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Introdução	  

•  Escola	  de	  Hipócrates	  
– Doenças	  são	  fenômenos	  naturais,	  não	  mísEcos	  

– O	  Exame	  do	  paciente	  consiste	  na	  invesEgação	  das	  
suas	  queixas	  e	  sintomas	  e	  na	  observação	  
sistemáEca	  dos	  sinais	  clínicos	  

– Os	  preceitos	  da	  éEca	  devem	  ser	  observados	  



Introdução	  

•  Século	  XVIII-‐	  Empirismo	  
•  Século	  XIX-‐	  Racionalismo	  (necessidade	  de	  um	  
grupo	  controle)	  

•  Início	  da	  imposição	  do	  regulamento	  éEco-‐
moral	  ao	  processo-‐	  Método	  



Introdução	  

•  Método	  
– É	  um	  plano	  de	  ação	  formado	  por	  um	  conjunto	  de	  
fases,	  dispostas	  de	  modo	  ordenado.	  

– Permite	  a	  tomada	  de	  decisões	  

– Auxilia	  a	  detecção	  de	  erros	  

TEMA	   PROBLEMA	   HIPÓTESE	   EXPERIÊNCIA	   RESULTADO	   CONCLUSÃO	  



Introdução	  

•  Técnica	  
– Modo	  de	  execução	  de	  cada	  fase	  do	  método	  com	  
maior	  eficiência	  (maior	  qualidade,	  menor	  custo,	  
tempo	  e	  consumo	  de	  energia)	  

– Método	  está	  ligado	  a	  estratégia	  
– Técnica	  está	  ligada	  a	  táEca	  



Métodos	  UElizados	  na	  Área	  de	  Saúde	  
Métodos	  de	  Pesquisa	  

Método	   Delineamento	   Estudo	  

Observacional	   Exploratório	   Estudos	  de	  Caso	  
Série	  de	  casos	  

DescriEvo	   Transversais:	  estudos	  de	  	  prevalência	  e	  
caso-‐controle	  

Longitudinais:	  estudos	  de	  coorte	  retro	  e	  
prospecEvos	  	  

Experimental	   ExplicaEvo	   Estudos	  in	  vitro	  
Estudos	  in	  vivo	  experimentais	  
Ensaios	  Clínicos	  



Métodos	  Observacionais	  

•  Sem	  intervenção	  
– Exploratório	  
– DescriEvo	  	  

Delineamento	  Exploratório	  

Estudo	  de	  Caso	  
Série	  de	  casos	  

Revisão	  NarraEva	  	  

Delineamento	  DescriEvo	  (Epidemiologia)	  

Estudos	  Transversais	  
Estudos	  de	  Prevalência	  

Estudos	  de	  Caso-‐Controle	  
Coortes	  

Estudos	  Epidemiológicos	  



Estudo	  de	  Caso	  

•  Doenças	  raras	  
•  Critérios	  de	  diagnósEco	  
•  História	  natural	  de	  uma	  doença	  
– Gera	  hipóteses	  
– Não	  leva	  em	  consideração	  a	  variabilidade	  e	  
remissão	  espontânea	  

Zago	  MA.	  Pesquisa	  Clínica	  no	  Brasil.	  Ciência	  e	  Saúde	  ColeEva.	  2004;9(2):363-‐74	  



Estudo	  de	  Séries	  de	  Casos	  

•  Amostras	  menores	  
–  IdenEfica	  semelhanças	  e	  diferenças	  entre	  os	  
sujeitos	  

– Auxiliam	  na	  invesEgação	  dos	  fatores	  eEológicos	  

– Variáveis	  geográficas	  
–  Idade	  	  
– Sexo	  
– Fatores	  temporais	  



Estudos	  Transversais	  

•  Um	  único	  momento	  
•  Vantagens	  
– Avalia	  vários	  desfechos	  simultaneamente	  

– Tempo	  e	  custos	  reduzidos	  

•  Desvantagens	  
–  Inespecífico	  
– Não	  determina	  uma	  relação	  de	  causa	  e	  efeito	  

Prevalência	  	  e	  Caso-‐Controle	  



Estudos	  de	  Prevalência	  

•  Número	  de	  sujeitos	  com	  a	  doença	  num	  
determinado	  momento	  do	  tempo/Número	  de	  
sujeitos	  em	  risco	  naquele	  momento	  

•  Cross-‐sec(onal	  
•  Não	  esclarece	  prognósEco,	  causa	  ou	  história	  
natural	  da	  doença	  

•  Relevante	  para	  planejamento	  de	  gestão	  e	  
esEmaEva	  de	  um	  paciente	  contrair	  
determinada	  doença	  



