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Desenhos de estudos científicos 
Introdução

✤ Epidemiologia clínica (Epidemiologia + Medicina 
Clínica)- trata da metodologia das pesquisas (orígem 
dos métodos); vê o paciente como representante de 
uma população maior; procura responder questões 
clínicas!

✤ Bioestatística - análise estatística; confirma achados e 
avalia tratamentos médicos = confiabilidade e 
credibilidade



✤ sua qualidade depende do rigor da metodização 
(critérios de inclusão, não inclusão e exclusão, para 
reduzir viéses; tipo de desenho de estudo)



Originalidade

✤ Primários - investigações originais (maioria dos 
papers)!

✤ Secundários - revisões não sistemáticas, revisões 
sistemáticas com e sem metanálise e artigos de revisão 
(concluem a partir de estudos primários)!

✤ ex.: guias, análises de decisão e análises econômicas



Interferência no estudo

✤ Observacional - o pesquisador observa o paciente, as 
características da doença e sua evolução, mas não 
interfere!

✤ Intervencional - o pesquisador interfere pela inclusão, 
exclusão ou modificação de um fator



Tipo de unidade do estudo

✤ pesquisa clínica (clinical trial) - humanos!

✤ pesquisa experimental - animais experimentais, 
cadáver, cultura de células e tecidos



Período de seguimento do estudo

✤ Longitudinal - existe seqüência temporal entre 
exposição, ausência da mesma ou intervenção 
terapêutica e o aparecimento da doença ou fato 
evolutivo (reflete uma sequência de fatos) !

✤ prospectivo ou retrospectivo!

✤ Transversal - “fotografia"ou corte instantâneo (efeitos 
por causas ou características permanentes (ex. efeito 
do gênero ou cor da pele sobre uma doença)



✤ Transversal - descreve uma situação em um momento 
não definido, em que a exposição é constante no 
tempo e o efeito (ou doença) é crônico (ex.: 
cicatrização em diabéticos)  !

✤ por amostragem, avalia a presença ou ausência da 
exposição e a presença ou ausência do efeito (ou 
doença)!

✤ baixo custo; pouca perda de seguimento



Direcionalidade temporal do estudo

✤ Prospectivo - do presente ao futuro!

✤ Retrospectivo - do passado ao presente; é 
fundamental que haja credibilidade nos registros já 
existentes (exposição do fator, ocorrência de doença 
ou óbito por esse motivo)!

✤ obs.: estudo prospectivo concorrente ou não 
concorrente



Perfil de avaliação epidemiológico 
do estudo

✤ Descritivo - caracteriza semiologia, etiologia, fisiopatologia e 
epidemiologia de uma doença (para conhecer uma nova ou 
rara doença)!

✤ no tempo (horários, variação sazonal); no espaço (urbana, 
rural); peculiaridades individuais (gênero, idade, etnia, 
condição sócio-econômica)!

✤ Analítico - verifica uma hipótese (pesquisador introduz um 
fator de exposição ou nova terapia e avalia pela 
bioestatística)



Controle comparativo no estudo

✤ Não controlado - sem grupo controle ou placebo (ex.: relatos de casos); 
também frente a critérios de avaliação subjetivos (ex.: avaliação da 
melhora da dor após tratamento, por questionários - autocontrolado)!

✤ Controlado - com grupo controle (integrantes muito semelhantes aos 
do grupo de estudo); controle recebe placebo ou tratamento já 
consagrado!

✤ Comparativo -  diferentes grupos (sem controle); ex.: comparar 
quelóide com pele normal (e não cicatriz normal)!

✤ Auto-controlado - compara técnicas consagradas em locais simétricos 
do corpo (ex.: silicone liso de um lado do rato e texturizado do outro)



Tipos de freqüência do estudo

✤ Estudos de prevalência - proporção entre pessoas acometidas (casos) e 
pessoas saudáveis; fotografias de uma população (transversais); 
probabilidade de saudáveis adquirirem a doença!

✤ Estudos de incidência - casos novos numa população saudável; ao longo do 
tempo (longitudinais); estimativa de risco!

