
TEMA 4. MESURES DE FREQÜÈNCIA 
 

PREVALENÇA  
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.  

                                 

            
 

 

 És una proporció. Per tant, no té dimensions i oscil·la 0 y 1, o s’expressa como a percentatge (%).  

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

 En la prevalença influeix la velocitat d’aparició de el event i la seva durada. Per tant, és poc útil en la investigació 
causal i en mesures terapèutiques.  

TIPUS  

PUNTUAL O MOMENTÀNIA DE PERÍODE O DE LAPSE 
Normalment la població al denominador que  es tria, és 
la de la meitat del període escollit 

 
                               

                  
 

 
                               

                                       
 

 

Ex: A dia d’avui hi han 6 pacients (5%) amb nafres a 
domicili 

Ex: Durant el darrer any hem tingut 45 pacients amb 
nafres. 

 
Prevalença = Incidència · Durada (temps) 

 

•Malalties cròniques  
•Prolongació de la vida en malalties sense curació  
•Augment de casos nous (incidència)  
•Immigració de casos  
•Emigració de persones sanes  
•Immigració de persones susceptibles  
•Millora de procediments diagnòstiques  

•Menor durada malaltia 
•Elevada tassa de letalitat de la malaltia 
•Disminució de casos nous 
•Immigració de persones sanes 
•Emigració de casos 
•Augment de la taxa de curació dels casos 
•Millora dels fàrmacs 

 
UTILITAT DE LA 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.  

 
Ex: en una mostra de 270 habitants aleatòriament seleccionada d’una població de 65 i més anys es va objectivà que 
111 presentaven obesitat (IMC:30). En aquest cas, la prevalença d’obesitat en el grup d’edat i en aquesta població 
seria del: període  

   
   

   
                 

 
Ex: l'any 1988 van ser diagnosticats , en una determinada comunitat, 328 casos de SIDA. La població de la comunitat 
l'1/01/1988 era de 3 Milions persones, entre les quals hi havia 322 diagnosticades de SIDA en anys anteriors. El 
32/12/1988 la població havia augmentat i 3,5 milions. 
 

                     
   

         
        

 

              
       

                   
 

        

 
 
 



INCIDÈNCIA 
 Quantifica la dinàmica d'ocurrència d’un determinat fenomen 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 prèviament 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 

 Incidència Acumulada (IA): 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 període concret. 
 

                      

                                    
 

 

 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. Unitats: nous casos per persones any de seguiment. 

 
                      

                                  
 

 
 
INCIDÈNCIA ACUMULADA  
La IA assumeix 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.  
 
Ex: Durant un període de 6 anys es va seguí a 431 barons entre 40 i 59 anys sans, amb colesterol sèric normal i TA 
normal, per a detectar la presència de cardiopatia isquèmica, registrant-se al final del període l0 casos de cardiopatia 
isquèmica. La IA en aquest cas seria: 

    
  

   
                          

 
DENSITAT D’INCIDÈNCIA  
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 període 
d’incubació molt llarg, per lo que haurien de dividir-se els períodes en subperíodes). 

 La taxa d’incidència entre els casos que completen o no el seguiment ha de ser similar. En cas contrari s’obtindria un 
resultat esbiaixat. (ex: els abandons ocorren perquè estan han desenvolupat la malaltia i deixen de vindre al 
seguiment).  

 El denominador és adequat a la història de la malaltia (població susceptible).  

 Concepte de PERSONES TEMPS.   
 
Ex: en un estudi de seguiment durant 20 anys de tractament hormonal en 8 dones post menopàusiques s’observà que 
es presentaren 3 casos de malaltia coronària. La IA seria de 3/8 = 0,375 -> 37,5% durant els 20 anys de seguiment. 
Però, el temps de seguiments no es el mateix per a totes les pacients. En total s’obtenen 84 persones-any 
d’observació. La taxa de incidència (DI) resultà per tant ser igual a:  
 

    
 

  
                

 

La DI de malaltia coronària en 
aquesta població és de 3,6 nous 
casos per cada 100 persones-
any de seguiment. 



Temps -1 

Temps -1 

Ex: El percentatge de curacions va ser igual en els 2 grups 6/6 = 100%. Tot i això, el temps transcorregut des de l’inici 
del tractament fins a la curació no va ser el mateix, les persones que es trobaven sotmeses al tractament B van tardar 
més temps en curar que els que estaven sotmesos al tractament A. 
 

 
 
A: nº de curats en el període = 6 (NUMERADOR). Suma períodes temps = 1 + 3 + 1 + 3 + 2 + 4 = 14 (DENOMINADOR). 
 

          
 

  
                     

 
B: nº de curats en el període = 6 (NUMERADOR). Suma períodes temps = 2 + 5 + 4 +6 + 4 + 6 = 27 (DENOMINADOR). 
 

          
 

  
                    

 
DENSISTAT DE INCIDÈNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UTILITAT DE LA INCIDÈNCIA  

 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.  

 La ID s’utilitza en: malalties cròniques, malalties agudes que no desenvolupen immunitat, malalties agudes que 
desenvolupen immunitat.  

 

CARACTERÍSTIQUES PREVALENÇA INCIDÈNCIA ACUMULADA DENSITAT DE INCIDÈNCIA 

Mesuren Fracció de malalts Probabilitat de posar-se malalt  Velocitat del succés  

Numerador Cassos antics i nous Casos nous Casos nous 

Denominador Persones estudiades Sans al inici Persona – Temps 

Unitats Ninguna Ninguna Persona –Temps  

Disseny Transversal Cohorts experiment Cohorts experiment 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


