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***6.

CONCEITOS BÁSICOS DE BIOESTATÍSTICA

Geraldo Sadoyama Leal
Deise Aparecida de Oliveira Silva

Mônica Camargo Sopelete

INTRODUÇÃO

A estatística é uma ciência exata que estuda desde a coleta,
a organização, a análise, até a interpretação dos dados para testar
uma hipótese ou, de maneira mais geral, estimar uma quantidade.
Mediante técnicas estatísticas apropriadas a cada estudo, a estatís-
tica permite que se façam inferências de uma certa população; para
tanto, toma-se uma pequena amostra desta a fim de se submetê-la
à analise, que fornecerá até o possível erro da estimativa dessa
inferência.

O objeto de estudo da estatística são os fenômenos que
envolvem populações formadas por elementos que apresentam se-
melhanças entre si no que se refere a certos atributos e diferenças
em relação a outros. Segundo definição encontrada no dicionário
Aurélio, a palavra “estatística” designa “[...] o método que objetiva
o estudo dos fenômenos de massa, isto é, os que dependem de
uma multiplicidade de causas, e tem por fim representar, sob forma
analítica ou gráfica, as tendências características limites desses
fenômenos. [...]” (ESTATÍSTICA, 1986, p.717). A idéia básica da
estatística é simples: pelos dados coletados, inferir conclusões ge-
neralizadas acerca da população a que eles se referem. Para isso,
foram desenvolvidos métodos baseados em um modelo simples:
assumir que uma população infinitamente grande de valores existe
e que suas amostras foram selecionadas de tal população de forma
randômica. Dessa forma, a estatística e a teoria das probabilidades
procuram fornecer ferramentas e técnicas quantitativas para o trata-
mento das populações, permitindo sua descrição e a obtenção de
suas propriedades.

Quase todas as áreas do conhecimento requerem algum
uso da estatística e da teoria das probabilidades — desde as
ciências físico-químicas, passando pelas ciências da vida, até as
ciências sociais. Portanto, é importante que os profissionais
atuantes nessas áreas dominem, pelo menos, os conceitos elemen-
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tares e tenham alguma habilidade operacional com a estatística, a
fim de que possam desempenhar suas funções com um mínimo
de autonomia e compreensão dos elementos estatísticos utilizados.

POPULAÇÃO E AMOSTRA

População são casos, dados, objetos ou grupos de pessoas
que apresentam característica comum observável. Seu tamanho,
em geral, é expresso pela letra N (maiúscula). Como muitas vezes
o estudo de uma população inteira é inviável ou impraticável, a
análise de amostras representativas e o emprego de métodos esta-
tísticos apropriados a cada caso permitem fazer inferências que
convirjam para conclusões sobre determinada população — repre-
sentada por uma amostra.

Nesse sentido, amostra é um subgrupo ou parte de uma
população e deve representar qualitativa e quantitativamente o todo
de que foi extraída (Figura 6.1). Para tanto, ela deve se pautar em
dois princípios básicos da estatística inferencial: 1) ser grande o
suficiente; 2) serem seus constituintes selecionados de modo randô-
mico (ao acaso). É importante notar que a amostra pode ser usada
para se obter informação acerca de toda a população estudada.

FIGURA 6.1 — População e amostras

Características de uma população que diferem de um indiví-
duo para outro e motivam estudos são chamadas variáveis. Exem-
plos de variáveis são comprimento, massa, idade, temperatura,
número de ocorrências, etc. Cada unidade (membro) da população
escolhida como parte da amostra fornece medida de uma ou mais
variáveis: são as observações.

Aqui, duas perguntas são freqüentes: 1) por que não se
estuda uma população inteira? Há muitas razões para isso; por
exemplo: alto custo e o tempo prolongado necessário à obtenção
de informações da população inteira, como um eventual estudo de
todos os indivíduos com viroses no planeta Terra; 2) que tamanho
deve ter a amostra para assegurar resultados significativos? A amos-
tra a ser coletada deve ser o maior possível, mas vale ressaltar
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PARTE II - TIPOS DE ESTUDOS E METODOLOGIA ESTATÍSTICA  139
que, muitas vezes, a representatividade da população estudada é
mais importante que o tamanho.

Existem alguns fatores determinantes do tamanho de uma
amostra — embora nenhum deles tenha relação direta com o tama-
nho da população. São eles:

1) grau ou intervalo de confiança adotado;
2) máximo erro permissível;
3) variabilidade da população.
Uma fórmula de cálculo conveniente para determinar o ta-

manho amostral n é:

onde:
E  é o erro permissível;
Z  é o valor de t de Student para diferentes intervalos de confiança
adotados;
s  é o desvio padrão da amostra.

Para se obterem valores de Z em relação aos diferentes graus
de confiança, tem-se que recorrer à seguinte tabela (Tabela 6.1):

TABELA 6.1 — Distribuição dos valores de t de Student, padronizados para
uma distribuição normal, em função de diferentes intervalos de confiança

Intervalo de confiança (%) Z
90 1,6448
95 1,96

97,5 2,2414
99 2,5758

99,5 2,807

Considere-se o exemplo a seguir. Deseja-se estimar a mé-
dia de gasto mensal em remédios de uma família de classe baixa
por mês. Com base em estudos similares, o desvio padrão é estima-
do em R$ 20. O intervalo de confiança almejado é de 99%, com
um erro máximo admissível de R$ 5. Assim, qual deve ser o tamanho
da amostra estudada?

A fórmula para determinar o tamanho amostral no caso de
estimativa de proporções é:
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onde:
p é a proporção estimada, baseada na experiência passada ou em
amostra-piloto;
Z é o valor de t de Student para diferentes intervalos de confiança
adotados;
E é o máximo erro permissível que o pesquisador tolera.

Considere-se o seguinte exemplo: um hospital deseja esti-
mar a proporção de crianças que têm um cateter vascular central.
Se o hospital deseja que a estimativa se afaste, no máximo 3% da
proporção populacional, quantas crianças devem conter a amostra?
Assumindo um intervalo de confiança de 95% e que o hospital es-
timou, com base em experiência anterior, que quase 30% das crian-
ças têm um cateter vascular central:

Foram apresentadas aqui apenas duas formas de se cal-
cular o tamanho da amostra. Entretanto, várias fórmulas estão
disponíveis, e a escolha se baseará na medida estimada que se
quer comparar (média, porcentagem, prevalência ou limiar de
detecção) e no tipo de estudo (caso-controle ou coorte).

O programa computacional Win Episcope 2.0 permite que
se faça o cálculo do tamanho amostral conforme as diferentes me-
didas de comparação entre grupos e tipos de estudo. Esse programa
pode ser obtido, na forma freeware, no seguinte endereço eletrônico:

<http://www.clive.ed.ac.uk/winepiscope/>
Após definir o tamanho amostral representativo, deve-se

considerar como tomar uma amostra, ou seja, como realizar uma
amostragem. Existem várias formas, e dentre elas as mais tradicio-
nais são:
a) amostragem aleatória ou randomizada (ao acaso): cada um
dos componentes da população estudada tem a mesma chance
de ser incluído na amostra, pois é selecionado de forma indepen-
dente, o que implica que a inclusão particular de um membro não
altera a chance de inclusão dos demais. Se isso não ocorrer, diz-
se que a amostra é não randomizada ou viciada. Para a seleção
de uma amostra randomizada, pode-se utilizar números aleatórios,
que são obtidos em tabelas apropriadas ou por meio de planilhas
eletrônicas (Figura 6.2).

n = (0,30)(0,70) = 893,4 ~= 8931,96
0,03

2
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FIGURA 6.2 — Amostragem aleatória

b) amostragem sistemática: trata-se de uma variação de amos-
tragem simples ao acaso, muito conveniente quando a população
já está ordenada, como nas listas telefônicas, nos arquivos em
ordem alfabética em um computador, nas fichas em um fichário,
etc. (Figura 6.3).

Linhas

C
o
l
u
n
a

s

FIGURA 6.3 — Amostragem sistemática

c) amostragem estratificada: estratificar uma população é subdi-
vidi-la em subpopulações denominadas estratos e mutuamente
exclusivas; em cada estrato seleciona-se uma amostra aleatória
de cada subpopulação (Figura 6.4).
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FIGURA 6.4 — Amostragem extratificada

TIPOS DE VARIÁVEIS

Como foi dito, variáveis são características de uma popula-
ção que diferem de um indivíduo para outro e suscitam estudos.
Podem ser representadas por valores numéricos (variáveis quantita-
tivas) ou por atributos/categorias (variáveis qualitativas).

As variáveis quantitativas podem ser contínuas ou descon-
tínuas:

– contínuas: os valores das observações podem aumentar
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ou diminuir de quantidades infinitamente pequenas ou infini-
tamente grandes. Este tipo de dado pode ser trabalhado
para gerar informações que expressem a tendência central
e a dispersão. Não existe um limite nítido entre os valores.
Ex.: peso, volume, comprimento, estatura, etc. Na realidade
valores intermediários dessas medidas estão condicionados
à precisão dos seus respectivos aparelhos de medida ou
aferição.

– descontínuas ou discretas: os valores das observações só
podem aumentar ou diminuir de uma quantidade fixa e de-
terminada. Podem assumir apenas valores inteiros, sem
intermediários possíveis, e há um limite nítido entre os valo-
res — a exemplo do número de estruturas (dentes, glându-
las), colônias de microorganismos em uma placa de Petri,
indivíduos por unidade médica, etc.
As variáveis qualitativas — também chamadas de categóri-

cas ou de atributos —constituem um tipo especial de variável discre-
ta que não pode ser medida, mas pode ser expressa em termos
qualitativos, através da separação em subconjuntos mutuamente
exclusivos. Podem ser codificadas em valores numéricos ou combi-
nadas com freqüências e, assim, submetidas a tratamento estatísti-
co — aqui se incluem, dentre outras, sexo (masculino ou feminino),
cores (verde ou amarelo), grupos de um sistema sangüíneo (A, B,
AB, O), etc. No caso do sistema sanguíneo ABO, pode-se represen-
tar os quatro grupos sanguíneos por 1, 2, 3 e 4, respectivamente,
ou mesmo tratá-los estatisticamente pela freqüência (porcentagem)
com que aparecem em determinada população e compará-los entre
si, ou com outra população em estudo. No caso do sexo, pode-se
representar, de modo arbitrário, o feminino, por exemplo, pelo nume-
ral 0 (zero) e o masculino pelo 1 (um).

