específi-
ca para incapacidade temporária pode ser calcula-
da pela seguinte fórmula:

N° de acidentes que resultaram em  
incapacidade temporária x 1.000

N° médio anual de vínculos

Esse indicador de acidente de trabalho apresenta 
no denominador o número médio anual de víncu-
los.
Alternativa E: INCORRETA. A taxa de incidência espe-
cífica para acidentes do trabalho típicos pode ser 
calculada pela seguinte fórmula:

N° de casos novos de acidentes  
do trabalho típicos x 1.000

N° médio anual de vínculos
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Esse indicador de acidente de trabalho apresenta 
no denominador o número médio anual de víncu-
los.

09 (FUB - CESPE - 2015) Para determinada empresa, 
no cálculo dos indicadores epidemiológicos, 

taxa de gravidade, taxa de mortalidade e coeficien-
te de letalidade, o denominador comum é o núme-
ro de trabalhadores da empresa, em um período 
delimitado.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

Assertativa: INCORRETA. A taxa de gravidade utiliza 
“Horas-Homem de exposição ao risco” como deno-
minador.
A taxa de mortalidade utiliza, de maneira geral, 
em seu denominador o número da população es-
tudada (no caso, número de trabalhadores da em-
presa).
O coeficiente (ou taxa) de letalidade de uma for-
ma geral representa a proporção de óbitos entre os 
casos da doença. Nesse indicador, o denominador 
utilizado é número de ocorrências de determinado 
evento (doença ou acidente de trabalho).
Portanto, conclui-se que os indicadores epidemio-
lógicos citados na questão não possuem um deno-
minador comum.

 ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

10 (TJ/PA - VUNESP - 2014) O médico do trabalho 
quer saber se um novo procedimento intro-

duzido em um setor da empresa poderá provocar 
determinada doença. Resolve acompanhar regu-
larmente os trabalhadores dessa área, durante um 
ano, comparando-os com os trabalhadores de ou-
tro setor semelhante que não tem o novo procedi-
mento. Ele quer saber, no final do período de análi-
se, se houve alguma diferença entre os dois grupos 
de funcionários, em relação à doença suspeitada 
e, para isso, adotou todos os cuidados requeridos 
para delinear adequadamente o estudo, que, em 
epidemiologia, chama-se

Ⓐ ecológico.
Ⓑ de prevalência.
Ⓒ transversal.

Ⓓ de coorte.
Ⓔ de Odds Ratio.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Como identificar o tipo de estudo 
epidemiológico seguindo 4 passos:

ESTUDO DA QUESTÃO – CARACTERÍSTICAS

1° 
O estudo é observa-

cional ou experi-
mental?

Observacional (o médi-
co do trabalho não inter-
vém, apenas observa);

2° 
Utiliza como unida-

des de análise indiví-
duos ou agregados?

Tem indivíduos como 
unidades de análise (tra-
balhadores)

3°
É um estudo longitu-
dinal ou transversal 
(relação temporal)?

Longitudinal (o pesqui-
sador acompanha, “olha” 
para o estudo mais de 
uma vez, em momentos 
diferentes)

4° Qual a direção do 
estudo? 

Prospectivo (o registro 
dos dados de pesquisa 
se inicia com o fator es-
tudado para posterior 
aferição do desfecho 
clínico, a doença suspei-
tada)

*  O 4° passo só se enquadra para estudos longitudinais. É nor-
malmente utilizado para diferenciar o estudo de coorte do es-
tudo caso-controle.

Alternativa A: INCORRETA. Os estudos ecológicos ana-
lisam dados globais de populações inteiras, com-
parando a frequência de doença em diferentes 
grupos durante o mesmo período, ou a mesma po-
pulação em períodos diferentes.
O estudo ecológico tem as seguintes característi-
cas: 
• Observacional (não existe nenhuma manipula-

ção do fator de estudo)
• Utiliza um grupo de pessoas como unidade de 

análise (agregado). 
• Transversal (as informações sobre o fator em es-

tudo como os do desfecho clínico são colhidas 
ao mesmo tempo)

