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METODOLOGIA CIENTÍFICA:

INTERPRETAÇÃO DE ARTIGO 

CIENTÍFICO

Profa Kátia De Angelis

Interpretação de Artigo científico

Pesquisa científica: Impacto acadêmico e 
econômico/social

Interpretação de artigo científico: revisando 
conceitos

Bioestatística básica para interpretação de 
artigos

Pesquisa científica: o que podemos melhorar?
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Ciência e Pesquisa científica

Pesquisa científica é o instrumento de 
investigação usado pela Ciência 

Pesquisa científica

Por que fazer?
 Descobrir algo novo

 Aprendizado 

 Projeção acadêmica

• Capacitação científica do pesquisador 

• Benefício para a sociedade 

• Subsídio para a comunidade científica

Como pode ser útil?
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Objetivo da pesquisa científica

Estender o conhecimento humano além do que é

conhecido.

Divulgação da pesquisa científica: artigos

científicos, livros e capítulos de livros, orientações em

cursos de pós-graduação, participação em

academias nacionais e internacionais, patentes

registradas, prêmios e mérito recebidos.
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Crescimento de 30% no número de 
publicações no Brasil no período 
de seis anos foi o dobro da média 

global (15%). 

Isto determina maior impacto?
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Área 21- Ed física/fisioterapia/TO
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Mu dança conceitual

• Modelo linear
Pesquisa Tecnologia
(conhecimento)              (aplicação)

• Modelo circular  Pesquisa

Tecnologia

Necessidade de aplicação estimula a pesquisa.

Novas tecnologias permitem novas descobertas.

Setor privado também faz pesquisas.

Ciclo virtuoso

sem defasagem

com defasagem

CENTROS DE PESQUISA TRANSLACIONAL: 

OBJETIVOS

1. Formar investigadores e grupos de pesquisa multi e

interdisciplinares bem treinados.

2. Criar incubadora de métodos de pesquisa inovadores e

novas tecnologias de informação.

3. Estimular pesquisas multi e interdisciplinares e acelerar a

aplicação dos novos conhecimentos e de novas tecnologias

para a prática clínica e para linha de frente do tratamento

dos pacientes.
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Interpretação de Artigo científico

Pesquisa científica: Impacto acadêmico e 
econômico/social

Interpretação de artigo científico: revisando 
conceitos

Bioestatística básica para interpretação de 
artigos

Pesquisa científica: o que podemos melhorar?

Artigo, segundo a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (1994, p.1), é um “texto com autoria
declarada, que apresenta e discute idéias, métodos,
processos, técnicas e resultados nas diversas áreas do
conhecimento”.

O QUE É UM ARTIGO?
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TIPOS DE ARTIGOS

A ABNT reconhece dois tipos de artigos:

artigo original: quando apresenta temas ou 
abordagens próprias. Geralmente relata resultados de 
pesquisa e é chamado em alguns periódicos de artigo 
científico.

artigo de revisão: quando resume, analisa e discute 
informações já publicadas. Geralmente é resultado de 
pesquisa bibliográfica.

Passos para a escrita de um artigo

Escritor
Editor do 

periódico
Leitores

Co-escritores Revisores
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Importância da publicação

 Artigos publicados são uma garantia de aprovação e reconhecimento 
de determinados trabalhos pela academia, pois ao serem submetidos 
para publicação os artigos passam pelo crivo de dois ou mais 
pareceristas que julgam e avaliam o texto em questão.

 Tal julgamento envolve entre outros aspectos: 

 a relevância do tema, 

 o grau de originalidade, 

 as contribuições para a área, 

 a adequação da linguagem bem como a coerência da argumentação 
apresentada, 

 a veracidade das informações e a bibliografia efetivamente 
consultada.

Começando: Idéias iniciais

 A força de sua idéia (conteúdo)

para um manuscrito/projeto é o

ponto mais importante.

 Uma vez que você selecionou uma

boa idéia, então a comunicação é

a mais importante.

 Você deve saber interpreter o que

está escrito!!!!
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 Além da correção ortográfica e da obediência às regras
gramaticais....

coerência e à coesão

 Por coerência textual podemos entender o modo como os elementos de
um texto permitem a construção de um sentido.

 A coerência é que é responsável por garantir a continuidade das
idéias no texto.

