
 BASE CONCEPTUAL EN EPIDEMIOLOGIA!!
Estudi de la malatia, no es tracta amb malalts, epidemiolegs son els contables de les malalties.!!
CONCEPTES!
• Etimiologia: epi/demo/logos: tracta sobre el poble, estudiem al voltant de les malalties 

( anteriorment epidemies) !
- Mètode de raonament lògic aplicable a la pràctica diària dels professionals i a la investigació 

en ciències de la salut!
- En els inicis estudi d'épidemies --> ciència que estudia els fenòmens de masses!

• Estudi de la i els determinants de la prevalença de la malaltia en humans!

• Inicis: !
- Peste negra/ peste bubonica 1347 - 1352!
- Conquesta del nou mon : en 25 anys mor prop del 1/3 de la població indigina!
- 1796 Edward Jenner realitza 1ª innoculació de la vacuna contra la verola.!!

FRANCASTRO:!
• Va donar nom al “mal francés” denominantla Sífilis. (s. XIX)!
• Establir una de las primeres teoríes sobre les diferents formes de transmissió de les infeccions!!
THOMAS SYDENHAM!
• Es considerava que les emanacions de gasos que sortien d’aigües estancades, dels cossos i 

sang putrefactes, etc es transportaven per l’aire, i contaminaven altres aigües, provocant la 
transmissió de malalties i epidèmies.!

• En el seu epitafi es llegeix: "Medicus in omne aevum nobilis". No va ser un erudit ni un 
escriptor fecund, sinó tan sols un metge pràctic.!!

JOHN GRAUNT !
• Va descriure relació de naixements per sexe, va detectar una especial mortalitat infantil, va 

relacionar causes de defunció a estacions de l’any, a malalties cròniques o agudes, va establir 
diferencies entre la mortalitat urbana i rural.!!!

EVOLUCIÓ HISTORICA !!
• Orígens en l’antiguitat, on es parlava de la influència dels factors ambientals.!
• L’estudi de les malalties com a fenòmens de les poblacions es quasi tant antic com 

l’escriptura.!
• A la medicina Xinesa existeix evidència d’un enfoc epidemiològic preventiu al 2.650 a.C es 

pública:  On es parla de la verola i la seva prevenció  Els hebreus inclouen en la llei 
Mosaica, el Levítc: primer còdig d’higiene al 1.500 a.C.!

• !
- Papir de Ebers (2.000 a.C).!
- Deesa Sekmeth i les mòmies (1.500 a.C).!
- Llibres sagrats: 1.224 a.C plaga amb el faraó Mineptah. I primeres accions preventives  

Filòsofs grecs com Homer relaten procesos de malalties col•lectives (430 a.C).!
• !
• La primera referència pròpiament mèdica es troba en Hipócrates (460-332 a.C.),que va 

utilitzar les expressions epidèmic i endèmic per referir-se als patiments segon fossin o no 
propis d’un determinat lloc. Parlava de la influencia de factors ambientals que afectava a 
l’aparició de malalties ( Aires, aigües i llocs).



JAMES LIND!
• Metge escocès (1716-1795). Porta a terme el que podríem considerar com el primer assaig 

clínic.!!
WILLIAM FARR!
• Corba o Campana de Farr (1868). Tota epidèmia de manera natural té un començament, un 

pic d'altitud que constitueix la seva moda , i un procés de declinació fins a la seva possible 
desaparició.!!

JOHN SNOW!
• Metge anglès (1813-1858), es considera el pare de la epidemiologia moderna. Va trencar amb 

la Teoria Miasmàtica de la malaltia (gran defensora Florence Nightingle), i va establir les bases 
per a la teoria microbiana.!!

EVOLUCIÓ HISTÓICA I TENDENCIES !!
S. XX, dos aspectes importants:!
•  Canvi de patró de moltes malalties: !

