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A Regra de Bayes 
 

Consideremos o seguinte problema:  
 

Sabe-se que a taxa de ocorrência de uma certa doença em uma população é de 2 %, 

ou seja, o número de pessoas da população com a doença dividido pelo número total 

de pessoas da população é igual a 0,02. 
 

Suponhamos ainda que se saiba que 80 % daqueles que têm a doença apresentam um 

certo conjunto de sintomas, mas que 10 % das pessoas que não têm a doença também 

apresentam o mesmo conjunto de sintomas.  
 

Isto quer dizer que um mesmo conjunto de sintomas é compartilhado tanto por 

pessoas com a doença como por pessoas sem a doença (uma situação muito comum). 
 

Suponhamos agora que uma pessoa da população vá a uma clínica fazer alguns 

exames e que seja constatado que ela apresenta o conjunto de sintomas em questão. 
 

O problema que se quer resolver é:  
 

Dado que a pessoa tem o conjunto de sintomas, qual a probabilidade de que ela tenha 

a doença? 
 

Para formular este problema matematicamente, vamos definir: 
 

D = evento em que uma pessoa tenha a doença; 

D  = evento em que uma pessoa não tenha a doença; 

S = evento em que uma pessoa apresente o conjunto de sintomas; 

S  = evento em que uma pessoa não apresente o conjunto de sintomas. 
 

Então, o que se sabe é: 
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 P(D)   = 0,05 (5 %) 

 P(D )   = 1 - P(D) = 0,95 (95 %) 

 P(S/D)   = 0,80 (80 %) 

 P(S/D )  = 0,10 (10 %). 
 

E o que se quer calcular a partir do que se sabe é: P(D/S). 
 

Note que este é um dos problemas centrais de toda a medicina, qual seja, o de 

determinar a probabilidade de que uma pessoa tenha uma dada doença a partir de um 

quadro sintomático apresentado. 
 

Em geral, os livros texto de medicina apresentam uma doença e depois descrevem os 

seus sintomas, com as respectivas freqüências de ocorrência. Essas freqüências 

constituem probabilidades calculadas empiricamente, ou seja, elas são obtidas após a 

análise de muitos pacientes para os quais já se sabe que eles têm a doença. 
 

Na prática, porém, um médico só tem acesso aos sintomas apresentados por uma 

pessoa e tem que inferir qual a doença mais provável a partir deles. A tarefa do 

médico é estimar uma probabilidade de que um paciente tenha uma certa doença dado 

que ele apresenta um conjunto determinado de sintomas. 
 

Na literatura estatística, a probabilidade P(D) é chamada de probabilidade a priori, 

pois na ausência de qualquer outra informação sobre um paciente a probabilidade de 

que ele tenha a doença é a fornecida por este valor. Em geral, este é um valor 

epidemiológico obtido a partir de estudos estatísticos com amostras contendo 

milhares de pessoas retiradas de uma população. Este valor é chamado de 

prevalência da doença na população. 
 

Já a probabilidade que se deseja conhecer, P(D/S), é chamada de probabilidade a 

posteriori, pois será estimada depois que se sabe que o paciente tem os sintomas S. 
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Notem a diferença:   P(D)  e P(D/S). 
 

As duas nos dão a probabilidade de que uma pessoa tenha a doença D. 
 

A primeira não leva em consideração nenhum dado a mais, apenas o que se sabe de 

antemão sobre a incidência da doença D na população (a prevalência). Por isto ela é 

chamada de probabilidade a priori. 
 

A segunda leva em consideração o fato de que se detectou, após os exames feitos, que 

o paciente tem os sintomas S. Por isto ela é chamada de a posteriori. 
 

Vamos mostrar como manipulações da fórmula da probabilidade condicional nos 

permitem chegar a uma expressão para a probabilidade a posteriori P(D/S) em 

função da probabilidade a priori P(D) e das demais probabilidades conhecidas P(D ), 

P(S/D) e P(S/D ).  
 

Da definição de probabilidade condicional, temos: 

)S()D/S()S e D(          
)S(

)S e D()D/S( PPP
P
PP ⋅=⇒= . 

Temos também que: 

)D()S/D()D e S(          
)D(

)D e S()S/D( PPP
P
PP ⋅=⇒= . 

Ora, P(D e S) = P(S e D), pois a ordem dos fatores não altera a probabilidade 

conjunta. Logo: 

)S(
)D()S/D()D/S(          )D()S/D()S()D/S(

P
PPPPPPP ⋅

=⇒⋅=⋅ . 

Os dados do problema nos dão P(S/D) e P(D). Portanto, para calcular a expressão 

acima nos falta obter P(S), a probabilidade de que uma pessoa da população tenha o 

conjunto de sintomas S. 
 