As variáveis qualitativas podem ser classificadas em ordi-
nais — existe uma ordem lógica na medição, como notas, altura,
etc. — e nominais — a variável é classificada pela qualidade que
tem, e não por alguma medição numérica, a exemplo de sexo, raça,
evolução clínica de um paciente (morte ou sobrevivência), etc.

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

As três medidas de tendência central mais comuns são:
média, mediana e moda. Há vários tipos de média (aritmética,
geométrica, harmônica, quadrática, cúbica, entre outras). A mé-
dia aritmética, a mais usada, é obtida pela soma de todos os va-
lores de uma distribuição dividida pelo número total de valores da
distribuição.
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x1 + x2 + x3 + ... + xnx =

n

onde:
x1 a  xn = observações da distribuição;
n = número de observações da distribuição.

A média é habitualmente representada por x (amostral)  ou
m (populacional).

A mediana (Md) é o valor central de uma distribuição ou de
um conjunto de valores, quando eles são dispostos em ordem de
magnitude (crescente ou decrescente), ou seja, 50% dos valores
estão acima da mediana e 50%, abaixo. Se houver número ímpar
de valores ordenados, a mediana será o valor que ocupa a posição
central; se a distribuição tiver número par de elementos, isto é, se
não houver valor central, a mediana é a média aritmética entre os
dois valores centrais.

Por exemplo, considere-se esta distribuição de massas de
dez recém-nascidos:

2,1 – 2,8 – 2,9 – 3,0 – 3,1 – 3,2 – 3,2 – 3,2 – 3,5 – 4,0 (Kg)

Como o número de observações é par, a mediana é Md =
(3,1 + 3,2)/2 = 3,15.

A moda (Mo) é o valor amostral de maior freqüência en-
contrado em uma distribuição. Como exemplo, veja-se esta turma
de seis alunos com alturas:

1,50 – 1,60 – 1,60 – 1,60 – 1,70 – 1,80 (m).

A moda de altura é Mo = 1,60 m.
A moda é útil para nos dar uma noção geral da distribuição.
As medidas de tendência central sintetizam o conjunto de

dados em um único número. Procura-se definir um valor que repre-
sente bem a distribuição da variável de interesse. Para expressar
um valor típico da distribuição, em geral usa-se a média ou a media-
na. Se a distribuição é simétrica (Figura 6.5), as duas medidas terão
valores muito semelhantes. Se a distribuição apresentar valores
muito extremos, a mediana será uma medida de tendência central
mais adequada do que a média, pois não é influenciada por valores
extremos (Figura 6.6). Não é exatamente a amplitude da amostra
que define o uso da média ou mediana, mas sim o modo como os
elementos dessa amostra se distribuem nela.
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Considerem-se as seguintes distribuições:

Ex. 1: 1   2   2   4   7   10   15        mediana = 4 e média = 5,85
Ex. 2: 1   1,6   2   2,4   3   3,2   4      mediana = 2,4 e média = 2,45

O primeiro exemplo é de uma distribuição assimétrica, e a
mediana divide a distribuição ao meio, com 50% das observações
acima da mediana e 50% abaixo. Já no segundo exemplo, como a
distribuição é bastante simétrica, usa-se a média. A mediana é,
como esperado, muito próxima dessa média.

FIGURA 6.5 — Distribuição simétrica       FIGURA 6.6 — Distribuição assimétrica

Quando usar média ou mediana?
A média só pode ser utilizada em variáveis quantitativas, e

a mediana, em variáveis quantitativas e qualitativas ordinais. Embo-
ra seja indicada para variáveis quantitativas, a média pode induzir
a erro no caso de a amostra analisada ter valores muito extremos.
A mediana também é indicada quando difere muito da média; nesse
caso aconselha-se tomar a mediana como medida de tendência
central.

MEDIDAS DE DISPERSÃO

Medidas de dispersão são aquelas de tendência central
que sugerem uma idéia da variação dos dados. As mais comuns
são a variância, o desvio padrão e a amplitude (intervalo de varia-
ção). Para variáveis ordinais, bem como qualitativas em que não é
possível calcular médias ou desvios padrão, a dispersão pode ser
calculada com base na amplitude interquartil (diferença entre o ter-
ceiro e o primeiro quartil) e no desvio quartil (metade da amplitude
interquartil). Medidas de tendência central como a média devem
ser acompanhadas das respectivas medidas de dispersão.
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A variância e o desvio padrão indicam melhor a variabilidade

de uma distribuição que a amplitude, pois consideram todos os va-
lores da distribuição para seus cálculos. Já a amplitude total (range,
também intervalo de variação) só considera os valores mais extre-
mos. Em outras palavras, a variância e o desvio padrão discriminam
melhor a variação porque duas distribuições podem apresentar
valores muito diferentes no que se refere à dispersão, mas com
valores extremos (maior e menor) exatamente iguais. A variância
objetiva avaliar o quanto os valores de uma distribuição estão dis-
persos em relação ao valor da média; ou seja, ela é a média quadrá-
tica das discrepâncias da distribuição em relação à média. A variân-
cia (s2) pode ser calculada para a população ou para uma amostra.

onde:
X = valor observado;
μ = média dos valores observados;
n = número de observações da distribuição.

Assim, para se obter o valor da variância, basta que se cal-
cule a discrepância de cada valor em relação à média. Para tanto,
é preciso subtrair cada valor da distribuição (x) da média da distribui-
ção (μ), elevar cada resultado ao quadrado e somar os resultados.
Após isso, é só dividir pelo tamanho da amostra menos 1 (n–1).
Caso se esteja lidando com uma população, a soma dos resulta-
dos deve ser dividida por n.

O desvio padrão (s) é uma medida vinculada à variância.
Ambos medem a dispersão dos dados da distribuição no que se
refere à média. Para se obter uma medida de dispersão expressa
na unidade original (visto que no cálculo da variância eleva-se ao
quadrado para se eliminar o sinal negativo), deve-se extrair a raiz
quadrada da variância, obtendo assim o desvio padrão.

O desvio padrão é uma forma de representar a dispersão
dos dados ao redor da média. Se os dados se comportarem de
acordo com uma população de distribuição normal, eles se distribui-
rão simetricamente ao redor da média.

Os cálculos das medidas de dispersão são exemplificados
com dados hipotéticos da Tabela 6.2.
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TABELA 6.2 — Massa corporal de onze estudantes de medicina

Massa (Kg)  (x-μμμμμ) (x-μμμμμ)2

70 70-82 = -12 144
72 72-82 = -10 100
75 75-82 = -7 49
78 78-82 = -4 16
80 80-82 = -2 4
82 82-82 = 0 0
85 85-82 = 3 9
88 88-82 = 6 36
90 90-82 = 8 64
91 91-82 = 9 81
92 92-82 = 10 100

∑ = 903 ∑(x-μ) = 1 ∑(x-μ)2 = 603

onde:
x = massa corporal;
μ = média;
n = número de observações;
∴ n = 11 e m = 903/11= 82;
∑(x–μ)2 = 603;
σ2 é a variância ∴ σ2 = 603/11=  54,82;
σ é o desvio padrão ∴ σ =           = 7,4;
amplitude = 92–70 = 22.

O chamado coeficiente de variação expressa o desvio pa-
drão como porcentagem do valor da média, portanto independe da
unidade de medida usada.

Um coeficiente de variação igual a 100% indica que o desvio
padrão é igual à média; quanto menor for ele, mais homogênea
será a amostra. O uso desse coeficiente permite que se comparem
dispersões de dados entre estudos que usaram unidades de medida
diferentes — por exemplo, polegadas e centímetros.

Na prática, observa-se que a média calculada para uma
amostra dificilmente será igual à média (real) da população. O tama-
nho da discrepância depende do tamanho da amostra e da variabili-
dade dos dados: médias baseadas em grande número de casos
podem variar menos que as que se baseiam em pequeno número,
e médias de populações com pequena variabilidade podem variar
menos que aquelas de grande variabilidade.

 82,54

Coeficiente de variação (%) = desvio-padrão/média x 100 
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Assim, verifica-se que essas médias têm uma distribuição

normal em torno da média verdadeira e que o desvio padrão dessa
população de médias — chamado erro padrão da média — é menor
que os desvio padrão obtidos com base nas amostras isoladas e
pode ser obtido pela seguinte fórmula:

onde:
σx  = erro padrão da média;
σ   = desvio padrão fornecido pela amostra;
n   = tamanho da amostra.

O erro padrão da média (σx) mede o grau de dispersão das
médias de diferentes amostras de mesmo tamanho extraídas de
uma mesma população, em torno da média das médias, ou seja,
da média verdadeira da população estudada. O erro padrão apre-
senta uma relação inversa com o tamanho da amostra: quando o
tamanho aumenta, o erro padrão diminui.

Tomando-se os dados apresentados na Tabela 6.5 como
exemplo, onde n é igual a 11 e σ = 7,4, obtém-se um σx = 2,22.

Teorema do limite central

No estudo de amostras com 100 ou mais elementos, mesmo
para uma distribuição que apresenta determinado viés, a distribui-
ção das médias dessas amostras se aproxima da distribuição nor-
mal. Em outras palavras, com base no estudo de áreas sob a curva
normal (Figura 6.7), é possível determinar a probabilidade de a
diferença entre as médias da amostra e da população ter ocorrido
ao acaso, e não por alguma característica que as diferencie.

FIGURA 6.7 — Discrepâncias entre as médias de diferentes amostras da mesma
população

 nσ/σ x =
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TIPOS DE DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIA

Quando se trabalha com variáveis discretas, os elementos
que constituem as amostras, por si só, representam classes distin-
tas. Assim, o modo como essas variáveis se distribuem será analisa-
do segundo sua freqüência absoluta (número total de observações)
ou relativa (porcentagem ou números decimais), e os tratamentos
estatísticos serão realizados comparando-se essas freqüências nos
diferentes grupos estudados.

Os dados agora agrupados em classes poderão ser apre-
sentados em forma de tabela ou mesmo de gráficos (histograma
ou polígono de freqüências), de forma a indicar as respectivas fre-
qüências (absoluta e/ou relativa) e a relevância estatística. A descri-
ção gráfica das distribuições de freqüências é importante porque
dá uma idéia de como se distribuem os dados amostrais (simétrica
ou assimetricamente) e permite uma análise da heterogeneidade
da amostra, pois duas ou mais modas são indicativas de populações
diferentes.

No histograma, cada classe é representada por um retân-
gulo, cuja base é o intervalo de classe e cuja altura é a freqüência
relativa da classe. Já no polígono de freqüências, o centro de cada
classe é representado por um ponto, e os pontos, em seguida, são
unidos entre si. A representação gráfica através de polígono de
freqüências é mais apropriada para se compararem duas ou mais
distribuições, visto que sua construção permite apresentar várias
distribuições em um único gráfico. Outra vantagem é que, tanto no
histograma como no polígono de freqüências, pode-se facilmente
localizar a moda (valor amostral mais freqüente) e a mediana (medi-
da central) — conceitos já definidos neste capítulo.

DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL
Quando um experimento tem apenas duas possibilidades

excludentes de ocorrência e a probabilidade de cada resultado per-
manece constante ao longo das suas repetições independentes,
ele é chamado de experimento binomial ou teste de Bernoulli. O
modelo tradicional para tal experimento é o de uma moeda lançada,
e o possível resultado ou é cara, ou é coroa. Para cada repetição
do experimento (lançar a moeda), os resultados possíveis serão
sempre dois — cara ou coroa —, com probabilidades independentes
dos resultados obtidos em experimentos anteriores.

As propriedades de um experimento binomial são resumi-
das assim:

1) deve haver um número definido de repetições;
2) o resultado de cada repetição deve ser um entre dois

possíveis eventos;
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3) as probabilidades de cada uma das duas possibilidades

devem permanecer constantes ao longo das repetições;
4) e cada repetição deve independer da outra.
Em geral, como apenas dois resultados são possíveis, de-

signa-se a probabilidade de um evento por p e a do outro por q = 1
– p. Como exemplos, têm-se: transmissão de uma doença infeccio-
sa; gravidez resultar em menina ou menino; paciente morrer ou
não dentro de um ano; paciente ter teste positivo ou negativo para
o HIV, etc.

Suponha-se que se queira investigar a presença de certa
doença infecciosa entre três irmãos. Todos os resultados possí-
veis estão listados na Tabela 6.3, como segue:

TABELA 6.3 — Distribuição de doença infecciosa entre três irmãos

Irmão 1 Irmão 2 Irmão 3 Probabilidade Nº de indivíduos
não infectados

N N N p. p. p 3
N N D p. p. q 2
N D N p. q. p 2
D N N q. p. p 2
N D D p. q. q 1
D N D q. p. q 1
D D N q. q. p 1
D D D q. q. q 0

N = não infectado; D = doente

Para o cálculo das probabilidades, usa-se o produto das pro-
babilidades dos eventos individuais porque eles são independentes.

Na Tabela 6.3, o irmão 1 é o mais velho; o 2, o do meio; e o
3, o mais novo. A probabilidade de uma criança não estar infectada
é p, e a probabilidade de ela ser doente é q = 1 – p. As probabilida-
des dadas na tabela foram calculadas segundo a fórmula para a
probabilidade conjunta de três eventos independentes:

p(A e B e C) = p(A). p(B). p(C).

A Tabela 6.4, a seguir, apresenta um sumário dos resulta-
dos, em que se despreza a ordem das crianças.

TABELA 6.4 — Probabilidade de ocorrência de crianças não infectadas

Nº de não Nº de maneiras em que K Probabilidade de
infectados (K) pode ocorrer ocorrer K

0 1 q3

1 3 3pq2

2 3 3p2q
3 1 p3

K= nº de crianças não infectadas
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Como existem três crianças, há quatro possibilidades quan-

to ao número de não-infectados: nenhuma criança; uma criança;
duas crianças e as três crianças estarem não infectadas. Cada pos-
sibilidade pode ocorrer um certo número de vezes: nenhum infecta-
do ocorre uma vez (DDD); um infectado pode ocorrer de três manei-
ras diferentes (DNN, NDN, NND); dois infectados podem ocorrer
de três maneiras diferentes (DDN, DND, NDD); e três não infectados
só podem ocorrer de uma maneira (NNN). Para se calcularem as
probabilidades de ocorrência de um dado número de não infectados,
foi usada a regra da soma de probabilidades.

DISTRIBUIÇÃO NORMAL
A distribuição normal (distribuição N) é representada pela

curva normal ou curva Gaussiana. É bastante empregada porque
as distribuições empíricas de muitos fenômenos naturais (por exem-
plo, pressão arterial, altura, peso, valores de colesterol) são aproxi-
madas pela distribuição normal. Além disso, a equação matemática
que origina essa curva permite diversas inferências matemáticas,
que, por conseqüência, levam a inferências quanto à população
das amostras analisadas.

A curva normal, que vai de um valor infinito negativo a um
infinito positivo, é uma curva matemática teórica baseada em dois
parâmetros: média e desvio padrão, os quais, ao mesmo tempo,
definem tanto a curva normal quanto a população de onde a amostra
foi retirada; logo, constituem elementos primordiais nesse tipo de
estatística paramétrica, assim denominada por se basear nesses
dois parâmetros.

As características mais importantes da distribuição normal
podem ser assim resumidas (Figura 6.8):

• distribuição normal é unimodal: apresenta uma moda ape-
nas;

• tem “forma de sino” e é simétrica em torno de sua média μ; a
média, a mediana e a moda de uma distribuição normal apre-
sentam valores iguais;

• a média é o centro da curva, e a distribuição dos valores
maiores que a média e a dos valores menores que a mé-
dia são simétricas;

• a área total abaixo da curva da distribuição normal é igual a
1 ou 100%, pois é uma distribuição de probabilidades que
pode variar de 0 a 1 [N (0,1)]. Isso quer dizer que 50% das
observações estão acima da média e 50%, abaixo;

• aproximadamente 68% das observações estão dentro de
uma região distante um desvio padrão, para ambos os la-
dos, da média (μ ± 1σ);
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• cerca de 95% das observações situam-se em uma região

distante dois desvios padrão da média (μ ± 2σ);
• aproximadamente 100% das observações situam-se den-

tro de uma região distante da média três desvios padrão
(μ ± 3σ).

FIGURA 6.8 — Medidas de tendência central e fração da população incluída entre 1,
2 e 3 desvios padrão (DP)

DISTRIBUIÇÃO Z
A distribuição Z baseia-se na curva normal e mede o quanto

um determinado resultado afasta-se da média em unidades de
desvio padrão. Ambas são curvas normais que representam distri-
buições de freqüências, podendo ser transformadas em uma curva
normal padrão, simplesmente usando o desvio padrão como uni-
dade de medida indicativa dos desvios dos valores da variável em
estudo, em relação à média. Para isso, utiliza-se a variável Z, que
determina a área sob a curva normal padrão.

Quando a variável em estudo tiver distribuição normal, mas
média diferente de zero e desvio padrão diferente de um, ainda
pode-se usar a tabela para a curva normal padrão. Para tal, é preciso
converter os valores Y da distribuição em novos valores Z — chama-
dos de variáveis reduzidas ou desvios relativos:

 A transformação das variáveis originais Y em variáveis re-
duzidas Z pode ser visualizada na Figura 6.9:

 
σ
μYZ −

=
 

padrão)(desvio

média)àrelaçãoem(desvio
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Figura 6.9 — Curvas com distribuição normal e transformação das variáveis originais
Y para as variáveis reduzidas Z

TESTE DE HIPÓTESES

Testa-se uma hipótese para se responder à seguinte ques-
tão: duas amostras são mesmo diferentes ou pertencem a uma
mesma população? Em outras palavras, a hipótese é testada para
se determinar, com razoável e conhecida certeza, se as diferenças
encontradas entre duas ou mais amostras são verdadeiras ou po-
dem ser explicadas pelo acaso (variabilidade da amostra).

O teste de uma hipótese inclui seis etapas seqüenciais: 1)
estabelecer uma hipótese experimental ou alternativa (H1); 2) esta-
belecer uma hipótese nula (H0); 3) determinar o tamanho da amos-
tra; 4) colher dados; 5) realizar a análise estatística para determinar
a probabilidade de que a hipótese nula seja verdadeira; e 6) rejeitar
ou não a hipótese nula.

Considere-se o exemplo da avaliação dos efeitos de um
alto nível de iluminação no desempenho de trabalhadores, medido
pela quantidade de unidades produzidas em uma linha de monta-
gem. Os trabalhadores foram distribuídos, de forma aleatória, em
dois grupos, com 100 elementos cada. O primeiro grupo foi exposto
a um alto nível de iluminação, e o segundo grupo, a um nível normal.
Os resultados, demonstrados na Tabela 6.5, expressam a média (    )
e o desvio padrão (σ ) de cada grupo.

TABELA 6.5 — Resultado do teste de variação do desempenho com a ilumi-
nação

Grupo 1 Grupo 2
Alta iluminação Iluminação normal

24 20

σ 6,0 6,5
N 100 100
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Imagina-se, nesse exemplo, a possibilidade de duas popula-

ções distintas: aquela em que todos os trabalhadores operam sob
alta iluminação (cuja média populacional é     1  = 24) e aquela em
que todos os trabalhadores operam sob iluminação normal (cuja
média populacional é     2 = 20). Deve-se, então, testar se essas
duas médias são significativamente diferentes. A forma clássica de
escrever as hipóteses possíveis, em termos de hipótese nula (H0) e
de hipótese experimental ou alternativa (H1), é:

H0: μ1 – μ2 = 0

H1: μ1 – μ2 ¹ 0

onde:
H0 = diferença entre essas médias (μ1 – μ2) é nula, ou seja, essa

diferença resulta do puro acaso;
H1 = a diferença entre essas médias (μ1 – μ2) não é nula, ou seja, a

diferença encontrada é resultado do fator iluminação, em que
a alta iluminação influencia o desempenho (D) dos trabalha-
dores.

Cabe destacar que aqui se está trabalhando com amostras,
portanto as médias apresentadas na tabela são amostrais — repre-
sentadas por    . Já a hipótese que se testa refere-se à população
em estudo, e as médias são representadas por μ.

Para se usar o conhecimento relativo a uma distribuição N
(0,1), basta que se convertam estas coordenadas {(σDX1– σDX2), σDX}
para N (0,1).

Rejeitando-se a hipótese nula (H0) com 95% de certeza de
que a diferença entre as médias das duas amostras não resultou
do acaso, deve-se escolher um ponto de N (0,1) tal que 95% da
área da curva esteja entre z e –z, ou seja, a área das duas propor-
ções menores é de 0,025 para cada lado. Na Tabela 6.6, vê-se que
qualquer valor de z maior do que 1,96 atende a esse critério — o
que é o caso.

