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QUAL A RELAÇÃO ENTRE OBJETIVOS ESPECÍFICOS E VARIÁVEIS E QUE TIPOS DE
VARIÁVEIS É QUE PODEM SER OPERACIONALIZADAS NUMA INVESTIGAÇÃO DE SAÚDE?
Vejamos agora que variáveis terão de ser observadas para se
poder analisar os seguintes objetivos:
i) Comparar a eficácia do novo tratamento versus a eficácia
do placebo.
ii) Comparar a segurança do novo tratamento versus a
segurança do tratamento standard.
iii) Comparar a incidência da doença entre os “expostos a um
dado factor de risco” e os “não expostos ao mesmo factor de
risco”.
iv) Comparar a taxa de recidiva entre um grupo que faz o tratamento A e um grupo que não faz qualquer tratamento.
v) Comparar casos com controles, relativamente à exposição
prévia a factores de risco.
vi) Determinar a taxa de prevalência da doença, a nível
nacional.
vii) Determinar a taxa de incidência anual dos acidentes de
trânsito num período de 5 anos.
No caso do objetivo i) para se poder comparar a eficácia do
novo tratamento versus a eficácia do placebo, necessariamente
terão de se observar os doentes numa variável “grupo de
tratamento” composta pelas categorias “novo tratamento” e
“placebo”. Para além desta variável, terão de se observar os
doentes relativamente à variável eficácia, que pode ser
composta, por exemplo, pelas categorias “eficaz” e “não
eficaz”.
Relativamente ao objetivo ii), que pretende comparar a segurança
do novo tratamento versus a segurança do tratamento standard,
terá de existir na investigação uma variável que traduza o grupo
de tratamento, composto pelas categorias: “novo tratamento” e
“tratamento standard”. Para além desta variável terão também de
ser definidas as variáveis que avaliam a segurança. Por exemplo,
a segurança pode- ria ser caracterizada pelos acontecimentos
adversos, e consequen- temente, teria de ser planeada uma
variável relativa à presença de acontecimentos adversos. Esta
variável poderia ser composta pelas categorias: “ocorreu pelo
menos um acontecimento adverso” e a categoria complementar
“não ocorreu nenhum evento adverso”.
Observando o objetivo iii), que pretende comparar a incidência

da doença entre os “expostos a um dado factor de risco” e os “não
ex- postos ao mesmo factor de risco”, seremos obrigados a planear
uma variável que traduza a doença em estudo, composta pelas
categorias “incidente” e “não incidente”. Deste modo, ter-se-á a
possibilidade de se poder observar um novo caso de doença no
período de tempo estabelecido para o estudo. Para além desta
variável, terá de ser planeada uma variável para cada factor de
risco de interesse, com as categorias “exposto” e “não exposto”.
Se pretendermos comparar a taxa de recidiva entre o grupo que faz
o tratamento A e o grupo que não faz qualquer tipo de tratamento,
como descrito no objetivo iv) então, terá de ser planeada uma
va- riável “recidiva” com as categorias “presente” e “ausente”. Por
outro lado, terá de ser contemplada no estudo a variável “grupo
de tra- tamento”, composta pela categoria “tratamento A” e pela
categoria que representa o facto do doente não receber qualquer
tratamento.
Se o estudo for tipo caso-controle como o do objetivo v) que
preten- de comparar casos com controlos relativamente à
exposição prévia a factores de risco, então, terá de ser planeada
uma variável “caso de doença” composta pelas categorias “caso”
e “ controlo” e uma outra variável, para cada factor de risco de
interesse, com as categorias “exposto” e “não exposto”.
Note-se que os objetivos acima descritos envolvem sempre
análises de associação de variáveis duas a duas, o que acontece
frequentemente na prática de investigação em saúde. No entanto,
um objetivo de estudo pode perfeitamente envolver uma única
variável, tal como acontece no objetivo vi), em que se pretende
determinar a taxa de prevalência da doença a nível nacional, ou
no objetivo vii), que visa determinar a taxa de incidência anual
dos acidentes de trânsito num período de 5 anos. Tanto num caso
como no outro, para determinar a prevalên- cia ou a incidência é
necessário ser planeada a variável que traduz o acontecimento de
saúde - doença ou acidente - com as categorias “prevalente” e
“não prevalente” ou as categorias “incidente” e “não incidente”,
consoante o estudo seja de prevalência ou de incidência. Note-se
no entanto que, na generalidade da investigação em saúde, tanto
num estudo de prevalência como num estudo de incidência os
indivíduos que irão compor o estudo serão “doentes” e “não

