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Intervalo de Confiança para a Proporção da População 

 

Para estimar uma proporção de uma população, procede-se da mesma maneira 

que para estimar uma média de uma população. Vimos na Aula 4 que quando 

tanto np como n(1 − p) são maiores do que 5, a distribuição amostral de p̂  é 

aproximadamente normal com uma média dada por 

pp =ˆµ  

e um desvio padrão (ou erro padrão) dado por 

nppp )1(ˆ −=σ . 

Como p é o parâmetro que se quer estimar, usa-se p̂  como uma estimativa 

pontual de p com um intervalo de confiança de α% dado por 

( ) nppzpIC p
ˆ1ˆˆ

%%, −±= αα . 

 

Lembre-se que para α% = 95%, zα% = 1,96, e que para α% = 99%, zα% = 2,58. 

 

Exemplo: Foi feita uma pesquisa para se saber qual a proporção de pessoas de 

uma dada população urbana adulta que vai ao dentista pelo menos uma vez 

por ano. Foram entrevistadas 300 pessoas dessa população e 123 delas 

disseram que vão ao dentista pelo menos uma vez por ano. Com base neste 

dado, deseja-se construir um intervalo de confiança de 95% para a proporção 

de pessoas da população que freqüenta o dentista pelo menos uma vez por 

ano. Resposta: O valor de p̂  para a amostra coletada é 41,0300123ˆ ==p . 

Este valor será utilizado como uma estimativa pontual para p. Podemos 

considerar que a distribuição amostral de p̂  é normal, pois np = 300x0,41 = 

123 e n(1 − p) = 300x0,59 = 177 (os dois são maiores do que 5). Logo: 

05,041,0028,0.96,141,0300/59,0.41,096,141,0%95, ±=±=±=pIC . 
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Intervalo de Confiança para a Diferença entre Duas Proporções 

Populacionais 

 

No caso em que se deseja estimar a diferença entre duas proporções 

populacionais, p1 − p2, deve-se usar a diferença entre duas proporções 

amostrais, 21
ˆˆ pp − , como estimativa pontual. Neste caso, quando n1p1, 

n1(1−p1), n2p2 e n2(1−p2) forem todos maiores do que 5, o Teorema Central do 

Limite se aplica e o intervalo de confiança de α% dado por 

( )
2

22

1

11
%21%,

)ˆ1(ˆ)ˆ1(ˆ
ˆˆ

21 n

pp

n

pp
zppIC pp

−
+

−
±−=− αα . 

 

Exemplo: Foi feito um teste para avaliar a eficácia de uma nova vacina contra 

poliomielite. Aplicou-se a uma amostra de 200.000 crianças a nova vacina e a 

um outro grupo também de 200.000 crianças uma solução salina inofensiva 

(placebo). Das 200.000 crianças que receberam a nova vacina, apenas 33 

( 000165,0ˆ
1 =p ) contraíram pólio. Já da amostra de 200.000 crianças que 

receberam o placebo 120 ( 0006,0ˆ
2 =p ) contraíram pólio. Deseja-se estimar 

um intervalo de confiança de 99% para a diferença entre as proporções 

populacionais de crianças que contraem pólio tratadas com a nova vacina e 

com o placebo.  

 

Resposta: Temos que, n1p1 = 200.000x0,000165 = 33, n1(1−p1) = 

200.000x0,9998 = 199.960, n2p2 = 200.000x0,0006 = 120 e n2(1−p2) = 

200.000x0,9994 = 199.880. Todos esses valores são maiores do que 5. 

Portanto, podemos usar o TLC e o intervalo de confiança pedido pode ser 

calculado pela fórmula dada acima. Temos que  
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e, portanto: 

 

( ) 00013,0000435,000005,0.58,20006,0000165,0%99,21
±−=±−=− ppIC . 

 

Isto nos dá o seguinte intervalo de confiança: 

(−0,000565; −0,0003050). 

 

Note que os dois limites do intervalo são negativos, o que indica que, com 

99% de confiança, a proporção de crianças tratadas com a nova vacina que 

contrai pólio é menor do que a proporção de crianças que contrai pólio sem 

qualquer tratamento. 

 

Outros Exercícios: 

 

1. Em uma pesquisa feita com uma amostra de 150 casas de um certo bairro 

da cidade, constatou-se que em 87% das casas havia pelo menos um  

morador com algum tipo de plano de saúde. Construa um intervalo de 

confiança de 95% para a proporção de casas do bairro com pelo menor um 

morador com algum tipo de plano de saúde. 

Resposta: A melhor estimativa pontual que temos para p é a proporção 

dentro da amostra de n = 150, que é p̂ = 0,87. Como 5,13087,0.150ˆ ==pn  e 

5,1913,0.150)ˆ1( ==− pn  são ambos maiores do que 5, a distribuição amostral 

de p̂  é aproximadamente normal com desvio padrão dado por 

027,0)ˆ1(ˆ
ˆ =−= npppσ . Portanto, o IC95% para p é: 

( )92,0;81,0053,087,0027,0.96,187,0 ⇒±=± . 



Estatística II – Antonio Roque – Aula 7 

 

4 

 

2. Em um estudo para se determinar os efeitos colaterais de duas drogas, 

administrou-se a droga A a 50 camundongos e a droga B a outros 50 

camundongos. Dos 50 camundongos que receberam a droga A, 11 

mostraram efeitos colaterais indesejáveis; dos 50 camundongos que 

receberam a droga B, 8 mostraram os mesmos efeitos colaterais 

indesejáveis. Calcule um intervalo de confiança de 95% para a diferença 

entre as proporções de camundongos tratados pelas drogas A e B que 

apresentam efeitos colaterais indesejáveis. 

Resposta: Nossa melhor estimativa pontual para pA − pB é 

06,016,022,0
50

8
50

11ˆˆ =−=−=− BA pp . Temos também que 

1122,0.50ˆ ==AA pn ; 39)22,01.(50)ˆ1( =−=− AA pn ; 816,0.50ˆ ==BB pn ; e 

42)16,01.(50)ˆ1( =−=− BB pn , ou seja, todos são maiores do que 5. Logo, o 

intervalo de confiança de 95% para pA − pB é: 

⇒±=+±=
−

+
−

± 16,006,0
50

13,0

50

17,0
.96,106,0

50

)ˆ1(ˆ
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)ˆ1(ˆ
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( )22,0;1,0−⇒ . 

 

 

 