= 4,52

X
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Em certas situações, tem-se a certeza de que qualquer varia-

ção que se verifique ocorrerá em uma direção. Em outras palavras,
no exemplo acima, qualquer que seja a variação por efeito da ilumi-
nação, ela contribuirá para aumentar o desempenho dos trabalhado-
res. Se esse for o caso, pode-se reescrever as hipóteses desta for-
ma:

H0 : μ1 – μ2 ≤ 0
H1 : μ1 – μ2 > 0

Assim, se houver influência da iluminação sobre o desempe-
nho, ela vai contribuir para aumentá-lo. Nesse caso, interessa aqui
a parte mais à direita da curva normal, o que dá um valor de z, para
5% de possibilidade de erro, igual a 1,64. Com mais razão, portan-
to, pode-se rejeitar H0 e aceitar H1.

Um esquema resumido do teste de hipóteses está ilustrado
na Figura 6.10.

Figura 6.10 — Esquema resumido do teste de hipóteses

Deve-se observar que, ao se fazer uma inferência estatís-
tica, é possível haver dois tipos de diferentes de erros, como foi
visto no capítulo 5. Assim, à luz dos testes de hipóteses cometem-
se: erro tipo 1 ou α — quando se rejeita H0, e esta não deveria ser
rejeitada; e, erro tipo 2 ou β — quando se aceita H0, e esta não de
deveria ser aceita. Quando se espera poder aceitar a hipótese

Afirmativa contém a

SIM
(contém a

NÃO
(não contém igualdade

Rejeita H0? Rejeita H1?

SIM
- Há evidências
suficientes para

garantir a rejeição da
afirmativa que...

NÃO
- Não há evidência

suficiente para
garantir a rejeição
da afirmativa de

SIM
- Os dados

amostrais apóiam a
afirmativa de que...

NÃO
- Há evidência

amostral suficiente
para apoiar a

Este é o único caso
em que a afirmativa

Este é o único caso
em que a afirmativa
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alternativa H1, é preciso estar atento para a ocorrência de erros do
tipo 1. Em outras palavras, deve haver certeza de que existe uma
diferença entre as médias que não resulta do acaso.

Por outro lado, quando se deseja mostrar que as diferenças
entre as médias são resultantes do acaso, ou então se prevenir da
possibilidade de não se considerar o efeito de uma variável indepen-
dente, o erro tipo 1 não é tão importante. Isso porque, nesse caso, o
que se deseja é um baixo erro tipo 2; logo, deve-se diminuir a exi-
gência em relação ao tipo 1, pois isso é fator de proteção no que se
refere ao erro tipo 2. Com efeito, ainda que a relação entre os erros
tipo 1 e 2 não seja linear, um cresce enquanto o outro decresce.

O poder de um teste estatístico é definido como a habilidade
de rejeitar H0 quando, de fato, ela deveria ser rejeitada (poder = 1 –
β). Quanto maior for o tamanho da amostra ou o nível de significân-
cia utilizado, necessário para validar o resultado, maior será o poder
de predição desse teste.

MÉTODOS ESTATÍSTICOS

As técnicas estatísticas para dados intervalares ou de maior
nível são denominadas estatísticas paramétricas, as quais requerem
premissas quanto à normalidade da distribuição da variável depen-
dente e à homogeneidade das variâncias. Caso não se possa garan-
tir a normalidade dos dados ou a homogeneidade das variâncias,
há outras opções: trata-se dos testes estatísticos não paramétricos.
Mas a questão é: que teste usar? A resposta depende basicamente
de três fatores: 1) tamanho da amostra; 2) tipo de dados; e 3) infor-
mações sobre a distribuição dos dados.

Quando se trabalha com dados intervalares ou numéricos,
a decisão depende do tamanho da amostra:

– em amostras com mais de 30 elementos, a distribuição
pode ser aproximada para uma normal; senão é mais conveniente
utilizar o teste t. Quando se têm mais que duas amostras indepen-
dentes, utiliza-se a análise de variância, em vez do teste t;

– em amostras com menos de 30 elementos, se não for pos-
sível garantir a normalidade dos dados ou a homogeneidade das
variâncias, não se pode utilizar testes paramétricos. Pode-se, então,
transformar os dados em ordinais e utilizar testes não paramétricos.

Testes não paramétricos diferem segundo o tipo de dado
(nominal ou ordinal) e a característica da amostra (pareada ou inde-
pendente). Assim, para amostras pareadas (dados do tipo antes/
depois) não se usa o mesmo teste que fornece os resultados para
amostras independentes — ainda que o nível de mensuração das
variáveis seja o mesmo.

O nível de significância aqui considerado para os testes
estatísticos será de:
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– P < 0,05, diferença estatisticamente significante;
– P ≥ 0,05, sem diferença estatisticamente significante.

ESTATÍSTICA Z (escore Z)

Conforme definida neste capítulo, a estatística Z baseia-se
na curva normal e mensura o quanto um determinado valor afasta-
se da média em unidades de desvio padrão. Assim, se dada variável
em estudo tiver distribuição normal, com média diferente de zero e
desvio padrão diferente de um, pode-se utilizar também a tabela
para a curva normal padrão.

Por exemplo, considere-se uma população de pessoas
adultas para as quais foi medida a altura. A distribuição das alturas
é normal com média de 172 centímetros e desvio padrão de 5 cen-
tímetros. Nesse sentido, que proporção dessa população tem es-
taturas menores que 177 centímetros? Aplicando-se a fórmula:

tem-se:

(variável reduzida)

Na Tabela 6.6 para curva normal padrão, a área entre a
média 0 e Z = 1,00 é 0,3413. Como se quer a proporção de alturas
menores que 177 centímetros, deve-se considerar, também, valores
inferiores à média, ou seja, de 172 centímetros ou valores menores.
A área de cada lado da média vale 0,5 (0,5 de 0 a +8 e 0,5 de –8 a
0). Portanto, a porcentagem de alturas abaixo de 177 centímetros
é igual a 0,3413 + 0,5000 = 0,8413  84,13%. Assim, para respon-
der à pergunta, basta subtrair 0,8413 de 1, visto que a área total
sob a curva normal padrão vale 1. Logo, tem-se que: 1 – 0,8413 =
0,1587  15,87%.

σ
μ−

=
YZ

1
5
5

5
172177

==
−

=Z
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TABELA 6.6 — Áreas de uma distribuição normal padrão
Z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,0000 0,0040 0,0080 0,0120 0,0160 0,0199 0,0239 0,0279 0,0319 0,0359
0,1 0,0398 0,0438 0,0478 0,0517 0,0557 0,0596 0,0636 0,0675 0,0714 0,0753
0,2 0,0793 0,0832 0,0871 0,0910 0,0948 0,0987 0,1026 0,1064 0,1103 0,1141
0,3 0,1179 0,1217 0,1255 0,1293 0,1331 0,1368 0,1406 0,1443 0,1480 0,1517
0,4 0,1554 0,1591 0,1628 0,1664 0,1700 0,1736 0,1772 0,1808 0,1844 0,1879

0,5 0,1915 0,1950 0,1985 0,2019 0,2054 0,2088 0,2123 0,2157 0,2190 0,2224
0,6 0,2257 0,2291 0,2324 0,2357 0,2389 0,2422 0,2454 0,2486 0,2517 0,2549
0,7 0,2580 0,2611 0,2642 0,2673 0,2703 0,2734 0,2764 0,2794 0,2823 0,2852
0,8 0,2881 0,2910 0,2939 0,2967 0,2995 0,3023 0,3051 0,3078 0,3106 0,3133
0,9 0,3159 0,3186 0,3212 0,3238 0,3261 0,3289 0,3315 0,3340 0,3365 0,3389

1,0 0,3413 0,3438 0,3461 0,3485 0,3508 0,3531 0,3554 0,3577 0,3599 0,3621
1,1 0,3643 0,3665 0,3686 0,3708 0,3729 0,3749 0,3770 0,3790 0,3810 0,3830
1,2 0,3849 0,3869 0,3888 0,3907 0,3925 0,3944 0,3962 0,3980 0,3997 0,4015
1,3 0,4032 0,4049 0,4066 0,4082 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4162 0,4177
1,4 0,4192 0,4207 0,4222 0,4236 0,4251 0,4265 0,4279 0,4292 0,4306 0,4319

1,5 0,4332 0,4345 0,4357 0,4370 0,4382 0,4394 0,4406 0,4418 0,4429 0,4441
1,6 0,4452 0,4463 0,4474 0,4484 0,4495 0,4505 0,4515 0,4525 0,4535 0,4545
1,7 0,4554 0,4564 0,4573 0,4582 0,4591 0,4599 0,4608 0,4616 0,4625 0,4633
1,8 0,4641 0,4649 0,4656 0,4664 0,4671 0,4678 0,4686 0,4693 0,4699 0,4706
1,9 0,4713 0,4719 0,4726 0,4732 0,4738 0,4744 0,4750 0,4756 0,4761 0,4767

2,0 0,4772 0,4778 0,4783 0,4788 0,4793 0,4798 0,4803 0,4808 0,4812 0,4817
2,1 0,4821 0,4826 0,4830 0,4834 0,4838 0,4842 0,4846 0,4850 0,4854 0,4857
2,2 0,4861 0,4864 0,4868 0,4871 0,4875 0,4878 0,4881 0,4884 0,4887 0,4890
2,3 0,4893 0,4896 0,4898 0,4901 0,4904 0,4906 0,4909 0,4911 0,4913 0,4916
2,4 0,4918 0,4920 0,4922 0,4925 0,4927 0,4929 0,4931 0,4932 0,4934 0,4936

2,5 0,4938 0,4940 0,4941 0,4943 0,4945 0,4946 0,4948 0,4949 0,4951 0,4952
2,6 0,4953 0,4955 0,4956 0,4957 0,4959 0,4960 0,4961 0,4962 0,4963 0,4964
2,7 0,4965 0,4966 0,4967 0,4968 0,4969 0,4970 0,4971 0,4972 0,4973 0,4974
2,8 0,4974 0,4975 0,4976 0,4977 0,4977 0,4978 0,4979 0,4979 0,4980 0,4981
2,9 0,4981 0,4982 0,4982 0,4983 0,4984 0,4984 0,4985 0,4985 0,4986 0,4986
3,0 0,4987 0,4987 0,4987 0,4988 0,4988 0,4989 0,4989 0,4989 0,4990 0,4990

TESTE T DE STUDENT

Este teste só é aplicado a dados do tipo contínuo e com
distribuição Gaussiana. É, provavelmente, o mais usado para compa-
rar duas amostras, podendo ser também, aplicado a uma única amos-
tra. Assim, o teste t pode ser empregado para verificar se uma única
amostra provém ou não de uma população cuja média é conhecida,
comparando a média da mesma com uma média hipotética teórica,
extraída da literatura ou de outro experimento de população.

