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O Risco Relativo (RR) e o Odds Ratio (OR), ou Razão de Chances, são medidas de associação 

utilizadas para avaliar a relação entre um fator de risco e um desfecho. Apesar de terem o 

mesmo objetivo e em alguns casos apresentarem resultados parecidos, sua escolha deverá levar 

em conta o tipo de estudo. 

Como discutimos na aula, o Risco Relativo é a razão entre os riscos de ocorrência do desfecho 

entre expostos e não expostos. 

𝑅𝑅 =
𝑅𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑅𝑛ã𝑜−𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Ele é utilizado em estudos de coorte, quando primeiro selecionamos os participantes que serão 

acompanhados por um período em que serão avaliados acerca da exposição ao fator de risco e 

a ocorrência do desfecho. Assim, o risco é avaliado ao final da pesquisa dividindo a ocorrência 

do desfecho pelo total de expostos e não-expostos. 

Já nos estudos de caso-controle, os pacientes são incluídos em cada grupo (caso ou controle) a 

partir do desfecho. A avaliação ao fator de risco é realizada depois. Assim, “não se pode estimar 

a incidência do desfecho de acordo com a presença ou ausência da exposição, como é usual do 

em estudos de coorte”1. Deste modo, para estimar a associação entre exposição e desfecho 

neste tipo de estudo, utilizamos a Odds Ratio (OR), que é  

𝑂𝑅 =
𝑎𝑑

𝑏𝑐
 

Por fim, nos casos de doença rara, com incidência menor que 1%, o RR e o OR são 

aproximadamente iguais. No entanto, quanto maior a incidência, maior será a diferença entre 

as medidas, sendo o odds ratio maior que o risco relativo. Por este motivo, dizemos que o OR 

superestima o RR. 
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