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Prefácio

O livro de Lopes & Lopes combina tradição sólida e modernidade, ca-
racterísticas que parecem nascer das personalidades dos autores. O pai, 
nosso professor à frente do tempo, foi pioneiro no Brasil ao importar o 
conhecimento epidemiológico para o raciocínio clínico do médico, ao que 
se chamou de epidemiologia clínica ou medicina baseada em evidências. 
O filho, um epidemiologista da modernidade, um comunicador de ciência.

O livro combina profundidade no conteúdo e leveza na didática das 
explicações. A obra transita pelas dimensões do consumidor de ciência 
e do produtor de ciência. É o resultado de décadas de liderança em en-
sino e pesquisa, alinhado ao entusiasmo de quem ajudará a construir o 
futuro da racionalidade médica.

Professor Dr. Luís Cláudio Lemos Correia, MD, PhD, MSc

Professor Adjunto da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Em um momento da história mundial quando se reabre o debate da 
ciência como propagadora do conhecimento, nada como retornar às ba-
ses do método científico. Neste livro “Fundamentos da Pesquisa Clínica: 
Conceitos de Epidemiologia para entender, avaliar e desenvolver Pesqui-
sa Clínica”, os autores preenchem uma lacuna importante na pesquisa 
clínica no Brasil e nos presenteiam com uma obra completa e didática.  

Os autores reúnem uma sólida formação na Epidemiologia como ci-
ência básica da pesquisa clínica; e anos de experiência na sua aplicação 
e disseminação nos programas de pós-graduação no Brasil e Estados 
Unidos. Prof. Dr. Antonio Alberto Lopes fez sua formação na prestigiosa 
Universidade de Michigan em Ann Arbor, com Mestrado em Saúde Pú-
blica e PhD em Ciência Epidemiológica. Tem mais de duas décadas de 
experiência ensinando epidemiologia clínica em programas de pós-gra-
duação no Brasil e Estados Unidos e mais de 150 artigos publicados em 
periódicos indexados. Dr. Marcelo Barreto Lopes segue a linha paterna, 
com Mestrado na Universidade de Michigan e Doutorado em Medicina e 
Saúde pela Universidade Federal da Bahia, já com uma linha de pesquisa 
independente em Ann Arbor/Michigan e ensinando cursos de Medicina 
Baseada em Evidência.  



Os autores iniciam com a definição de diversos termos epidemio-
lógicos, dos mais simples como “variável” até mais complexos como 
“modificação de efeito”, dúvida frequente de alunos de pós-graduação. 
Seguem com uma explicação detalhada e didática dos diversos dese-
nhos de estudo epidemiológico disponíveis, tanto observacionais quan-
to ensaios clínicos e metanálises. Em seguida os autores dedicam seu 
esforço para explicar cada uma das medidas quantitativas usadas para 
descrever e comparar dados em Epidemiologia, como medidas de ten-
dência central e riscos relativos. Finalizam com uma avaliação crítica e 
quantitativa de testes diagnósticos usados na prática clínica; e os crité-
rios usados na medicina baseada em evidências. O livro pode ser lido 
sequencialmente; ou usado como fonte de consulta para uma dúvida 
pontual.

No nível pessoal, conheço Prof. Antonio Alberto Lopes como profes-
sor da minha graduação e colaborador de longa data do meu grupo de 
pesquisa. E Dr. Marcelo Lopes conheci como meu aluno na graduação. 
Ambos são cientistas brilhantes em momentos diferentes da carreira 
profissional e puderam reunir em uma publicação nacional as bases do 
que certamente será a educação de uma geração de pós-graduandos. 
Como eu ensino metodologia científica e bioestatística em programas 
de pós-graduação da UFBA, vislumbro que nossos alunos irão apreciar 
o material didático de alta qualidade.

Professor Dr. Jamary Oliveira Filho, MD, PhD, MSc

Professor Titular da Universidade Federal da Bahia



Apresentação

Informações geradas por pesquisas científicas são fundamentais para 
que as práticas clínicas sejam embasadas por evidências de forma a am-
pliar benefícios e minimizar riscos para as pessoas. Para um profissional 
de saúde avaliar a qualidade e a aplicabilidade de resultados de pesqui-
sas, é necessário ter conhecimento de métodos e conceitos de epidemio-
logia, considerada como a ciência básica da pesquisa em saúde.

Este livro tem como foco estudantes, pesquisadores, professores e 
profissionais das áreas de saúde. O objetivo principal da obra é oferecer 
conhecimentos aplicáveis na seleção, análise crítica e transferência da 
informação de trabalhos científicos para as práticas clínicas.  Os co-
nhecimentos são também aplicáveis para os profissionais e estudantes 
das áreas de saúde que desenvolvem pesquisa científica baseada nos 
desenhos de estudos epidemiológicos.