 “Para quem escreve, não basta enfileirar parágrafos, um seguido do
outro, se não houver um fio condutor e argumentos compatíveis, uns com
os outros e com a conclusão a que se quer chegar, que levem o leitor a
interpretar e, possivelmente, aderir às idéias do autor.”
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 Por coesão textual podemos entender o modo como as

palavras e as frases que compõem um texto encontram-

se conectadas (ligadas entre si) por meio de mecanismos

formais da língua, como as conjunções e os pronomes,

por exemplo.

 A existência de recursos coesivos não define a

textualidade, mas permite maior clareza para o texto.

 Quanto à questão do conteúdo deve demonstrar, por parte do

autor, domínio do assunto a ser tratado, uso adequado do

referencial teórico proposto, argumentação coerente e

terminologia precisa, em conformidade com a área a que o

tema pertence.

 O texto científico demanda fundamentação teórica, ou seja,

requer de seu autor conhecimento aprofundado, baseado em

fontes fidedignas, que são os autores consagrados como

conhecedores de determinado assunto.
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 Toda produção parte de uma pessoa que conhece algo a

partir de sua trajetória de vida e com o mundo que a

cerca.

 As contribuições acumuladas e sistematizadas ao longo do

tempo permitem que não partamos do “zero”, mas que

possamos processar tais informações a partir da

compreensão de que a realidade é dinâmica.

 Afirmação simples sobre o contexto do trabalho; deve conter as 

principais palavras-chave.

 O título de um artigo científico deve condensar, no menor número 

possível de palavras sem perder a precisão, a essência do texto.

 DICA: Se for elaborar um trabalho: Pense em diversas alternativas 

para o título:  identifique as principais vantagens e desvantagens de 

cada uma.

 TíTULO CURTO (head title or running title)

 Normalmente de 45-55 caracteres

Título
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Autores e Instituições

 Relação de autores e sua filiação institucional

 DICA: este é um pesquisador conhecido na sua área 

de atuação; as instituições envolvidas têm tradição?

Resumo

 qual é o problema? por que o problema é 

importante?

 como o problema foi abordado? que tipo de solução 

é proposta?

 Principais métodos (amostra), resultados e uma breve 

conclusão

 DICA: leia com atenção, veja se interessa para sua 

pesquisa...identifique polução e resultados mais 

importantes! Pode grifar as partes mais relevantes!
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INTRODUÇÃO

Qual problema foi estudado?

A resposta está na Introdução.

Introdução

 Chama a atenção para um assunto específico, define 

o problema: ”Ele é relevante do ponto de vista 

científico?”

 Faz uma pequena revisão do assunto, apresentando os 

resultados de outros estudos

 Dica: muitas vezes há estudos que podem ser úteis para seu 

trabalho...

◼ Identifique: quais são os objetivos e as hipóteses do trabalho 

apresentado?
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INTRODUÇÃO

 Captura e mantém o interesse do leitor

 Usa uma organização do tipo “funil”

 Inclui o que se conhece, o que não se conhece e a 
questão a ser respondida
 Natureza e características do problema

 Achados prévios. Literatura pertinente

 O que falta saber ou problema geral

 O método de investigação (?)

 A hipótese/questão da pesquisa
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MATERIAIS E MÉTODOS

Como o problema foi estudado?

A resposta está nos materiais e métodos.

Materiais e Métodos

 Informação completa dos materiais e métodos usados, 
condições presentes, ações, desenho experimental, etc.

 Dica: leia rapidamente, não se prenda a detalhes dos 
métodos. 

◼ Caso algum resultado lhe interesse muito, vc pode voltar para 
ler o método específico!

◼ É muito importante ver quais os pontos convergem ou divergem 
de outros estudos!

 Dicas na revisão: fontes de consulta, ano, língua, palavras 
chaves
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RESULTADOS 

O que foi encontrado?

A resposta está nos Resultados.

Resultados

 Na seção "Resultados" são descritos os "achados", as 

descobertas.

 Como os "achados” representam (ou pelo menos 

deveriam representar) alguma contribuição nova 

para a fronteira do conhecimento, os resultados 

precisam ser apresentados de forma simples e clara.
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RESULTADOS

 DICAS:

 Observe como os principais achados estão organizados: em medias, medianas, 
desvio, interval?

 Apresenta tabelas e figuras nesta seção. Observe com cuidado e veja com 
atenção o que deu e o que não deu estatisticamente diferente! Este é o ponto
mais crítico da interpretação!