- Industrialització (malalties per exposició a tòxics, irritants, ...) ,!
- Nous estils de vida (obesitat, estres, depressions, infarts..., )!
- Els derivats de l’augment de l’esperança de vida (malalties cròniques, dependències, 

demències...).!
- Tot i l’avenç en material de diagnòstic i tractament seguim patint malalties de tipus infecciós 

(sífilis, rubèola, varicel·les,..), apareixen noves malalties (VIH. grip aviar), etc....!
- Canvies provocats per la globalització, transmissions ràpides de malalt ies 

transoceàniques,.......!
•  Desenvolupament científic i tecnològic!!!



DIFERENTS DEFINICIONS DE EPIDEMIOLOGIA!
• Estudi de la disribució de la malatia en l'home i dels factors que determine la seva frequencia!
• Any 2000: La epideomologia es un raonament i un metode de treball cientific objectiu, 

proposat en medicina i en latres ciencies de la salut aplicat a la descripció dels fenòmens de 
salut, a l’explicació de la seva etiologia i a la investigació dels mètodes d’intervenció mes 
eficaços! !

!
FENOMENS DE MASSES!

• EPIDEMIA: fenomenn de masses on apareixen en un nombre de casos superior a l'esperat en 
un espai i temps determinat. Aquest fenomen esta limitat en el temps i l'espai!

! !
• PANDEMIA: Fenomen de mase ses produeix en una propagacio de la malatia per una 

extensió geografica amplia durarant un temps determinat. És un fenòmens limitat en el temps 
però il·limitat en l’espai!!

• ENDEMIA: Fenomen de masses caracteritzat per la prolongació en el temps de una malatia 
en una zona determinada. Fenomen il·limitat en el temps però limitat en l’espai.!

• Prevalença i incidència estables.!!!!!!!!!

ENFOC CLINIC ENFOC EPIDEMIOLOGIC

OBJECTE D'ESTUDI Individu Comunitat

DADES Anamnesi/exploració/ proves 
complementaries

Estadisitques/ SIS / Enquestes de 
salut

DIAGNISTIC DE SALUT 
COMUNITARIA

Malaltia concreta Diagnostic de salut

TRACTAMENT Mèdic o quirúrgic Programa de salut

AVALUACIÓ Control evolució Analisí impacte intervenció

TEMPS ESPAI

EPIDEMIA LIMITAT LIMITAT

PANDEMIA LIMTAT IL.LIMITAT

ENDEMIA ILIMITAT LIMITAT 



!
APLICACIONS DE L'EPIDEMIOLOGIA!!

DIAGNÒSTIC DE SALUT COMUNITARIA (DSC)!
• és determinar la clase i magnitud dels problemes de salut que afecten a una població 

concreta. Cal definir:!
- Variables: - biològiques!
- Socials!
- Ambientals!
- Indicadors de morbi-mortalita!!

CONEIXER LA HISTÓRIA NATURAL I SOCIAL DE 
LES MALATIES!
• Avui en dia això es limita al procés subclínic, a 

processos on es desconeix el tractament adequat 
i en situacions on no es disposa de recursos 
suficients.!

• 2 periòdes:!
- Prepatogènic: (persones sanes amb factors 

de risc, modificables com els habits de vida o 
no modificables com sexe, edat, antecedents 
familiars).!

- Patogènic: que a la vegada compren dos 
períodes (presimptomàtic i clínic). El resultat 
final serà curació, cronicitat o mort. 



APLICACIÓ DE NOVES TECONOLOGIES!
• Els estudis epidemiològics ens permeten confirmar que certs símptomes i signes no tenen 

antecedent en la literatura revisada.!
- La Febre de Lassa (1969).!
- La Malaltia del legionari (1976).!
- L’HIV (1983).!!

PLANIFICAR I AVALUAR INTERVENCIONS !
• Intervenció és un concepte ampli: des d’una terapèutica farmacològica, un procediment 

diagnòstic, activitats de promoció i prevenció.!
• Tota intervenció ha de ser avaluada abans de ser aplicada a la població en general (vacunes, 

fàrmacs, campanyes de prevenció, opertura d’un hospital....) . !!!
CLASSIFICACIÓ EPIDEMIOLOGIA!!