A questão descreve um estudo do tipo observa-
cional, que utiliza indivíduos (trabalhadores) como 
unidades de análise e longitudinal (caracterizado 
pelo seguimento, com registros em pelo menos 
dois pontos no tempo).
Alternativa B: INCORRETA. Estudo Transversal (Seccional 
ou de Prevalência): 
• Observacional
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• Utiliza indivíduos como unidades de análise
• Transversal.
Em estudos transversais, a situação de um indiví-
duo em relação à determinada exposição e efeito 
são medidas em um único momento ou no decor-
rer de um curto intervalo de tempo.
A questão descreve um estudo longitudinal (acom-
panhamento regular dos trabalhadores por 01 
ano), e não transversal. 
Alternativa C: INCORRETA. Estudo transversal é o mes-
mo que estudo de prevalência, caracterizado no 
comentário da alternativa anterior.
Alternativa D: CORRETA. Os estudos de coorte analisam 
a associação entre exposição e de efeito, por meio 

da comparação da ocorrência de doenças entre 
grupos expostos e não expostos ao fator de risco. 
Uma vantagem dos estudos de coorte está na pos-
sibilidade do cálculo direto das taxas de incidência 
e do risco relativo (RR).
Estudo de coorte: observacional (o médico do tra-
balho não intervém, apenas observa); tem indiví-
duos como unidades de análise; longitudinal (o 
pesquisador acompanha, “olha” para o estudo mais 
de uma vez, em momentos diferentes); prospectivo 
(o registro dos dados de pesquisa se inicia com o 
fator estudado para posterior aferição do desfecho 
clínico, a doença suspeitada).

Tempo

Trabalhadores não expostos (traba-
lhadores de outro setor semelhante que 

não tem o novo procedimento)

Trabalhadores expostos ao novo 
procedimento

Doença

Sem doença

Doença

Sem doença

Alternativa E: INCORRETA. Odds ratio ou razão de chan-
ces é a principal medida de associação estimada 
em estudos caso-controle. Esta mede a força da as-
sociação entre a exposição e a doença sob estudo.

11 (TST - FCC - 2012) Atualmente, os estudos epi-
demiológicos têm contribuído nas diferentes 

especialidades médicas, inclusive na área da medi-
cina do trabalho, quando aplicado com rigor cientí-
fico seu conteúdo metodológico, para estabelecer 
as prioridades de gestão em saúde ocupacional, 
inclusive àquelas referentes às condições ambien-
tais. Vários são os tipos de estudos que podem ser 
realizados. Os estudos

Ⓐ observacionais são aqueles que têm por base a 
observação da magnitude da ocorrência de deter-
minados eventos com interferência direta sobre o 
objeto de estudo.

Ⓑ observacionais podem ser categorizados como 
descritivos e analíticos. Os analíticos também se 
subdividem em estudos ecológicos e experimen-
tais.
Ⓒ descritivos são subdivididos em estudos seccio-
nais e tipo caso-controle.
Ⓓ tipo coorte constituem uma subdivisão dos es-
tudos descritivos. Neles, acompanha-se um grupo 
de indivíduos sadios, expostos e não expostos a um 
fator em estudo, e observa-se quem irá ou não de-
senvolver um determinado evento.
Ⓔ ecológicos, também chamados correlacionais, 
têm por alvo uma população determinada na qual 
se procura identificar e quantificar a existência de 
um evento específico. Fazem parte da subdivisão 
dos estudos analíticos, que é uma categoria dos es-
tudos observacionais.

GRAU DE DIFICULDADE
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Alternativa A: INCORRETA. Estudos com interferência 
direta sobre o objeto de estudo são conhecidos 
como experimentais (ex: ensaio clínico), em que o 
fator estudado sofre intervenção do pesquisador. 
Os estudos experimentais ou de intervenção têm 
por objetivo tentar mudar uma variável em um ou 
mais grupos de pessoas. Os efeitos de uma inter-
venção são medidos através da comparação do 
desfecho nos grupos experimental e controle.
Alternativa B: INCORRETA. Os estudos observacionais 
permitem que a natureza determine o seu curso: 
o investigador mede, mas não intervém. Esses es-
tudos podem ser descritivos e analíticos.³ Os prin-
cipais delineamentos de estudos analíticos são: a) 
ecológico; b) seccional (transversal); c) caso-con-
trole (caso-referência); e d) coorte (prospectivo)4. 
(Confira o fluxograma na “dica do autor”). 
Alternativa C: INCORRETA. Estudos seccionais e tipo ca-
so-controle são estudos analíticos, e não descritivos.
Alternativa D: INCORRETA. Estudos de coorte são estu-
dos analíticos. 
Alternativa E: CORRETA. Estudo ecológico (ou de cor-
relação) utiliza uma população como unidade de 
estudo, é observacional e analítico.