Ao longo dos capítulos, são apresentados conceitos e medidas de epi-
demiologia considerados fundamentais para que se atinjam os objetivos 
do livro, exemplos da literatura são usados para ajudar no entendimento 
e aplicação dos conceitos e medidas. De início, são introduzidos concei-
tos metodológicos e descrição de características de desenhos de estudos 
epidemiológicos, com exemplos de artigos publicados em revistas científi-
cas. Em seguida, são apresentadas medidas de frequência e de associação 
usadas em estudos clínico-epidemiológicos e vieses (seleção, informação 
e confundimento) que devem ser evitados no desenvolvimento dos traba-
lhos e observados ao analisar criticamente os trabalhos publicados quanto 
as possíveis interferências destes vieses nos resultados e conclusões.

Conceitos e medidas relacionados aos testes usados no diagnóstico di-
ferencial e na detecção precoce de doenças através de estratégias de scre-
ening (rastreamento) são apresentados em um capítulo específico. Tam-
bém usando exemplos da literatura, no último capítulo do livro, discute-se o 
que significa Medicina Baseada em Evidência (MBE) e o papel da epidemio-
logia no seu desenvolvimento. Adicionalmente são mostrados exemplos 
de como praticar MBE para responder questões da prática clínica.

Os autores ficarão muito gratificados se esta obra for de ajuda aos 
estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde, ao contribuir para a 
produção do conhecimento científico em saúde e práticas clínicas que 
atendam adequadamente às necessidades da população.

Os autores
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CAPÍTULO

1

São apresentados neste capítulo conceitos metodológicos relaciona-
dos com pesquisa científica, mais especificamente com pesquisa clíni-
co-epidemiológica.1 Alguns dos conceitos serão descritos em maiores 
detalhes nos capítulos subsequentes.

Estudos clínico-epidemiológicos

Os trabalhos de pesquisa clínico-epidemiológica são baseados tanto 
em estudos observacionais quanto de intervenção.2 Nos estudos obser-
vacionais, o fator avaliado como associado com um evento não é deter-
minado pela intervenção direta do pesquisador. Os desenhos de estudo 
observacionais mais frequentemente utilizados na pesquisa clínico-epi-
demiológica são o estudo de coorte, caso-controle e corte-transversal. 
As características desses estudos são descritas no Capítulo 2. Contra-
riamente aos estudos observacionais, nos estudos de intervenção, o 
fator avaliado como possivelmente associado com um evento é criado 
pelo pesquisador. O desenho de estudo de intervenção mais usado na 
pesquisa clínico-epidemiológica é o ensaio clínico randomizado (ECR), 
cujas características são também descritas no Capítulo 2. Em testes 
terapêuticos baseados em ECR, o pesquisador designa, por meio de um 
sorteio tipo cara ou coroa, quem deverá ser tratado por um ou outro me-
dicamento (ou um placebo). Estudos clínico-epidemiológicos visando 
diagnóstico diferencial e identificação precoce de doenças através de 
rastreamento (screening) antes que a doença se torne clinicamente ma-
nifesta, são descritos no capítulo 6, conjuntamente com medidas usa-
das nestes tipos de estudo. 

Introdução a Conceitos 
Metodológicos
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População

Na pesquisa clínico-epidemiológica, o termo população se refere aos 
indivíduos de que se pretende aplicar os resultados do estudo.1 A po-
pulação tem sido classificada como população-alvo (target population) 
e população acessível.2 A população-alvo pode abranger todos os in-
divíduos com uma determinada doença. Por exemplo, em um estudo 
conduzido para avaliar fatores de risco de doença renal crônica em pa-
cientes com diabetes tipo 2, a população-alvo é constituída por todos os 
pacientes com diabetes ou que desenvolvam diabetes no futuro. A po-
pulação acessível é a população possível de ser estudada considerando 
aspectos como o local onde o estudo é realizado e o período do estudo; 
por exemplo, pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2 em algumas 
cidades de uma região, durante o ano.

Amostra

Fração de indivíduos de uma população accessível que é selecionada 
para o estudo.1

Seleção da amostra

Estratégia para definir os indivíduos que vão participar do estudo. 
Quando a probabilidade de seleção é igual entre os indivíduos da popu-
lação, a seleção é denominada aleatória.

Amostras independentes versus dependentes (ou 
pareadas) 

Duas amostras são ditas independentes quando a seleção de uma 
amostra não é condicionada à seleção da outra amostra; por exemplo, um 
estudo em que amostras de homens e mulheres com hipertensão arterial 
foram selecionadas para comparar os riscos de desenvolvimento de com-
plicações cardiovasculares entre os sexos. As amostras são independen-
tes porque a seleção de pessoas do sexo feminino não foi condicionada 
às características de pessoas do sexo masculino ou vice-versa. 