 Lembre que em ciência só é maior ou menor o que for estatísticamente
significante.

 Inclui a descrição de números importantes

 Os resultados mais importantes normalmente estão nas figuras!

Resultados

 Nesta partes há apenas descrição dos fatos – sem

interpretação.

 NÃO se mistura Resultados & Discussão.

Bonatto & Henriques, 

Disciplina de Redação Científica, 2010
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DISCUSSÃO 

O que os achados significam?

A resposta está na Discussão.

Discussão

 Interpretação dos resultados
 O estudo confirmou ou rejeitou a hipótese?

 Se não confirmou, o estudo gerou uma hipótese

alternativa? Qual interpretação pode ser feita?

 Os resultados concordam com outra pesquisa? Fontes de 

erros/dados anômalos?

 Implicações para o estudo da área

 Sugestões para melhora e pesquisa futura

Bonatto & Henriques, 

Disciplina de Redação Científica, 2010
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DISCUSSÃO

 DICAS IMPORTANTES!!!!

 Tem início, meio e fim

 Início: Responde a questão levantada na Introdução

 Meio: Interpreta os resultados (referências para o seu
estudo!)

 Fim: Inicia com um sinal: In summary; In conclusion
◼ Relacione suas conclusões com os seus objetivos iniciais, já descritos 

na redação preliminar da introdução.

 Veja as limitações
 Não se excede nas generalizações, não se ignora as exceções 

e evita-se especular sobre o que não pode ser testado e 
confirmado.

Conclusões/Perspectivas....

 destaca a contribuição para a área.

 sugere que pesquisa adicional seria necessária para 

resolver os casos contraditórios e explicar as 

exceções;

 sugere aplicações teóricas e práticas para os 

achados;

 indica possíveis aplicações mais amplas para os 

"achados“.
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Na Ciência, o crédito vai para o homem ou

mulher que conveceu o mundo, e não para o

homem ou mulher que teve a idéia em primeiro

lugar.

Sir Francis Darwin

Tarefa 1!

 Organize o artigo que está no google drive
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Passos para a leitura e interpretação

 Passo 1: Faça a busca em fonte confiável

 Passo 2: Leia o título: me interessa? Revista, Autores e
afiliações são conhecidos?

 Passo 3: Identifique a hipótese e os objetivos, me interessa?

 Passo 4: Leia o resumo

 Passo 5: Interprete figuras e tabelas

 Passo 6: leia o início da discussão (sumariza)

 Passo 7: leia as conclusões

 Passo 8: Leia o restante do artigo...

 Passo 9: Destaque pontos importantes e limitações

 Passo 10: Faça pequenas anotações

 Passo 11: Busque referências para seu trabalho

 Passo 12: Quando usar, cite-o imediatamente

Tarefa 2!

 Escolha um artigo!

 Faça a leitura

 Responda a ficha

 Avaliação do colega

52

53



14/12/2019

27

Questões sobre o artigo

1. Como você faria para identificar o qualidade do periódico no qual o artigo foi publicado?

2. Qual a profissão do último(a) autor(a), e a quantidade e qualidade das suas publicações? A que 
instituição pertence?

3. Descreva o assunto abordado em cada parágrafo da introdução.

4. A lacuna científica é original e relevante? 

5. Quais são os principais método utilizados?

6. Quais foram os principais resultados?

7. Na discussão, os autores seguiram a mesma ordem dos assuntos descrita na outras partes do 
artigo (métodos e resultados)? Há estudos a favor e contra os achados? Há explicação para as 
diferenças?

8. A conclusão do estudo respondeu o objetivo proposto?

9. As referências são atuais e relevantes? Foram citados resumos de congresso, liv ros e/ou teses?

10. Como você poderia utilizar esta informação científica para a tomada de decisão clínica baseada 
em evidência?

Interpretação de Artigo científico

Pesquisa científica: Impacto acadêmico e 
econômico/social

Interpretação de artigo científico: revisando 
conceitos

Bioestatística básica para interpretação de 
artigos

Pesquisa científica: o que podemos melhorar?
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ESTATÍSTICA
APLICADA ÀS CIÊNCIAS 

DA SAÚDE

Estatística: conceitos básicos

Conceito

É a ciência, pura e aplicada, de criar, 
desenvolver e aplicar técnicas tais que 
a incerteza das inferências indutivas 
possa ser avaliada.

