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Introdução: A Unidade de Bioestatística do HCPA, vinculada ao Grupo de Pesquisa e Pós-Graduação, oferece desde 

1989, um auxílio aos pesquisadores e profissionais do Hospital. As análises realizadas variam desde as descritivas 
até as mais complexas. Além das análises, atendem-se dúvidas relacionadas a construção de bancos de dados, 

cálculo de tamanho de amostra e planejamento de análise estatística para os projetos que são submetidos ao Comitê 
de Ética em Pesquisa do HCPA. Desde o ano de 2010 a Unidade passou a oferecer cursos do software SPSS. 

Atualmente  são  oferecidos  quatro  módulos: Introdutório, Intermediário I, Intermediário II e Tamanho de Amostra.  

Com o ensino do software alguns pesquisadores começaram a realizar as próprias análises de seus bancos de dados. 
Para esses e outros pesquisadores que já utilizavam o software, a Unidade criou um horário para a retirada de 
dúvidas pontuais nomeado “Estatística Express”. Atualmente, pelo menos uma hora por dia é disponibilizada para 

esse tipo de atendimento. Métodos: Foi contabilizado mensalmente o número de assessorias estatísticas realizadas 
desde 2009 a 2013. No período de 2011 a 2013 foi contado o número de Estatística Express, e no ano de 2012 a 
2013 o número de cursos realizados e o número de alunos que concluíram o mesmo. Resultados: No ano de 2009 foi 
realizada 2131 assessorias. Nos anos seguintes foram contabilizadas 2535, 2393, 2354 reduzindo para 2106 em 

2013. Já os números de Estatística Express aumentaram de 255 para 436 no ano de 2012 para 2013. Foram 
realizados 13 cursos com 149 alunos concluintes em 2011. Em 2012 e 2013 foram realizados 42 cursos. 

Concluíram 208 (2012) e 368 (2013) alunos. Discussão: De 2010 a 2014 foi observada uma redução do número de 

assessorias. Em contrapartida houve um aumento de 71% no número de assessorias na EE. Isso pode ser explicado 
com o aumento do número de alunos que concluíram os cursos oferecidos pela Unidade de Bioestatística. Esse 
aumento foi de 40% do ano de 2011/2012 e de 77% de 2012/2013, aumentando em 147% em dois anos a 

quantidade de alunos concluintes. Palavra-chave: estatística, assessorias, cursos de SPSS. 