Em contraste, nas situações de medidas repetidas do mesmo indiví-
duo, as observações não são independentes. Um exemplo é de um estudo 
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em que medidas da pressão arterial do mesmo indivíduo são repetidas 
antes e após um tratamento para avaliar possíveis modificações. Nessa 
situação, cada grupo de medidas constitui diferentes amostras, mas são 
amostras dependentes por serem da mesma pessoa. Uma outra situação 
de amostras dependentes é um estudo que compara um grupo de doen-
tes e não doentes para investigar possíveis causas da doença, e cada 
pessoa do grupo de doentes é pareada com pessoas do grupo de não 
doentes de acordo com certas características, como ser do mesmo sexo 
e ter idade similar, por exemplo.

Alocação para grupos de intervenção

Alocar é sinônimo de designar. Essa é a estratégia utilizada para for-
mar os grupos ou amostras que são comparadas em ensaios clínicos. 
A alocação é referida como randômica ou aleatória quando o processo 
de formação dos grupos é tipo lançar uma moeda em que, por exemplo, 
um grupo recebe o medicamento A se for cara e o outro recebe medica-
mento B (ou placebo) se for coroa, de forma que cada indivíduo tenha 
a mesma probabilidade de pertencer a qualquer um dos grupos.  É inte-
ressante observar que no ECR a seleção da amostra total para o estudo, 
em geral, não é aleatória, mas a alocação para os grupos é aleatória. 
No entanto, no ECR, quando o pesquisador aloca os participantes para 
grupos, são criadas amostras aleatórias.

Variável

Define-se variável como qualquer atributo que pode ter diferentes valo-
res. Nesse contexto, o sexo, a idade e a concentração de uma substância 
em pacientes com determinada doença devem ser vistos como exemplos 
de variáveis. Em Estatística, as variáveis são classificadas como indepen-
dente e dependente. Em Epidemiologia, os termos exposição e evento e 
outros termos correspondentes são mais frequentemente usados.

Exposição 

Em Epidemiologia, a variável independente é frequentemente re-
ferida como exposição, fator de risco e variável preditora. Em estudo 
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observacional, a variável exposição pode ser uma característica da 
pessoa como o nível educacional (menor nível = exposto e maior ní-
vel educacional = não exposto) ou um comportamento como sexo sem 
proteção (sim = exposto ou não = não exposto). Em ECR, a exposição 
é frequentemente um tratamento, sendo o grupo exposto constituído 
por indivíduos randomizados para o tratamento teste e o não exposto 
constituído por indivíduos randomizados para o tratamento padrão ou 
um placebo.

Evento

Em Epidemiologia, a variável dependente é frequentemente denomi-
nada evento, resultado e desfecho (outcome, em inglês). 

Escala da variável

As variáveis são classificadas de acordo com a escala em que são 
representadas como quantitativa e qualitativa (ou categórica).1 Uma va-
riável é classificada como quantitativa quando os seus valores têm sig-
nificado numérico. Existem variáveis quantitativas que podem ser repre-
sentadas tanto por números inteiros quanto por números fracionários. 
Isso é observado em variáveis usadas para representar medidas, como 
peso corpóreo e idade. Essas variáveis quantitativas, são denominadas 
contínuas. Por sua vez, certas variáveis quantitativas como número de 
hospitalizações e número de recidivas, não são contínuas, pois só po-
dem ser representadas por números inteiros. Em contraste com as va-
riáveis quantitativas, as qualitativas (ou categóricas) não têm significa-
do numérico mesmo quando representadas por números. Na pesquisa 
clínica, as variáveis qualitativas são usadas para classificar pessoas em 
grupos ou subgrupos. As variáveis qualitativas são subdivididas em no-
minal e ordinal. Uma variável categórica é nominal quando os valores 
não implicam uma ordem ou hierarquia entre as categorias, como grupo 
sanguíneo (A, B, O e AB); sexo (masculino e feminino); diagnóstico da 
doença (doença cardíaca, renal, infecciosa, outras). Por sua vez, a variá-
vel categórica ordinal implica a presença de uma ordem entre as cate-
gorias: 1) intensidade da dor torácica (pequena, moderada e grande); ou 
2) proteinúria classificada como 0 (ausente), e de 1 a 4+ para indicar a 
intensidade. Denomina-se dicotômica toda variável qualitativa, nominal 
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ou ordinal que é representada apenas por duas categorias, como sexo 
(masculino ou feminino). 

Parâmetros populacionais e estatísticas

Existe importante diferença entre parâmetros e estatísticas.1 Parâ-
metros são características de uma população ou medidas de compa-
ração entre grupos da população. A média de idade e a proporção de 
mulheres e homens entre todos os pacientes com tuberculose são parâ-
metros da população de pacientes com tuberculose. O parâmetro pode 
ser também uma medida de comparação entre grupos da população; 
por exemplo, a diferença de frequência de novos episódios de influenza 
em um ano entre homens e mulheres. Diferentemente do parâmetro, es-
tatísticas são medidas obtidas por amostras da população. São usadas 
para inferir sobre o parâmetro populacional. Exemplos de estatísticas 
são a média de pressão arterial sistólica na amostra e a diferença de 
médias entre dois ou mais grupos da amostra, usadas como estimati-
vas dos correspondentes parâmetros populacionais. 

