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A planilha com dados de pacientes de covid disponível no site (covid.xlsx) foi retirada do site 

http://www.dados.al.gov.br/dataset/painel-covid19-alagoas contém informações sobre 

pacientes diagnósticos com Covid em Alagoas. 

Como vocês poderão observar ao consultar o banco de dados, há variáveis para mensurar a 

presença de morbidades entre pacientes de covid em Alagoas, entre as quais diabetes, 

hipertensão, doenças cardiovasculares, entre outras. No entanto, em uma primeira análise 

superficial notamos que pode haver subnotificação dessas informações. 

1) Assim, cada dupla irá analisar uma das variáveis disponível entre as colunas AE e AO, com 

exceção das colunas AJ e AK (que não são morbidades) a fim de levantar qual a proporção de 

pessoas dessa amostra apresenta registro da referida morbidade. 

2) Em seguida, vocês irão pesquisar na literatura estimativas sobre a proporção da população 

alagoana (se encontrarem) ou brasileira que apresenta tal morbidades. 

3) Considerando que o resultado encontrado no item 2 é a probabilidade de um alagoano ou 

brasileiro ter aquela morbidade, portanto será o p, vocês irão construir uma distribuição 

binomial da variável aleatório X: número de pessoas que apresentam a morbidade escolhida 

entre os pacientes notificados com covid em Alagoas. Esboce um gráfico dessa distribuição. 

4) A distribuição binomial do item 3, pode ser aproximada por uma normal? Justifique. 

5) Se a resposta do item anterior foi positiva, calcule os parâmetros da distribuição normal que 

faz tal aproximação e esboce seu gráfico. 

6) Utilizando a distribuição encontrada no item 5, calcule a probabilidade de o número de 

pessoas com a comorbidade que você está analisando ser menor ou igual ao número que está 

registrado na planilha da Sesau. 

7) Interprete o resultado encontrado no item 6. 
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