 

 

 



Probabilidade e Estatística I – Antonio Roque – Aula 15 

 4 

 

Se uma pessoa tem o conjunto de sintomas S, há duas possibilidades para ela: ou ela 

tem a doença D, ou ela não tem a doença D. 
 

Portanto, uma pessoa que apresente o conjunto de sintomas S pode ser classificada 

como “S e D” ou como “S e D ”. Note que estas duas classes são mutuamente 

exclusivas.  
 

Então, podemos escrever a probabilidade P(S) através da regra da adição para 

eventos mutuamente exclusivos: 

P(S) = P(S e D ou S e D ) = P(S e D) + P(S e D ). 

Substituindo nesta expressão as respectivas fórmulas para as probabilidades 

condicionais, 

P(S e D) = P(S/D).P(D)        e        P(S e D ) = P(S/D ).P(D ), 

obtém-se: 

P(S) = P(S/D).P(D) + P(S/D ).P(D ). 

Substituindo esta expressão para P(S) na fórmula obtida para P(D/S): 
 

)D () DS/()D()S/D(
)D()S/D(

)S(
)D()S/D()D/S(

PPPP
PP

P
PPP

⋅+⋅

⋅
=

⋅
=  

 

Esta é a chamada Regra de Bayes. 
 

Substituindo os valores das probabilidades do nosso exemplo na regra de Bayes: 

30,0
95,010,005,080,0

05,08,0P(D/S) =
×+×

×
= . 

Ou seja, caso a pessoa tenha os sintomas S há 30 % de chances de que ela tenha a 

doença D. 
 

Com base nesta estimativa, o médico pode definir uma estratégia para a solicitação de 

novos (e mais específicos) exames, visando verificar se de fato o paciente tem a 

doença. 
 



Probabilidade e Estatística I – Antonio Roque – Aula 15 

 5 

 

Caso se tivesse conhecimento das probabilidades a priori da ocorrência de todas as 

possíveis doenças D na população, e fossem conhecidas as probabilidades 

condicionais de ocorrência de todos os possíveis sintomas, em qualquer número, nas 

diferentes doenças, o uso da Regra de Bayes permitiria que se estimasse as 

probabilidades a posteriori de todas as doenças dados quaisquer sintomas 

apresentados por um paciente.  
 

Desta maneira, o trabalho de diagnóstico de um médico consistiria em refazer as 

contas da regra de Bayes a cada novo sintoma que fosse descoberto no paciente, para 

diagnosticar a doença mais provável. 
 

A dificuldade de se usar a Regra de Bayes como base de diagnósticos é que, em 

geral, é difícil obter boas estimativas das probabilidades necessárias. 
 

Em geral, a probabilidade a priori de um evento médico é associada à prevalência do 

evento. A prevalência de uma doença ou sintoma é uma medida da freqüência com 

que a doença ou sintoma ocorre na população de interesse. Por exemplo, a 

prevalência de hepatite A na população brasileira está entre 60−80%. Já a prevalência 

de hepatite C está em torno de 2%.   

 

Exemplos da Regra de Bayes: 
 

1. Um grupo de pesquisadores deseja calcular a probabilidade de sobrevida de 5 anos 

ou mais para mulheres com câncer de mama que tenha se ramificado até as glândulas 

linfáticas. Fez-se um estudo retrospectivo em que foram analisados os históricos de 

mulheres que fizeram mastectomia radical. Destas, 90 % tiveram uma sobrevida de 5 

anos ou mais. Observou-se ainda que, destas mulheres, 17 % apresentavam de 1 a 3 

nodos linfáticos com células cancerosas. Por outro lado, a probabilidade de se 

encontrar nodos linfáticos afetados nas mulheres que não sobreviveram por mais do 

que 5 anos é de 72 %. 
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Chamemos de A a um evento em que se encontre de 1 a 3 nodos linfáticos em uma 

mulher que fez mastectomia radical. Chamemos de B a um evento em que a mulher 

que fez mastectomia radical sobreviva por mais do que 5 anos. Chamemos de A  e B  

aos eventos não-A e não-B, respectivamente. 
 

Então: 

.10,0)(      e  ;90,0)(        ;72,0)/(           ;17,0)/( ==== BPBPBAPBAP  

Logo, pela Regra de Bayes: 

.68,0
10,0.72,090,0.17,0

90,0.17,0
)()/()()/(

)()/()/( =
+

=
+

=
BPBAPBPBAP

BPBAPABP  

 

Portanto, a probabilidade de que uma mulher tenha sobrevida de 5 anos ou mais dado 

que ela fez mastectomia radical e apresente de 1 a 3 nodos linfáticos é de 68%. 