No caso de comparação entre as médias   1 e   2 de duas
amostras, tem-se :

H0 :  μ1 – μ2  = 0     ou     H0 :  μ1 = μ2
H1 :  μ1 – μ2  ≠ 0     ou     H1 :  μ1 ≠ μ2
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É preciso avaliar com cuidado se a escolha e a aceitação

dos resultados de um teste estatístico são as mais apropriadas. No
caso do teste t de Student para duas amostras independentes (não
pareadas), as seguintes questões devem ser avaliadas: os dados
amostrais são de populações com distribuição normal?; as duas
populações têm a mesma variância?; os dados são não pareados?;
os erros são independentes?; a comparação dever ser exatamente
entre dois grupos?; deseja-se, de fato, comparar médias?

O teste t de Student para duas amostras independentes
incorpora informações relativas à variabilidade das médias das duas
amostras. A Tabela 6.7 demonstra um exemplo de aplicação do
teste t para duas amostras independentes.

TABELA 6.7 — Fatores de risco para infecções por Staphylococcus aureus
resistentes (MRSA) ou sensíveis (MSSA) à meticilina em pacientes internados
no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC–UFU)

FATORES DE RISCO MRSA (%) MSSA (%) Valor
n=45 n=57 P *

Idade (    ± s ) 41,2 ± 24,3 25,7 ± 22,9 <0,01
Tempo de internação total (   ± s ) 45,5 ± 25,2 27,8 ± 24,2 <0,01
Internação  prévia à infecção (   ± s) 24,9 ± 20,4 12,6 ± 16,3 <0,01

     = média, s= desvio-padrão; * P <0,05 = diferenças estatisticamente significantes.

O teste t de Student pareado ou para duas amostras depen-
dentes será empregado quando:

- se quer avaliar medidas de uma variável (por exemplo, peso)
antes e após intervenção no mesmo indivíduo;

- se recrutam indivíduos aos pares combinando (pareando)
variáveis como idade, sexo, grupo étnico ou severidade da
doença em questão, etc;

- se realiza um experimento laboratorial várias vezes com
amostras controles e experimentais em paralelo;

- se deseja medir uma variável entre gêmeos ou filhos e pais.
No caso de duas amostras dependentes (pareadas), as se-

guintes questões devem ser avaliadas: deseja-se realmente com-
parar médias?; deseja-se comparar exatamente dois grupos?; os
dados das populações analisadas são pareados?; os pares de
dados são independentes?

Um exemplo da aplicação do teste t para duas amostras
dependentes pode ser observado na Tabela 6.8, onde se comparam
as médias da pressão arterial antes e após tratamento.

x
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TABELA 6.8 — Comparação entre as médias da pressão arterial de dez paci-
entes submetidos a determinado tratamento

Pressão arterial Antes do tratamento Após tratamento Valor
n = 10 n = 10 P*

Média (   ) 143,3 119,6
Desvio padrão (σσσσσ) 14,73 8,36 < 0,01
* p < 0,05 = diferenças estatisticamente significantes

INTERVALO DE CONFIANÇA

O intervalo de confiança é outra maneira de se calcular
uma estimativa de um parâmetro desconhecido. Os bioestaticistas
desenvolveram métodos para cálculo de intervalos de confiança
para grande parte dos testes estatísticos, e o raciocínio para sua
compreensão é sempre o mesmo. No caso da média, o intervalo
de confiança quantifica a sua precisão. Dessa forma, os valores
dentro do intervalo de confiança — por exemplo, de 95% — dão
95% de certeza de que o intervalo compreendido contém a verda-
deira média da população.

O intervalo de confiança se estende em cada direção por
uma distância igual ao erro padrão da média multiplicado por uma
constante (t crítico), originária da tabela de distribuição do t de
Student. Essa constante depende do grau de confiança que se dese-
ja e do número de graus de liberdade do experimento em questão
(N–1). O intervalo de confiança para um parâmetro desconhecido
como uma probabilidade de 1-α, pode ser igual a 99%, 95%, 90%,
85%, etc. Dessa maneira, a será o nível de significância, isto é, o
erro que está se cometendo ao afirmar que, por exemplo, em 95%
das vezes o intervalo q1< q < q2 contém q.

Os valores do intervalo de confiança da média podem ser
obtidos através da fórmula:

ou

onde:
    = média amostral
σx = erro padrão da média
tc = t crítico fornecido pela tabela de distribuição t de Student
μ = média populacional

O intervalo de confiança para a média populacional μ com
base em grandes amostras (n > 30) é calculado como se segue:

x

x
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Considere-se o exemplo de uma população de 100 indivídu-

os cuja temperatura corporal média amostral foi     = 36,75OC e erro
padrão da média σ = 0,62. Para um grau de confiança de 95%, o
cálculo do intervalo de confiança será:

36,75 – 0,1215 < μ < 36,75 + 0,1215

36,63 < μ < 36,87

Este resultado pode ser expresso também como μ = 36,75 ± 0,1215.

É muito comum se aplicar o intervalo de confiança em casos
de proporção ou probabilidade (n > 30), cuja fórmula para cálculo é
a seguinte:

Por exemplo, em uma população de 78 pessoas estudadas
para se detectar a presença de determinado parasito, 58 mostraram-
se parasitadas.

Assim, como ficará o intervalo de confiança ao nível de
95% para a subpopulação parasitada? Aplicando-se a fórmula no
exemplo acima (n = 78; x = 58):

f = x/n = 58/78 = 0, 744  → 1 - f = 0,256

Z

2
α

= 1,96 para 95% de confiança (esse valor não muda nos outros

cálculos)

0,744 – 0,097     p     0,0,744 + 0,097
0,647     p      0,841

Portanto, o intervalo de confiança tem:
limite inferior = 64,7%  e
limite superior = 84,1%.

Vale lembrar que, quanto maior for a amostra, mais estreito
será o intervalo de confiança. Para calcular intervalos com 99% de

confiança, o Z 2
α

 é 2,575; para 90% de confiança, o Z 2
α  é 1,645.

f - Z
2
α f)/n-f(1 ≤ p ≤ f + Z

2
α f)/n-f(1 = 1 - α 

36,75 – 1,96 x 
100
62,0 < μ < 36,75 + 1,96 x 

100
62,0

 

x  - Z
2
α

x 
n
σ < μ < x  + Z

2
α

x 
n
σ  

<
<<

<

f - Z
2
α f)/n-f(1 ≤ p ≤ f + Z

2
α f)/n-f(1 = 1 - α 
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ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA)

A análise de variância, ou ANOVA, também é um teste para-
métrico de grande poder estatístico; porém é utilizada na compara-
ção de três ou mais amostras ou tratamentos. Por ser paramétrica,
exige variáveis com distribuição normal, amostras independentes
tomadas aleatoriamente e variâncias semelhantes das amostras.

A ANOVA compara a dispersão dos dados nos grupos ou
tratamentos estudados. Seguindo o raciocínio de que as variâncias
devem ser iguais entre grupos analisados, então a dispersão dos
dados também o será. Em suma, ela compara a relação da disper-
são dos dados entre os grupos com a dispersão dentro dos grupos.
Assim, pelos dados coletados, são feitos os seguintes cálculos:
1) as somas dos quadrados dos desvios (SQD):

a) SQD da população ou SQD total (SQDT);
b) SQD dentro das amostras ou SQD dentro (SQDD);
c) SQD entre as amostras ou SQD entre (SQDE);

2) determinação dos quadrados médios:
a) quadrado médio dentro das amostras (QMDD);
b) quadrado médio entre as amostras (QMDE);

3) cálculo da estatística F onde: Fcalculado = (QMDE/QMDD).

Teste de hipóteses

H0: não há diferença entre as médias das amostras (tratamentos)
ou todas as amostras são iguais.
H1: pelo menos uma amostra tem média diferente.

De acordo com o nível de significância desejado (a) e o
grau de liberdade em questão, procura-se na tabela de distribuição
de F o valor de Fcrítico:

Se Fcalculado ≥≥≥≥≥ Fcrítico   rejeita-se H0

Há muitas informações sobre a ANOVA, inclusive acerca
de sua utilização no caso de dados pareados e em pós-testes. Pro-
gramas computacionais estatísticos disponibilizam, de forma sim-
ples, esses cálculos. Entretanto, livros mais específicos devem ser
consultados para se fundamentarem os princípios básicos da
ANOVA e se compreenderem suas fórmulas.
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TESTE DO SINAL (SIGN TEST) E DE MCNEMAR

Em geral, o teste do sinal (sign test) é empregado para de-
terminar se, entre pares de observações, há diferenças sistemáticas
que se possam traduzir por um sinal + (resultado da segunda obser-
vação maior que o da primeira), um sinal – (resultado da segunda
observação menor que o da primeira) ou 0 (quando não há diferença
entre as observações). Por usar sinais em vez de medidas quanti-
tativas, este teste recebeu tal nome. Ele também pode ser usado
para a comparação de duas amostras pareadas de dados ordinais;
mas, quando se eliminam os valores “0”, torna-se praticamente útil
e simples de ser usado para dados nominais. Nessa abordagem, o
teste do sinal é conhecido, também, como teste de McNemar — a
Tabela 6.9 demonstra um exemplo típico de aplicação desse teste.

TABELA 6.9 — Uso de cinto de segurança antes e após envolvimento em
acidentes de carro

         Uso regular após acidente
Sim Não Total

Uso regular antes do acidente Sim 60 6 66
Não 19 15 34

TOTAL 79 21 100

Valor de p = 0,0003

Com um valor de P < 0,05 (nível de significância de 95%),
pode-se concluir que, após o acidente, houve aumento significativo
no uso de cinto de segurança.

TESTE U DE MANN-WHITNEY

O teste U de Mann-Whitney pode ser usado para comprovar
se dois grupos independentes apresentam diferenças ou não, ou
se foram ou não extraídos da mesma amostra; mas, para isso, é
preciso que se chegue a um grau de mensuração, pelo menos em
escala ordinal (ranqueamento). Esse teste é uma das mais podero-
sas — ou sensíveis — provas não paramétricas e constitui alterna-
tiva de grande utilidade à prova paramétrica t para amostras inde-
pendentes; aliás, em certas situações, ele oferece maior poder de
rejeitar a hipótese nula que o teste t.

A interpretação do teste U é idêntica à do teste t, exceto
que, para se aplicar o primeiro, combinam-se as observações ou
os escores de ambos os grupos, relacionando-os por ordem ascen-
dente, e nesta consideram-se os valores algébricos; dito de outro
modo, os postos mais baixos são atribuídos aos maiores números
negativos (caso haja).
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Antes de escolher esse teste, devem ser avaliadas as se-

guintes questões: os erros são independentes?; os dados são não
pareados?; deseja-se comparar exatamente dois grupos?; deseja-
se, de fato, comparar medianas?; os dados amostrados são de
populações com distribuição não Gaussiana?

