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PICOT

Todos os 
estudos 
epidemiológicos 
devem observar 
os elementos 
do acrônimo 
PICOT

População: quais as características do grupo estudado?

Intervenção: qual é o fator que está sendo estudado?

Comparador: qual é o grupo que está sendo comparado com 
aqueles que recebem intervenção?

DesfechO: quais são as características do desfecho que está em 
estudo?

Tempo: qual foi o tempo de observação dos indivíduos estudados?

É importante ressaltar que não existe um “acrônimo perfeito”



DESCRIÇÃO DOS DADOS

Descrever dados significa ordená-los de tal forma que tragam a 
informação desejada

•Gráficos
•Tabelas

As tabelas merecem atenção especial

•Tabela 2x2: duas variáveis na mesma amostra, cada variável tem duas categorias. Os 
desfechos se encontram nas colunas, os efeitos se encontram nas linhas

•Servem ao propósito de avaliar novos testes diagnósticos: comparação do novo com o 
padrão-ouro



QUESTÃO 1

Foi realizado um estudo que consistiu na revisão de histórias 
clínicas de 240 pacientes com diagnóstico de meningite 
bacteriana aguda, admitidos em hospital terciário. A taxa de 
letalidade foi de 20%. Após a análise multivariada, concluiu-se 
que rebaixamento do nível de consciência foi a única variável 
associada ao óbito durante a internação. O desenho do estudo é

a) ensaio clínico randomizado.
b) série de casos.

c) caso-controle.

d) coorte prospectivo.



DELINEAMENTO DE ESTUDOS

Estudos 
observacionais Estudos descritivos Série de casos

Relato de casos

Estudos analíticos Transversais

Coorte

Ecológicos

Caso controle

Estudos 
experimentais Ensaio clínico Randomizado

Não randomizado

Estudos de intervenção 
em comunidade



QUESTÃO 2
Tentando responder à questão “Terapia de reposição hormonal causa Câncer de Mama?”, 
encontrou-se um estudo que descreveu seus resultados da seguinte forma: 

Qual classificação mais adequada para este tipo de estudo?

a) Revisão sistemática

b) Metanálise

c) Estudo ecológico

d) Estudo observacional

ESTUDO População Risco relativo Intervalo de confiança
HERS, 2002 34/25 1,38 0,82-2,31
WEST, 2002 5/5 1,00 0,30-3,50
WHI, 2002 166/124 1,26 1,00-1,59
TOTAL 205/154 1,27 1,03-1,56



GRAU DE CONFIANÇA DA 
EVIDÊNCIA CIENTÍFICA

METANÁLISE

ENSAIO CLÍNICO

COORTE

CASO-CONTROLE

TRANSVERSAL

ESTUDOS IN VITRO



SISTEMA GRADE

■ O sistema GRADE foi desenvolvido para garantir uma adequada classificação às evidências 
científicas. 

■ Fatores para estabelecer o nível de evidência:
– Limitações metodológicas (risco de viés)8
– Inconsistência
– Evidência indireta
– Imprecisão
– Viés de publicação

■ Atualmente mais de 80 insttuições internacionais utlizam o GRADE: Organização Mundial da 
Saúde (OMS), National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) e a colaboração Cochrane, entre outros



QUESTÃO 3

Exames de ressonância magnética vem sendo propostos para diagnóstico 
da esquizofrenia em adultos. Para melhor avaliação da indicação dos 
exames de triagem nos pacientes de interesse, Dr. Claudio propõe a 
realização de um estudo epidemiológico. Qual é o melhor delineamento do 
estudo para atender os interesses da pesquisa?

a) Ensaio clínico randomizado, usando as medidas de risco absoluto

b) Estudo longitudinal prospectivo, usando as medidas de sensibilidade, 
especificidade e valor preditivo positivo

c) Estudo transversal e analítico, usando as medidas de prevalência e 
razão de prevalência

d) Estudo de coorte, usando as medidas de incidência e risco relativo



DELINEAMENTO DE 
ESTUDOS: TRANSVERSAIS

Observação direta de uma determinada quantidade de 
indivíduos, numa determinada situação

