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1. JUSTIFICATIVA 
 
Testes informais de posicionamento realizados entre estudantes que ingressam no curso de doutorado em Saúde 
Coletiva UECE/UFC/UNIFOR tem demonstrado que uma grande proporção de estudantes não está apta para 
interpretar resultados estatísticos publicados em artigos científicos, da área de saúde coletiva. 
 
A disponibilidade de softwares, que podem ser usados em computadores pessoais, tem permitido o desenvolvimento 
de análises estatísticas cada vez mais complexas. Uma consequência desta tendência é que a realização de análises 
estatísticas está se tronando uma atividade muito especializada.  No entanto, todos que necessitarem ler artigos 
científicos que apresentem resultados de analises estatísticas, necessariamente, terão que saber interpretar os 
referidos resultados, mesmo não sabendo realizar as análises estatísticas correspondentes (no computador, com 
uma máquina de calcular ou manualmente). 
 
Ou seja, o percurso de um estudante de doutorado pelo mundo da estatística, passa primeiro pelo “saber interpretar 
resultados” para depois ser iniciado no “saber fazer analises". Ser iniciado significa que dentro dos limites de tempo 
disponível num curso de doutorado uma disciplina de estatística apenas inicia o estudante. O tempo necessário de 
uma disciplina que pudesse discutir estes dois tipos de conteúdo excederia os limites usuais de cursos oferecidos 
pelo programa. 
 
Então, dentro desta logica, este programa oferecerá duas disciplinas de estatística: uma com o objetivo de habilitar 
os estudantes em “interpretação de resultados de analises estatísticas’ e outro na “iniciação em realização de 
analises estatísticas”. 

Portanto, esta disciplina se propõe a habilitar os estudantes na interpretação de resultados de analises estatísticas publicada 
em artigos científicos na área de saúde coletiva.  Será também oferecida uma disciplina optativa de estatística (Analise de 
dados Epidemiológicos) destinada aos estudantes interessados em análise de dados. 
 
2. Ementa 
 
Inicialmente, serão apresentados alguns conceitos de probabilidade que serão usados durante todo o curso e o que 
são modelos de probabilidades (Itens 11.1 e 11.2). 
 
Estimar parâmetros é um procedimento que está presente na maioria dos procedimentos estatísticos. No discursão 
sobre estimativas será dada uma maior ênfase na representatividade e no tamanho da amostra. Também serão 
discutidos aspectos relacionados com estimativas a partir de pequenas amostras e estimativas obtidas através de 
uma técnica de reamostragem (Bootstrap) (Itens 11.3 e 11.4). 
 
Testes de hipóteses também estão presentes na maioria dos procedimentos estatísticos.  Será enfatizado como um 
teste de hipótese é montado e o que significa rejeitar uma hipótese (Itens 11.5 a 11.7). 
 
A relação entre variáveis será abordada através do Coeficiente de Correlação, da Regressão Linear (simples e 
múltipla) e Regressão Logística (simples e múltipla). Com relação aos métodos de regressão, será dado ênfase à 
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interpretação dos resultados e avaliação da adequação dos modelos de regressão através de métodos gráficos 
(simples, intuitivos e validos) (Itens 11.9 a 11.12). 
 
A discussão de cada tópico do programa será seguida de leitura e interpretação de resultados apresentados em 
artigos científicos (Vide artigos nas referências). 
 

 
3. Objetivo 
 
Objetivo Geral: Discutir aspectos (conceitos, cálculos, construção) necessários para interpretação de resultados de 
analises estatísticas apresentadas em artigos científicos . 
 
Objetivos Específicos: Discutir 

 Modelos de probabilidades 
 Estimativas e comparação de estimativas 
 Testes de hipóteses 
 Relação entre variáveis 

 

4. Programa da Disciplina 

11.1) Amostragem e probabilidades 
11.2) Distribuições de probabilidades: Distribuição Normal e Distribuição Binomial 
11.3) Estimativas: Teorema do Limite Central e Bootstrap  
11.4) Comparação de estimativas e Testes de Hipóteses 
11.5) Comparação de Medias: Teste t Student e ANOVA 
11.6) Testes Não Paramétricos: Teste da Soma dos Postos de Wilcoxon(Mann-Whitney) e Teste de Kruskal-Wallis  
11.7) Comparação de Proporções: Teste do Qui-quadrado e Teste Exato de Fisher 
11.8) Regressão Linear I  
11.9) Regressão Linear II 
11.10) Regressão Logística I  
11.11) Regressão Logística II 
11.12) Avaliação do ajuste de modelos de regressão 
 
Avaliação 
  
O cursando deverá interpretar os resultados de analises estatística de 5 artigos sobre conteúdos da saúde coletiva.  
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