 

2. Suponha que exista uma pessoa que tenha atingido a idade adulta acreditando em 

Papai Noel. Por exemplo, ela passou toda a infância e adolescência vivendo apenas 

com os pais em uma comunidade rural, sem contato com muitas pessoas, e recebendo 

educação básica dos próprios pais, em casa. A cada Natal, no dia 24 de dezembro, 

seus pais lhe falavam que ela deveria ir para a cama após a ceia e que, durante a 

noite, enquanto ela dormia, Papai Noel viria do Pólo Norte lhe trazer um presente. De 

fato, sempre que a pessoa acordava no dia 25 lá estava, ao pé da árvore de Natal, o 

seu presente. Suponha que isso sempre tenha ocorrido com a pessoa, desde sua mais 

tenra infância até ela completar 20 anos. Suponha que, após completar 20 anos, a 

pessoa tenha um desentendimento com os pais por algum motivo e resolva sair de 

casa e morar em outro lugar.  

 

 

 

 

Outro exemplo:  
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Você trabalha em um banco e tem que estimar a probabilidade de que a cotação do 

dólar frente ao real seja maior amanhã do que hoje. Por volta do meio dia, com base 

nas informações de que você dispõe, você estima a probabilidade de subida em 20%. 

Esta será considerada a probabilidade a priori de que o dólar suba. Em termos de 

probabilidades, ( subir nãodólar      subir;dólar   == SS ): 

8,0)(        e        2,0)( == SPSP . 

Por volta das 15 hs os meios de comunicação anunciam que um fundo de 

investimentos norte-americano aumentou o seu risco-Brasil. Com base nos dados 

estatísticos disponíveis no seu banco você constata que, no passado, em 30% das 

vezes em que o dólar subiu de um dia para o outro houve um anúncio de aumento do 

risco-Brasil feito por esse fundo de investimentos. Por outro lado, em 5 % das vezes 

em que o dólar baixou ou ficou estável houve um anúncio de aumento do risco-Brasil 

feito pelo fundo de investimentos. Portanto, chamando de A ao evento “anúncio do 

aumento do risco-Brasil feito pelo fundo de investimentos”, você tem agora: 

05,0)|(        e        30,0)|( == SAPSAP . 

Com base nestes dados, você pode usar a regra de Bayes para recalcular a sua 

estimativa de subida do dólar: 

.60,0
80,0.05,020,0.30,0

20,0.30,0
)()/()()/(

)()/()/( =
+

=
+

=
SPSAPSPSAP

SPSAPASP  

Com base na informação adicional que você obteve às 15 hs, a sua estimativa inicial 

da probabilidade de que haja aumento na cotação do dólar subiu para 60%. 

 

Suponha agora que às 17 hs saia uma notícia de que o Banco Central vai vender uma 

grande quantidade de dólares amanhã. Este é um novo dado que vai alterar a sua 

estimativa da probabilidade de aumento da cotação do dólar de hoje para amanhã.  

 

A sua estimativa atual, P(S/A), será tratada como a nova probabilidade a priori de 

que o dólar aumente e você vai usar a regra de Bayes para calcular o efeito que o 
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evento B = “anúncio de venda de grande quantidade de dólares pelo Banco Central 

amanhã” terá sobre ela.  

 

Portanto, você vai usar a fórmula: 

)/() e /()/() e /(
)/() e /() e /(

ASPASBPASPASBP
ASPASBPBASP

+
=  

Consultando novamente os levantamentos estatísticos feitos pelo seu banco, você 

constata que em 10 % das vezes em que o dólar subiu de um dia para o outro e em 

que o fundo de investimentos norte-americano anunciou aumento do risco-Brasil na 

véspera do aumento houve anúncio de venda de grande quantidade de dólares pelo 

Banco Central. Já em 85% das vezes em que o dólar baixou de um dia para o outro e 

em que o fundo de investimentos norte-americano anunciou aumento do risco-Brasil 

na véspera houve anúncio de venda de grande quantidade de dólares pelo Banco 

Central. 

 

Estes dados lhe fornecem as seguintes probabilidades,  

85,0) e /(        e        10,0) e /( == SABPSABP , 

de maneira que a sua nova estimativa da probabilidade de aumento na cotação do 

dólar passa a ser, 

.15,0
40,0.85,060,0.10,0

60,0.10,0                       

)/() e /()/() e /(
)/() e /() e /(

=
+

=

=
+

=
ASPASBPASPASBP

ASPASBPBASP

 

Com base na nova informação, a sua estimativa da probabilidade de que haja 

aumento na cotação do dólar de hoje para amanhã cai para 15%, que é menor até que 

a sua estimativa inicial das 12 hs, feita sem levar em conta os novos fatos do dia. 

 

Este exemplo ilustra como a regra de Bayes pode ser usada como um mecanismo de 

atualização de probabilidades em função de novas evidências. 
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