Estimativa pontual e intervalo de confiança de uma 
medida

A estimativa pontual de uma medida é um valor único calculado 
usando os dados da amostra. Por ser um valor observado em uma 
amostra da população, a estimativa pontual é suscetível à variação en-
tre diferentes possíveis amostras da população. Diferentemente da es-
timativa pontual, o intervalo de confiança (IC) é representado por dois 
números que representam o limite inferior e o limite superior de um 
intervalo de valores esperados de incluir o parâmetro populacional com 
uma determinada probabilidade, geralmente estabelecida em 95%. 
Exemplo: em uma amostra de 100 pacientes, a média de pressão arte-
rial sistólica (PAS) foi de 100 mmHg e o limite inferior e o superior do 
IC 95% foram 118 mmHg e 122 mmHg, respectivamente. No exemplo, 
o valor 100mmHg é a estimativa pontual da média da PAS e os limites 
do IC 95% representam o intervalo de valores (118 mmHg a 122 mmHg) 
esperado de conter o verdadeiro valor da média da PAS da população 
com certeza (ou probabilidade) de 95%.
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Incidência, prevalência e sobrevida 

Estas são medidas de frequência de eventos.1 Incidência mede a fre-
quência de ocorrência de um evento novo ao longo do tempo ou em um 
determinado período fixo. Prevalência mede a frequência de ocorrência 
de eventos presentes em um determinado momento (prevalência pon-
tual) ou em determinado período (prevalência por período). Sobrevida é 
uma medida muito usada em estudo clínicos de prognóstico para estimar 
a probabilidade de evolução de pacientes sem o evento (frequentemente 
óbito) em diferentes pontos do seguimento de um estudo. Incidência, 
prevalência e sobrevida são descritas com mais detalhes no capítulo 3. 

Associação entre variáveis

Uma associação entre variáveis significa que a informação sobre o 
status ou valor de uma variável diz algo sobre o valor da outra variável. 
Por exemplo, entre usuários de drogas, a troca de seringas (variável in-
dependente, fator de risco, variável preditora ou exposição) é associa-
da com HTLV-I (variável dependente, evento ou resultado), visto que a 
ocorrência da infecção por esse vírus é maior em usuários de drogas 
que trocam seringas. É importante observar que a associação pode estar 
também presente em situações em que a exposição (ou fator de risco) é 
protetora (benéfica) por reduzir a ocorrência do evento. Medidas de as-
sociação em estudos epidemiológicos são apresentadas no Capítulo 4.

Confundimento

É uma distorção (viés) de uma medida de associação entre exposi-
ção e evento devido a associação da exposição com outro fator que é 
também associado com o evento.1 Confundimento é descrito em deta-
lhes no capítulo 5.

Modificação de efeito

Significa a variação do efeito de uma exposição em um evento em di-
ferentes níveis de uma outra exposição, ou níveis de uma característica, 
como diferentes faixas de idade.1 Diferente de confundimento, modifi-
cação de efeito não é um viés. Informação adicional sobre modificação 
de efeito com exemplo é apresentada no capítulo 5.
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Acaso, erro tipo 1, erro tipo 2 e poder do estudo

Os resultados de uma estatística (por exemplo, uma diferença de mé-
dia entre dois grupos) tendem a variar ao acaso (erro aleatório) entre 
diferentes amostras de uma mesma população. Por essa razão, quando  
uma medida como a média é comparada entre grupos para investigar 
associações usando amostras, uma associação observada no estudo 
pode não existir na população. O erro tipo 1 é o erro de concluir que 
existe associação baseado nos dados da amostra quando não existe 
associação na população. Da mesma forma que um estudo pode mos-
trar uma associação que não existe na população, ele pode deixar de 
mostrar uma associação que está presente na população devido ao aca-
so. O erro tipo 2 ocorre quando existe a associação entre as variáveis 
na população, mas a associação não é observada na amostra estudada. 
O poder do estudo é a capacidade em concluir que existe associação 
entre as variáveis na amostra quando a associação está presente na po-
pulação. No Capítulo 5 é discutido em maiores detalhes o papel do erro 
aleatório em estudos epidemiológicos devido ao acaso.

Viés

Diferente do acaso (erro aleatório), viés é um erro que causa desvio 
sistemático dos resultados ou inferência que não ocorreria na ausência 
do erro ou que pode ser eliminado com o controle (ajuste) para a fonte 
do erro no caso de confundimento.1 Os vieses de seleção, de informa-
ção e confundimento são discutidos no Capítulo 5.

