
ESTATÍSTICA

É a ciência que fornece os princípios e métodos para coleta, organização, 

resumo, análise e interpretação de dados

CONCEITO

Como pesquisadores testam a eficiência de novas drogas?

Como será o comportamento de alguma característica daqui a um 

determinado tempo?

BIOESTATÍSTICA

Estatística aplicada às ciências da vida

avaliar a comparação de pessoas fumantes e não fumantes em relação aos batimentos 

cardíacos  



 2000 a.C.

- Registros com fornecimento de dados demográficos (nascimentos,

óbitos) e econômicos (terras, impostos) relativos ao Estado;

Originou-se do latim Status

 Século XVI

- Surgiu as primeiras tabelas e os primeiros números relativos,

associados a fatos sociais;

 Século XVII

- Desenvolvimento da teoria das probabilidades;

UM POUCO DE HISTÓRIA



 Século XVIII

- Adquiriu feições verdadeiramente científicas relacionando a

Estatística com as demais ciências;

ORIGEM DA ESTATÍSTICA

Deixou de ser uma simples catalogação de dados numéricos 

coletivos para se tornar o estudo de como chegar a conclusões 

sobre o todo (população), partindo de observações de partes 

desse todo (amostra). 



PORQUE ESTUDAR BIOESTATÍSTICA?

 Para avaliar a literatura;

 Para aplicar os resultados dos estudos aos cuidados de pacientes;

 Para interpretar estatísticas vitais;

 Para entender problemas epidemiológicos;

 Para interpretar informações sobre drogas e equipamentos;

 Para usar técnicas diagnósticas;

 Para ficar informado;

 Para avaliar as Diretrizes (Guidelines);

 Para participar ou dirigir projetos de investigação



FASES DO MÉTODO ESTATÍSTICO

 Coleta de Dados;

 Apuração dos Dados;

Análise dos resultados.

No estudo de um problema envolvendo métodos estatísticos, deve-

se planejar a experiência que nos vai permitir recolher os dados, de

modo que, posteriormente, possa extrair o máximo de informação

relevante para o problema em estudo, ou seja, para a população

de onde os dados provêm.

EXEMPLO:



FASES DO MÉTODO ESTATÍSTICO

Se pretendemos estudar o sucesso escolar dos alunos do curso da

área da saúde, será natural ir consultar as notas destes alunos no final

do ano. A partir daí poderá facilmente ser obtida a porcentagem de

aprovações.

Se, no entanto, pretendermos aprofundar um pouco mais este

assunto, nomeadamente saber se o sucesso é análogo para

mulheres e homens ou para as diferentes disciplinas, deverá

recolher-se não só a informação respeitante ao aluno ter passado ou

não, mas também para cada um o sexo e o agrupamento

disciplinar:



POPULAÇÃO E AMOSTRA

População: é o conjunto de unidades 

que apresentam em comum 

determinadas características sobre o 

qual desejamos obter informações

Amostra: é todo 

subconjunto de unidades 

retiradas de uma população 

para obter a informação 

desejada

A distinção entre os dados realmente coletados (amostra) e a vasta quantidade de dados que 

poderiam ser observados (população) é a chave para o bom entendimento da Estatística

N n



APLICAÇÕES

...mas nem sempre é possível levantar todos os dados

- Pode ter uma população com dimensão infinita (universo não delimitado)

Exemplo: Pontos de uma reta; peixes no mar

- Pode o estudo da população ser muito dispendioso

Exemplo: Sondagens exaustivas de todos os eleitores, sobre determinado 

candidato; peso ao nascer de todos os nascidos vivos no Brasil

- Impossibilidade física de examinar toda a população

Exemplo: Uma empresa que fabrica fósforos e queira testar a qualidade do 

produto que fabrica não pode acender todos os fósforos que fabricou



POPULAÇÃO E AMOSTRA

A amostra deve ser tão 

representativa quanto 

possível da população que se 

pretende estudar, uma vez 

que vai ser a partir do estudo 

da amostra, que vamos tirar 

conclusões para a população



POPULAÇÃO E AMOSTRA



POPULAÇÃO E AMOSTRA





VAMOS PRATICAR

Para avaliar a eficácia de uma campanha de vacinação 

em crianças com idade entre 1 e 2 anos, 192 mães com 

filhos nesta idade foram pesquisadas sobre a última vez 

que vacinaram seus filhos.

População: Todas as mães de crianças com idade 

entre 1 e 2 anos

Amostra: 192 mães entrevistadas na pesquisa.