(Steel & Torrie, 1981)
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Estatística: conceitos básicos

• Análise crít ica da pesquisa

• Elaboração e validação de testes

• Interpretação de resultados

Objetivos do 
estudo da estatística aplicada

Estatística: conceitos básicos

Validade

É quando a medida obtida 
reflete exatamente aquilo 
que se pretendeu medir
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Estatística: conceitos básicos

Fidedignidade

É quando uma medida obtida, 
caso repetida, fornecerá  
resultados  semelhantes

Estatística: conceitos básicos

Fidedignidade

• Intra-avaliador

• Inter-avaliador
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Estatística: conceitos básicos

Fidedignidade Intra-avaliador

Medidas repetidas feitas 
pelo mesmo avaliador

Estatística: conceitos básicos

Fidedignidade Inter-avaliador

Medidas da mesma 
variável feitas por 
avaliadores diferentes
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Estatística: conceitos básicos

Acurácia

Refere-se  à habilidade de um 
instrumento mensurar seu 
verdadeiro valor

Se um instrumento é acurado, 
também é válido e preciso

Estatística: conceitos básicos

Precisão

Indica a habilidade de um 
instrumento apontar a mesma 
medida repetidas vezes

Precisão não infere 
necessariamente acurácia
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Estatística: conceitos básicos

Precisão x Acurácia

Acurácia ruim

Precisão ruim

Estatística: conceitos básicos

Precisão x Acurácia

Acurácia ruim

Precisão boa
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Estatística: conceitos básicos

Precisão x Acurácia

Acurácia melhorando

Precisão melhorando

Estatística: conceitos básicos

Precisão x Acurácia

Acurácia boa

Precisão boa
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Estatística: conceitos básicos

Erro da medida

• Sistemático

• Proporcional

• Aleatório

Estatística: conceitos básicos

Erro sistemático

É quando o erro tem 
sempre a mesma 
magnitude e um único 
sentido
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Estatística: conceitos básicos

Erro proporcional

É quando a 
magnitude do erro é 
proporcional à medida

Estatística: conceitos básicos

Erro aleatório

É quando a magnitude 
do erro não possui 
qualquer relação com 
a medida
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Estatística: conceitos básicos

Variável

Representa um resultado ou 
valor que pode variar de uma 
situação para outra

(ex.: número de dias por mês)

Estatística: conceitos básicos

Tipos de escalas

Qualitativas

Nominal

Ordinal

Quantitativas

Intervalar

Razão
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Estatística: conceitos básicos

Escalas de 
mensuração

Nominal: Quando os dados são apresentados 
em categorias mutuamente 
excludentes sem relação entre elas

(ex.: sexo, raça, religião)

Estatística: conceitos básicos

Escala de 
mensuração

Ordinal: Quando os dados são 
apresentados em categorias 
hierarquizadas entre si

(ex.: escolaridade, faixa etária)
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Estatística: conceitos básicos

Escala de 
mensuração

Intervalar: Quando os dados são 
apresentados em valores 
numéricos sem possuir um zero 
absoluto

(ex.: hora do dia, temperatura)

Estatística: conceitos básicos

Escala de 
mensuração

Razão: Quando os dados são 
apresentados em valores 
numéricos que possuem um 
zero absoluto ou verdadeiro

(ex.: pressão arterial, distância)
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Estatística: conceitos básicos

Classificações

Quanto ao uso: 

Quanto ao objetivo:

Quanto às características da 

distribuição de dados:

Pura ou aplicada

Paramétrica ou 
não-paramétrica

Descritiva ou inferencial

Estatística: conceitos básicos

Descritiva Inferencial
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Estatística: conceitos básicos

Descritiva

É aquela que permite sumariar 
resultados de uma ou mais 
variáveis

Estatística Descritiva

Sumarizando dados

• Tendência central 

• Variabilidade
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Estatística Descritiva

Medidas de 
tendência central

Moda

Mediana

Média

Medidas de 
variabilidade

Diferença inter-quartis

Desvio-padrão

Estatística Descritiva

Medidas de 

tendência central

Moda

Mediana

Média

85
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Estatística Descritiva

Medidas de 
tendência central

Moda: É o valor mais frequente de uma
série de dados

Estatística Descritiva

Medidas de 
tendência central

É o valor obtido quando todos os 
resultados são somados e divididos pelo 
número deles

Pode ser aritmética, ponderada (ex.:
pressão arterial média), móvel, etc

Média:
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Estatística Descritiva