Pode ser denominado de estudo seccional, inquérito ou estudo 
de prevalência

Vantagens: reconhecer a prevalência e fatores associados a uma 
doença ou problema de saúde

Desvantagens: não são capazes de estabelecer causalidade, não 
servem para investigar doenças raras ou de baixa prevalência



DELINEAMENTO DE 
ESTUDOS: COORTE

Monitoramento de indivíduos (que possuem uma característica em comum) ao longo do 
tempo, para avaliar o surgimento de novos casos de uma doença (incidência)

•Os indivíduos do teste não devem ter a doença, no começo do estudo. Define-se quais foram os fatores que 
favoreceram o surgimento da doença

•A população estudada pode ser fixa ou variável 

Podem ser prospectivos ou retrospectivos

Vantagens: Investigar vários desfechos de modo concomitante (mortalidade, incidência, 
aspectos comportamentais, possíveis etiologias, etc), estabelecer causalidade

Desvantagens: alto custo, não identificam doenças de baixa prevalência



DELINEAMENTO DE 
ESTUDOS: ENSAIOS CLÍNICOS

Ideais para avaliar intervenções de cura, reabilitação ou evitação de mortes

São criados grupos idênticos, com relação aos fatores que possam interferir no desfecho
•Os grupos são constituídos de indivíduos alocados de maneira aleatória

Cegamento
•O observador não sabe quais indivíduos recebem a intervenção (novo tratamento), sendo assim, são incapazes de 
causarem vieses

Intervenção comunitária
•Tipo de ensaio clínico aplicado numa população, para avaliar efeitos que não podem ser randomizados



QUESTÃO 4

Buscando quantificar os efeitos colaterais do DIU, o Médico de 
Família e Comunidade desenvolveu uma pesquisa que acompanhou, 
pelo período de 1 ano, todas as mulheres da sua Unidade Básica de 
Saúde que usavam métodos anticoncepcionais. Para tanto, utilizou 
uma ficha específica do Programa de Saúde da Mulher da Unidade e 
os prontuários das pacientes. Diante do exposto, assinale a 
alternativa que apresenta o tipo de delineamento dessa pesquisa.

a) Estudo ecológico.

b) Estudo de casos e controles.

c) Estudo de coorte.

d) Estudo transversal.



DELINEAMENTO DE 
ESTUDOS: CASO-CONTROLE

Formação de dois grupos

•Caso: afetados pela doença
•Controle: pessoas sem a doença, que vem da mesma base populacional
•Os dois grupos devem ser extremamente semelhantes (vizinhos, familiares, frequentadores do mesmo 

espaço)

Compara-se, retrospectivamente, a quais fatores ambos grupos foram expostos, 
procurando causalidade que justifique a doença

Indicado para estudo de doenças raras



DELINEAMENTO DE 
ESTUDOS: ECOLÓGICOS

Avaliam ao longo do tempo, grupos de indivíduos relacionados ao mesmo espaço 
geográfico

Buscam razões que expliquem como as condições do ambiente interferem na 
doença em questão

Extremamente úteis para avaliação de políticas públicas, programas e 
intervenções

Falácia ecológica: limitação na capacidade de definir se a intervenção fez 
diferença em nível individual



QUESTÃO 5

Quando atletas de alto desempenho competem nas Olimpíadas, 
são aplicados exames e testes anti-doping, capazes de 
identificar substâncias ou métodos que aumentem o rendimento 
do atleta, criando competição desleal. Dessa forma, espera-se 
que os testes realizados tenham:

a) Baixos índices de falsos negativos

b) Baixos índices de verdadeiros positivos

c) Baixos índices de verdadeiros negativos

d) Baixos índices de falsos positivos



TABELA 2X2

Todos os testes diagnósticos e abordagens partem de uma condição, rumo a um 
resultado. A interação desses entes pode gerar 4 resultados conhecidos