EPIDEMIOLOGIA DESCRIPTIVA: Estudia la freqüència i distribució dels problemes de salut 
entre la població en funció de les característiques de les persones, la distribució geogràfica i 
l’evolució en el temps. Son informatius!!
ANALÍTICA O EXPLICATIVA: Investiga les causes dels problemes de salut a la població; en 
concret, el paper dels factors que poden incidir a la salut.!
• Relació causa-efecte!!
EXPERIMENTAL O AVALUATIVA: Estudia els resultats de les actuacions sanitàries a les 
poblacions. Tant els analitics com els experimentals tenen en comú la relació causa-efecte!

LES ETAPES DEL MÈTODE EPIDEMIOLOGIC!!!
• Les etapes del mètode epidemiològic segueixen un ordre preestablert per assegurar la validesa 
dels estudis.!!
1. Etapa d’Observació: pot ser de recollida directa o indirecta (més comú). En aquesta 1ª etapa, 

la epidemiologia vol conèixer la realitat però no la modifica. Es un nivell descriptiu.!
2. Tractament de les dades: ordenació o agrupació en base a les seves característiques. Es 

depuren les dades (verificar la informació) i s’analitzen.!



3. .Elaboració d'hipòtesis: el més important. Es fan en base als paradigmes imperants. Es el 
nivell analític!

4. Experimentació de la hipòtesis: vol verificar la validesa de la hipòtesis, mitjançant una 
estratègia definida (disseny d’investigació)!

5.  Conclusió: on s’accepta o refusa la hipòtesis plantejada. Emissió de l’informe. !
6.  Amb la nova evidència es generen noves línies d’investigació. !

!!



MESURES DELS FENÒMENS EPIDEMIOLÒGICS!!
PERQUE VOLEM CONTAR?!

• Quantifiquem ( donem un valor númeric) al que previament hem definit com a variables!
• La finalitat de mesura, en epidemiologia es comparar les diferents variables d'un fenomen.!
• Per mesurar hem de definir prèviament quina és la normalitat i l'anormalitat!
• La quantificació i la mesura de la malaltia o d'altres variables, seran elements fonamentals per 

formular i comprovar hipòtesis.!
• Ens permet comparar les freqüencies de malaltia entre diferents poblacions, amb o sense 

exposició!
• Ho fem a treves de xifres absolutes i relatives!!
MESURES AMB XIFRES ABSOLUTES / RELATIVES!

VALORS ABSOLUTS:!
• Valors absoluts son els mes senzills!

- Els numeros per si sol no diu res, smpre esn donara una idea de magnitud o tendencia 
depenen amb que ho comparis!

• Recompte de tots els casoso amb una determinada caracteristica !
- Ex: nº de morts per càncer de pulmó!
- nº total de visites domiciliaries!
- nº de pacients amb control de constants, amb educació sanitaria!

• Son útils per calcular càrregues de treball, planificació de l'activitat sanitària, ja que ens donen 
el volum d'activitat a realitzar. !

• Serveixen per la gestió!
• Els numeros absoluts també son útils durant els brots epidemics ja que donen idea de 

magnitud del problema o de la tendencia.!
• No obstant tene un problema d'utilitat; doncs no ajuden a determinar la importancia del 

problema !
- Tamany població / periode de temps!!

VALORS RELATIUS !
• Valors relatius: la mesura obtinguda es relacions 

amb el total de la població estudiada ( mostra). Es 
més fàcil quan s'expressa en cassos per 10n 
persones!

• En el numerador tenim el numero de casos i en 
denominador una altre xifra que ens permet 
compara. Comparar situacions en lloc i espais i 
temps determinats!