VAMOS PRATICAR

Para verificar a audiência de um programa do canal 32,

alguns telespectadores foram entrevistados com relação ao

canal em que estavam sintonizados no horário do programa

População: Todas as pessoas que estavam assistindo 

TV na hora em que o programa foi transmitido.

Amostra: Os telespectadores entrevistados na 

pesquisa.



VAMOS PRATICAR

A fim de avaliar a intenção de voto para a eleição

presidencial de 2010 no Brasil, 4.205 eleitores foram

entrevistados em todas as unidades da federação.

População: Todos os eleitores votantes no Brasil.

Amostra: 4.205 eleitores selecionados para pesquisa 

em todas as unidades da Federação.



VAMOS PRATICAR

População: conjunto de todos os doentes que o 

medicamento pretende estudar 

Amostra: conjunto dos 20 doentes selecionados

Pretende-se estudar o efeito de um novo medicamento para

curar determinada doença. É selecionado um grupo de 20

doentes, administrando-se o novo medicamento a 10 desses

doentes escolhidos ao acaso e o medicamento habitual aos

restantes



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

É preciso definir alguns critérios que serão usados para

selecionar as unidades que comporão essa amostra.

Para cada critério tem-se um tipo de amostra:

I. amostra aleatória, casual, ou probabilística;

II. amostra semiprobabilística;

III. amostra não-probabilística ou de conveniência.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

I. Amostra aleatória, casual, ou probabilística

A amostra aleatória ou probabilística é constituída por n

unidades retiradas ao acaso da população

toda unidade da população tem 

probabilidade conhecida de pertencer à 

amostra



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

Conhecer minha população Cada unidade estar 

identificada por nome ou 

números



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

I. Amostra aleatória, casual, ou probabilística

a. SIMPLES

Sorteio da população constituída por unidades homogêneas

A amostra é selecionada ao acaso dentre os elementos da

população amostral.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

Procedimentos “com

reposição”: quando o indivíduo

pode aparecer mais de uma

vez na amostra.

Procedimento “sem reposição”:

cada indivíduo aparece uma única

vez na amostra.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

Como realizar o sorteio?

i) geração de números aleatórios, pelo computador;

ii) tabela de números aleatórios;

iii) globos com bolinhas numeradas;

iv) qualquer outra forma aleatória de escolha que

preserve a propriedade de que cada unidade amostral

tenha a mesma chance de ser selecionada.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

EXEMPLO:



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

I. Amostra aleatória, casual, ou probabilística

b. ESTRATIFICADA

É usada quando a população é constituída por unidades

heterogêneas (quando as características observadas variam

muito de um indivíduo para outro).



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

Consiste:

Na divisão de uma população em grupos (estratos) segundo

alguma(s) característica(s) conhecida(s).

Em cada um desses estratos é selecionado uma amostra



VAMOS PRATICAR

Vamos retirar uma amostra de 10% para uma pesquisa de 

estatura de 200 alunos do nosso curso

a) Numerar os alunos de 01 a 200.

a) Escrever os números, de 01 a 200, em pedaços de papel, colocando-

os dentro de uma urna. Mexemos a urna para misturar bem os

papéis

c) Retirar 20 pedaços de papel, um a um, formando a amostra da

população



VAMOS PRATICAR

Considerando o exemplo anterior (usado na amostragem

aleatória), digamos que dos 200 alunos, 120 sejam homens e

80 sejam mulheres, vamos obter uma amostra de 10% da

população, utilizando a amostragem proporcional estratificada,

portanto

SEXO POPULAÇÃO % Amostra

Masculino 120 12

Feminino 80 8

TOTAL 200 20



VAMOS PRATICAR

Para selecionar os elementos da população para formar a

amostra, podemos executar os seguintes passos:

1º) Numerar os estudantes de 1 a 200, sendo os alunos

numerados de 1 a 120 e as alunas, de 121 a 200;

2º) Escrever os números de 1 a 120 em pedaços de papel e

colocá-los em uma urna A;

3º) Escrever os números de 121 a 200 em pedaços de papel e

colocá-los em uma urna B;

4º) Retirar 12 pedaços de papel, um a um, da urna A, e 8 da

urna B, formando a amostra da população



VAMOS PRATICAR

Considerando o exemplo anterior (usado na amostragem

aleatória), digamos que dos 200 alunos, 120 sejam homens e

80 sejam mulheres, vamos obter uma amostra de 10% da

população, utilizando a amostragem proporcional estratificada,

portanto

SEXO POPULAÇÃO % Amostra

Masculino 120 12 12

Feminino 80 8 8

TOTAL 200 20 20



VAMOS PRATICAR

Existem diversas maneiras de classificar as pessoas. Cada classificação tem um propósito

diferente. Uma das classificações úteis para questões de Marketing por exemplo é a

classificação em classes sociais. Analisando os diferentes critérios propostos para

classificação empregados atualmente no Brasil, podemos generalizar as seguintes

categorias:

1. Classe A: inclui as famílias com renda mensal igual ou maior que R$ 14.400,00.

2. Classe B: inclui as famílias com renda mensal entre R$ 7.100,00 e R$ 14.399,00.

3. Classe C: inclui as famílias com renda mensal entre R$ 2.600,00 e R$ 7.099,00.

4. Classe D: inclui as famílias com renda mensal igual ou menor que R$ 2.599,00.

Suponha que uma determinada população em estudo distribui-se nesses estratos, de

acordo com as quantidades a seguir:

Classe A: 60

Classe B: 90

Classe C: 120

Classe D: 480

Se temos a possibilidade de retirar no total 100 unidades amostrais para analisar o

comportamento de consumo dessa população, quantas unidades amostrais devem ser

retiradas de cada classe? Considere que o processo de amostragem deve ser estratificado



VAMOS PRATICAR

SOLUÇÃO

Total da população

60 + 90 + 120 + 480 = 750 indivíduos.

Como nossa amostra terá 100 indivíduos,

100/750 = 0,13.

O fator 0,13 será multiplicado pelas quantidades de elementos de cada 

classe.

Classe A: 60. 0,13 = 8 unidades amostrais

Classe B: 90. 0,13 = 12 unidades amostrais

Classe C: 120. 0,13 = 16 unidades amostrais

Classe D: 480. 0,13 = 64 unidades amostrais



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

II. Amostra semiprobabilística

constituída por n unidades retiradas da população por

procedimento parcialmente aleatório.

a. Amostra sistemática

b. Amostra por conglomerados

c. Amostra por quotas



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

a. AMOSTRA SISTEMÁTICA

constituída por n unidades retiradas da população

segundo um sistema preestabelecido

O método mais usado é a formação de progressões

aritméticas de razão k,

sendo k = N : n

onde N é o número de elementos da população e n é a

quantidade de elementos da amostra.

O primeiro elemento da P.A fica determinado por sorteio.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

a. AMOSTRA SISTEMÁTICA

Exemplo:
Num consultório médico, os clientes estão cadastrados em fichas

numeradas de 1 a 500. Compor uma amostragem sistemática

com 10 elementos, começando pela ficha número 12.

Solução:

Razão da P.A:

k = 500 : 10 = 50.

Amostra: Clientes números: 12, 62, 112, 162, 212, 262, 312, 362,

412, 462.



VAMOS PRATICAR



VAMOS PRATICAR

Imagine que tenha 600 alunos na faculdade e queremos selecionar

apenas 100 alunos para participação de um concurso (n) como compor

uma amostra sistemática?

Razão da P.A:

k = 600 : 100 = 6.

Isso significa que teremos que escolher 1 sujeito para a amostra em 

cada grupo de 6 sujeitos da população, ou seja, de 6 e 6 sujeitos 

escolhemos um.

Suponha que o número escolhido é o 4, isso quer dizer que 

selecionaríamos um sujeito de 6 em 6, começando no 4º sujeito da lista

4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64, 70, 76, 82, 88, 94, 100, 106, 

112, 118, 124, 130, 136, 142, 148, …)



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

b. AMOSTRA POR CONGLOMERADOS

constituída por n unidades tomadas de alguns

conglomerados (conjunto de unidades que estão

agrupadas, qualquer que seja a razão).

Asilo é um conglomerado de idosos

Um serviço militar é um conglomerado de adultos 

jovens saudáveis

Uma faculdade é um conglomerado de adultos jovens 

com nível médio de escolaridade

Quarteirões

Edifícios



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

b. AMOSTRA POR CONGLOMERADOS

Procedimento de execução desta técnica:

1º) Divide-se a população em conglomerados;

2º) Seleciona uma amostra aleatória simples dos

conglomerados existentes;

3º) Realiza o estudo sobre todos os elementos do

conglomerado selecionado.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

b. AMOSTRA POR CONGLOMERADOS

Exemplo:

Imagine que um dentista quer levantar dados sobre a

necessidade de aparelho ortodôntico em crianças de 12

anos. Ele pode sortear três escolas de primeiro grau

(conglomerados) e examinar todas as crianças com 12 anos

dessas escolas.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?



