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INTRODUÇÃO AO SOFTWARE ESTATÍSTICO BIOESTAT 5.0 

Profa. Dra. Caroline de Oliveira Martins – DEF/CCS/UFPB 

 As informações aqui contidas têm o intuito de elucidar conceitos 

relacionados à estatística, fornecendo fundamentação para o adequado manuseio 

do software estatístico BioEstat 5.0 (BIOESTAT 5.0, 2009). 

  O conteúdo a seguir foi extraído na íntegra de Martins (p. 131-134, 2008): 

Amostragem 
 
 BARBETTA (1998, p.37) relata que o exemplo a seguir reflete como a 
amostragem é usualmente utilizada no cotidiano: “para verificar o tempero de 
um alimento em preparação, podemos provar (observar) uma pequena porção 
deste alimento. Estamos fazendo uma amostragem, ou seja, extraindo do 
todo (população) uma parte (amostra), com o propósito de avaliarmos 
(inferirmos) sobre a qualidade de tempero de todo o alimento”. Assim, “num 
levantamento por amostragem, a seleção dos elementos que serão 
efetivamente observados, deve ser feita sob uma metodologia adequada, de 
tal forma que os resultados da amostra sejam informativos para avaliar 
características de toda a população”. 
 É bom esclarecer que no caso de uma organização ou um programa contar 
com, no máximo, 50 trabalhadores (população), uma amostra que seja capaz 
de gerar precisos resultados deve comportar aproximadamente 80% de sua 
população, não sendo indicada a realização da amostragem (BARBETTA, 
1998).  De acordo com GESSER (2007), quando o cálculo do tamanho da 
amostra resultar num valor maior do que 80% do tamanho da população, 
emprega-se o censo no lugar da amostragem, possibilitando que todos os 
elementos da população sejam estudados. 
 Conforme BARBETTA (1998), a seleção dos colaboradores da amostra pode 
ser efetuada por um sorteio sem restrições, compondo uma amostragem 
aleatória simples, que  oferece maior segurança quando os resultados da 
amostra são generalizados para a população. A fim de determinar o tamanho 
mínimo da amostra que irá avaliar o PPST como um todo ou analisar o 
desempenho de cada programa ou atividade, estipula-se que: 

 N = tamanho/número de trabalhadores da população; 
 n = tamanho/número de trabalhadores da amostra;  

 Parâmetro = utilizado para indicar alguma característica descritiva dos 
trabalhadores da população;  

 Estatística = característica descritiva dos trabalhadores da amostra; 
 Erro amostral (n0) = diferença entre valor que estatística pode apontar 

e verdadeiro valor do parâmetro que se pretende estimar; 

 Erro amostral tolerável (E0) = quanto é admitido errar na avaliação dos 
parâmetros relevantes. 

 Assim, o cálculo do tamanho da amostra é realizado através de,  
inicialmente, n0 = 1 E0

2 e posteriormente, n = (N x n0)  (N + n0). 

 Como exemplo para aplicação das fórmulas, BARBETTA (1998, p.61) 
propõe o seguinte exercício: “Numa empresa com 1.000 funcionários, deseja-
se estimar a percentagem de funcionários favoráveis a um certo programa de 
treinamento. Qual deve ser o tamanho de uma amostra aleatória simples, que 
garanta, com alto nível de confiança, um erro amostral não superior a 5%?” 
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 Resultado: A amostra deve ser composta por 286 colaboradores, uma vez 
que 

n0 = 1 E0
2  n0 = 1 (0,05)2  n0 = 1 0,0025  n0 = 400 e que 

n = (N x n0)  (N + n0)  n = (1.000 x 400)  (1000 + 400)  n = 400.000  

1.400  n = 285.71429, cujo valor aproximado é 286. 
 BARBETTA (1998) afirma que para definir quais colaboradores serão 
sorteados para formar a amostra, primeiro é necessário ter a lista completa de 
seus nomes. Vale lembrar que tal lista pode ser conseguida no setor de 
Recursos Humanos. O próximo passo é associar cada trabalhador da lista a 
um número, que pode iniciar pelo número um. Em seguida e de acordo com o 
exemplo anterior, é extraída uma amostra aleatória simples de tamanho igual 
a 286, de uma tabela de números aleatórios. Para isso, pode ser utilizada uma 
tabela gerada automaticamente pelo site RANDOM.ORG (2007), construída da 
seguinte maneira: 
acesse o site (http://www.random.org/nform.html) e preencha os seguintes 

dados: 
 Generate [286] random integers (maximum 10,000), onde [286] = 

amostra; 
 Smallest value [1] (limit -1000,000,000), onde [1] = menor valor da 

lista da população; 

 Largest value [1000] (limit 1000,000,000), onde [1000] = maior valor 
da lista da população; 

 Format in [16] columns, onde [16] = número de colunas; 
 Aperte a tecla “Get Numbers”. 