A Tabela 6.10 descreve um exemplo de aplicação desse
teste; com base nos resultados descritos nesse estudo, e P < 0,003,
conclui-se que as sociedades com explanações orais de enfermi-
dades são superiores em ansiedade de socialização oral às socie-
dades sem explanação oral.

TABELA 6.10 — Ansiedade de socialização oral e explanação oral de enfer-
midades

Sociedades sem Grau de ansiedade Sociedades com Grau de ansiedade de
explanação oral de socialização oral explanação oral socialização oral

A 13 I 17
B 12 II 16
C 10 III 15
D 10 IV 15
E 10 V 15
F 10 VI 14
G 9 VII 14
H 8 VIII 14
I 8 IX 13
J 7 X 13
K 7 XI 13
L 7 XII 12
M 7 XIII 12
N 7 XIV 12
O 6 XV 12

XVI 11
XVII 11
XVIII 10
XIX 10
XX 10
XXI 8
XXII 8
XXIII 6

p < 0,003

INTERDEPENDÊNCIA ENTRE DUAS VARIÁVEIS

Em diversos estudos da área biomédica, é comum o interes-
se pela avaliação da relação entre duas variáveis — as quais podem
ser qualitativas (nominais ou ordinais) ou quantitativas (discretas
ou contínuas). Em geral, as freqüências de ambas as variáveis
são apresentadas em forma de tabelas de associação (2 x 2 =
duas colunas x duas linhas), com base em diferentes métodos de
análise para cada tipo de variável. Assim, análises de associação
são quase sempre usadas para o caso de variáveis qualitativas, e
análises de correlação e regressão, para variáveis quantitativas.
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INTERDEPENDÊNCIA DE DUAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS

Para se constatar a interdependência de duas variáveis qua-
litativas, pode-se usar: 1) o teste qui-quadrado (χ2); ou 2) o coeficien-
te ou índice de associação de Yule (Q).

TESTE DO QUI-QUADRADO (χ 2)

Trata-se de um teste estatístico não paramétrico poderoso,
empregado para diferentes finalidades, como: determinar se duas
ou mais variáveis se relacionam e se uma distribuição de freqüência
observada difere de alguma distribuição teórica. Por ser não para-
métrico, não exige comportamento Gaussiano das variáveis; entre-
tanto, é menos poderoso que os paramétricos. Quando duas variá-
veis (A e B) são qualitativas, o qui-quadrado pode ser utilizado para
se testar a hipótese nula (H0), ou seja, para se saber se as distribui-
ções das variáveis são interdependentes. Por exemplo, a ingestão
de carne (variável A) não se associa com a presença de enterite
necrosante (variável B).

Na avaliação da relação entre variáveis, empregam-se tabe-
las de contingências, onde classicamente dois grupos são compara-
dos; embora um número maior de grupos possa ser, também, com-
parado. Vale dizer que o termo contingência em estatística é usado
conforme seu significado na língua inglesa: qualidade ou estado
próprio de uma íntima relação.

A Tabela 6.11 mostra a distribuição de duas variáveis (A e
B) e a fórmula para calcular o valor do χ2 a fim de se verificar uma
associação entre ambas.

TABELA 6.11 — Cálculo do valor do χ2

Variável A Total
Variável B Presente Ausente
Presente a b a +  b
Ausente c d c +  d

Total a +  c b + d N

      [(ad – bc) – n / 2] 2 n
χ2=

(a + b) (a + c) (c + d) (b + d)

Para um nível de significância de 0,05, o valor do χ2 crítico
para uma tabela 2 x 2 é, por exemplo, 3,84 (encontrado em tabelas
de χ2 em livros de estatística elementar ou programas computa-
cionais). Se o valor do χ2 calculado for maior que o valor do χ2
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crítico (3,84), a hipótese nula (H0) deve ser rejeitada, a um nível de
significância de 5%. Portanto, a hipótese alternativa (H1) é aceita,
mostrando a associação entre ingestão de carne e enterite
necrosante.

Uma tabela de contingência pode também ser exemplificada
segundo os dados demonstrados na Tabela 6.12, em que os paci-
entes com cateteres inseridos na veia jugular apresentavam maior
tempo de cateterização do que os pacientes com cateteres na
subclávia.

TABELA 6.12 — Tempo de cateterização associado à inserção vascular
central em veia jugular ou subclávia de pacientes internados no HC–UFU

Sítio de Inserção
Jugular Subclávia
n  (%) n (%)

p

Tempo de cateterização < 7 dias 10 (27,8) 55 (56,3)
≥≥≥≥≥ 7 dias 26 (72,2) 35 (43,7) 0,01

Total 36 (100) 80 (100)

De acordo com o resultado obtido (P = 0,01), calculado pelo
qui-quadrado, pode-se notar que os pacientes que tenham um cate-
ter inserido em veia jugular, em vez da subclávia, apresentam
chance significativa de permanecerem cateterizados por mais de
sete dias. Deve-se ressaltar que, se uma das células da tabela de
contingência for menor que cinco, é recomendado o uso do teste
exato de Fisher em lugar do χ2.

Coeficiente ou índice de associação de Yule (Q)

Chamado de Q em homenagem a Quételet (1796–1874),
feita por Yule (1912), o coeficiente ou índice de associação de Yule
(Q) pode medir o grau de associação entre duas variáveis qualita-
tivas com base em uma tabela 2 x 2 — como visto na Tabela 6.6.
Para o cálculo, usa-se a seguinte fórmula:

O desvio padrão (SQ) de Q é obtido por:

 
bcad
bcad

+
−

=Q

 

dcba
QSQ

1111
2

1 2

+++
−

=
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O intervalo de confiança de 95% de Q é calculado por: Q ± tsQ
O coeficiente de Yule varia de –1,0 a +1,0, como no esquema a
seguir:

INTERDEPENDÊNCIA DE DUAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

Para verificar se duas variáveis quantitativas são interdepen-
dentes, pode-se utilizar testes de correlação e análises de regressão.

Quando se consideram duas variáveis aleatórias ao mesmo
tempo (X e Y), as técnicas estatísticas aplicadas são as de regressão
e correlação. Embora haja relação entre elas, são usadas para di-
ferentes propósitos. O objetivo mais comum da análise de regressão
é obter uma equação que possa ser usada para se prever ou estimar
o valor de uma variável em função de um dado valor de outra variável.

A análise de correlação, por outro lado, é usada para se
obter uma medida do grau ou da força de associação entre duas
variáveis. Tanto para a regressão como para a correlação, os da-
dos consistem de pares de medidas selecionadas da população
de interesse.

Correlação

Se, quando duas séries de observações são analisadas,
as variações em uma série correspondem às da outra, diz-se que
há correlação entre as variáveis, uma vez que esta mostra a existên-
cia de relação funcional entre uma variável e as demais. Tal correla-
ção pode ser positiva (duas variáveis aumentam ou diminuem em
paralelo) ou negativa (uma variável aumenta, e outra diminui propor-
cionalmente), conforme mostra a Figura 6.11. Um exemplo de corre-
lação positiva é encontrado entre altura (variável A) e idade (variável
B) de crianças, pois ambas aumentam, em média, paralelamente.
Outro exemplo de correlação positiva se encontra entre ingestão
de carboidratos (variável A) e peso (variável B), já que ambas vari-
am, em média, em paralelo. Por outro lado, há correlação negativa
entre idade de adultos (variável A) e sua velocidade para uma corri-
da de 100 metros (variável B), pois a variável B diminui à proporção
que a variável A aumenta.
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Ausência de correlação Correlação negativa Correlação positiva
Não há sentido de As variáveis variam As variáveis variam

variação em sentidos opostos no mesmo sentido

FIGURA 6.11 — Tipos de correlação com representação da reta de regressão linear

Em ciências biomédicas, uma correlação perfeita entre
amostras é rara, em virtude de variações entre fontes de observa-
ções, organismos vivos e seus produtos, bem como entre diferentes
tempos de amostragem. Assim, a relação entre variáveis deve ser
sempre considerada “em média”.

O grau de correlação entre dois conjuntos de observações
compreende dois fatores: 1) parte da relação consiste em uma ver-
dadeira correlação; 2) parte da relação consiste em uma variação
aleatória devido a várias causas indeterminadas.

Quando duas séries de observações são analisadas para
se constatar a existência de uma relação entre as variáveis, o primei-
ro passo é a construção de um gráfico de dispersão x por y (scatter
graph), em que o eixo vertical (y) representa, em geral, os valores
da variável dependente (resultados experimentais) e o eixo horizon-
tal (x) representa os valores da variável independente (escala de
tempo, altura ou outra classificação observada).

Entretanto, nem sempre se pode identificar com clareza as
variáveis “dependentes” e “independentes”. Por exemplo, é razoável
estabelecer que, em média, a altura das crianças é dependente da
idade, e não o inverso. Em outras situações em que uma variável
não parece ser dependente da outra variável, qualquer eixo do
gráfico pode ser utilizado para representar uma ou outra variável.
Mas as observações a partir das quais as inferências são feitas,
em geral, são representadas na linha basal (eixo x).

O grau de correlação é medido pelo coeficiente de correla-
ção (r), em uma escala de valores de -1,0 ⎯ 0 ⎯ +1,0, em que o
valor zero indica a completa ausência de correlação, e os valores
+1,0 e –1,0 indicam perfeita correlação positiva e negativa, respec-
tivamente.
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Um exemplo de correlação positiva pode ser visualizado na

Figura 6.12, onde se mostra que anticorpos anti-IgM humana se
correlacionam positivamente com anticorpos anti-IgM canina, utili-
zados como anticorpos de captura em um ELISA-IgM para
toxoplasmose canina. Cada ponto representa uma amostra de soro
com os valores correspondentes de títulos de anticorpos IgM anti-
Toxoplasma gondii, quando foi utilizado anti-IgM humana (eixo x)
ou anti-IgM canina (eixo y) como anticorpos de captura.

FIGURA 6.12 — Correlação entre anti-IgM humana e anti-IgM canina utilizadas como
anticorpos de captura em ELISA-IgM em amostras de soros de cães experimental-
mente infectados com Toxoplasma gondii.
Fonte: Adaptado de Silva et al. (2002).

O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede o grau de
relação linear entre duas variáveis. Se há uma perfeita correlação
linear entre elas, significa que todos os valores observados estão
em uma linha reta, e r = +1,0  ou  r = –1,0.

