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O que é Bioestatística?

• “(...) desenvolvimento e aplicação de teoria 
estatística e métodos para estudo de fenômenos da 
área de ciências da vida” (Chiang, 1985 - Biometrics).

• Mudança de perspectiva após o final da 2ª. Guerra 
Mundial: antes e depois de 1950.

• Bioestatística (studies of human health and diseases) versus Biometria (biological

sciences) versus Estatística Médica (clínica médica) (Zeger, Diggle e Liang, 2004).





As per available reports about 236 journals, 84 Conferences and
workshops are presently dedicated exclusively to biostatistics and about
537 articles are being published on the current trends in biostatistics.

In terms of research annually, USA, India, Japan, Brazil and Canada are
some of the leading countries where maximum studies related to
biostatistics are being carried out.

https://www.omicsonline.org/biostatistics-journals-conferences-list.php

List of biostatistics and related journals
• Journal of Biometrics & Biostatistics
• Journal of Biostatistics
• The International Journal of Biostatistics
• American Journal of Biostatistics
• Biometrika
• Epidemiology, Biostatistics and Public Health
• American Journal of Epidemiology

https://c/Users/sucharita-h/Desktop/omicsonline.org/biometrics-biostatistics.php
https://c/Users/sucharita-h/Desktop/omicsonline.org/biometrics-biostatistics.php


Impulsos no desenvolvimento da Bioestatística
• Desafios biomédicos e em saúde pública

(Zeger, Diggle e Liang, 2004; Uffelmann et al, 2021)

Revolução em ciência biológica desde que os mecanismos 
básicos da biologia molecular foram decifrados (Watson e 

Crick, 1953; Franklin e Gosling, 1953).

Avanços na biotecnologia: medidas de 
sequências de DNA, genes e níveis de 
expressão protéicas, estruturas de 
proteínas e suas interações são obtidas 
em laboratórios biomédicos.

Níveis de expressões de 
milhares de genes para predizer 
incidência ou progressão de 
doenças→ high-dimensional 
predictor space.

Illustration of a Manhattan plot depicting several strongly associated risk loci. 

Each dot represents a SNP, for a GWA study investigating kidney stone disease,

GWAS (Genome-wide association studies): testam

centenas de milhares de variantes genéticas em muitos
genomas para encontrar aqueles estatisticamente
significativos para um traço ou doença específica (2007).

Dados de ressonância 
magnética resultam em 
105 localizações espaciais 
no cérebro.

Exemplos:

https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_plot
https://en.wikipedia.org/wiki/Single-nucleotide_polymorphism
https://en.wikipedia.org/wiki/Kidney_stone_disease


Desafios atuais da Bioestatística

• Exemplo 1: Efeito de polimorfismos e de interações gene-ambiente do 
desenvolvimento de doenças



Exemplo 1: Estatística genética



Exemplo 1: Estatística genética



Impulsos no desenvolvimento da Bioestatística

• Desafios em saúde pública (1)

https://www.jameslindlibrary.org/medical-research-council-1948b/)

Desenvolvimento de protocolos para estudos controlados 
aleatorizados: início em 1947 – Medical Research Council
Streptomycin in Tuberculosis Trial (1948)

Sir Bradford Hill (1897-1991): 
epidemiologista e estatístico inglês.

Estudos de caso-
controle (1952)



Contribuições clássicas da Bioestatística (1)

• Estimador de Kaplan-Meier (1958)
– Como estimar a probabilidade de sobrevida em 

estudos de coorte em que existe a perda de 
acompanhamento (censura)?

– Fundamental para descrever a função de sobrevida 
em análise de sobrevivência em experimentos 
médicos.

Kaplan, E. L.; Meier, P. Nonparametric estimation 

from incomplete observations. 
J. Amer. Statist. Assn. 53:457–481, 1958.

Paul Meier (1924-2011): Bioestatístico com várias 
contribuições em ensaios clínicos, dentre as quais:
(A) Randomização em estudos clínicos: alocação 

aleatória de tratamento em medicina. 
(B) Métodos para escolha de covariáveis e discussão 
sobre paradoxo de Simpson.



Impulsos no desenvolvimento da Bioestatística

• Desafios em saúde pública (2)

https://www.bmc.org/stroke-and-cerebrovascular-center/research/framingham-study

Estudos observacionais em Epidemiologia

Framingham Study: estudo de coorte, 
observacional, de base populacional, com 
início pelo serviço de saúde pública dos EUA 
em 1948.