Eficácia, efetividade e eficiência

Enquanto eficácia mede o efeito de uma intervenção ou procedimen-
to em circunstâncias ideais, a efetividade avalia o efeito da intervenção 
ou procedimento no dia a dia das práticas.1 A eficiência leva em consi-
deração não apenas o efeito, mas os recursos e o tempo utilizados para 
alcançar um determinado efeito.1 A eficácia, a efetividade e a eficiência 
são pontos importantes na pesquisa clínica2 e em Medicina Baseada 
em Evidência3,4, tópico do Capítulo 7.



Capítulo 1

22 

Referências

1. Porta M. A dictionary of epidemiology. 6th ed. Oxford: Oxford Uni-
versity Press; 2014. 

2. Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. De-
signing clinical research. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott Williams 
& Wilkins; 2001.

3. Guyatt G, Rennie D, Meade M, Cook C. Users’ Guides to the Medical 
Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice. 3rd ed. 
New York:  Mc Graw Hill; 2015.

4. Schmidt MM, Duncan BB, Lopes AA. Epidemiologia e Assistência 
à Saúde (Práticas de Saúde Baseadas em Evidências Epidemio-
lógicas). In: Almeida-Filho N, Barreto ML. Epidemiologia & Saúde: 
Fundamentos, Métodos, Aplicações. Guanabara - Koogan: Rio de 
Janeiro, 2011, p.607-615.



23 

CAPÍTULO

2

Atualmente, os trabalhos publicados em revistas cientificas conside-
rados mais relevantes para as práticas clínicas utilizam desenhos de es-
tudos epidemiológicos, tanto estudos de intervenção, como os ensaios 
clínicos randomizados, quanto estudos observacionais, de acordo com 
o tipo da questão de pesquisa. No estudo de intervenção, o fator cujo 
efeito se quer avaliar (a variável preditora, exposição) é criado pelo pes-
quisador ao alocar as pessoas para os grupos. A variável exposição no 
estudo de intervenção é, geralmente, o tratamento de uma doença, sen-
do os pacientes designados para pelo menos dois grupos; por exemplo: 
um de pacientes que recebem um novo medicamento (grupo exposto) 
e outro grupo de pacientes que recebem outro medicamento ou um pla-
cebo (grupo não exposto). Contrariamente, no estudo observacional, a 
presença ou ausência de exposição ocorre sem a influência do pesqui-
sador, como quando pessoas expostas e não expostas a um tóxico am-
biental são comparadas quanto ao risco de câncer.

Desenhos de estudo observacional

Os pesquisadores clínicos desenvolvem estudos observacionais 
com diversos objetivos: descrever o perfil de pacientes com determina-
das doenças, avaliar o valor diagnóstico de informações, identificar fato-
res etiológicos, entender a patogênese de doenças, identificar variáveis 
relacionadas com prognóstico. O desenho de estudo mais adequado ou 
factível varia na dependência do objetivo da pesquisa. O Quadro 1 mos-
tra desenhos de estudos epidemiológicos observacionais usados para 
avaliar questões da prática clínica.1

Desenhos de Estudo 
Epidemiológico
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Os três desenhos epidemiológicos observacionais 

básicos usados na pesquisa clínica

O estudo de coorte, o caso-controle e o corte transversal são os estu-
dos epidemiológicos observacionais mais frequentes em revistas cien-
tíficas. Para identificar se o desenho de estudo utilizado foi um desses 
três, deve-se observar a direção da investigação. Quando é avaliada ini-
cialmente a situação das pessoas quanto à exposição (fator de risco) 
e depois o desfecho (evento), diz-se que a direção da investigação é 
do início para o fim ou para frente (forward, na língua inglesa). Esse é o 
delineamento do estudo de coorte. Contrariamente, na investigação que 
inicia pela identificação do desfecho e prossegue na busca de fatores 
que antecedem o desfecho, a direção é do fim para o início (backward, 
na língua inglesa). Esse é o delineamento do estudo de caso-controle. 
Quando as variáveis exposição e evento são investigadas simultanea-
mente, a investigação é sem direcionamento (non-directional, na língua 
inglesa), o que caracteriza o estudo de corte transversal.

Quadro 1. Desenhos de estudos epidemiológicos observacionais.

Básicos

Corte transversal

Caso-controle

Coorte

Estudos de caso-controle baseados em estudo de coorte

Caso-coorte

Caso-controle aninhado

Outros estudos 

Série de casos

Estudo agregado ou ecológico

Fonte: Gordis.1
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Estudo de coorte