A fórmula do coeficiente de correlação de Pearson para variáveis x
e y é:

onde:
xi  /  yi  = observações individuais (1 até n)
x  /  y  = média das observações x e y, respectivamente.

Nesse exemplo, o coeficiente de 0,9689 indica forte corre-
lação positiva entre anticorpos anti-IgM humana e anti-IgM canina
utilizados em ELISA-IgM de captura para toxoplasmose canina.

Como já se destacou, uma parte da variação em uma das
variáveis (A) resulta de sua relação com a outra variável (B), e a
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outra, de causas indeterminadas (aleatórias). A parte da variação
resultante da dependência de uma variável sobre a outra é medida
pela variância (r2). No exemplo referido, r2 = 0,9388 significa que
93,88% da variação em y é resultado da variação em x. Para se
testar a significância do coeficiente de correlação ou o desvio de r
de 0 (ausência de correlação), estabelecem-se as hipóteses:

H0 (hipótese nula): não há correlação entre as variáveis x e y H0: r = 0
H1 (hipótese alternativa): há correlação entre as variáveis x e y H1: r ≠≠≠≠≠ 0

Com base na formulação dessas hipóteses, utiliza-se o teste t com
a seguinte fórmula:

O valor t encontrado é verificado em tabelas t (disponíveis
em livros de estatística elementar) ou programas computacionais,
em que se encontra o valor de P. Assim, o coeficiente de correlação
pode ser ou não considerado significante. No exemplo citado (Figura
6.11), o valor de P < 0,0001 indica correlação positiva altamente
significativa entre anticorpos anti-IgM humana e anti-IgM canina;
em outras palavras, demonstra que anticorpos anti-IgM humana
podem ser usados como anticorpos de captura em ELISA para de-
tecção de IgM canina no sorodiagnóstico da toxoplasmose canina.

O coeficiente de correlação pode ser usualmente calculado
por dois testes: 1) o de correlação de Pearson (r) para amostras
que apresentam distribuição normal ou Gaussiana e 2) o de corre-
lação de Spearman (rs) para amostras que não apresentam distri-
buição normal. Opcionalmente, nesse último caso, as amostras
podem ser transformadas em base logarítmica (conformação dos
dados a uma distribuição normal) e o teste de correlação de Pearson
pode ser aplicado. É importante salientar que o coeficiente de cor-
relação de Pearson visa mensurar só o grau de relação linear e
que duas variáveis podem estar altamente relacionadas de modo
não linear e, assim, apresentar coeficiente de correlação muito
baixo. Além disso, vale ressaltar ainda que correlação não é causa:
pode ou não haver conexão causal entre as duas variáveis correla-
cionadas — como será discutido no Capítulo 7 sobre causalidade
do presente livro.

Correlação de rank

Quando as relações entre variáveis são difíceis ou impos-
síveis de serem quantificadas com exatidão (variáveis qualitativas
ordinais), é possível distribuir os dados em classes ou graduação
e, assim, comparar as variáveis nas diferentes categorias.

t = r e(n - 2)/(1 - r2)
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Dois coeficientes de correlação usados com freqüência para

dados ranqueados são o coeficiente de correlação de Spearman
(rs) e o coeficiente de correlação de Kendall (ô). Como outros méto-
dos não paramétricos, eles não requerem a conformação dos dados
a uma distribuição normal.

A título de exemplificação, níveis de anticorpos séricos IgG
anti-H. pylori foram comparados entre grupos de pacientes com
gastrite apresentando quatro características histológicas da mucosa
antral: 1) presença de neutrófilos; 2) presença de células
mononucleares; 3) atrofia e 4) densidade de H. pylori. Cada uma
dessas características — categorias ou variáveis qualitativas
ordinais — foi graduada em níveis ou escores, a saber: 0 (normal),
1 (leve), 2 (moderada) e 3 (grave).

Assim, é possível estabelecer uma relação entre as variá-
veis — ou seja, uma correlação entre os níveis de anticorpos e o
grau de gastrite na mucosa antral —, por meio do coeficiente de
correlação de rank de Spearman (rs), cujos coeficientes calculados
para os quatro grupos demonstrados na Figura 6.13 foram:
rs  = 0,586 e P < 0,001 para infiltração de neutrófilos na mucosa antral;
rs = 0,620 e P < 0,001 para infiltração de células mononucleares na
mucosa antral;
rs = 0,429 e P < 0,001 para atrofia da mucosa antral;
rs = 0,630 e P < 0.001 para densidade de H. pylori na mucosa antral.

Conclui-se que os níveis de anticorpos IgG anti-H. pylori se
correlacionam com os graus de gastrite na mucosa antral, eviden-
ciados pela infiltração de neutrófilos, por células mononucleares e
atrofia, bem como pela densidade de H. pylori.

Células mononucleares
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FIGURA 6.13 - Comparação entre os níveis de anticorpos IgG anti-H. pylori em gru-
pos baseados em escores de quatro características histológicas da mucosa antral.
Escores: 0 (normal), 1 (leve), 2 (moderada) e 3 (grave). Cada coluna representa a
média ± o erro padrão da média. **P < 0,01 comparado ao escore de 0; **P < 0,01
comparado ao escore de 1.
Fonte: Adaptado de Chen et al. (2002)

Regressão

A análise de regressão — termo usado pelos estatísticos
com o significado da palavra função em matemática — traduz o
melhor modelo matemático para representar a relação entre duas
variáveis. Uma variável é considerada dependente (y) porque seu
valor varia conforme a variável independente (x). Logo, diz-se que
y é função de x ou, em termos estatísticos, regressão de y sobre x.
A forma mais comum de regressão é a linear: o modelo matemático
é uma linha reta.

A equação da regressão é a da reta. Nela, o valor médio de
(y) é função de (x), ou seja, y = a + bx, em que (a) representa a in-
clinação da reta (distância acima da linha basal, onde a reta corta
o eixo y) e (b) representa o coeficiente de regressão (quantas vezes
a alteração em x dará alteração correspondente em y).

O exemplo citado na Figura 6.11 refere-se a uma só variável
independente, mas com freqüência muitas variáveis podem estar
envolvidas, como nos casos de regressão múltipla. Por outro lado,
outros modelos de regressão representam relação não linear entre
as variáveis, como as regressões polinomial, logística e proporcional.

TESTE EXATO DE FISHER

O teste exato de Fisher constitui técnica não paramétrica
bastante útil à análise de dados discretos (nominais ou ordinais),
quando o tamanho das duas amostras independentes é pequeno.
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É utilizado quando os escores das duas amostras aleatórias inde-
pendentes se enquadram em uma ou outra de duas classes mutua-
mente exclusivas (sim/não, positivo/negativo). Em outras palavras,
para cada indivíduo, em ambos os grupos, é atribuído um dentre
dois escores possíveis — representados por freqüências em uma
tabela de contingência 2 x 2.

Ao se analisar a significância da diferença de mortalidade
entre os dois grupos (Tabela 6.13), pode-se observar que, pelo
teste do qui-quadrado, o valor de P foi igual a 0,047; portanto, é
significante a diferença da taxa de mortalidade entre os dois grupos.
Entretanto, no teste exato de Fisher, verificou-se que o valor de P
foi igual a 0,068, ou seja, não existe diferença na taxa de mortalidade
entre os dois grupos estudados. Com esse exemplo, ilustra-se a
importância da utilização do teste exato de Fisher quando uma das
células da tabela de contingência for menor que cinco.

TABELA 6.13 — Mortalidade entre pacientes infectados por MRSA e MSSA
no HC–UFU

MORTALIDADE
MRSA MSSA
n = 34 n = 100

NÃO 30 97
SIM 4 3

MRSA= Staphylococcus aureus resistentes à meticilina
MSSA= Staphylococcus aureus sensíveis à meticilina

Cálculos do P:
Qui-quadrado:  P = 0,047

Exato de Fisher:  P = 0,068

Em caso de células com valores superiores a cinco, quando
deve ser usado o qui-quadrado ou o teste exato de Fisher? Em
tabelas de contingência 2 x 2, pode-se escolher qualquer um dos
testes. Entretanto, o segundo será sempre a melhor escolha porque
fornece o valor exato de P. O primeiro é de cálculo mais simples,
mas para pequenos números nas células o valor de P é sempre
aproximado quando seu calculo é feito em um programa computa-
cional, em geral pela correção de continuidade de Yates — também
denominada correção de Yates. Assim, considerando que somente
com números grandes os valores de P obtidos pelo qui-quadrado
e pelo teste exato de Fisher são similares, recomenda-se evitar o
qui-quadrado quando os números na tabela de contingência são
pequenos.
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TESTE DE WILCOXON

O teste de Wilcoxon — ou teste da somatória de ranquea-
mento de Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Sum Test) — é do tipo
não paramétrico e utilizado na comparação de dados pareados em
variáveis ordinais, intervalares ou de razão. Comparado ao t de
Student pareado, o teste de Wilcoxon tem 95% de poder e permite
determinar se duas amostras pareadas não muito pequenas (no
mínimo seis pares) são significativamente diferentes. Quando essas
diferenças são grandes, também é grande a probabilidade de elas
não serem ao acaso, e sim resultarem de um fator causal. Ao contrá-
rio, se forem pequenas, existe grande possibilidade de tais diferen-
ças serem ao acaso.

Um exemplo do cálculo desse teste está demonstrado na
Tabela 6.14, com dez pares de informações. Para cada indivíduo
(coluna 1), foi medida a produção feita quando a iluminação estava
alta (coluna 2) e quando estava baixa (coluna 3).