Objetivo: investigar prospectivamente a
epidemiologia e fatores de risco para doença
cardiovascular.

Coorte original: Recrutamento inicial (1948-50): 
5.209 participantes (2.873 mulheres/2.336 homens; 
idade entre 28-62 anos,  idade média 45 anos), 
correspondente a 2/3 da população total da cidade.

Avaliação bi-anual. Ao final de 2004, 534 
participantes (84-115 anos, idade média 90) ainda
estavam vivos.



Estudo de Framingham : Resultados Iniciais
Foco em análises descritivas



Contribuições clássicas da Bioestatística (2)

• Modelo logístico (Berkson, 1955 ; Cox, 1958)

– Modelo de regressão mais frequentemente 
utilizado para análise de respostas binárias.

• Modelo de riscos proporcionais de Cox

(Cox, 1972)

– Enorme sucesso parcialmente pelos parâmetros 
serem expressos em riscos relativos com simples 
interpretações biológicas.

Joseph Berkson (1899-1982): Médico e estatístico com 
várias contribuições, dentre as quais:
(A) Introdução do uso da função logística no lugar da 

normal.  Cunhou o termo “logit model” (1944). 
(B) Identificação de uma fonte de viés em estudos 
observacionais causado pelos efeitos da seleção, que é 
conhecido como paradoxo de Berkson.

Cox. D. The Regression Analysis of Binary Sequences. Journal of the Royal 
Statistical Society. Series B (Methodological) Vol. 20, No. 2 (1958), pp. 215-242.

Cox DR. Regression models and life-tables (with Discussion). J Royal Stat Soc B 
1972;34:182–220

Número de citações ≈ 58.478



Estudo de Framingham : Mais resultados

Uso de modelo de regressão logística



Estudo de Framingham : Mais resultados

Uso de modelo de Cox



Desafios adicionais do estudo de Framingham
• Estudo reuniu dados densos e complexos + 60 anos. Dados incluem:

https://www.bmc.org/stroke-and-cerebrovascular-center/research/framingham-study

Medidas repetidas de fatores de risco vasculares 
convencionais e novos (pressão arterial, 
tratamento anti-hipertensivo, tabagismo, 
diabetes, fibrilação atrial).

Grande quantidade de variáveis inflamatórias, 
hormonais e outros biomarcadores.

Medidas longitudinais da doença subclínica 
usando ultrassonografias carotídeas seriadas, 
ecocardiografia, tonometria arterial e TC e RM da 
estrutura cardíaca, aterosclerose arterial central 
e coronariana. 

Informações sobre dieta, atividade física, 
depressão e redes sociais.

Extensos dados neuropatológicos de mais de 100 
pessoas avaliadas com exames neurológicos, 
cognitivos e de ressonância magnética anuais antes 
da morte e com entrevista familiar retrospectiva 
após a morte.

Dados genéticos informações de polimorfismo em 
todo o genoma em 550.000 SNPs e mapeamento 
fino de mais de 50 genes candidatos de potencial 
relevância cardiovascular em mais de 9.000 pessoas 
em 3 gerações. 





Alguns desafios atuais

• Grande volume de dados 
(número de observações e de 
variáveis)

– Linkage de dados administrativos: 
algoritmos e desenhos de estudo

• Modelos teóricos complexos:

– Relações múltiplas, não lineares, 
variáveis latentes.

– Métodos de estimação que 
requerem algoritmos 
computacionalmente intensivos e 
inferência baseada em 
reamostragem.• Estruturas de dependência: 

- dados longitudinais, em 
conglomerados, dependência 
espacial, amostragens complexas.

• Inferência Causal



Exemplo 2: Modelagem com Variáveis Latentes

• Conjunto extenso de metodologias, 
conceitos e terminologias.
– Amplamente usado em psicologia, sociologia e, de 

modo crescente, em ciências biomédicas.

Representar o 
efeito de 

variáveis não 
observadas

Considerar erros 
de mensuração

Avaliar redes 
(causais) 

complexas

Definir 
subpopulações

Objetivos

Estrutura Geral

• Geralmente representados por 
meio de diagramas

(Bollen, 1989; Muthén, 2011; Rabe-Hesketh e Skrondal, 2008)



Exemplo 2: Modelagem com Variáveis Latentes

• Extensões para diferentes tipos de 
variáveis respostas e estruturas de 
dependência. Exemplos:
– Modelos de Equações Estruturais Generalizados

– Modelos de Mistura Bayesianos

– Modelos de Sobrevivência com Variáveis Latentes

2020

2021

2022



Exemplo 2: Aplicações em Saúde



Exemplo 2: Aplicações em Saúde – Salvador - BA

2017

2014



Avaliação do impacto de componentes da atenção primária 
à saúde na mortalidade infantil no Brasil.