12 (MPU - UNB/CESPE - 2013) A falácia ecológica 
ocorre quando são tiradas conclusões im-

próprias com base em estudos de caso-controle, 
segundo os quais a associação observada entre 

▶ DICA DO AUTOR: Fluxograma com subdivisões dos estudos epidemiológicos3,4:

Descritivos

Estudos 
 Epidemiológicos

Estudos  
Experimentais

Ensaios

Estudos  
Observacionais

Analíticos

Ecológico

Caso- 
Controle Coorte

Seccional

as variáveis no nível coletivo (controle) não repre-
senta, necessariamente, a associação existente no 
nível individual (caso).

(    )
CORRETA

(    ) INCORRETA

GRAU DE DIFICULDADE

Assertativa: INCORRETA. A falácia ecológica ou viés 
ocorre quando são tiradas conclusões impróprias 
com base em estudos ecológicos. O viés ocorre 
porque a associação observada entre as variáveis 
no nível de grupo não representa, necessariamen-
te, a associação existente no nível individual³. 

13 (STF - CESPE/UNB - 2013) Nos estudos do tipo ca-
so-controle, o pesquisador, após distribuir os 

indivíduos como expostos e não expostos a deter-
minado fator em estudo, acompanha-os durante 
certo período de tempo para verificar a incidência 
de uma situação clínica entre aqueles considerados 
expostos e os não expostos. Portanto, trata-se de 
um estudo do tipo descritivo e prospectivo.

(    ) CORRETA (    ) INCORRETA
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GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Confira o desenho dos estudos de 
caso-controle e coorte:
• ESTUDOS CASO-CONTROLE:

Tempo

Direção do Estudo 
 (Retrospectivo)

Doença

Sem doença

Expostos

Não 
expostos

Expostos

Não 
expostos

• ESTUDOS DE COORTE:

Tempo

Direção do Estudo 
 (Prospectivo)

Expostos

Não 
 Expostos

Sem doença

doença

Sem doença

doença

Assertativa: INCORRETA. No estudo do tipo caso-con-
trole, o pesquisador parte da doença e pesquisa a 
exposição ao fator em estudo no passado (retros-
pectivo). A questão descreve justamente o contrá-
rio, com a pesquisa partindo do fator de risco para 
posterior verificação da ocorrência da doença 
nos expostos e não expostos ao fator de risco (“o 

pesquisador, após distribuir os indivíduos como 
expostos e não expostos a determinado fator em 
estudo, acompanha-os durante certo período de 
tempo para verificar a incidência de uma situa-
ção clínica entre aqueles considerados expostos e 
os não expostos”). Além disso, o caso-controle é 
considerado um estudo analítico (delineado para 
examinar a existência de associação entre uma ex-
posição e uma doença ou condição relacionada à 
saúde), e não descritivo.

14 (BANCO DO BRASIL - FCC - 2012) Foi realizado um 
estudo para investigar a relação entre expo-

sição a partículas aéreas emitidas pelas indústrias 
do polo industrial de determinada cidade e a inci-
dência média anual de câncer entre os moradores 
dessa localidade. Áreas desse município foram clas-
sificadas de acordo com os níveis de poluentes. A 
incidência de diversos tipos de câncer foi calculada 
para cada área de exposição.

Trata-se de um estudo
Ⓐ experimental.
Ⓑ longitudinal.
Ⓒ de prevalência.
Ⓓ de coortes.
Ⓔ ecológico.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: 

ESTUDO DA QUESTÃO – CARACTERÍSTICAS

1° 

O estudo é 
observacional 

ou experi-
mental?

Observacional: o pesquisador 
não intervém, apenas observa.

2° 

Utiliza como 
unidades 
de análise 

indivíduos ou 
agregados?

Tem agregados como unidades 
de análise: as unidades de aná-
lise são grupos de pessoas ao 
invés de indivíduos.

3°

É um estudo 
longitudinal 
ou transver-
sal (relação 
temporal)?

Transversal: as informações 
sobre o fator em estudo (exposi-
ção à partículas aéreas emitidas 
pelas indústrias) como as do 
desfecho clínico (câncer) são co-
lhidas ao mesmo tempo ou no 
mesmo intervalo de tempo.

4° Qual a direção 
do estudo? 