Medidas de 
tendência central

Mediana:
É o valor mais central ou intermediário 
em uma série de dados

Deve ser utilizada para variáveis 
descontínuas ou quando a distribuição 
não é normal

Medidas de tendência central

Expressão Definição Vantagens Desvantagens

Média Soma dos valores das 
observações dividido pelo 
número de observações

Adequada para 
manipulações 
matemáticas

Afetada por valores 
extremos

Mediana
O ponto onde o número de 

observações acima se 
iguala ao número abaixo

Não facilmente 
influenciada por 
valores extremos

Inadequada para 
manipulações 
matemáticas

Moda
É o valor que se repete 
mais frequentemente

Fácil de entender

Algumas vezes 
existem muitos ou 

nenhum valor “mais 
freqüente”
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Estatística Descritiva

Medidas de 
variabilidade

Conceito: É o valor ou resultado numérico 
que melhor representa a dispersão 
dos resultados dentro de uma 
distribuição

Estatística Descritiva

Medidas de 
variabilidade

Variação inter-quartis

Desvio-padrão
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Estatística Descritiva

Medidas de 
variabilidade

Variação 
Inter-quartis:

Representa a diferença entre  
os percentis 25 a 75, sendo 
uma medida de variabilidade

Devem ser utilizados para 
variáveis descontínuas ou 
quando a distribuição não é 
normal

Estatística Descritiva

Percentil

Utilização: Quando se deseja posicionar um 
resultado individual em relação a 
um grupo ou amostra
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Estatística Descritiva

Percentil

Exemplo: Percentil 30 significa dizer que

30% dos resultados são menores e 

70% dos resultados são maiores

Estatística Descritiva

Medidas de 
variabilidade

Desvio-padrão 
(DP):

É a medida mais usada de 
dispersão ou variabilidade de 
uma distribuição. Possui a 
mesma unidade da medida 
original
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Estatística Descritiva

Erro padrão da média (EPM)

Usado na comparação de médias e para
cálculo dos intervalos de confiança

Representa a razão do desvio-padrão pela
raiz quadrada do número de casos

EPM = DP

n

Estatística Descritiva

Medidas de tendência central 

e de variabilidade

Como interpretá-las na prática?

98
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Estatística Descritiva

Curva Normal (Gaussiana)

• A distribuição normal é uma das mais importantes 
na Estatística porque um grande número de 
fenômenos aleatórios podem ser aproximados por 
essa distribuição

• Foi introduzida pelo matemático alemão Karl 
Frederich Gauss em 1809 para descrever a 
distribuição dos erros de medidas

SIMETRIA

Curva Normal
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Estatística Descritiva

Curva Normal

Média ± 1 DP = 68%

Média ± 2 DP = 95%

Média ± 3 DP = 99%

Estatística Descritiva

Conceitos básicos em 
bioestatística

Outlier:
resultado  que por erro metodológico ou 

por uma característica própria, não

pertence a amostra, podendo ser então, 

eliminado

> 3 desvios padrão
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Video normal
vídeo quartil

Estatística: conceitos básicos

Descritiva Inferencial
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Estatística: conceitos básicos

Inferencial

É aquela que permite inferir o 
comportamento de determinadas 
variáveis a partir dos resultados 
obtidos em amostras

Estatística: conceitos básicos

Objetivo do uso da inferencial

É para que possamos determinar 
qual é a probabilidade de acerto e 
erro, quando generalizamos uma 
determinada observação ou 
resultado
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Estatística Inferencial

Nível de 
significância

É determinado arbitrariamente pelo 
pesquisador, dependendo de seu 
interesse em ter uma maior ou 
menor segurança no resultado
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Estatística Inferencial

Nível de 
significância

Mais comuns

5% (0,05)

1% (0,01)

0,5% (0,005)

0,1% (0,001)

Estatística Inferencial

Nível de 
significância

5% ou p < 0,05 é o mais comum
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Estatística Inferencial

Nível de 
significância

Significativo

Não-significativo

< 0,05

≥ 0,05

Estatística Inferencial

Nível de 
significância

Significativo

Não-significativo

Valores inferiores 
ao critério de corte

Valores superiores 
ao critério de corte

112
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Estatística Inferencial

Antes de qualquer 
teste de hipótese…

Testar a normalidade da distribuição dos dados

Kolmogorov-Smirnov

Shapiro Wilk (mais moderno)