VAMOS PRATICAR

Estudar a população de uma cidade, dispondo apenas do mapa dos 

quarteirões da cidade. Neste caso, não temos a relação dos moradores 

da cidade, restando o uso dos subgrupos heterogêneos 

(conglomerados). Para realizar o estudo estatístico sobre a cidade, 

quais procedimentos devemos realizar:

1º) Numerar os quarteirões de 1 a n;

2º) Escrever os números de 1 a n em pedaços de papel e

colocá-los em uma urna;

3º) Retirar um pedaço de papel da urna e realizar o estudo sobre

os elementos do conglomerado selecionado.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

c. AMOSTRA POR QUOTAS

constituída por n unidades retiradas da população segundo quotas

estabelecidas de acordo com a distribuição desses elementos na

população

Segmentação

Dividimos a população do estudo em grupos de forma exaustiva (todos

os indivíduos estão em um grupo) mutuamente exclusivos (um indivíduo

só pode estar em um único grupo), semelhante à divisão em camadas

usadas na amostragem estratificada.

É feita através de alguma variável sóciodemográfica (sexo, idade, classe

social ou região)



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

c. AMOSTRA POR QUOTAS

Exemplo

se nós definirmos segmentos por sexo numa população em

que há 60% das mulheres e 40% homens e queremos obter

uma amostra de 1.000 pessoas, definimos uma meta de

600 mulheres e 400 homens.

Estes objetivos são conhecidos como quotas.

Neste exemplo, teríamos uma quota de gênero de

600 mulheres e 400 homens.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

c. AMOSTRA POR QUOTAS

Na amostragem por quotas é permitido que a seleção de 

indivíduos NÃO SEJA ALEATÓRIA, ou seja, os indivíduos 

podem ser selecionados por conveniência



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

Exemplo:

Um estudo no qual nós definimos uma quota de 100

pessoas com menos de 25 anos e 100 pessoas com idades

entre 25 anos ou mais, caso não conseguimos atingir 100%

da quota prometida, poderíamos sair nas ruas e abordar

pessoas, entrevistando aquelas que cumprem as idades

restantes para fechar a quota referente a nossa meta.

Grande vantagem é ser relativamente barata. 

É muito usada em levantamentos de opinião e pesquisas de mercado. 



VAMOS PRATICAR

Será realizado uma pesquisa sobre os trabalhos das mulheres na

atualidade. Descobrem-se as proporções dessas características na

população, como 47% de homens e 53% de mulheres. Se tenho um n =

50 qual será a quota para entrevistar essas mulheres.

Se n = 50

Tenho 23 homens e 27 mulheres



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

III. Amostra não-aleatória (de conveniência) ou não-

probabilística

é constituída por n unidades reunidas em uma amostra

simplesmente porque o pesquisador tem fácil acesso a

essas unidades (amostra da população acessível)

Representa uma maior facilidade operacional e baixo custo, 

porém tem como consequência a incapacidade de fazer 

afirmações gerais com rigor estatístico sobre a população.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

As amostras de conveniência não 

invalidam a pesquisa, mas precisam ser 

muito bem descritas porque representam 

apenas a população de indivíduos 

semelhantes àqueles incluídos na amostra

Exemplo:

uma enfermeira que usar os dados de um hospital para estimar a probabilidade

de morte por desidratação poderá generalizar seus achados apenas para

pacientes internados por desidratação.



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

III. Amostra não-aleatória (de conveniência) ou não-

probabilística



COMO SE OBTÉM UMA AMOSTRA?

III. Amostra não-aleatória (de conveniência) ou não-

probabilística

Exemplo:

Suponhamos que você quer saber a opinião de estudantes

universitários chilenos sobre política.

Para realizar uma amostra probabilística, seria necessário ter acesso

a todos os estudantes universitários chilenos, selecionar um grupo

aleatório e realizar a pesquisa.

Para realizar uma amostra por conveniência, poderíamos abordar três

universidades próximas, simplesmente porque representam o local onde

a população da pesquisa "reside" e perguntar a alguns estudantes do

período matutino que concordam em participar.



RESUMINDO...

Amostra aleatória

Amostra simples Amostra 
estratificada

Amostra 
semiprobabilística

Amostra 
sistemática

Amostra por 
conglomerados

Amostra por 
quotas

Amostra não 
aleatória



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

POPULAÇÃO AMOSTRA

VALORES OBTIDOS

DA AMOSTRA 

VALORES OBTIDOS 

DA POPULAÇÃO



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Parâmetro

É uma característica numérica estabelecida para toda uma

população (valor singular que caracteriza a população).