TABELA 6.14 — Ordenação de dados para o cálculo do teste de Wilcoxon

Indivíduos Alta Baixa Diferença Ordem Positivo Negativo
Iluminação Iluminação (T+) (T-)

1 26 21 5 7.5 7.5
2 22 19 3 3.5 3.5
3 18 19 -1 1 1
4 18 12 6 9.5 9.5
5 16 10 6 9.5 9.5
6 14 16 -2 2 2
7 15 10 5 7.5 7.5
8 13 10 3 3.5 3.5
9 11 7 4 5.5 5.5

10 10 6 4 5.5 5.5
Tp = 52 Tn = 3

Com base nos dados coletados:
– calcular a diferença dessas duas medidas (coluna 4). Quando,
em algum dos pares, a diferença for igual a zero (d = 0), eles não
receberão ranks; por conseqüência, para o cálculo de n (Quadro
6.1), deve-se subtrair do número total de pares aqueles cujas dife-
renças foram iguais a zero;
– ordenar esses valores sem levar em conta o sinal (coluna 5).
Assim, nesse exemplo, o menor valor é aquele relativo à terceira
linha. Além disso, para levar em conta os empates, faz-se a média
das posições, como no caso das colunas 9 e 10, que empatam na
quinta e na sexta posição: ambas recebem o valor 5,5. Nesse exem-
plo, em particular, existem quatro empates;
– separar as ordens atribuídas em função dos valores cuja diferen-
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ça era positiva (coluna 6) daqueles cuja diferença era negativa (coluna
7);
– somar os ranks das diferenças positivas (T+) e o das diferenças
negativas (T–);
– selecionar entre T+ e T– o de menor valor, que será então deno-
minado de T (T = Mín {Tp, Tn}) — nesse exemplo é o valor 3 (Tcalculado);
– o valor de T é comparado com os dados da tabela de Wilcoxon
encontrada comumente em livros de estatística e apresentada, de
maneira compacta, no Quadro 6.1. Para acessar essa tabela, é neces-
sário usar N como o número de pares (eliminando-se aqueles em
que a diferença é zero) e o nível de significância (a); nesse exemplo,
para N = 10 e a = 0,01, a tabela fornece o valor 3 (Tcrítico) — aquele
obtido ao se calcular o T de Wilcoxon;
– comparar Tcalculado com Tcrítico e tomar a decisão de aceitar ou rejei-
tar H0.

Assim, pode-se inferir que nesse exemplo há diferença sig-
nificativa entre a produção com alta iluminação comparada com a
de baixa iluminação.

N 0,05 0,01
6 1 –
7 2 –
8 4 –
9 6 2

10 8 3
11 11 5
12 14 7
13 17 10
14 21 13
15 25 16
20 52 37
25 90 68
30 137 109

QUADRO 6.1 — Distribuição dos valores críticos do teste de Wilcoxon

Observa-se que, se os grupos forem muito diferentes, a
maior parte das diferenças terá o mesmo sentido, e serão sobretudo
as pequenas diferenças que terão sentidos opostos. Assim, a soma
T das diferenças de sinal menos freqüente é pequena; logo, quanto
menor for esse valor, mais significativo será o teste. No exemplo
considerado, se o valor encontrado na tabela fosse dois, não se
teria obtido significância nesse teste.

Na tomada de decisão, é preciso levar em conta a formula-
ção do teste de hipóteses, em que:
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1) teste bicaudal:
– H0: não há diferença entre as produções com alta ou baixa ilumi-
nação;
– H1: há diferença entre as produções com alta ou baixa iluminação.
Se Tcalculado ≤ Tcrítico   rejeita-se H0.

2) teste monocaudal:
– H0: as produções com alta iluminação são menores ou iguais
àquelas com baixa iluminação;
– H1: as produções com alta iluminação são maiores àquelas com
baixa iluminação.
Nesse caso T+ é maior que T-, sendo que T- será escolhido como T.
Se T–  ≤  Tcrítico  rejeita-se H0.

Alternativamente, as hipóteses do teste monocaudal pode-
riam ser formuladas assim:
– H0: as produções com baixa iluminação são menores ou iguais
àquelas com alta iluminação;
– H1: as produções com baixa iluminação são maiores que aque-
las com alta iluminação.
Nesse caso T- é maior que T+ , sendo que T+ será escolhido como T.
Se T+ ≤ Tcrítico  rejeita-se H0

ANÁLISE DE VARIÂNCIA DE KRUSKAL-WALLIS

Trata-se de um teste não paramétrico para três ou mais
grupos não pareados que comprova se um determinado número
de amostras independentes pode ter sido extraído da mesma popu-
lação. Essa prova é mais eficiente que o teste da mediana, pois
utiliza, de modo mais completo, as informações contidas nas obser-
vações, visto que os escores são convertidos em postos, enquanto
aquele apenas separa os elementos em função da mediana.

Como a ANOVA, o teste de Kruskal-Wallis avalia se três ou
mais amostras são iguais ou diferentes. Entretanto, ao contrário
dela, pode ser usado onde não há distribuição normal e homogenei-
dade das variâncias, bem como no caso de amostras não tomadas
ao acaso. Um exemplo da aplicabilidade e do cálculo do teste de
Kruskal-Wallis está demonstrado na Tabela 6.15, onde se pretende
avaliar a influência da variável massa corporal em três grupos de
pessoas definidos segundo o consumo diário de lipídios e refrige-
rantes em suas dietas (pouco, moderado e muito).
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TABELA 6.15 — Massa corporal (kg) relacionada com a ingestão diária de
lipídios e refrigerantes (pouco, moderado e muito)

Pouco Moderado Muito
90 81 116

120 122 145
80 130 146
62 132 131
99 109 123
98 118 124

160

Após a atribuição dos postos ou ranks para cada observa-
ção, deve-se fazer a soma dos postos de cada grupo (Rj) e calcular
(Rj)2/nj, onde nj representa o número de indíviduos por grupo.
Obtêm-se, assim, os dados da Tabela 6.16.

TABELA 6.16 — Transformação dos escores da Tabela 6.15 em postos e
cálculos preliminares

Pouco Moderado Muito
Massa Rank Massa Rank Massa Rank

corporal corporal corporal
90 4 81 3 116 8

120 10 122 11 145 17
80 2 130 14 146 18
62 1 132 16 131 15
99 6 109 7 123 12
98 5 118 9 124 13

160 19 – – – –

Rj 47 60 83
Rj2 2209 3600 6889
nj 7 6 6

Rj2/nj 315,57 600,0 1148,16

Em seguida, deve-se calcular a estatística H em que se
usam as somas das colunas para que se possa inferir a existência
ou não de diferença entre os grupos através da tomada de decisão.

onde:
nj = número de elementos do grupo;
N = número total de observações dos k grupos;
Rj = soma dos postos ou ranks.
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No teste de Kruskal-Wallis, o teste de hipóteses é:

– H0: não há diferença entre os grupos analisados;
– H1: pelo menos um dos grupos é diferente.

E a tomada de decisão segue assim:
1) quando há três grupos com número pequeno de casos (k = 3 e
nj ≤ 5), pesquisar na tabela dos limites de probabilidade da distribui-
ção de H (Hcrítico) no teste Kruskal-Wallis, de acordo com o número
de grupos analisados, tem-se que:
Se Hcalculado < Hcrítico    rejeita-se H0
2) quando há mais de três grupos ou quando eles têm grande núme-
ro de casos (k > 3 ou nj > 5), H tem distribuição de qui-quadrado
com k–1 graus de liberdade; sabendo-se o qui-quadrado crítico,
tem-se que:
Se Hcalculado ≥ X2

crítico   rejeita-se H0.

No exemplo acima, como há mais de cinco elementos em
cada grupo, usa-se a tabela do qui-quadrado para se verificar a
significância do valor H calculado. Nesse caso, com dois graus de
liberdade (k–1), a significância está compreendida entre 0,10 e 0,05
— o que deve ser interpretado como não-existência de diferença
entre os três grupos, pois valor de P é maior que 0,05.

DUPLA ANÁLISE DE VARIÂNCIA DE FRIEDMAN

Trata-se de teste não paramétrico que compara três ou mais
grupos de amostras pareadas. Quando os dados de k amostras
pareadas se apresentam, pelo menos, em escala ordinal, a prova
de Friedman é útil para se comprovar a hipótese de nulidade de
que as k amostras tenham sido extraídas de uma mesma população.
Os dados são transformados em postos, e o teste determina a pro-
babilidade de as diferentes colunas de postos terem vindo de uma
mesma população. Por exemplo, suponha que se queira estudar
os escores de três indivíduos sob quatro condições diferentes (k =
4 e N = 3).  Assim, três estudantes (A, B, C) ordenam quatro estágios
de uma linha de montagem (I, II, III e IV) — conforme mostrado a
Tabela 6.17.

TABELA 6.17 — Escores de três grupos correspondentes sob quatro condi-
ções

Condições
Grupos

I II III IV
A 9 4 1 7
B 6 5 2 8
C 9 1 2 6
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Para se aplicar a prova de Friedman a esses dados, primei-

ro atribuem-se postos aos escores em cada linha: ao mais baixo,
pode-se atribuir o posto 1; ao seguinte, o posto 2, etc. Obtêm-se,
assim, os dados da Tabela 6.18.

TABELA 6.18 — Postos correspondentes aos escores da Tabela 6.17

Condições
Grupos

I II III IV
A 4 2 1 3
B 3 2 1 4
C 4 1 2 3

Total 11 5 4 10

Para se testar a hipótese de nulidade (se todas as amostras
— colunas — provêm da mesma população), quando o número de
linhas e/ou colunas não é muito pequeno, pode-se mostrar que
tem distribuição quase igual à do qui-quadrado, com graus de li-
berdade (gl) = k–1. Seu valor é dado pela fórmula:

onde:
N = número de linhas:
K = número e colunas;
Rj = somas dos postos ou ranks.

Utilizando esta fórmula, obtém-se:

Como a probabilidade associada a    ≥ 7,4, quando k = 4
e N = 3, é P = 0,033, com tais dados, portanto, pode-se rejeitar a
hipótese de nulidade de que as quatro amostras tenham sido extraí-
das da mesma população com respeito à locação (postos médios),
em nível de significância de 0,05.

CONCLUSÃO

Buscou-se, neste capítulo, oferecer ao leitor a noção do
nível de significância de resultados obtidos em testes estatísticos.
Com base nesse conceito, aquele que se servir de testes — paramé-
tricos ou não — deverá sempre ter o cuidado de apresentar resulta-
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dos associados a uma certa probabilidade de erro. Quanto menor
for esse valor, mais significativo será o resultado.

Deve-se ressaltar, aqui, a importância na escolha do teste
e, sobretudo, o correto delineamento da pesquisa em termos das
variáveis utilizadas. Cuidados especiais devem ser tomados quando
se usam dados pareados.

Um sumário da aplicação dos testes estatísticos em diferen-
tes estudos pode ser visualizado no Quadro 6.2.

Dados Amostras pareadas Amostras independentes

Nominais – Teste do sinal (n < 25) – Teste do Qui-Quadrado (n > 5)
– Teste de McNemar (n ≥ 25) – Teste exato de Fisher (n ≤ 5)

Ordinais – Dupla Análise de Variância de – Análise de Variância de
Friedman (two-way ANOVA) Kruskal-Wallis (one-way ANOVA)
– Teste de Wilcoxon – Teste U de Mann-Whitney

Intervalares – Teste t de Student – Teste t de Student
(para duas amostras)

QUADRO 6.2 — Aplicação de testes estatísticos em diferentes estudos

Para se verificar a veracidade estatística de uma hipótese,
todo cuidado é pouco na escolha da amostra. Também é preciso
dizer que a estatística não é infalível.
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