
Resposta: o EPM é o DP dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra 

(N), de tal forma que é igual a 7,5 / SQR10 (=2,37). Considerando N=10, df 

(grau de liberdade: “degree of freedom”) = 9 e t* = 2,26, o IC 95% vai de 

119,6 a 130,4 mm Hg (correspondendo a 2,26 EPM dos dois lados da média). 

Comentários: Quando você aumenta o tamanho amostral, você não espera 

que haja mudança no DP já que ele mede o “espalhamento”, a “dispersão” 

dos dados, que não muda ao aumentar o N. O DP quantifica um atributo da 

população e este atributo (“dispersão”) não muda quando você aumenta o 

tamanho da amostra analisada. O que muda ao aumentar o N, é que você 

conhecerá o DP de forma mais precisa, de tal forma que o valor 

provavelmente mudará (para um pouco mais ou menos). Pensem bem: a 

mesma coisa acontece com outro atributo da população (média) já que esta 

média da população não muda ao aumentar o tamanho da amostra (o que 

muda, é a precisão desta média cujo valor poderá aumentar ou diminuir). 

Por outro lado, o EPM quantifica o quanto você determinou corretamente a 

média da população. O EPM não quantifica um atributo da população, mas 

quantifica o erro da amostragem e seu valor é determinado (em parte) pelo 

tamanho desta amostra. Assim, quando você aumenta o tamanho da 

amostra, a média da amostra ficará provavelmente mais perto da média da 

população de tal forma que o EPM diminuiu à medida que o N aumenta. Para 

um N=100, sua melhor estimação para EPM é 7,5 / SQR100 (=10), ou 0,76 

mm Hg (e não mais 2,37 como calculado para N=10). 

Quando usar DP ou EPM?  

DP: Cada vez mais as revistas científicas da nossa área exigem que se use o 

DP das médias nas figuras (ex. curvas concentração-efeito onde se mostra 

curvas médias obtidas a partir de diferentes experimentos: para cada 

concentração, se usaria o valor da média do efeito com seu DP). 

EPM:  Nas tabelas, onde se reportaria, por exemplo, valores de médias de 

pressão arterial de diferentes animais (controles e tratados).  