Exemplo: A média da altura de alunos de uma certa turma é

1,72 cm.

Estimativa

É uma característica numérica estabelecida para uma

amostra (valor aproximado do parâmetro, sendo obtido a

partir de medidas na amostra).



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Quando você ouve no noticiário que, de acordo com a pesquisa de

determinado instituto, 44% dos brasileiros aprovam determinada atitude

do Presidente da República, você foi apresentado a uma ESTATÍSTICA

As pessoas que compuseram a amostra (provavelmente

1.500 ou 2.000) pensam da atitude em questão.

É um indicador ou uma estimativa do parâmetro

correspondente a porcentagem da população brasileira

que aprovou a atitude.



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

COM QUANTAS UNIDADES SE COMPÕE UMA AMOSTRA? 

Do ponto de vista do estatístico, as amostras devem ser GRANDES

para dar maior confiança às conclusões obtidas.

A "qualidade" de uma estimativa depende, em muito, do 

número de unidades que compõe a amostra (tamanho 

da amostra). 



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Como se determina o tamanho da amostra? 

Na prática

Determinado mais por considerações reais ou imaginárias a respeito do

custo de cada unidade amostrada do que por técnicas estatísticas

(orçamento curto X pesquisa ambiciosa)

veja o que se faz na sua área (consultando

a literatura) mas verifique também o que

seu orçamento permite fazer



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Como se determina o tamanho da amostra? 

Estatisticamente

Determinado por alguns critérios (fórmulas de cálculo)

Para essa disciplina será 

apresentada apenas uma 

equação que dará ideia do 

problema 



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Como se determina o tamanho da amostra? 

Imagine que um antropólogo está estudando os habitantes de uma ilha

isolada e que, entre outras coisas, quer determinar a porcentagem de

pessoas dessa ilha com sangue tipo O.

Quantas pessoas (tamanho da amostra) devem ser examinadas?



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Como se determina o tamanho da amostra? 

1ª QUESTÃO

qual é a margem de erro que o antropólogo admite em seus resultados?

 Vamos imaginar que ele diz ficar satisfeito com uma margem de erro

de ± 5%, isto é, se 43% das pessoas da amostra tiverem sangue tipo

O.

A verdadeira porcentagem de pessoas com sangue tipo O na ilha 

deverá estar entre 38 e 48, ou seja, no intervalo 43% (± 5%). 



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Como se determina o tamanho da amostra? 

2ª QUESTÃO

como estará trabalhando com uma só amostra, existe a chance de ele,

por azar, tomar uma amostra pouco representativa. O antropólogo então

concorda em admitir a probabilidade de uma amostra errada em cada

20

Isto significa que ele terá probabilidade (19/20)=0,95 de obter a

verdadeira porcentagem de sangue tipo O dentro do intervalo calculado.

Temos então o nível de confiança: 95%.

Z = 1,65 = 90% 

Z = 1,96  = 95% 

Z = 2,0 = 95.5% 

Z = 2,57 = 99%
margem de erro e o termo adicionado e subtraído do 

estimador para formar um intervalo de confiança



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Como se determina o tamanho da amostra? 

3ª QUESTÃO

qual o valor que o antropólogo espera para a porcentagem de pessoas

com sangue tipo O na ilha.

 Ele diz que, com base no que sabe de outras populações, é razoável

esperar que essa porcentagem esteja entre 30% e 60%.

Admitiremos, por simplicidade, que essa porcentagem seja 50%



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Como se determina o tamanho da amostra?

z (valor dado em tabela e associado ao nível de confiança) = 1,96~2

p (porcentagem de pessoas com sangue tipo O na ilha)

d (margem de erro em porcentagem)



ESTATÍSTICAS E PARÂMETROS

Como se determina o tamanho da amostra?

Então o tamanho da amostra deve ser de 400 pessoas



A QUESTÃO DA REPRESENTATIVIDADE 

 A amostra só traz informação sobre a população da qual foi retirada;

 A amostra deve ter o tamanho usual da área em que a pesquisa se

enquadra (amostras pequenas x amostras grandes).

Amostras representativas ou não-representativas

Uma amostra é dita representativa se as suas características se

assemelham o mais possível às da população alvo.

Uma amostra é representativa se as unidades que a constituem foram

escolhidas por um processo tal que todos os membros da população

tenham a mesma probabilidade de fazer parte da amostra.