Como mencionado, no estudo de coorte, a direção da investigação é 
do início para o fim. Isso significa que a investigação é iniciada pelas va-
riáveis avaliadas como possíveis fatores de risco e prossegue para iden-
tificar quais as pessoas que desenvolvem e as que não desenvolvem o 
evento. Um exemplo de estudo de coorte é um trabalho desenvolvido em 
uma amostra de 9.516 mulheres para identificar fatores de risco de fra-
tura de quadril.2 Participaram do estudo mulheres sem história prévia do 
evento (desfecho) fratura de quadril. No início da investigação, as mulhe-
res foram entrevistadas para obter informações sobre variáveis que se 
pretendia verificar se eram fatores de risco de fratura de quadril. Para se 
avaliar, por exemplo, se a variável uso de benzodiazepínico de ação longa 
era fator de risco de fratura de quadril, procurou-se identificar logo no iní-
cio quem confirmou e quem negou o uso do medicamento. Em seguida, 
as mulheres foram acompanhadas por um período médio de 4,1 anos, 
sendo avaliadas a cada quatro meses para verificar a ocorrência ou não 
do evento (fratura de quadril). Durante o seguimento, 192 mulheres apre-
sentaram fratura de quadril. Nesse estudo, verificou-se que a frequência 
de fratura de quadril foi duas vezes maior em mulheres que referiram no 
início do estudo que usavam benzodiazepínicos de ação longa do que 
em mulheres que negaram o uso desse medicamento. 

O estudo de coorte é classificado em prospectivo, retrospectivo e am-
bispectivo de acordo com a cronologia (em inglês, timing), que considera 
se o evento estava presente ou não no momento em que inicia a investi-
gação. No estudo de coorte prospectivo, os eventos estão ausentes no 
início do estudo. O estudo de coorte descrito anteriormente2 representa 
um estudo de coorte prospectivo. No estudo de coorte retrospectivo, a 
direção da investigação é também iniciada pela exposição (obrigatório 
para ser estudo de coorte); no entanto, com referência à cronologia, os 
eventos já se desenvolveram quando o pesquisador inicia a pesquisa. Um 
exemplo de estudo de coorte retrospectivo é uma investigação realiza-
da para avaliar se certas exposições ocupacionais estavam associadas 
com risco aumentado de estágio final de doença renal.3 Os pesquisado-
res levantaram inicialmente informações prévias de exposições a deter-
minadas substâncias em pessoas que trabalhavam em uma companhia 
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de aviação nos Estados Unidos. Posteriormente, consultaram prontuá-
rios médicos dessas pessoas para verificar informações referentes a 
doença renal e morte. Por meio desse estudo de coorte retrospectivo, 
observou-se que o risco de estágio final de doença renal era duas ve-
zes maior em pessoas expostas ao tricloroetileno quando comparado 
com pessoas não expostas. No estudo de coorte ambispectivo, após 
levantar dados sobre a exposição, dados de eventos já presentes em 
registros ou prontuários médicos são pesquisados como no estudo de 
coorte retrospectivo, porém eventos futuros são também detectados 
prospectivamente. 

Estudo de caso-controle

No estudo de caso-controle, a direção da investigação é no sentido 
inverso ao que ocorre no estudo de coorte. No início da investigação, 
identifica-se um grupo de pessoas que têm o evento ou desfecho (caso) 
e o grupo que não desenvolveu o evento (controle). Um exemplo de estu-
do de caso-controle é um trabalho também desenvolvido para identificar 
fatores de risco de fratura de quadril em mulheres com idade superior 
a 50 anos.4 A investigação nesse estudo teve início pela seleção das 
pessoas de acordo com a situação quanto ao evento fratura de quadril. 
Foram selecionadas para constituir o grupo caso 159 mulheres com fra-
tura de quadril admitidas em quatro hospitais, e para constituir o grupo 
controle 159 mulheres sem fratura de quadril que moravam no mesmo 
município dos casos. Após a seleção dos casos e dos controles, as mu-
lheres dos dois grupos responderam a questionários para identificar 
fatores associados com fratura de quadril. Após comparar as respos-
tas dos casos e dos controles, observou-se que a presença de história 
prévia de duas ou mais fraturas e uso de benzodiazepínicos ou drogas 
neurolépticas foi mais frequente entre as mulheres do grupo caso (fra-
tura de quadril) do que nas mulheres do grupo controle (sem fratura de 
quadril). Os dados desse estudo de caso-controle, portanto, sugerem 
que o uso de psicotrópicos é associado com maior ocorrência de fratura 
de quadril em mulheres.
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Quadro 2. Comparando os estudos de caso-controle e coorte.

Caso-controle Coorte

Pontos positivos
Necessita de um menor tamanho 
amostral.

Possibilita determinar incidência entre 
expostos e não expostos.

Contorna o longo período entre expo-
sição e diagnóstico da doença.

Direção da investigação: da exposição 
para a doença.

Bom para doenças raras. Bom para exposições raras.
Bom para avaliar a influência de várias 
exposições numa mesma doença

Bom para avaliar diversos desfechos 
associados à uma mesma exposição.

Limitações
Pouco eficiente para exposições ra-
ras, a não ser quando a fração etioló-
gica entre expostos é alta.

Pouco eficiente para doenças raras.

Geralmente não permite a determi-
nação direta de incidência.

Se prospectivo pode ser caro e demo-
rado.