•VERDADEIRO POSITIVO (a) 
•VERDADEIRO NEGATIVO (d)
•FALSO POSITIVO (b)
•FALSO NEGATIVO (c)

Para tanto, convenciona-se organiza-los numa matriz 2x2

RESULTADO DO TESTE
CONDIÇÃO AVALIADA

PESSOA DOENTE PESSOA NÃO-DOENTE TOTAL

POSITIVO a b a+b

NEGATIVO c d c+d

TOTAL a+c b+d a+b+c+d = N



QUESTÃO 6

Em um ensaio clinico dito "duplo-cego" a distribuição dos 
indivíduos aos grupos experimental e de controle é desconhecida 
por:

a) Observado e observador. 

b) Observado e analista de dados. 

c) Observador e analista de dados. 

d) Observador e pesquisador principal. 



VIÉS

Erros na produção do estudo epidemiológico

Viés de seleção
•Erros provenientes da falta de similaridade entre os grupos estudados

Viés de observação
•Erros no diagnóstico definido a partir dos resultados

Viés de memória
•Erros na metodologia de coleta de dados



QUESTÃO 7

Foi realizado um estudo para avaliar a associação entre a fibromialgia em 
mulheres de idade fértil e o uso de contraceptivos orais. O estudo identificou 
20% de pacientes com fibromialgia no grupo de usuárias de contraceptivos 
orais e 7% no grupo de não usuárias. Assinale a alternativa que representa a 
conclusão correta para este estudo:

a) O contraceptivo oral é um fator de risco para o desenvolvimento da 
fibromialgia

b) O contraceptivo oral reduziu em 65% a prevalência de fibromialgia

c) Não se pode concluir se o contraceptivo oral é um fator de risco para 
fibromialgia com esse desenho de estudo

d) Não se pode concluir se o contraceptivo oral é um fator de risco para 
fibromialgia porque não são apresentadas as células internas da tabela 
2x2



CONFUNDIMENTO

Ocorre quando há dois fatores de exposição associados ao 
mesmo desfecho

O efeito é a confusão sobre qual dos fatores causou o 
desfecho observado

Podem ser corrigidos com correções nos cálculos 
estatísticos



QUESTÃO 8

Um bom teste de rastreamento, para reduzir o número de 
pessoas com resultados falso-positivos que necessitem posterior 
investigação, deve ter 

a) Alta acurácia 

b) Alta sensibilidade 

c) Alta especificidade 

d) Alto valor preditivo negativo



PERFORMANCE DOS TESTES 
DIAGNÓSTICOS

A capacidade de um teste definir se um indivíduo tem uma doença 
depende de dois componentes básicos:

•Sensibilidade: probabilidade de um teste identificar uma pessoa doente no grupo 
avaliado. Verdadeiro positivo

𝑎𝑎
(𝑎𝑎 + 𝑐𝑐)

•Especificidade: probabilidade de um teste identificar quem não está doente no 
grupo avaliado. Verdadeiro negativo

𝑑𝑑
(𝑏𝑏 + 𝑑𝑑)



PERFORMANCE DOS TESTES 
DIAGNÓTICOS

ACURÁCIA: probabilidade do teste fornecer 
resultados corretos, ou seja, ser positivo 
nos doentes e negativo nos não doentes

(𝑎𝑎 + 𝑑𝑑)
(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 + 𝑐𝑐 + 𝑑𝑑) =

𝑎𝑎 + 𝑑𝑑
𝑁𝑁



PERFORMANCE DOS TESTES 
DIAGNÓSTICOS

Pode-se calcular a probabilidade dos resultados de um teste, 
a partir do total de positivos e de negativos

•VALOR PREDITIVO POSITIVO: chance de um individuo estar doente 
quando o seu resultado é positivo (verdadeiro positivo)

𝑎𝑎
(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)

•VALOR PREDITIVO NEGATIVO: chance de um indivíduo não estar doente 
quando o seu resultado é negativo (verdadeiro negativo)