Estudos	  de	  Caso	  e	  Controle	  

•  RetrospecEvos	  
•  Observação	  do	  estado	  da	  doença	  dos	  sujeitos	  no	  
presente	  e	  procura	  associa-‐lo	  a	  fatores	  de	  risco	  
no	  passado	  

•  Eficazes	  na	  invesEgação	  de	  doenças	  raras	  ou	  com	  
longo	  período	  	  de	  latência	  (baixa	  prevalência)	  

•  Permite	  invesEgar	  um	  grande	  número	  de	  
variáveis	  preditoras,	  mas	  apenas	  uma	  variável	  de	  
desfecho	  



Estudos	  de	  Caso	  e	  Controle	  

•  Viés	  de	  amostragem	  
– Seleção	  separada	  dos	  sujeitos	  dos	  grupos	  

•  Recall	  bias	  
•  EsEmaEva	  sobre	  a	  magnitude	  de	  associação	  entre	  as	  
variáveis:	  preditoras	  e	  desfecho	  

– Odds	  Ra(o:	  magnitude	  do	  efeito	  do	  fator	  
inves(gado	  



Exemplo	  

Problema:	  a	  avaliação	  clínica	  de	  pacientes	  com	  Doença	  de	  
Refluxo	  Grastroesofágico	  (DRGE)	  sugere	  a	  presença	  de	  erosão	  
do	  esmalte	  dentário	  com	  mais	  frequencia	  nestes	  indivíduos.	  
Existe	  esta	  relação?	  

Amostra	  de	  Casos:	  seleção	  de	  50	  indivíduos	  com	  sinais	  clínicos	  
de	  erosão	  do	  esmalte	  frequentadores	  de	  um	  ambulatório	  
nutricional	  

Amostras	  dos	  controles:	  seleção	  de	  50	  indivíduos	  sem	  sinais	  
clínicos	  frequentadores	  do	  mesmo	  ambulatório	  	  

Mensuração	  da	  variável	  preditora:	  revisão	  dos	  prontuários	  dos	  
individuos	  com	  erosão	  eram	  portadores	  de	  DRGE	  

Resultado:	  supondo	  que	  20	  de	  50	  casos	  e	  10	  de	  50	  controles	  
foram	  posiEvos	  para	  DRGE	  



EstassEca	  

Odds	  RaEo	  
OD=	  (a	  x	  d)/	  (c	  x	  b)	  =	  9,04	  
Calculo	  da	  Precisão:	  intervalo	  de	  Confiança	  (IC)	  
OD=	  9,04	  (IC	  95%	  4,0	  a	  20,4)	  
Conclusão:	  indivíduos	  com	  DRGE	  tem	  9,04	  vezes	  mais	  chances	  

de	  ter	  erosão	  do	  esmalte	  

Desfecho	  

Erosão	  +	   Erosão	  -‐	   Total	  	  

DRGE	  +	   31	  (a)	   90	  (b)	   121	  (a+b)	  

DRGE	  -‐	   8	  (c)	   210	  (d)	   218	  (c+d)	  

Total	  	   39	  (a+c)	   300	  (b+d)	   339	  (a+b+c+d)	  



Estudos	  Longitudinais	  

•  Follow-‐up-‐	  sequencia	  temporal	  
•  Estudos	  de	  prognósEco	  
•  RetrospecEvos	  ou	  ProspecEvos	  
•  EstassEca	  de	  Incidência	  
– Proporção	  	  de	  indivíduos	  que	  adquirem	  
determinada	  caracterísEca	  ao	  longo	  de	  um	  
determinado	  período	  de	  tempo	  



Diferença	  entre	  Prevalência	  e	  
Incidência	  

Casos	  AnEgos	  

Casos	  Novos	  
Incidência	  

Prevalência	  (Nível	  de	  água)	  

Recuperação	  ou	  Morte	  



Estudos	  de	  Coorte	  

•  Cohort	  Study	  
•  Denominação	  de	  um	  grupo	  de	  soldados	  que	  
marchavam	  juntos	  na	  Roma	  AnEga	  

•  Pesquisa	  clínica	  que	  acompanha	  um	  grupo	  de	  
sujeitos	  para	  idenEficação	  de	  um	  fator	  de	  risco	  

•  RetrospecEvos	  	  
•  ProspecEvos	  
•  Dupla	  Coorte	  



Estudos	  Coortes	  ProspecEvos	  

•  Inicialmente	  são	  medidos	  preditores	  no	  presente,	  
a	  parEr	  daí	  os	  sujeitos	  são	  acompanhados	  por	  um	  
período	   de	   tempo,	   e	   os	   desfechos	   medidos	  
periodicamente	  

•  Melhor	  controle	  sobre	  a	  seleção	  
•  Melhor	  acurácia	  
Resumo:	  
O	   Inves(gador	   seleciona	   uma	   amostra	   da	  
população,na	   qual	   são	   medidas	   variáveis	  
preditorasm(presença	   ou	   ausência	   de	   risco).	   Ao	  
longo	  do	  tempo,	  o	  desfecho	  é	  medido.	  