• Ex : nº de dones en relaccio a la població total.!!
RAÓ!
• Cuocient entre 2 números ( a i b ), expressa la 

relacció entre dos valors --> A no inclos en B!
- Ex: 10 visites domiciliaries en 1 dia. Les fan 2 infermeres!
- ra = a/b --> 10 /2 = 5 visites per infermeres !
- rb = b/a--> 2/10 = 0,2 infermera per visita!!

PROPORCIÓ !
• Cuocient on el numerador esta inclós en el denominador. Per tant el valor de 0 a 1.!

-  Ex: 10 visites domiciliaries i 86 visites totals al CAP!
-  p: 10/86 = 0,116 visites --> % = 11,6% de les visites es fan a domicili.!!!



TAXA!
•  Incormpora el concepte temps a una proporció. Per tant, ens indica a quina velocitat es 

produeixen els canvis d'una situació clínica a una altre.!
-  Ex: nafres curades en 1 any a domicili!
- taxa = 15 x 1 any/ 100 x 1 any = taxa de curació 0,15 o 15% anual!

!
FONTS DE VARIABILITAT!

• Les fonts de variabilitat poden explicar variacions en la mesura!
1. Fenomen biologics poden variar en periodes de temps ( FA,Ta,Pes), per ritmes 

circadians, creixament..Estrategia per reduir la variació repetint la mesura varies vegades i 
utilitzar la mitja!

2. Les tècniques, procediments o metodes de mesurar: per evitar la variabilitat es 
recomanra estandaritzar els procediments i seleccionar instruments poc variables!

3. Observador: diferencies intraobservador ( ansament, poca experiencia..) o 
interobservador (criteris de classificació diferents, interpertació..)Per neutralitzar-lo 
entrernament similar a tots els investigadors.!!

FIABILITAT !
• Indica el grau d'estabilitat dels resultats!
• Capacitat del procediment d'obtenir els mateixos resultats si repetim la mesura o observació 

en les mateixes condicions!
• Implica : estabilitat, poca variabilitat, poca disperció en l'obtenció de valors, precisió!
• És una condició prèvia a la validesa!

- Ex: tensió: Un infermer mesura varies vegades la TA en un pacient i s'obté resultats 
similars --> fiable!

• S'accocia a l'error aleatori!!
VALIDES!
• És el grau en que el procediment, l'instrument o tècnica medeix alló que diem que estem 

mesurant!
• Implica exactitud, verdader valor d'una variable!
• Previament hem de definir molt clarament que volem mesurar!!



- interna: grau d'exactitud i correcció de la mesura de l'estudi. Si el tensiometre esta mal 
calibrat --> no valia!

- Externa: indica el grauen que els resulatats son generalitzats a altres grups o 
situacions.Només els estudis al atzar amb una mostra representativa aleatoria asseguren la 
validesa externa.!

- s'accocia a l'error sistematic!!!
ERRORS EN LA MEDICIÓ!

ERRORS ALEATORIS!
• Són errors degut a l'atzar!
• L'estadistica permet quantificar-los!
• No te significació epidemiologica. Epidemiologicament passen desapercebuts, no 

individualment!
• Es deuen a treballar amb mostres ( error de mostreig) !
• Es poden minimitzar o neutralitzar augmentat el tamany de la mostra d'estudi!
• També es deuen a diferencies en la medició ( error de medició) ja que cap medicció es 

exacte. Aquest tipus es pot reduir elaborant protocols i fent mesures curoses. Els 
observadors han de coneixer les eines de mesura i els possibles errors que poden sorgir.!

• A mejor tamany de mostra, menor error aleatori.!!
ERRORS SISTEMATICS!
• Segons - biaxos!
• Errors que segueixen una mateixa tendencia, es repeteixen.!
• Es possible evitar-los amb un disseny epidemiologic adecuat!
• Aquest errors porten a interpretar de forma erronea la relació causa efecte, per tant l'estudi no 

tindria validesa interna.!!
TIPUS D'ERRORA SISTEMÀTICS!