doentes” (ou “acidentados” e “não acidentados”). Desta
forma, é perfeitamente esperado que um estudo
de
prevalência inclua “prevalentes” e “não prevalentes”, assim
como, um estudo de incidência inclua “incidentes” e “não
incidentes” no final do período de seguimento.
Muitas das variáveis planeadas e operacionalizadas numa
investigação de saúde são classificadas como variáveis
categóricas ou categoriais, como por exemplo, as variáveis
“doença”, “grupo de tratamento”, “factor de risco”, “sexo”,
“etnia”, “grupo sanguíneo”, “gravidade do acontecimento
adverso”, “avaliação do clínico sobre o estado de saúde do
doente”, a “exposição” a factores de risco com as categorias
“expos- to” e “não exposto”, entre outras. Estas variáveis são
sempre variáveis qualitativas e consequentemente não
numéricas, ou seja, as suas cateorias representam qualidades
dos indivíduos e não quantidades. As variáveis categoriais
podem ainda ser classi ficadas em variáveis nominais, sem
qualquer relação de ordem entre as suas categorias, ou
ordinais, com relação de ordem entre as categorias.
Por exemplo, variáveis como a “doença”, o “sexo” e o “grupo

sanguíneo” serão variáveis adverso” com nominais, enquanto
que, a variável “gravidade do acontecimento as categorias
“leve”, “moderado” e “grave” é nitidamente ordinal. A
variável “avaliação do clínico sobre o estado de saúde do
doente”, composta pelas categorias: “muito bom”, “bom”,
“razoável”, “fraco” e “péssimo” será naturalmente uma
variável ordinal.
Para além das variáveis categoriais, também são utilizadas
variáveis numéricas na investigação em saúde. Temos como
exemplo, as variáveis: “idade”, “peso”, “estatura”, “índice
de massa corporal”, “número de anos exposto ao tabaco”,
“anos de escolaridade completos”, “número de
hospitalizações”, “dias de internamento”, “pressão arterial
sistólica”, “pressão arterial diastólica”, “colesterol”, “escore
de satisfação com o tratamento”, entre tantas outras. Ficando
assim esclarecida a relação entre os objetivos de um estudo
e as variáveis a serem planeadas e operacionalizadas, surge
agora a questão de como operacionalizar as variáveis do
estudo. O próximo número do Gauss vai responder a esta
questão, ou seja,

RAMIFICAÇÃO DE OBJETIVOS EM VARIÁVEIS A INVESTIGAR
OBJETIVO

CATEGORIAS

Grupo de tratamento

Tratamento / Placebo

Variável eficácia

Eficaz / Não eficaz

Grupo de tratamento

Tratamento / Placebo

Variável segurança

Con EA / Sem EA (EA - Eventos Adversos)

Episódio de doença

Incidente / Não incidente

Factor de risco

Exposto / Não exposto

Grupo de tratamento

Tratamento / Sem tratamento

Recidiva

Presente / Ausente

Caso de doença

Caso / Controlo

Factor de risco

Exposto / Não exposto

Determinar prevalência

Presença da doença no
momento da avaliação

Prevalente / Não prevalente

Determinar incidência

Aparecimento da doença num
período de 5 anos

Incidente / Não incidente

Comparar eficácia
Comparar segurança

OBJETIVOS DO ESTUDO

VARIÁVEIS

Comparar incidência
Comparar taxa de
recidiva
Comparar casos e
controlos

Na próxima carta, o Gauss vai responder à questão:

O QUE É UM PLANO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE VARIÁVEIS E
QUAL A SUA IMPORTÂNCIA NUMA INVESTIGAÇÃO DE SAÚDE?
E, já agora, não se esqueçam que o Gauss também está disponível para responder a perguntas
que poderão ser colocadas através do e-mail da Eurotrials. Até breve!
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