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Ementa

Descrição e exploração de dados. Modelos binomial e normal.

Levantamentos por amostragem e estimação de parâmetros. Testes de

hipóteses. Comparação de duas médias. Testes não-paramétricos. Estudo

de correlações

Introdução à Bioestatística (PCC 18 horas)
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Plano

UNIDADE 1

Descrição e exploração de dados

• Dados e tipos de variáveis

• Distribuição de frequências

• Tabelas de entrada simples e dupla

• Representações gráficas

• Medidas de posição e de dispersão

• Diagramas em caixas

• Amostragem

Introdução à Bioestatística (PCC 18 horas)
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Plano

UNIDADE 2 

Modelos de probabilidade 

• Conceitos básicos

• Distribuições de probabilidade

Introdução à Bioestatística (PCC 18 horas)
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Plano

UNIDADE 3

Estimação de parâmetros 

• Estatísticas e parâmetros

• Distribuição amostral

• Intervalos de confiança para a média e para a proporção

• Tamanho de amostras.

Introdução à Bioestatística (PCC 18 horas)
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Plano

UNIDADE 4

Testes de Hipóteses

• Formulação de hipóteses

• Conceitos básicos

• O teste t para comparação de duas médias: amostras 

independentes e dados pareados

Introdução à Bioestatística (PCC 18 horas)
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Plano

UNIDADE 5

Testes não-paramétricos 

• Conceitos básicos

• Teste de Mann-Whitney

• Teste dos postos assinalados de Wilcoxon

• Teste de Kruskal-Wallis

Introdução à Bioestatística (PCC 18 horas)
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Plano

UNIDADE 6

Associação e correlação entre variáveis 

• O conceito de correlação entre duas variáveis

• Diagramas de dispersão, coeficientes de correlação de 

Pearson e de Spearman

Introdução à Bioestatística (PCC 18 horas)
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O que é ESTATÍSTICA ?



14

O que é ESTATÍSTICA

De acordo com a Escola Nacional de Ciências Estatísticas

(2012), o que modernamente se conhece como Ciências

Estatísticas, ou simplesmente Estatística, é um conjunto de

técnicas e métodos de pesquisa que entre outros tópicos

envolve o planejamento do experimento/levantamento a ser

realizado, a coleta qualificada dos dados, a inferência, o

processamento, a análise e a disseminação das

informações.
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O que é ESTATÍSTICA

“Estatística é a Ciência de obter conclusões a partir de dados”.

Paul Velleman

A Estatística envolve técnicas para coletar, organizar, descrever, analisar e

interpretar dados, ou provenientes de experimentos, ou vindos de

estudos observacionais.

Dados => Informações => Decisões
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Importância da  ESTATÍSTICA

O desenvolvimento e o aperfeiçoamento de técnicas

estatísticas de obtenção e análise de informações permitem

o controle e o estudo adequado de fenômenos, fatos,

eventos e ocorrências em diversas áreas do conhecimento,

tornando-se uma poderosa ferramenta para a tomada de

decisão.
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Importância da  ESTATÍSTICA

Isto faz com que a Estatística seja um instrumento de trabalho

importantíssimo, talvez fundamental para o desenvolvimento

de pesquisas nas mais diversas áreas que envolvam

dados/informações, permitindo desta forma o

desenvolvimento da ciência
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Importância da  ESTATÍSTICA

Ela fornece um conjunto de métodos e técnicas que não só

facilitam a leitura e o entendimento dos dados, como

permitem fazer análises mais específicas e profundas,

fazendo interpretações, inferências e previsões, além de tirar

conclusões.

Assim, pelas suas características, pode ser aplicada em todas

as áreas da ciência.
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Aplicações da Estatística

• Social

• Saúde

• Tecnológica

• Industrial

• Financeira e Bancária

• Universidades e Instituições de 

Pesquisas

• Agronômica
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E no Curso de Educação Física?
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ALGUMAS APLICAÇÕES...

• Deseja-se avaliar a efetividade de uma dieta combinada

com um programa de exercícios físicos na redução de

colesterol.

• Deseja-se verificar se existe diferença entre o sexo para

as variáveis peso, dobra cutânea triciptal e Dobra cutânea

subescapular separadamente.

• Deseja-se verificar se a modalidade do esporte está

associado com o tipo de lesão.
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Divisão  da Estatística

De um modo geral, pode-se dizer que a estatística se divide

em duas partes: a Estatística Descritiva, que se

preocupa com a descrição de dados, organizando-os e

resumindo-os, e a Estatística Inferencial, que cuida da

análise e interpretação dos dados propriamente dita.
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Conceitos Básicos
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A Pesquisa Estatística 

É possível classificar a pesquisa estatística basicamente em: Pesquisa

por Experimento e Pesquisa de Levantamento

Pesquisa por Experimento

Neste caso o pesquisador tem um controle sobre as condições de

pesquisa, conseguindo eliminar praticamente todas as fontes

“indesejáveis” de variação mediante um planejamento do experimento.