• Selecció de mostra: selecionar mostres a estudi per conveniencia(proximitat) o durant 
seguiment!

• Informació/mediació: !
- Entrevistador: pot induir les respostes. Tecniques de cec.!
- Memoria de l'entrevistat!
- Deteció o classificació: medicions o instruments poc sensibles. Impressions en la recollida 

de dades. INstruments diferents en cada centre participant!
- Meterologies diagnostiques diferents.!

• A major tamany de mostra, igual error sistematic.!!



!
FACTOR DE CONFUSIÓ!
• Situacions en que la medició de l'efecte ( cancer de pancrees) en relacció a un factor de 

risc( consum de café), s'altera o confon per l'associació d'aquest factor a un altre de risc (edat) 
qur també influeixen en el desenvolupament de l'efecte ( cancer de pancrees)!

• Quan existeix un altre factor associat tant a la malatia com a l'exposició de l'estudi. L'edat i 
laclasse social son sovint factors de confusió!

• Per controlar el factor de confusió s'utilitzen diferents metodes:!
- En el disseny de l'estudi:!

1. Assignació aleatoria: En dissenys experimentals. Els factors de confusió es 
distribueixen igualment entre el grup control i el d'intervenció.--> tamany suficient 
grans!

2. Restricció: limitació a l'estudi a persones amb determinades caracteristiques. 
Exemple lilitar als no fumadors l'estudi de l'efecte del cafe en la cadiopatia !

3. Emparellament:  Els participans es seleccionen de manera que els potencials 
factors de confusió es trobin distribuits de forma similar en els dos grups.!

- En l'etapa d'analisi:!
4. Estratificació :  analitzar l'efecte en estratificacions segons el factor de confusió 

( per trams d'edat, quantitat de cigarretes,..) !
5. Model estadisitic!

!!!!!!!!!



TEMA 4: MESURES DE FREQÜENCIA!
COM ES DE FREQÜENT UN EVENTO? MALALTIA, MORT...!
! Trobem la prevalença  i la  incidencia!!
PREVALENÇA!

• Proporció d’individus d’un grup o una població que presenten una característica o event 
determinat en un moment o en un període determinat!

- Casos(malatia) en temps i lloc determinat / mostra total!!
TIPUS!

• Puntual o momentània: total casos en un temps i espai / població o mostra!
• De període o de lapse:  total casos en temps i espai ( els que ja tenim + nous) / (Mitja pob 

inici i final) !!
- És una proporció. Per tant, no té 

dimensions i oscil·la 0 y 1, o 
s’expresa como a percentatge (%).!

- És un indicador estàtic, que es 
refereix a un moment temporal.!

- Inconvenient:En la prevalença influeix 
la velocidat d’aparició de l’event i la 
seva durada. Per tant, és poc útil en 
la investigació causal i en mesures 
terapeútiques.!

- Es a dir no veus la velocitat d'aparició 
de l'event i la durada, per tant es poc util en la intervenció casual.!!!

• Prevalença = incidencia x durada (temps)!
- Depen de: casos/nºmorts/durada?!
- Aug incidencia = aug prevalença!

UTILITAT PREVALENÇA!
• Situacions en que no es pot mesurar la incidència.!
• Malalties degeneratives no letals (artritis reumatoïde)!
• Ens permet realitzar investigació i vigilància epidemiològica.!
• És una eina de planificació sanitària per què marca les tendències de les malalties i permet 

estimar els recursos que s’han de desplegar. 



!
INCIDENCIA!
• Quantifica la dinàmica d'ocurrència d’un determinat fenòmen en una població.!
• Número de casos nous d’una malaltia en la població o mostra susceptible de patir-la, definida en 

un temps i espais determinats.!
• Es pot presentar com proporció absoluta o relativa (%)!
•  Proporció d'individus sans que al llarg d’un període de temps emmalalteixen!
• Hem de definir previament el problema de salut, la població d’estudi (risc) i el temps d’estudi:!