✤ Estudos de acurácia - sensibilidade e especificidade de um novo teste 
(capacidade de dar positivo na doença e negativo na ausência da mesma); 
controle pelo método “padrão-ouro” (transversais)!

✤ sensibilidade (positivo para a maioria dos doentes)!

✤ especificidade (negativo para a maioria dos não doentes) 



Aleatorização amostral no estudo 
(randomização)

✤ Não aleatorizado - risco de viés (tendenciosidade)!

✤ Aleatorizado - sorteio dos indivíduos de cada grupo 
(após critérios de inclusão, não inclusão e exclusão); 
evita viéses; confere comparabilidade aos grupos; o 
método de aleatorização deve ser bem descrito



Relação temporal entre exposição-
efeito / doença do estudo

✤ Estudo tipo Coorte (seguimento de um grupo de 
indivíduos com uma característica comum) - 
indivíduos expostos e não expostos a um fator de 
estudo são seguidos para verificar a incidência de uma 
doença em cada grupo. É estudo analítico e 
longitudinal, prospectivo (caro e demorado) ou 
retrospectivo (viés)



✤ Estudo tipo Caso-Controle - doentes (caso) e não 
doentes (controle) são avaliados, retrospectivamente, 
se houve ou não exposição prévia a um determinado 
fator. Para doenças raras. É estudo analítico, 
longitudinal e retrospectivo. Menos caro e rápido. 
Risco de viés. Bom para pesquisas de prevenção



Intervenção terapêutica em seres 
humanos

✤ Ensaio clínico controlado aleatorizado - experimento 
planejado com pessoas doentes, para determinar o 
melhor tratamento para futuros doentes. Compara, ao 
mesmo tempo, dois grupos de pessoas: um recebe o 
novo tratamento e o outro é controle. Estudo 
longitudinal e prospectivo, aleatorizado e mascarado. 
PADRÃO OURO em pesquisas clínicas



✤ Deve-se avaliar, preferencialmente, uma única 
variável!

✤ Define-se, no início, o resultado final do ensaio (ex., 
cura após certo período de tempo; redução de certa 
porcentagem da taxa sérica de uma substância após 
certo período de tempo)!

✤ Entraves éticos: uso de tratamento menos eficaz? 
Direito do médico e do paciente ao melhor tratamento



✤ Ensaio clínico controlado cruzado - metade de um 
grupo de pacientes recebe o tratamento novo e a 
outra, o controle. Após um período, se faz a inversão 
de tratamentos. Comparação dos resultados em 
conjunto. Reduz pela metade o número necessário de 
doentes. Cuidado (a primeira fase pode interferir na 
segunda) 



✤ Ensaio clínico controlado fatorial - variante do 
aleatorizado, pode testar droga A, droga B, drogas A
+B, placebo e procedimento padrão



Mascaramento no estudo

✤ Aberto - todos os pesquisadores e pacientes sabem a 
que grupo pertence cada indivíduo (controle ou 
estudo)



✤ Unicego - apenas os pesquisadores sabem a que grupo 
cada paciente pertence. Os pacientes não sabem



✤ Duplo-cego - nem pesquisadores nem pacientes 
sabem a que grupo os pacientes pertencem (controle 
ou estudo). Apenas uma pessoa da equipe (que não 
lida com os pacientes nem avalia os resultados) sabe. 
Os medicamentos devem ter a mesma aparência. Os 
aparelhos devem estar desligados ou em potência 
mínima (ineficaz)



✤ Triplo-cego - nem equipe, nem pacientes e nem 
bioestatístico sabem a quais grupos os pacientes 
pertencem!

✤ Quádruplo-cego - nem equipe, nem pacientes, nem 
bioestatístico e nem o pesquisador que redige o artigo 
conhecem a identidade dos grupos. Só após a redação 
as identidades serão reveladas para a edição final



Procedência da equipe de 
investigação do estudo

✤ Centro único - os integrantes pertencem a uma única 
instituição de pesquisa!

✤ Estudo multicêntrico - estudo cooperativo entre 
diversas instituições. Casuísticas maiores. Elaboração 
mais complexa
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