Desta forma, é o único tipo de pesquisa que permite provar

conclusivamente relações de causa e efeito. Isso se deve ao fato de que

se tem um maior controle sobre as causas de variação, não sendo

necessário gerar um volume de dados tão grande como no caso do

Levantamento.

Ex: Estudos da Química, Física, etc.
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A Pesquisa Estatística 

Pesquisa de Levantamento

Características de interesse de uma população são levantadas

(observadas ou medidas), mas sem manipulação.

A determinação das causas que definem o preço de uma mercadoria, por

exemplo (custo da matéria-prima, encargos sociais e trabalhistas,

consumo, preferência ou gosto dos consumidores, entre outras), são

variáveis que não se pode controlar pela pesquisa experimental. Para

isso utiliza-se a pesquisa de Levantamento.
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Quando se pretende empreender um estudo estatístico, existem diversas

fases da pesquisa que devem ser desenvolvidas para se chegar aos

resultados finais do estudo. Essas etapas ou operações são chamadas

fases da pesquisa estatística. São elas:

Fases da Pesquisa Estatística

• definição do problema: determinação do que se quer pesquisar;

• planejamento: procedimento necessário para o desenvolvimento da 

pesquisa; 

• coleta de dados: obtenção, reunião e registro sistemático de dados, 

podendo ser direta ou indireta;
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Coleta Direta

A coleta direta de dados é quando os dados são obtidos pelo próprio 

pesquisador através de levantamento de registros (nascimentos, óbitos) 

ou coletados diretamente através de questionários, dentre outros.

Coleta Indireta

A coleta indireta é inferida de elementos conhecidos, através de uma

coleta direta, ou do conhecimento de fenômenos relacionados ao

fenômeno estudado. Por exemplo, pesquisa sobre mortalidade infantil

que é feita sobre a coleta direta de dados de nascimentos e óbitos

Fases da Pesquisa Estatística
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Fases da Pesquisa Estatística

• apuração dos dados: resumo dos dados, através de sua contagem

ou agrupamento;

• apresentação dos dados: pode ser através de tabelas ou gráficos;

• análise e interpretação dos dados: tiram-se conclusões que

auxiliem na resolução do problema.
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Em resumo...

A coleta, organização, descrição, análise e a interpretação dos 

dados amostrais ficam a cargo do que se chama de 

estatística descritiva, já a generalização das conclusões para 

a população com base nos dados da amostra fica a cargo da 

estatística indutiva ou inferencial. 

Explorando Conceitos
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Apresentando uma situação

Nº Nat. Gr. 

Instr.

Função Salário Est. 

Civil

Gên. Idade Nº Filhos Moradia

1 SP 1 Op. máq. 1,50 S M 18 0 Cam

2 SC 2 Op. máq. 4,50 S M 23 1 Cam

3 RS 3 Gerente 9,50 S F 25 1 Ap

Legenda:

Grau de instrução: 1 (Ensino Fundamental); 2 (Ensino Médio); 3 (Superior)

Salário: em salário mínimo

Estado civil: S (Solteiro); C (Casado); A (Amasiado)

Gênero: F (Feminino); M (Masculino)

Idade: em anos (completos)

Moradia: Cam (Casa de madeira); Cami (Casa mista); Ca (Casa de Alvenaria); 

Ap (Apartamento)

Perfil dos funcionários da empresa X 
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Naturalidade

Grau de instrução

Função

Salário

Estado civil

Gênero

Idade

Número de filhos

Tipo de moradia

VARIÁVEL é o conjunto 

de resultados possíveis.

DADO é o conjunto 

observado de resultados. 

VARIÁVEL
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Naturalidade

Grau de instrução

Função

Salário

Estado civil

Gênero

Idade

Número de filhos

Tipo de moradia

VARIÁVEL pode ser 

QUALITATIVA, quando seus 

resultados são expressos 

por atributos, ou 

QUANTITATIVA, quando 

seus resultados são 

expressos em números. 

Tipos de Variáveis
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Naturalidade

Grau de instrução

Função

Estado civil

Gênero

Tipo de moradia

Variável qualitativa pode ser 

NOMINAL e tem o objetivo 

de nomear, ou ORDINAL. 

Na variável qualitativa 

nominal os dados não podem 

ser dispostos numa ordem de 

hierarquização. No nível 

ordinal de mensuração, os 

dados podem ser dispostos 

em uma dada ordem. 

Tipos de Variáveis
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Idade

Número de filhosVariável quantitativa pode 

assumir qualquer valor entre dois 

limites, neste caso, tem-se a 

variável CONTÍNUA (peso, idade). 

Uma variável que só pode 

assumir valores pertencentes a 

um conjunto enumerável recebe o 

nome de variável DISCRETA

(número de funcionários, número 

de filhos).

Medição e contagem.

Tipos de Variáveis
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POPULAÇÃO é um conjunto de todos os 

elementos a serem estudados (o conjunto 

dos funcionários da empresa). É o conjunto 

de entes portadores de, pelo menos, uma 

característica comum.

AMOSTRA, que é uma subconjunto de 

elementos de uma população. 

População e Amostra
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