•A l’inici totes les persones han d’estar lliures de l’efecte!
•És imprescindible fixar el temps d’observació!
•Necessitat de seguiment continu i complert de la mostra!
•Les persones han de ser susceptibles de l’efecte!!

TIPUS!
INCIDENCIA ACUMULADA !
• In. Acumulada: casos nous en període temps/població a risc. Estima el risc de contraure la 

malaltia en un període de temps. Del denominador s’han d’excloure tots els individus no 
susceptibles o vulnerables (malalts a l’inici de l’estudi, amb immunitat prèvia,...) !

• Unitats: % nous casos durant un periode 
concret)!
- nº casos nous -periode / població 

de risc a l'inici de l'estudi!
• La IA asumeix que la població sencera a 

risc al principi de l’estudi ha estat seguida 
durant tot el període, però la realitat ens 
diu que:!

- Els subjectes entren en l’estudi en 
diferents moments del temps.!

- El seguiment dels subjectes 
objectes d’estudi no és uniforme.!

-  Alguns subjectes abandonen 
l’estudi i només proporcionen un 
seguiment limitat en un període de 
temps més curt.!!!



TAXA O DENSITAT D'INCIDENCIA!
• Taxa o densitat d’incidència: (TI o DI): Cada 

persona es considera exposada a risc durant el 
període en que està sotmesa a estudi i està 
lliure de la malaltia!

• DI com a mesura de freqüència d’una malaltia 
està subjecta a les següents condicions:!
- El risc de contraure la malaltia és constant 

durant tot el període de seguiment. (ex: 
malalties amb periode d’incubació molt llarg, 
per lo que haurien de dividir-se els periodes 
en subperiodes)!

- La taxa d’incidència entre els casos que 
completen o no el seguimient ha de ser 
similar. En cas contrari s’obtindría un 
resultat esbiaxat. (ex: els abandonos 
ocurreixen perque estàn han desenvolupat 
la malaltia i deixen de vindre al seguiment)!

- El denominador és adecuat a la història de 
la malaltia (població susceptible).!

UNITAT DE LA INCIDENCIA!
• Es calcula en estudis prospectius i de cohorts!
• És útil per investigar causes de malalties i avaluar mesures preventives.!
• La IA s’utilitza en períodes curts, amb pocs canvis en el grup observat i en malalties de 

latència curt, ex: grip.!
• La DI en malalties cròniques o amb període 

de latència perllongat ,ex:SIDA!!!
DENSITAT D'INCIDENCIA !

• Nº casos nous-periode / suma total 
temps -persona de risc!

• Malalties corniques!
• Malaies agudes que no desenvolupen 

inmmunitat!
• Malat ies que si que desenvolupen 

inmmunitat 



!!



MESURES D'ASSOCIACIÓ I D'IMPACTCTE!!
CLASSIFICACIÓ DELS DISSENYS D'INVESTIGACIÓ!
• Segons manipulació de la variable d'estudi:!

• Sense manipulació: estudis observacionals --> NO EXPEIMENTALS!
- Sense hipotesis --> Estudis descriptius!
- Amb hipotesis --> Estudis analítics !

• Amb manipulació:  estudis d'intervenció --> EXPERIMENTALS!!
• Segons la existencia de seguiment!

• Longitudinales!
• Transversals!!

• Segons el sentit:!
• Prospectius: l'efecte suxeeix despres de l'inici del estudi!
• Retrospectius: l'efecte es produeix quan s'inicia l'estudi!!

TIPUS D'ESTUDI SEGONS EL DISSENY!
• Estudi transversal o cross-sectional!
• Estudi de cohortes!
• Estudi de casos i control!
• Experimentals !!

ESTUDIS LONGITUDINALS!
PROSPECTIUS:!

• Partim d'una població exposada a una sèrie de factors de risc, i pretenem estudiar els efectes 
que aquests ocasionen.-->  COHORTS!