Estatística Inferencial

Teste-t de Student

É o teste estatístico empregado 
para comparação de duas médias

114
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Estatística Inferencial

Comparação entre médias

Duas médias

Três ou mais médias

Teste-t

ANOVA

Estatística Inferencial

Teste-t de Student

Simples ou não pareado ou 

ou independente

Pareado ou

dependente

Comparações entre 
duas médias de 
amostras distintas

Comparações entre 
duas médias da 
mesma amostra em 
momentos distintos

116
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Estatística Inferencial

Teste-t simples

É o indicado para comparar as médias 

de dois grupos distintos, sendo por 

esta razão denominado também de 

TESTE-t para amostras independentes

Estatística Inferencial

Pré-requisitos para o teste-t 
simples

As duas distribuições sendo comparadas são normais

As duas distribuições são independentes

As duas distribuições possuem homogeneidade de variância
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Estatística Inferencial

Teste-t pareado

É o indicado para comparar as médias de 

dois resultados distintos do mesmo grupo 

de indivíduos, sendo por esta razão 

também denominado TESTE-t para 

amostras dependentes

Estatística Inferencial

Análises de variância 

(ANOVA)

É o teste estatístico para a comparação
de mais de duas médias

O resultado é expresso por um valor F, 
que quando maior que o da tabela, 
indica haver diferença significativa 
entre duas das médias estudadas
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Estatística Inferencial

Análises de variância 

para medidas repetidas

É o teste estatístico para a comparação de
mais de duas médias dos mesmos indivíduos
ou grupos

Estatística Inferencial

Análise de variância 

de dupla entrada

É o teste estatístico para a comparação 
de mais de duas médias dos mesmos 
indivíduos ou grupos considerando dois 
aspectos (ex. tempo e dose de 
medicamento)
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Estatística Inferencial

Quadro sinóptico dos principais 
testes estatísticos

Teste-t simples

Teste-t pareado

ANOVA

Comparar as médias de dois
grupos distintos

Comparar as médias de dois
resultados do mesmo grupo

Comparar mais de duas
médias

Estatística Inferencial

Comparações “post-hoc”

Devem ser feitas sempre que a
ANOVA apresentar F significativo

Permitem localizar as médias que
diferem significativamente entre si
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Estatística Inferencial

Comparações “post-hoc”

Mais comumente utilizada em 

Medicina é a de Bonferroni e 

Student Newmann Keuls

Estatística Inferencial

Testes não-paramétricos

Existe sempre uma alternativa 
não-paramétrica para um 
procedimento paramétrico
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Estatística Inferencial

Testes não-paramétricos

Teste de Wilcoxon

Teste-U de Mann-Whitney

ANOVA Kruskal-Wallis

ANOVA Friedman

Correlação de Spearman

Teste t simples

Teste pareado

ANOVA simples

ANOVA para
medidas repetidas

Correlação de Pearson

Estatística Inferencial

Qui-quadrado

Permite comparar a frequência 
da distribuição de duas ou mais 
séries de dados de variáveis 
nominais e ordinais

128
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video

Estatística Inferencial

Correlação Momento-
Produto de Pearson

• É a estatística que mede o grau
de associação entre duas variáveis

• O resultado varia entre -1 e 1,
sendo representado pela letra r
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Correlação Simples

r = +1

r = -1

r = 0
Ex.: Obesidade e LDL

Ex.: Obesidade e HDL

Ex.: Obesidade e 
tamanho da orelha

Estatística Inferencial

Correlação

• Cuidado!

• Associação não quer dizer, 
obrigatoriamente, causa e efeito
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Vamos testar

 Interpretando gráficos e tabelas....
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IL-1 beta - spleen
7            15          30          60

Baroreflex Sensitivity

7            15          30          60
Days of protocol Days of protocol

AP – 60 days

Insulin – 30 days

Insulin Resistance – 60 days

Lipoperoxidation

Days of protocol
7            15          30          60

* p< 0.05 vs. 7 days in the same group; † p< 0.05 vs. 7 e 15 days in the same

group; § p< 0.05 vs. C grupo in the same day; # p< 0.05 vs. H , HF gropus in the

same day.