𝑑𝑑
(𝑐𝑐 + 𝑑𝑑)



PERFORMANCE DOS TESTES 
DIAGNÓTICOS

RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA: razão entre a probabilidade de um resultado 
numa pessoa com a doença e numa pessoa sem a doença. Pode ser RV 

positivo ou RV negativo

• 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟

=
𝑎𝑎

𝑎𝑎+𝑐𝑐
𝑏𝑏

𝑏𝑏+𝑑𝑑

= 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑛𝑛𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
1−𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

• 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑛𝑛𝑝𝑝𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟

=

𝑐𝑐
𝑎𝑎+𝑐𝑐
𝑑𝑑

𝑝𝑝+𝑝𝑝
= 1−𝑟𝑟𝑝𝑝𝑛𝑛𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝



PRINCIPAIS MEDIDAS EM 
EPIDEMIOLOGIA

•Razões
•Taxas
•Proporções
•Prevalência
•Incidência

Medidas de 
frequência

•Risco relativo
•Odds ratio
•Razão de prevalências

Medidas de 
associação

•Redução do risco absoluto
•Risco atribuível 

proporcional
•Redução relativa do risco
•Número necessário para 

tratar
•Número necessário para 

causar dano

Medidas de 
impacto



QUESTÃO 9

Foi realizado estudo caso-controle em pacientes com diabetes 
tipo 2, com objetivo de investigar a associação da doença com a 
presença de obesidade na infância. Observou-se que dentre os 
950 diabéticos, 60 foram obesos na infância. Dos 900 não 
diabéticos, 40 foram obesos na infância. A associação entre 
diabetes e obesidade na infância pode ser estimada nesse 
estudo através da razão de:
a) Prevalência = 1.42

b) Riscos = 1.18

c) Taxas = 1.22

d) Chances = 1.45



QUESTÃO 10

Um estudo caso-controle foi conduzido para avaliar a associação 
entre o uso de álcool para fins de limpeza doméstica e 
ocorrência de queimaduras graves em idosos. Essa informação 
foi relatada por 47 dos 112 casos e por 51 dos 170 idosos do 
grupo-controle. Qual é a medida de associação estimada no 
estudo?

a) Risco relativo: 1,35

b) Razão de chances (odds ratio): 0,47

c) Razão de chances (odds ratio): 1,68

d) Razão de prevalência:  1,39



QUESTÃO 11

Um estudo avaliou a correlação entre frequência de cefaleia 
migranosa na família e histórico de acidente vascular cerebral (AVC)  
em adultos. Foram estudados 450 adultos com histórico familiar de 
migrânea e histórico pessoal de AVC e 430 com histórico familiar de 
migrânea e sem histórico pessoal de AVC. Nesse estudo, 200 
indivíduos com migrânea na família apresentaram AVC, enquanto 
210 indivíduos sem migrânea na família não tiveram AVC. Qual é a 
medida de associação adequada para descrever a relação entre 
histórico pessoal de AVC e histórico familiar de migrânea?
a) Risco relativo
b) Razão de prevalência
c) Razão de chances
d) Risco atribuível



MEDIDAS DE IMPACTO DE 
ASSOCIAÇÃO

TIPO DE ESTUDO ASSOCIAÇÃO IMPACTO

ENSAIO CLÍNICO RR
RA/RAR OU RRR e NNT OU NND

COORTE RR

CASO-CONTROLE OR

TRANSVERSAL OR OU RP

RR, risco relativo; OR, odds ratio; RP, razão de prevalência; RA, risco atribuível; RAR, redução absoluta do risco; RRR, redução 
relativa do risco; NNT, número necessário para tratar; NND, número necessário para causar dano.