  
Toda vez que forem aplicados questionários com as características 
descritas anteriormente, deve ser realizado um novo sorteio.  

  
 
 Consulte a apostila de Granzotto (2009) para detalhada explicação sobre 
termos usualmente utilizados em estatística. 
 
 
 
BioEstat 5.0 

 
O BioEstat 5.0 necessita o Sistema Operacional/SO Windows XP® ou versão 

posterior, além de processador com, no mínimo, 128MB de memória RAM (AYRES 
et. al, 2007). 

Para a correta utilização do referido software, nunca utilize vírgulas e sim, 

pontos ex.: 1.5 1,5 (AYRES et. al, 2007). 
Perceba que o BioEstat 5.0 executa da mesma forma determinados 

comandos utilizados no SO Windows® (ex.: teclas de atalho Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, 
Ctrl L, abrir arquivos, salvar, etc.). 

Para sortear indivíduos da amostra no BioEstat 5.0 (AYRES et. al, 2007): 

 Clique em ESTATÍSTICAS => AMOSTRAGEM => ALEATÓRIA => SEM 
REPOSIÇÃO,  

 Digite o tamanho da população e o tamanho da amostra, 
 Clique em EXECUTAR. 
 

http://www.random.org/nform.html
http://intervox.nce.ufrj.br/~diniz/d/direito/ou-estatistica.doc


3 
 

Correlação Linear de Pearson 
 
“A Análise de Correlação proporciona um meio de se verificar o grau de 

associação entre duas ou mais variáveis.” (AYRES et al., 2007)  
 

A Correlação Linear de Pearson é um teste de largo emprego em 
bioestatística, onde os valores das variáveis X e Y são mensurados a 
nível intervalar ou de razões. O coeficiente de Pearson – r – pode variar 
de -1 a +1, e quanto mais próximos desses valores, mais forte a 
associação das variáveis em exame. O escore zero desse coeficiente 
indica ausência de correlação. (AYRES et. al, 2007, p.85) 
 

Para calcular a Correlação Linear de Pearson (AYRES et. al, 2007): 

 Clique em ESTATÍSTICAS => CORRELAÇÃO => Coef. De correlação de 
Pearson,  

 Selecione as colunas que deseja relacionar clicando nas variáveis, 

 Clique em EXECUTAR ESTATÍSTICA. 
 

O exemplo fornecido pelo software (AYRES et al., 2007) traz dados fictícios 
de uma amostra randômica de adolescentes (n = 6) que tiveram sua massa 
corporal/MC (peso) e estatura medidas, com o intuito de verificar a associação 
dessas variáveis. Assim: 

H0: não há associação entre MC e esattura dos adolescentes (r igual a 0) 
H1: há correlação entre as duas variáveis (r diferente de 0) 
Nível de decisão: alfa = 0.05 
Após os procedimentos descritos anteriormente serem efetuados, é possível 

perceber que os  
 

resultados mostram forte correlação positiva entre Peso e Estatura de 
adolescentes (r = 0.9624 e p = 0.0021), rejeitando-se, assim, a hipótese de 
nulidade e aceitando-se a alternativa. Em outras palavras, à medida que 
aumenta uma das variáveis, a outra cresce em valor, não havendo, 
entretanto, relação de independência de X em relação a Y ou de Y sobre X. 
(AYRES et. al, 2007, p.86) 

 
 
Sugiro que façam disciplina/curso de ESTATÍSTICA para entenderem 

melhor os exemplos fornecidos pelo BIOESTAT 5.0 e até mesmo, maximizarem 
o aproveitamento de tal software. BBooaa  ssoorrttee!!  PPrrooffaa  CCaarroolliinnee..  
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