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Medidas de Frequência de Doenças 
 
Risco  
 
É o conceito epidemiológico do conceito matemático de 
probabilidade. 

 

É a probabilidade de ocorrência de uma doença, agravo, 
óbito ou condição relacionada à saúde (incluindo cura, 
recuperação ou melhora), em uma população ou grupo, 
durante um período determinado. 

 

É estimado sob a forma de uma proporção (razão entre 
duas grandezas, na qual o numerador se encontra 
necessariamente contido no denominador). 
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A definição epidemiológica de risco compõe-se 
obrigatoriamente de três elementos: 
 

ocorrência de casos óbito-doença-saúde (numerador) 
base de referência populacional (denominador) 
base de referência temporal (período) 

 
Fator de risco 
 

Pode ser definido como o atributo de um grupo da 
população que apresenta maior incidência de uma doença 
ou agravo à saúde em comparação com outros grupos 
definidos pela ausência ou menor exposição a tal 
característica.   
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Fator de proteção 
 
Fatores de prognóstico – Variáveis (preditivas) 
relacionadas ao curso clínico de certas patologias. 

 
 
Fator de risco – cujo efeito pode ser prevenido 
(sedentarismo, obesidade, fumo, colesterol sérico, 
contraceptivos orais para a doença coronariana). 

 

Marcadores de risco – atributos inevitáveis, já dados, cujo 
efeito encontra-se, portanto, fora da possibilidade de 
controle (sexo e grupo étnico para doença coronariana). 
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Incidência 
 

 freqüência casos novos de doença ou problema de saúde 

 São obtidas nos estudos que envolvem seguimento. 

 Medem a freqüência com que as pessoas adoecem 
independentemente do tempo que ficam doentes, 
oriundos de uma população sob risco de adoecimento,  ao 
longo de um determinado período de tempo.  

 Necessário que cada indivíduo seja observado em  no 
mínimo  duas ocasiões: 

 t0 (“sadio”)------------------------------------------------------------- t (caso novo) 
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 Medida dinâmica  mudanças no estado de saúde  

 Velocidade de agregação de casos novos - Risco 

 

Número  absoluto  de  casos  incidentes  (I)   

       

Medidas de Incidência expressas como freqüências relativas  

 Incidência Acumulada (IA) ou Proporção de Incidência 

 Taxa de Incidência (TI) ou Densidade de Incidência  
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Incidência Acumulada (IA) 
 
estimativa do risco de desenvolvimento de uma doença ou 
agravo em uma população, durante um intervalo de tempo 
determinado  

 

  risco médio de adoecimento referido a um grupo 
 

IA (t0,t) = I / N’0  
ou em casos de perdas de seguimento 

 
 

IA (t0,t) = I / N’0- (W/2) 
 

N’0:  população de onde se originaram os casos I, constituída 
por indivíduos não doentes no instante t0  (tempo de 
início/origem do estudo) 
 
Sobrevida: medida complementar à incidência acumulada 

 
 
 



EPIDEMILOGIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Taxa de Incidência (TI) 
 

Expressão da freqüência com que surgem novos casos de 
uma doença, ou problema de saúde, por unidade de tempo, 
e com relação ao tamanho de uma determinada população 
  medida do risco de adoecimento 

 

TI(t0,t) = I / PT 
 

PT: Quantidade de pessoa-tempo acumulada pela população 
 

Pessoa-Tempo 
  Expressão da experiência individual de exposição ao risco 
de adoecimento, referida a uma unidade de tempo 
  Cálculo depende do tipo de população: fechada ou aberta 
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População fechada: nenhum membro novo é incorporado 
após iniciado o período de seguimento e integrantes saem 
somente devido ao evento (ex. morte)  tamanho (N) 
diminui sistematicamente ao longo do tempo; 
 
 
 População aberta: novos membros são adicionados no 
tempo (ex. imigração) e há perdas de seguimento (ex. 
emigração) 
      
 Pode ser estável: quando, para cada indivíduo que sai, por 
qualquer motivo, um outro é reposto imediatamente no seu 
lugar   manutenção do tamanho (N) e da estrutura etária 
e por sexo 
 

 
 