Exemplo	  

Problema:	  Um	  estudo	  sobre	  os	  fatores	  de	  risco	  e	  a	  incidência	  de	  
doenças	  cardiovasculares	  em	  moradores	  do	  sexo	  masculino	  
de	  uma	  cidade	  

Montagem	  do	  Coorte:	  uma	  amostra	  de	  5.000	  homens	  com	  
idade	  entre	  30	  e	  35	  anos	  é	  selecionada	  a	  parEr	  de	  registros	  da	  
cidade	  

Medição	  da	  Variáveis	  preditoras	  e	  dos	  pontenciais	  
confundidores:	  invesEgação	  por	  entrevista	  sobre	  os	  
potenciais	  fatores	  de	  risco	  (tabagismo,	  alimentação	  etc..)	  

Acompanhamento	  do	  Coorte	  	  medição	  dos	  desfechos:	  novas	  
entrevistas	  a	  cada	  3	  anos,	  por	  um	  intervalo	  de	  30	  anos	  

Resultado:	  supondo	  que	  	  3.000	  sujeitos	  expostos	  ao	  fator	  de	  
risco	  e	  500	  não	  expostos	  manifestaram	  a	  doença	  



EstassEca	  

Risco	  RelaEvo=	  [a/(a+b)]/[c/(c+d)]	  
RR	  =	  3,0	  
Conclusão:	   o	   risco	  da	  doença	   é	   3	   vezes	   	  maior	   no	  
grupo	  exposto	  ao	  fator	  de	  risco	  (tabagismo)	  que	  o	  
grupo	  não	  exposto	  

Desfecho	  

Doença	  +	   Doença	  -‐	   Total	  	  

Preditor	  
Fator	  de	  Rico	  	  +	   27	  (a)	   423(b)	   450	  (a+b)	  

Fator	  de	  Risco	  -‐	   12	  (c)	   588	  (d)	   600	  (c+d)	  

Total	  	   39	  (a+c)	   1011	  (b+d)	   1050	  (a+b+c+d)	  



Cuidados	  no	  Coorte	  

-‐  Seleção	  dos	  sujeitos	  com	  história	  prévia	  da	  
doença	  (incep(on	  cohort)	  
-‐  Testes	  de	  diagnósEcos	  sensíveis	  à	  doença	  
-‐  Aumentar	  o	  tempo	  de	  acompanhamento	  

-‐  UElizar	  uma	  amostra	  representaEva	  

-‐  UElizar	  critérios	  objeEvos	  para	  definição	  dos	  
desfechos	  



Estudos	  Coortes	  RestrospecEvos	  

•  IdênEco	  ao	  prospecEvos	  
•  Medições	  das	  variáveis	  preditoras	  ocorreram	  
no	  passado	  



Estudos	  de	  Dupla-‐coorte	  

•  Acompanha	  e	  compara	  duas	  coortes	  disEntas	  
•  Grupos	  expostos	  com	  não	  expostos	  ou	  
expostos	  de	  uma	  forma	  diferente	  

•  UElizado	  em	  medicina	  ocupacional	  e	  
ambiental	  

•  Comparação	  com	  dados	  de	  um	  censo	  



Guidelines	  



STROBE	  

 1

STROBE Statement—Checklist of items that should be included in reports of cohort studies  
 Item 

No Recommendation 
(a) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title or the abstract  Title and abstract 1 
(b) Provide in the abstract an informative and balanced summary of what was done 
and what was found 

Introduction 
Background/rationale 2 Explain the scientific background and rationale for the investigation being reported 
Objectives 3 State specific objectives, including any prespecified hypotheses 

Methods 
Study design 4 Present key elements of study design early in the paper 
Setting 5 Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods of recruitment, 

exposure, follow-up, and data collection 
(a) Give the eligibility criteria, and the sources and methods of selection of 
participants. Describe methods of follow-up 

Participants 6 

(b) For matched studies, give matching criteria and number of exposed and 
unexposed 

Variables 7 Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential confounders, and effect 
modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable 

Data sources/ 
measurement 

8*  For each variable of interest, give sources of data and details of methods of 
assessment (measurement). Describe comparability of assessment methods if there is 
more than one group 

Bias 9 Describe any efforts to address potential sources of bias 
Study size 10 Explain how the study size was arrived at 
Quantitative variables 11 Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If applicable, 

describe which groupings were chosen and why 
(a) Describe all statistical methods, including those used to control for confounding 
(b) Describe any methods used to examine subgroups and interactions 
(c) Explain how missing data were addressed 
(d) If applicable, explain how loss to follow-up was addressed 