• (D'una exposició a un factor ---> hi ha una evolució)!!
RETROSPRECTIUS:!

• Partim d'un succés o malaltia i pretenem esbrinar que causes o que factors de risc que han 
ocorregut en el passat, per desencadenar. CAS -CONTROL!!!!

CONCEPTE DE RISC!
• El risc indica la probabilitat de patir una determinada malaltia!
• En epidemiologia de malalties infeccioses també es coneix com a taxa d’atac; percentatge de 

persones que poden patir una malaltia en un grup.!!
MESURES D'ASSOCIACIÓ!

• Risc Relatiu!
• Risc Atribuïble!
• Fracció Atribuïble!
• Odds Ratio!
• NNT!
• IC!!
RISC RELATIU!
• El risc relatiu pot definir-se com la probabilitat de que l’efecte (malaltia) aparegui en persones 

exposades comparat amb la probabilitat de que l’efecte aparegui en persones no exposades.!
• Basat en el concepte de probabilitats!
• Estima el risc d’emmalaltir dels subjectes exposats respecte als no exposats.!

LONGITUDINALS



•  El RR ens indica (mesura d’associació) quantes vegades és més probable la malaltia en un 
grup respecte a l’altre. Mesura la força d’associació, emprant la incidència acumulada com a 
mesura de risc.!

• Força d’associació i relació causal!!
CALCUL!

!!!!!
RISC ATRIBUÏBLE!
• Indica l'excés de risc o el risc addicional d’emmalaltir en els exposats. Quina part de la malaltia 

es deu al factor d’exposició?!
• Quantitat o proporció d’incidència de la malaltia que pot atribuir-se a una exposició específica.!
• El RA es calcula per les persones exposades.!
• El Risc Atribuïble Poblacional és el mateix però estimat en la població total i no només en la 

població exposada.!
• Importància en Salut Publica ja que representa l'excés de casos associats a un factor 

d’exposició que podrien ésser evitats si eliminéssim el factor de risc.!
• Indica el potencial de prevenció si eliminéssim el factor!!



FRACCIÓ ATRIBUÏBLE!
• Quina proporció del risc en les persones exposades es deu a l’exposició???!
• Indica la proporció de la incidència (casos) total en el grup d' exposats que es atribuïble al 

factor de risc.!
• La FA determina la proporció especifica que s’eliminaria si no existís l’exposició. Quina 

proporció del risc en les persones exposades es deu a l’exposició?!
• FA: RAE / IA en exposats  



ODDS RATIO!
• L’associació d’una exposició i una malaltia es mesura amb el càlcul de la raó de probabilitats 

(OODS RATIO), que constitueix una estimació puntual de la influència d’una determinada 
exposició en el passat que ha tingut en la malaltia actual.!

• Es parteix de la hipòtesis que la freqüència de malaltia és major en les persones exposades.!
• Basat en el concepte de possibilitat !
• OR és un quocient entre les probabilitats d’exposició entre els malalts (raó:casos exposats/

casos no exposats) i les probabilitats d’exposició entre els sans (raó: sans exposats/sans no 
exposats)!

• Estimem la freqüència de l’exposició entre els casos i els controls i així obtenim una estimació 
de l’augment de probabilitat de tenir la malaltia 
si s’està o no exposat!

• La Odds Ratio la podem traduir com raó 
d'avantatge.!

• Es un quocient de probabilitats relatives.!
- Si =1 l’exposició no influència!
- Si >1 associació positiva, factor de risc!
- Si <1 exposició protectora!

• Condicions:!
- S’utilitza per malalties rares (IA < 2%)!
- La selecció de participants (sans i malalts 

ha d’estar lliure de biaixos) NO permeten el 
càlcul directe del risc relatiu (es una relació 
entre incidències), ja que a l’inici de l’estudi 
ja tenim els sans o malalts.!!!!!!!!