Direção da investigação: da doença 
para a exposição.

Se retrospectivo requer bons prontuá-
rios.

Particularmente suscetível a viés 
(bias) de seleção e lembrança.

Viés (bias) por perda durante o acom-
panhamento (perda de follow-up).

Fonte: Gordis.1

O Quadro 2 descreve vantagens e desvantagens do desenho de ca-
so-controle comparativamente ao desenho de coorte. O desenho de ca-
so-controle tem como vantagem o menor tamanho amostral necessário 
para avaliar fatores relacionados com doenças raras, o menor tempo 
necessário para a investigação e maior facilidade de investigar a influên-
cia de diversos fatores de risco na ocorrência do evento. Por sua vez, o 
estudo de caso-controle é mais suscetível a erros metodológicos que 
podem conduzir a interpretações errôneas quanto à relação entre as va-
riáveis preditoras e o evento. As limitações do estudo de caso-controle 
convencional são reduzidas nos estudos de caso-controle baseados em 
estudos de coorte.
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Estudos de caso-controle baseados em estudos de 

coorte (caso-coorte e caso-controle aninhado)

Mais recentemente têm sido publicados estudos híbridos que combi-
nam as vantagens do estudo de coorte e caso-controle. Esses estudos 
são iniciados com um estudo de coorte prospectivo. No estudo de coor-
te, além de dados coletados na linha de base através de entrevistas ou 
prontuários, exames laboratoriais e imagem, frequentemente sangue e 
urina são mantidos sob refrigeração para possíveis exames no futuro. 
Durante o seguimento dos participantes da coorte, que pode durar anos, 
alguns desenvolvem doenças e outros não. Os que desenvolvem uma 
determinada doença são selecionados como casos para serem compa-
rados com controles entre os acompanhados no estudo de coorte que 
permanecem livres da doença. Os estudos comparando casos e contro-
les identificados em um estudo de coorte são o estudo caso-coorte e o 
estudo caso-controle aninhado.1 Como casos e controles são da mes-
ma coorte, esses tipos de estudo permitem assegurar que os controles 
são derivados da mesma população que os casos, o que é uma limita-
ção de estudos de caso-controle, de modo geral. Além disso, os estudos 
de caso-controle baseados em estudos de coorte são, em geral, mais 
eficientes do que o estudo de coorte no que se refere a custos e tempo 
para o desenvolvimento.

Estudo caso-coorte

No estudo caso-coorte, os casos são constituídos de indivíduos 
acompanhados no estudo de coorte que desenvolvem uma doença de 
interesse para a pesquisa. O grupo controle é constituído por uma amos-
tra selecionada aleatoriamente entre as pessoas que não apresentaram 
o evento. Casos e controles serão então avaliados para determinar a 
situação quanto aos fatores de risco de interesse no início da coorte. 

Um estudo de caso-coorte5 baseado no estudo de coorte em mu-
lheres citado anteriormente2 foi desenvolvido para avaliar se o nível de 
hormônio sexual era capaz de predizer o risco de fratura de quadril e 
vértebras. Para investigar essa questão, foram definidos dois grupos de 
casos e dois grupos controles. A amostra que originou esses grupos foi 
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constituída por 9.704 mulheres da coorte original que não utilizavam 
estrógenos. Um grupo de casos foi formado por 133 mulheres aleato-
riamente selecionadas de 332 que desenvolveram fratura de quadril e o 
outro grupo por 138 mulheres aleatoriamente selecionadas de 389 que 
desenvolveram fratura vertebral. Os controles foram também seleciona-
dos aleatoriamente da coorte original para comparar com os casos de 
fratura de quadril (n=343) e de fratura vertebral (n=264). Amostras de 
soro coletadas ao iniciar o estudo de coorte e mantidas em nitrogênio 
líquido numa temperatura de -190°C foram usadas para as medidas de 
hormônio sexual. Foi mostrado no estudo de caso-coorte que mulheres 
no período pós-menopausa com níveis indetectáveis de estradiol sérico 
apresentavam risco mais alto para fratura de quadril e vértebra.

Estudo caso-controle aninhado

No estudo de caso-controle aninhado, para cada caso identificado na 
coorte são selecionados controles entre os indivíduos livres do evento 
com o mesmo tempo de acompanhamento em que se identificou o caso. 
Um controle previamente selecionado pode desenvolver a doença pos-
teriormente e se tornar caso se ele permanece no estudo sob risco do 
evento.1 Um exemplo de caso-controle aninhado é um estudo baseado 
em uma grande coorte de pacientes que estavam em tratamento com di-
ferentes tipos de anti-inflamatórios não esteroides (AINE).6 O objetivo do 
estudo de caso-controle aninhado foi avaliar se existia diferença no risco 
de infarto do miocárdio e morte súbita cardíaca em pacientes em uso de 
rofecoxib, celecoxibe e naproxeno. Os casos do estudo aninhado foram 
pacientes que durante o acompanhamento da coorte faleceram por mor-
te súbita atribuída a causas cardíacas ou tiveram um episódio de infarto 
agudo do miocárdio. Para cada caso foram escolhidos como controles 
pacientes livres do evento que estavam sendo acompanhados por tempo 
similar ao caso. Posteriormente, foi verificado se casos e controles esta-
vam usando AINE (rofecoxib e outros tipos) no momento da ocorrência 
do evento, ou se o uso tinha sido interrompido mais de 60 dias antes 
da data indicadora. O estudo mostrou evidência de um risco particular-
mente alto de uso recente de AINE, especialmente doses mais altas de 
rofecoxib, em pacientes que apresentaram eventos coronarianos graves.
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Estudo de corte transversal