Statistical methods 12 

(e) Describe any sensitivity analyses 

Results 
(a) Report numbers of individuals at each stage of study—eg numbers potentially 
eligible, examined for eligibility, confirmed eligible, included in the study, 
completing follow-up, and analysed 
(b) Give reasons for non-participation at each stage 

Participants 13* 

(c) Consider use of a flow diagram 
(a) Give characteristics of study participants (eg demographic, clinical, social) and 
information on exposures and potential confounders 
(b) Indicate number of participants with missing data for each variable of interest 

Descriptive data 14* 

(c) Summarise follow-up time (eg, average and total amount) 
Outcome data 15* Report numbers of outcome events or summary measures over time 

(a) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted estimates and 
their precision (eg, 95% confidence interval). Make clear which confounders were 
adjusted for and why they were included 
(b) Report category boundaries when continuous variables were categorized 

Main results 16 

(c) If relevant, consider translating estimates of relative risk into absolute risk for a 
meaningful time period 

 2

Other analyses 17 Report other analyses done—eg analyses of subgroups and interactions, and 
sensitivity analyses 

Discussion 
Key results 18 Summarise key results with reference to study objectives 
Limitations 19 Discuss limitations of the study, taking into account sources of potential bias or 

imprecision. Discuss both direction and magnitude of any potential bias 
Interpretation 20 Give a cautious overall interpretation of results considering objectives, limitations, 

multiplicity of analyses, results from similar studies, and other relevant evidence 
Generalisability 21 Discuss the generalisability (external validity) of the study results 

Other information 
Funding 22 Give the source of funding and the role of the funders for the present study and, if 

applicable, for the original study on which the present article is based 
 
*Give information separately for exposed and unexposed groups. 
 
Note: An Explanation and Elaboration article discusses each checklist item and gives methodological background and 
published examples of transparent reporting. The STROBE checklist is best used in conjunction with this article (freely 
available on the Web sites of PLoS Medicine at http://www.plosmedicine.org/, Annals of Internal Medicine at 
http://www.annals.org/, and Epidemiology at http://www.epidem.com/). Information on the STROBE Initiative is 
available at http://www.strobe-statement.org. 
 



Método	  Experimental	  

•  Manipulação	  direta	  das	  variáveis	  relacionada	  ao	  
estudo	  

•  Responde	  o	  porquê	  do	  fenômeno	  
•  Rigor	  ciensfico	  
–  In	  vitro	  
–  Em	  animais	  
–  Em	  Humanos	  



Ensaios	  Clínicos	  

•  Seres	  humanos	  
•  Avaliam	  a	  eficácia	  

•  Amostra	  

•  Aleatorização	  
•  Permitem	  demonstrar	  a	  casualidade	  
– Testes	  de	  diagnósEcos	  
– TerapêuEcas	  
– Confirmar	  fatores	  de	  risco	  



Ensaios	  Clínicos	  

•  Medem	  a	  associação	  ou	  relação	  de	  causa-‐
efeito	  entre	  um	  fator	  em	  estudo	  e	  um	  
desfecho	  clínico	  

•  Fator	  estudado:	  sintoma,	  sinal,	  teste,	  exame	  
de	  imagem	  ou	  um	  tratamento	  

•  Desfecho:	  reconhecimento	  da	  doença,	  cura,	  
morte,	  limitação	  funcional	  



Ensaios	  Clínicos	  
Enfoques	  

•  EEológico	  
•  de	  Dano	  
•  DiagnósEco	  
•  PrognósEco	  
•  TerapêuEco	  



Ensaio	  Clínico	  

•  Um	  ensaio	  clínico	  randomizado	  é	  um	  estudo	  
prospecEvo	  em	  humanos	  comparando	  o	  efeito	  e	  
o	  valor	  de	  uma	  intervenção	  contra	  um	  controle	  

•  Ensaios	  clínicos	  randomizados	  devem	  ser	  
considerados	  quando:	  	  

	  	  	  	   	  a.	  Há	  incerteza	  sobre	  o	  efeito	  de	  uma	  exposição	  
ou	  tratamento;	  
	  b.	  A	  exposição	  pode	  ser	  modificada	  no	  estudo.	  	  



Ensaio	  Clínico	  	  

•  Potenciais	  limitações	  de	  ensaios	  clínicos	  
randomizados	  incluem:	  	  

	  a.	  Limitada	  generalização	  da	  população	  em	  
estudo.	  
b.	  Limitada	  generalização	  do	  ambiente	  em	  
estudo.	  	  
	  c.	  Ensaios	  clínicos	  randomizados	  respondem	  a	  
uma	  questão	  de	  estudo	  específica.	  	  



CONSORT	  





CONSORT-‐	  FLOW	  DIAGRAM	  