Exemplo 2: Aplicações em Saúde – Salvador – BA (em andamento)

Relação entre padrões latentes de SM 
e a ocorrência do DM2 em mulheres

Tese Nila Galvão ISC-UFBA,  DCET/UNEB

Desafios metodológicos



Exemplo 3: Inferência Causal

• Ensaio clínico randomizado: Bradford Hill 
(1965): 
– artigo “O Ambiente e a Doença: Associação ou 

Causalidade” : relação entre cigarro e câncer de 
pulmão  - critérios de causalidade de Hill.

• Contribuições contemporâneas: 
– filósofos (Federika Russo/Ferrara-Itália),

– economistas (Michael Lechner/St Gallen-Suiça), 

– estatísticos (Peter Austin/ICES-Ontario; Bianca Stavola/UCL-UK; Donald Rubin/Harvard ) ,

– médicos (James M. Robbins/Harvard), 

– epidemiologistas (Sander Greenland/UCLA; Miguel Hernàn/Harvard), 

– engenheiros/físicos (Judea Pearl/UCLA), 

– matemáticos (Tyler VanderWeele/Harvard; Stijn Vansteelandt/Ghent-Bélgica), 

– cientista político/estatístico (Imai/Harvard). 

Multidisciplinar e em expansão “Causal inference is a 
core task of Science”  
(Hernàn, AJPH 2018).

Termo “Avaliação de Impacto” usado 
com mais frequência em algumas 
áreas (ex: Econometria).

Aumento da publicação, tanto de artigos 
metodológicos quanto de aplicações, em 
diversas áreas.

Formulação cuidadosa
das questões causais

Estabelecimento de  

restrições/condições
para dar suporte à 
interpretação causal



Exemplo 3: Modelo Causal para Nascimento Pré-Termo



(Tennant et al, IJE 2020)

Relacionando modelos teóricos com conceitos

DAG = Direct Acyclic Graph

Exemplo 3: Inferência Causal

https://pll.harvard.edu/course/causal-diagrams-draw-your-assumptions-your-conclusions?delta=2

Ferramenta 
popular para 
identificar 
confundidores



Geldsetzer P, Fawzi W. Quasi-experimental study designs series—paper 2: complementary approaches to advancing global health knowledge. 
Journal of clinical epidemiology. 2017 Sep 1;89:12-6.

Exemplo 3: Métodos Clássicos em Inferência Causal



Qual é o impacto (ou efeito causal) de um programa ou 
política pública sobre um desfecho em saúde?

Brownson RC, Baker EA, Deshpande AD, Gillespie KN. Evidence-based public health. Third ed. New York (NY): Oxford University Press; 2018

Exemplo 3: Inferência Causal em Estudos em Salvador



Exemplo 3:  Desafios  em Inferência Causal 

• Mecanismos causais complexos a serem
incorporados nas análises:

• Mediação causal
• Quantidade massiva de dados não triviais:

• Variáveis latentes
• Estruturas de dependência: desenhos em
conglomerados e/ou dados longitudinais

2020
Table S4. Robustness checks using several statistical approaches to investigate the association between BFP 

receipt and mortality. 



O futuro na (Bio)Estatística

Multidisciplinariedade Visibilidade “social”

Expansão-integração 
de metodologias 

estatísticas

Desenvolvimento de 
métodos que 

combinem 
conhecimento empírico 

e da área-específica

Disponibilização rápida 
de novos métodos: 

integração 
computacional

Equipes integradas

Conectada com resolução 
de problemas da sociedade

Lee et al, 2019



Polo promissor para desenvolvimento da 
Bioestatística:

(1) IME/UFBA: formação de Estatísticos 
(graduação e pós-graduação) 

(2) UFBA (ISC, EscNut, Esc Enf, ICS, EscMed), 
UEFS, UNEB, UFRB, FIOCRUZ/CIDACS.

(3) SENAI-CIMATEC (Pólo de biotecnologia e 

computação)

(4) Órgãos do governo (SEI, SESAB))

A
m

p
lia

çã
o Redes de colaboração

Disseminação das metodologias

Divulgação da produção científica e  
outras contribuições