As medidas de impacto representam o quanto um evento é capaz de causar um desfecho



PREVALÊNCIA

Representa o número de indivíduos 
afetados na população total

PREVALÊNCIA = INCIDÊNCIA x 
DURAÇÃO MÉDIA DA DOENÇA



RISCO RELATIVO

Representa a probabilidade de um evento ocorrer entre o grupo exposto e não exposto

𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑎𝑎

𝑎𝑎 + 𝑏𝑏
𝑐𝑐

𝑐𝑐 + 𝑑𝑑
=
𝑎𝑎(𝑐𝑐 + 𝑑𝑑)
𝑐𝑐(𝑎𝑎 + 𝑏𝑏)

•RR > 1: o evento é fator de risco para o desfecho
•RR < 1: o evento é fator protetor para o desfecho
•RR = 1: o evento não interfere no desfecho



QUESTÃO 12
Analise a tabela e responda as 
questões abaixo

a) Qual é o Risco de piora dos sintomas 
no grupo tratado?;

b) Qual é o Risco de piora no grupo 
controle (placebo)?;

c) Qual é o Risco relativo entre os 
grupos?;

d) Qual é a Redução de risco relativo?

a) 37/416 = 0,089 ou 8,9%.
b) 70/212 = 0,33 ou 33%.
c) 0,089/0,33 = 0,27 ou 27%
d) Redução de risco relativo (RRR) ou eficácia: (1 - 0,27) x 100 = 73%. Essa eficácia diz 
respeito a redução relativa do risco com a intervenção



RAZÃO DE CHANCES (ODDS 
RATIO)

É a razão entre a probabilidade do evento ocorrer nos grupos de estudo

OR =
𝑎𝑎𝑑𝑑
𝑏𝑏𝑐𝑐

•OR > 1: existe associação entre o evento e a probabilidade dos desfechos
•OR < 1: a ocorrência do evento tem um efeito protetor do desfecho no grupo de teste
•OR = 1: não existe associação entre o evento e a probabilidade dos desfechos



MEDIDAS DE IMPACTO

■ Risco atribuível (RA) ou Redução Absoluta de Risco (RAR): 
representa o quanto o desfecho seria menor se o evento que 
é um fator de risco fosse retirado

– 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑 −
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑑𝑑𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑛𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑝𝑝

𝑝𝑝+𝑝𝑝
− 𝑒𝑒

𝑒𝑒+𝑝𝑝



ODDS RATIO E RISCO 
RELATIVO

𝑂𝑂𝑅𝑅 ≈ 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑒𝑒𝐼𝐼𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 �𝐷𝐷𝑒𝑒𝑑𝑑𝐷𝐷𝑒𝑒𝑐𝑐𝐷𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝐼𝐼𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎𝑑𝑑𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒𝑃𝑃𝑎𝑎𝑃𝑃𝐼𝐼𝐼𝑐𝑐𝐼𝐼𝑎𝑎 < 10%



QUESTÃO 13

Na literatura médica atual, a estimativa do Número Necessário para 
Tratar (NNT) tem recebido ênfase crescente como forma de avaliar 
os efeitos de uma intervenção médica. Assinale a alternativa correta 
sobre o tema
a) Quanto mais alto o valor do NNT, maior a correlação do fator de 

risco com a doença
b) O NNT é muito útil para avaliar diferentes condutas diante de 

uma patologia, esclarecendo qual delas traria mais malefícios
c) O NNT próximo de 1 representa boa capacidade de resolução do 

problema se utilizado o tratamento estudado
d) O NNT é muito utilizado nos ensaios clínicos randomizados, a fim 

de estabelecer relação de causa e consequência



NÚMERO NECESSÁRIO PARA 
TRATAR (NNT)

Representa o número de pessoas que precisam receber a 
intervenção, até que uma delas apresente benefício na redução 
do fator de risco

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
1

𝑎𝑎
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 −

𝑐𝑐
𝑐𝑐 + 𝑑𝑑



NÚMERO NECESSÁRIO PARA 
CAUSAR DANO (NND)

Representa o número de pessoas que devem receber a intervenção, até 
que uma delas desenvolva o desfecho

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 =
1

𝑎𝑎
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 −

𝑐𝑐
𝑐𝑐 + 𝑑𝑑

NND = 1/[(a/(a + b) – (c/(c + d))]
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