G Shimojo

N Bernardes

D Silva Dias
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Estatística Inferencial

Curvas de sobrevida

Apresentam probabilidades 
de sobrevida em função do 
tempo e da condição 
apresentada

Estatística Inferencial

Curvas de sobrevida

A mais utilizada é a de Kaplan-Meier
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Myers J et al. NEJM 2002 346:793-801

Exercitando o conceito

Curvas de Sobrevida

* P<0.05 vs. C; † P<0.05 vs. SI; 
.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Initial Final

C
IS
IT

%

EF

* * *

* † ‡
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Estatística Inferencial

Intervalo de Confiança

Permite indicar o grau de 
(im)precisão das estimativas da 
amostra estudada enquanto 
representativas dos valores 
populacionais

Intervalo de Confiança
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Naci H et al. Br J Sports Med 2019;53:859–869.

REDUÇÃO DA PA: RELEVÂNCIA CLÍNICA E POPULACIONAL 

Comparação com medicamentos anti-hipertensivos

PAS>140mmHg

todos
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Tarefa 3!

 Escolher um grande tema: cardio, respiratório, motor, 
suplementação, etc...

 Faça grupos de até 6 alunos

 Escolha 3 artigos com resultados controversos

 Ler os artigos

 Interpretar os resultados

 Fazer uma apresentação em ppt com: 

 Tema-problema-objetivo

 Artigos: slide 1 título, autores instituições, objetivos
slide 2-x: tabelas e figuras – conceitos de estatística e interpretação

slide final: conclusão

Interpretação de Artigo científico

Pesquisa científica: Impacto acadêmico e 
econômico/social

Interpretação de artigo científico: revisando 
conceitos

Bioestatística básica para interpretação de 
artigos

Pesquisa científica: o que podemos melhorar?
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3.364

926

401

1.081

657

3.656

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Desenvovidos Média

mundial

Brasil

Baseado em dados do UNESCO Report, 2010

2002

2007

Pesquisadores por milhão de 
habitantes

Países Desenv olvidos BRASIL

Distribuição percentual dos doutores titulados no Brasil no período 1996-2006, empregados 

durante o ano de 2008, por seção da classificação nacional de atividades econômicas dos 

estabelecimentos empregadores

CGEE, 
2010
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Inv estimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)

% P&D / PIB Em US$ Bilhões

Estados Unidos (2008) 2,79 398,2

Japão (2008) 3,44 148,7

China (2008) 1,54 120,6

Alemanha (2009) 2,82 84,0

BRASIL (2009) 1,19 24,2

Fontes: Main Science and Technology Indicators (MSTI), 2010-2, da Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); para o Brasil: 

www.mct.gov.br/indicadores. 16
0
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 Espera-se cada vez mais que os cientistas não apenas
avancem a compreensão científica de sua natureza, mas
também contribuam decisivamente para resolvê-las.

 A pressão sobre a ciência é produzir conhecimento
"acionável" que responda às necessidades e expectativas
da sociedade e que apóie respostas transformadoras da
sociedade aos desafios do presente e do futuro.

 Ao desenvolver agendas para ações prioritárias, o Conselho
utilizará totalmente os recursos dos membros da
organização e fornecerá flexibilidade para projetar e
implementar projetos e campanhas imaginativos,
oportunos e impactantes.

O imperativo para ajudar a resolver 
problemas globais 
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Fonte: CAPES

• Cell signaling regulation when aerobic and 

anabolic training paradigms are 

simultaneously imposed on animal and human 

subjects. 

• Muscle fiber, connective tissue, bone and 

satellite cell integration

• Mechanical sensor and signaling regulators 

that control muscle size

• Discovering biomarkers for predicting exercise 

and altered health settings

• Extreme Environments

• The link between exercising muscle and brain 

plasticity

• Exercise and disease prevention

• Mechanisms regulating aging and exercise 

induced longevity.

• Some Key Themes Driving the 
Exercise Science Field in the 

Future

• Exercise mimetics

• Search for polymorphisms (SNPs) and 
invariant genomic probes (IGPs) to unlock 
genomic variation contributing to fitness, 
performance, etc. 

• Reactive oxygen species

• Genomics

• The muscle from inside and out

• The processing of substrate fuels during acute 
and chronic exercise in athletic, sedentary, and 
obese lifestyles. 
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VIRTUOUS CYCLE

Pesquisa Translacional

“Meditai se só as nações fortes 

podem fazer ciência, ou se é a 

ciência que as faz fortes”.

Oswaldo Cruz
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prof.kangelis@yahoo.com.br 
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