Esse passo só se enquadra para 
estudos longitudinais.
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Alternativa A: INCORRETA. Não há intervenção direta do 
investigador na pesquisa, portanto trata-se de um 
estudo observacional, e não experimental.
Alternativa B: INCORRETA. No estudo descrito na ques-
tão, tanto as informações sobre o fator em estudo 
(exposição à partículas aéreas) como as do desfecho 
clínico (câncer) são colhidas ao mesmo tempo ou no 
mesmo intervalo de tempo. Num estudo longitudi-
nal, estas informações (do fator em estudo e do des-
fecho clínico) são obtidas em momentos diferentes.
Alternativa C: INCORRETA. Estudos transversais (seccio-
nais ou de prevalência) utilizam o indivíduo como 
unidade de análise. Nesse tipo de estudo o pesqui-
sador afere os dados avaliando individualmente as 
pessoas que participam do estudo. No estudo des-
crito na questão o pesquisador utiliza um grupo de 
pessoas (agregado) como unidade de análise, onde 
as informações provêm de registros coletivos (gru-
po de moradores de um município).
Alternativa D: INCORRETA. O estudo de coorte utiliza o 
indivíduo como unidade de análise. Além disso, no 
coorte, o registro dos dados de pesquisa se inicia 
com o fator estudado para posterior aferição do 
desfecho clínico. No estudo da questão o registro 
de dados é realizado ao mesmo tempo ou no mes-
mo intervalo de tempo.
Alternativa E: CORRETA. Estudo ecológico: 
• Observacional: o pesquisador não intervém, 

apenas observa; 
• As unidades de análise são grupos de pessoas 

ao invés de indivíduos;
• Transversal: as informações sobre o fator em es-

tudo (exposição à partículas aéreas) como as do 
desfecho clínico (câncer) são colhidas ao mes-
mo tempo ou no mesmo intervalo de tempo; 

• Pode ser feito comparando-se populações em 
diferentes lugares ao mesmo tempo (na ques-
tão, áreas do município) ou, em uma série tem-
poral, comparando-se a mesma população em 
diferentes momentos³.

15 (EBSERH - AOCP - 2014) Um médico do trabalho 
realizou, como término do curso de Medici-

na do Trabalho, um estudo em uma empresa com 
aproximadamente 500 funcionários, e identificou 
que 27% descreveram sua saúde como excelente. 
Dos trabalhadores que se consideravam saudáveis, 
70% disseram estar pelo menos 10 quilos acima 
do peso ideal, 12% fumavam, 30% bebiam ao me-
nos dois copos de bebidas alcoólicas diariamente, 
55% consumiam no mínimo quatro xícaras de café 
ao dia e 48% não se exercitavam nunca. Assinale a 

alternativa que apresenta o tipo deste estudo epi-
demiológico. 

Ⓐ Coorte. 
Ⓑ Caso-controle. 
Ⓒ Transversal. 
Ⓓ Experimental. 
Ⓔ Ensaio clínico.

GRAU DE DIFICULDADE

▶ DICA DO AUTOR: Questão praticamente idêntica à 
cobrada na prova da EBSERH do HU/UFS em 2013, 
elaborada pela mesma banca (AOCP).

ESTUDO DA QUESTÃO – CARACTERÍSTICAS

1° 
O estudo é 

observacional ou 
experimental?

Observacional: o médico do 
trabalho não intervém, ape-
nas observa.

2° 

Utiliza como uni-
dades de análise 

indivíduos ou 
agregados?

Tem indivíduos como unida-
des de análise: o médico do 
trabalho obteve informações 
dos 500 trabalhadores de 
uma empresa, provavelmen-
te através da aplicação de um 
questionário.

3°

É um estudo 
longitudinal ou 
transversal (rela-
ção temporal)?

Transversal: as medidas de 
exposição e efeito (doença) 
são realizadas ao mesmo 
tempo.

4° Qual a direção do 
estudo? 

Esse passo só se enquadra 
para estudos longitudinais.

Alternativa A: INCORRETA. Estudo de coorte:
• Observacional
• Utiliza indivíduos como unidades de análise
• Longitudinal (as informações são colhidas em 

mais de um momento). No estudo de coorte há 
um acompanhamento dos indivíduos partici-
pantes do estudo.

No estudo descrito na questão, as informações são 
colhidas em um único momento (transversal). 
Alternativa B: INCORRETA. Estudo caso-controle:
• Observacional
• Utiliza indivíduos como unidades de análise
• Longitudinal
• Retrospectivo 
O estudo mencionado na questão é transversal, 
sedo que os dados são colhidos num único mo-
mento (“fotografia”).
Alternativa C: CORRETA. O estudo transversal (seccional 
ou de prevalência) é aquela estratégia de estudo 
epidemiológico que se caracteriza pela observação 


