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Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem com o objectivo 
disponibilizar informação sobre áreas interessantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica. São incluídos estudos 
relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa ópt ica de suporte à 
decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como 
revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es). 
 

NOTA: atendendo aos pedidos dos nossos leitores, apresentamos nos próximos números um glossário dos termos estatísticos mais utiliz ados 
nesta newsletter. É nosso objectivo facilitar a compreensão dos conteúdos e conferir maior clareza aos textos. Em alguns casos, as designações 
em língua inglesa serão mantidas para melhor entendimento do seu significado. 
 

GLOSSÁRIO – ESTUDOS CASO-CONTROLO 

 

 

TERMO DESCRIÇÃO 

Estudo de caso-controlo 

O estudo de caso-controlo procura responder à questão: (…) ”Quais são as causas 
desta doença/patologia?” (...) EXEMPLO: O tabagismo causa cancro do pulmão? 

Classifica-se como um estudo observacional, com um grupo de comparação, 
analítico, em que se define a presença ou não de doença, para determinação de 
eventual exposição anterior a um determinado factor de risco.  

Ao contrário dos estudos de coorte, em que os grupos de estudo são baseados na 
exposição a um factor de risco, nos estudos de caso-controlo aqueles definem-se 
pela presença (ou não) da doença/patologia em questão. 

Exemplo prático Se eu fumar, qual é a probabilidade de vir a ter um cancro de pulmão? 

Como se define um odd 
Um odd é a relação entre a probabilidade da ocorrência de um evento (cancro do 
pulmão), com a de não-ocorrência desse mesmo evento (cancro do pulmão). 

Medida de associação (o que se calcula) Odds Ratio - OR (razão de probabilidades).  

Como se define um OR 
Rácio de odds de um evento (cancro do pulmão) num grupo exposto (fumadores) 
com odds do mesmo evento num grupo não exposto (não fumadores). 

Como se interpreta um OR 
Por exemplo, se entre fumadores e não fumadores o OR for igual a 30, isto quer 
dizer que os fumadores têm 30 vezes mais probabilidade de virem a ter um cancro 
de pulmão do que os não fumadores. 

Vantagens deste tipo de estudo 
Menor complexidade e custo, maior facilidade de execução, melhor adaptação a 
doenças raras 

Desvantagens deste tipo de estudo 
Impossibilidade de estimar o risco de doença e de estudar mais do que um 
resultado de cada vez. Maior probabilidade de viéses especialmente em duas 
áreas: a amostragem dos grupos e a medição retrospectiva das variáveis causais. 

 

mailto:isbe@isbe.research.ulisboa.pt
https://isbe.research.ulisboa.pt/
https://portugal.cochrane.org/

