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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

Bacharelado em Enfermagem 2015.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

ENF129 Bioestatística 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

54h 4º 

 

EMENTA 

        

O estudo de conceitos matemáticos básicos aplicados a estatística e conceitos estatísticos. 

Organização dos dados, amostragens e freqüências. Formas de apresentação de dados, 

tabelas e gráficos e suas análises. Medidas de tendência central e de dispersão. Noções 

de probabilidade. 

 

OBJETIVOS 

• Entender a aplicação de dados estatísticos relacionados à área de saúde. 

• Analisar dados bioestatísticos contidos em tabelas e gráficos. 

• Estudar e mensurar dados bioestatísticos e sua aplicabilidade. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

A presente disciplina trabalha com a necessidade de entendimento da aplicação dos 

dados estatísticos para a área da saúde. Portanto, após o término da disciplina o (a) 

discente deverá ser capaz de analisar dados estatísticos aplicados através de gráficos e 

tabelas bem como a aplicabilidade da estatística para a enfermagem. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Apresentação da disciplina e do conteúdo programático. 
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• Conceitos matemáticos básicos aplicados a estatística e conceitos estatísticos. 

• Levantamento de dados. Exemplos e exercícios. 

• Arredondamento 

• Amostragem: tipos de amostras. Análise de texto com discussão das soluções 

desejadas. 

o Organização dos dados: apuração. 

o Organização das distribuições de freqüências: dados ordinais, dados 

nominais. 

• Freqüências: relativa, acumulada e relativa acumulada. 

• Organização dos dados em classes.  

• Exercícios  

• Formas de apresentação de dados 

o Construção de tabelas 

o Construção de gráficos, processo de escolha da melhor representação 

gráfica e leitura e análise gráfica. 

• Medidas de tendências centrais 

o Media Aritmética e media aritmética com dados distribuídos em tabelas de 

freqüência.  

o Mediana e mediana com dados distribuídos em tabelas de freqüência.  

o Moda e moda de dados organizados em classes. 

o Comparação de média, mediana e moda. 

o Média ponderada, média geométrica e média harmônica. 

• Medidas de dispersão. 

o Amplitude. 

o Variância. 

o Desvio padrão. 

o Medidas da relação entre duas variáveis. 

o Coeficiente de correlação. 

• Diagrama de dispersão. 

• Regressão 

• Razões, Taxas e Proporções. 

• Probabilidades 

• Distribuições de probabilidades 

• Inferência estatística 

• Testes de hipóteses 
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METODOLOGIA 

Os conteúdos serão trabalhados de forma teóricos e pratico em sala de aula.  

 

Compete ao professor: A exposição dos conteúdos, a coordenação das atividades 

individuais e em grupo em sala de aula. 

 

Aos alunos: Participar das atividades em grupo ou individuais em sala de aula, estudar 

os assuntos para melhor fixação e compreensão dos mesmos. 

 

AVALIAÇÃO 

A disciplina se propõe a desenvolver ações coletivas e individuais em sala de aula, 

sendo assim, a avaliação do processo ensino aprendizagem será através de prova com 

questões objetivas e subjetivas, realização de trabalhos individuais e coletivos e a 

participação em sala de aula das atividades desenvolvidas. 
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