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Correlation: 99,26% (r=0,992558)
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Causalidade em Saúde
Inferência Causal

Termo utilizado para descrever o processo que busca
determinar se as associações observadas são causais
ou não.

1º passo) Avaliar a qualidade metodológica do
estudo, afastando potenciais vieses

2º passo) Analisar se o efeito encontrado se
enquadra dentro dos critérios utilizados para analisar
se a relação entre exposição e desfecho é causal

Bonita et al., Epidemiologia Básica, 2 ed. 2010. Cap. 6. 



Causalidade em Saúde
Tipos de Associação

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 7. 

Associação estatística 
presente

Associação Espúria
(erros sistemáticos ou 

aleatórios)

Associação real ou 
verdadeira

Associação não-causal ou 
secundária

Associação causal

Associação causal direta Associação causal indireta

Confundimento: a 
associação é explicada 

por uma terceira 
variável

Posição socioeonômica
(var. confundimento)

Uso de telas
(var. exposição)

Obesidade 
Infantil

(var. desfecho)



Causalidade em Saúde
Tipos de Associação

• Associação causal direta
o Quando o efeito observado é resultado direto da suposta causa.

• Associação causal indireta
o Quando a relação entre a suposta causa e seu respectivo efeito é

intermediada por uma outra variável, chamada de variável intermediária ou
interveniente.

o Importante: Não misturar variável confundidora com intermediária, uma vez
que a última faz parte da sequência causal.

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 7. 

Tabagismo
(var. exposição)

Câncer de Pulmão
(var. desfecho)

Doença Periodontal
(var. exposição)

Processo Inflamatório 
Crônico

(var. intermediária)

Doença Cardiovascular
(var. desfecho)



Postulado de Henle-Koch

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 7. 

• Primeira tentativa formal para identificação das causas de uma doença:
o Primeira publicação: Friedrich Henle (1840)
o Revisão: Robert Koch (década 1880)

• Critérios para identificar microrganismos patogênicos:
o O organismo deve estar presente em todos os casos da doença;
o O organismo deve ser capaz de ser isolado e crescer em cultura pura;
o O organismo deve, quando inoculado em um animal suscetível, causar a

doença específica;
o O organismo deve, então, ser recuperado do animal e identificado.

• Limitações:
o Inadequado para muitas doenças, transmissíveis e não transmissíveis.
o Atuação conjunta de agentes causais.
o Aplicação quando a causa específica é um agente infeccioso altamente

patogênico ou um agente químico.



Critérios de Hill
• Força de associação

o Quanto maior a força de associação, maior a chance da
associação ser causal.

Obeso Não-Obeso Total Prev (%) RP

Branco 20 80 100 20%
1,33

Negro 15 75 100 15%

Obeso Não-Obeso Total Prev (%) RP

Alta renda 20 80 100 20%
2,0

Baixa renda 10 87 100 10%

Obeso Não-Obeso Total Prev (%) RP

Cons Elev. BA 20 80 100 20%

4,0
Cons Red. BA 5 95 100 5%



Critérios de Hill
• Consistência

o Repetição dos achados em diferentes estudos
o Contudo, a falta de consistência não reflete, necessariamente, a

ausência de relação causal, isso pode estar vinculado com questões
específicas da população amostrada ou inadequações metodológicas.

• Especificidade
o Quando a introdução ou a remoção de um suposto fator causal resulta

na presença ou na ausência de um evento específico, respectivamente.
o Se um fator específico está associado com apenas uma doença, a

chance deste fator ser causal aumenta.
o Se um fator específico está associado com mais de uma doença, a

chance deste fator ser causal diminui.
o Modelo adequado para infectologia, porém pouco útil para doenças

crônicas.

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 7. 



Critérios de Hill
• Temporalidade (sine qua non)

o Causa sempre precede o efeito.
o Principal limitação de estudos transversais.

➢ Porém, quando as características são imutáveis ou fáceis de serem
aferidas, essa limitação diminui seu peso no julgamento quanto o
efeito causal.

• Gradiente biológico
• Dose-resposta.

• Plausibilidade
o Explicação plausível da associação, concordando com o

conhecimento atual do objeto estudado.

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 7. 



Critérios de Hill

• Coerência
o Associação não entra em conflito com o conhecimento

vigente sobre a história natural e a biologia da doença.
o Combina aspectos da plausibilidade e da consistência.

➢ Muito importante: Coerência entre outras disciplinas científicas,
como a física e a química.

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 7. 



Critérios de Hill
• Evidência experimental

o Aspecto importante na avaliação da causalidade.
o Nem sempre eticamente adequado, especialmente, se o

experimento envolve a introdução de um fator de risco.
o Outros fatores podem influenciar o efeito da intervenção:

➢ Efeito Hawthorne (efeito de ser observado e avaliado, levando a
mudanças de comportamento)

➢ Efeito Placebo (efeito explicado por influência psicológica, diante de
tratamentos inócuos)

• Analogia
o Explicar um novo mecanismo causal para uma determinada

doença a partir de um mecanismo já bem descrito na
literatura.

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 7. 



Causalidade e Epidemiologia, Luiz &Struchiner, 2002

Modelo de Rothman



Modelo de Rothman

o Trata de efeito causal atribuído a um fator

o Ocorrência de uma doença = conjunto de causas
➢ Causas suficiente
➢ Causa componente
➢ Causa necessária

➢ Todos os eventos/condições devem preceder a doença
(temporalidade)

Causa suficiente I Causa suficiente II Causa suficiente III

Doença



Modelo de Rothman
• Quais são as implicações deste modelo para a construção de
atividades de prevenção primordial e primária?

Causalidade e Epidemiologia, Luiz &Struchiner, 2002



Modelo de Rothman
• Força dos efeitos

o Todas as causas são igualmente importantes;

o Quanto maior a proporção de casos nos quais certa causa componente
tenha participado da composição de causas suficientes, maior força será
atribuída a ela.

• Interação entre causas
o Duas ou mais causas componentes atuando na mesma causa suficiente,

porém não necessariamente de maneira simultânea
o Tempo entre exposição e desfecho + outros fatores potencializadores ao

longo da vida

o Sinergia entre duas causas componentes
➢ Não é uma associação causal indireta

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 7. 

Exposição ao 
dietilestiberol in utero

Adenocarcinoma na 
idade adulta

Uso de hormônios femininos 
durante a adolescência



Modelo de Rothman
• Proporção da doença devida a causas específicas

o Desta forma, não é possível determinar qual o % de influência para cada
causa

o Contudo, pode-se estimar o quanto da variação na ocorrência de uma
doença em uma população em relação à algum fator.

➢ Fração atribuível
➢ A somatória das frações excederão a 100%

Causa suficiente I

Conjunto mínimo de causas componentes para
gerar uma doença.

Logo, todas tem 100% de influência no
aparecimento do desfecho.

Medronho et al., Epidemiologia, 2 ed. 2009. Cap 7. 



Modelo de Rothman
• Proporção da doença devida a causas específicas

o Fração atribuível

𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑣𝑒𝑙 =
𝐼𝑛𝑐. 𝐶𝑢𝑚.𝐸𝑥𝑝.𝐴− 𝐼𝑛𝑐. 𝐶𝑢𝑚.𝐸𝑥𝑝.𝐵

𝐼𝑛𝑐. 𝐶𝑢𝑚.𝐸𝑥𝑝.𝐴
=
0,385 − 0,167

0,385
= 0,566 ou 56,6%