No estudo de corte transversal, a investigação não tem direcionamen-
to para diante ou para trás. Como o próprio termo indica, a investigação 
é transversal (ou vertical), mostrando a situação das variáveis em um 
determinado momento. Um exemplo de estudo de corte transversal é um 
trabalho desenvolvido em adultos nos Estados Unidos para identificar se 
a prevalência de determinadas doenças era associada com o índice de 
massa corporal (IMC).7 A avaliação de cada pessoa para saber se era ou 
não portadora de cada doença de interesse foi feita no mesmo momento 
em que se determinou o IMC. Os resultados mostraram que as pessoas 
com sobrepeso ou obesas apresentaram maior prevalência de diabetes 
mellitus tipo 2, hipertensão arterial e doença da vesícula biliar. 

Os estudos de corte transversal oferecem informações de caracterís-
ticas ligadas com a prevalência de uma determinada doença na popu-
lação ou em determinado serviço de saúde. Informações provenientes 
de estudos de corte transversal são importantes subsídios para o diag-
nóstico diferencial de problemas apresentados pelos pacientes e para 
apoiar o processo de tomada de decisões na prática médica. No entanto, 
o fato de não existir direcionamento na investigação do estudo de corte 
transversal dificulta concluir sobre a ordem temporal das variáveis. Uma 
exceção é quando a variável avaliada como possível fator de risco está 
presente no nascimento — como tipo sanguíneo, sistema HLA, e o desfe-
cho é algo que seguramente se desenvolve após o nascimento.

Estudos agregados

Diferentemente dos estudos descritos até este ponto, em que a vari-
ável preditora (exposição) e o evento são coletados para cada pessoa, 
no estudo agregado (ou ecológico) as variáveis são características de 
uma população. Um exemplo de estudo agregado é a correlação que foi 
mostrada entre a média de consumo de gordura na dieta e a incidência 
em cada país de câncer de mama nas mulheres.8 O estudo mostrou 
uma forte correlação entre o maior consumo de gordura e a maior in-
cidência de câncer de mama. A limitação do estudo agregado é que 
ele simplesmente correlaciona a média de exposição com a média de 
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ocorrência do evento na população, e isto torna esse tipo de estudo 
vulnerável para viés por não permitir assegurar que indivíduos mais 
expostos em uma população com média mais alta de exposição sejam 
os que apresentam maior risco para o evento. 

A evidência de estudos agregados é mais forte em estudos de sé-
rie temporal nos quais as taxas do evento são medidas antes e após a 
introdução de uma exposição ou após o aumento ou redução do nível 
da exposição. Um exemplo de série temporal em nível populacional é o 
estudo desenvolvido no Canadá,9 que avaliou um possível impacto da 
publicação do ensaio clínico “Randomized Aldactone of Evaluation Stu-
dy” (RALES)10 nas taxas de hospitalização por hipercalemia. O RALES 
mostrou evidência de redução da mortalidade e hospitalização em pa-
cientes com insuficiência cardíaca classes funcionais III e IV em uso 
de espironolactona. No entanto, um dos efeitos de espironolactona é 
o aumento do potássio sérico. Para avaliar o impacto em hospitaliza-
ção por hipercalemia após a divulgação do RALES, pesquisadores do 
Canadá verificaram a frequência de prescrições de espironolactona e 
de hospitalizações devido à hipercalemia por períodos, antes e após a 
publicação do RALES. Como mostrado na Figura 1, foi observado um au-
mento pronunciado das taxas de prescrições de espironolactona após 
a publicação do RALES. Concomitantemente, foi observado aumento 
expressivo na taxa de hospitalização relacionada com hipercalemia em 
pacientes com insuficiência cardíaca tratados com inibidores da enzima 
de conversão da angiotensina.
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Figura 1. Taxa de prescrição de espironolactona e de hospitalização por 
hipercalemia em pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca em uso 

concomitante de inibidor da enzima conversora da angiotensina.

A: taxa de prescrição de espironolactona por 1000 pacientes.

B: taxa de hospitalização por hipercalemia por 1000 pacientes.

Fonte: adaptado de Juurlink.9


