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PROBABILIDADE

Latim probare (provar ou testar) 

Provável é uma das muitas palavras 

utilizadas para eventos incertos ou 

conhecidos

“sorte” 

“risco” 

“azar” 

“incerteza”

“duvidoso”.

• Em essência, existe um conjunto de regras 

matemáticas para manipular a probabilidade

• P-value depende diretamente de uma dada 

amostra.

• Tenta fornecer uma medida da força dos 

resultados de um teste, em contraste a uma 

simples rejeição ou não rejeição.
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Testes de Hipóteses:

Realizamos um teste de hipóteses somente 

quando estamos tomando uma decisão em 

relação a um determinado parâmetro. 
I1

I2

H0 - Hipótese Nula:

corresponde a uma afirmação (ou 

declaração) em relação a um determinado 

parâmetro, que é presumida como 

verdadeira, até que seja declarada falsa.

H1 - Hipótese Alternativa:

é uma afirmação em relação a um 

determinado parâmetro da população, que 

será verdadeira se a hipótese nula for falsa.



Slide 5

I1 Se quisermos comparar os resultados nos exames de duas amostras aleatórias de homens e 
mulheres, a hipótese nula poderia ser "que a média do resultado no exame da população masculina 
do qual a primeira amostra foi retirada é o mesmo que o da amostra de população feminina, da 
segunda amostra":

H_0: \mu_1 = \mu_2
Isaia; 06/08/2014

I2 Fazendo uma analogia com os processos judiciais, a hipótese nula é que o réu é inocente. Durante o 
julgamento tenta-se provar a falsidade desta hipótese, ou seja, que o réu é culpado. Mas no caso de 
não se conseguir provar a culpa, isso não significa que o réu seja inocente; significa apenas que não 
foram encontradas provas suficientes. É completamente diferente portanto, não rejeitar uma hipótese
ou aceitar uma hipótese.

O facto de não se poder aceitar a hipótese nula, mas apenas não a rejeitar, tem a ver com os erros 
que podem ser cometidos ao rejeitar ou não rejeitar a hipótese.
Isaia; 06/08/2014
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• Erro do Tipo I: a probabilidade de rejeitarmos 

a hipótese nula quando ela é efetivamente 

verdadeira (α )

• Erro do Tipo II: a probabilidade de rejeitarmos 

a hipótese alternativa quando ela é 

efetivamente verdadeira.

Tabela de Erro
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Etapas para realizar um teste e hipóteses 

utilizando a abordagem do valor -p

• 1 – Declare as hipóteses nulas e alternativas;

• 2 – Selecione a distribuição a utilizar;

• 3 – Calcule o valor -p;

• 4 – Tome uma decisão

• Se a hipótese nula for verdadeira e a chance 

da variação aleatória for a única razão para as 

diferenças amostrais

então o P-value é uma 

medida quantitativa para 

alimentar o processo de 

tomada de decisão

como evidência. 
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A tabela seguinte fornece uma 

interpretação razoável dos P-values:

Esta interpretação é largamente aceita, e muitos
jornais científicos rotineiramente publicam artigos
usando tal interpretação do resultado do teste de
hipótese.

� Um p-value é uma medida de quanta 

evidência você tem contra a hipótese nula. 

� Quanto menor o p-value, mais evidência você 

tem. 

� Deve-se combinar o p-value com o nível de 

significância para tomar decisão sobre um 

dado teste de hipótese. 

� Em tal caso, se o p-value for menor que algum 

corte (usualmente 0.05, algumas vezes um 

pouco mais como 0.1 ou um pouco menos 

como 0.01) então você rejeita a hipótese nula. 
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• O valor de P é definido com respeito a uma 

distribuição. 

• Portanto, podemos chamá-lo "hipótese de 

modelo-distribucional " ao invés de "a 

hipótese nula". 

Em resumo, ele simplesmente significa que se a 

hipótese nula tivesse sido verdadeira, o p value é 

a probabilidade contra a hipótese nula naquele 

caso. 

O p-value é determinado pelo valor observado, 

entretanto, isto torna difícil para estabelecer o 

inverso de p. 
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Para a Medicina, bem como para as
demais ciências, é fundamental o estudo
estatístico das diferenças entre grupos para
uma mesma variável, assim como o quanto
essas diferenças encontradas na amostra
estudada são generalizáveis para a
população em geral.

Em Estatística, o nível de significância é

definido geralmente quando o erro do tipo I

(ou alfa - a chance de que a diferença tenha

ocorrido devido ao acaso) é menor que 5%,

ou 0,05.
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• O p é a probabilidade de se rejeitar a 

hipótese nula quando ela for verdadeira (ou 

seja, considerar diferentes dois grupos que 

não sejam). 

• Para a medicina, seria a probabilidade de 

falso positivo. Daí o p menor que 0,05 ter 

adquirido tamanha importância.

Valores de p menores que 0,01 significam

menos de 1% de chance de que a diferença

tenha ocorrido por acaso. Podemos arbitrar

nosso nível de significância para esse valor ou

para valores ainda menores
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• Quando o valor de p é menor que 0,001 

sabemos que há menos de 0,1% de chance de 

que a diferença tenha ocorrido ao acaso.

• Valores menores que 0,0001 nem precisam 

ser detalhados: denotam mais de 99,99% de 

certeza de que a diferença encontrada não foi 

devido ao acaso.

• Considerando que os valores de significância

tenham se revestido de tamanha autoridade

científica, temos presenciado um viés que

privilegia a publicação de artigos que

encontrem diferenças significativas.

• Como se os estudos que não encontrassem 

tais diferenças não tivessem aplicabilidade ou 

pudessem despertar interesse.
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• Alguns críticos chegam a afirmar que esta

busca pelo p menor que 0,05 é insana e que

contribui para a falência do modelo de

ciência biomédica atual.

• Ioannidis (2005) culmina a crítica

metodológica afirmando que a maioria dos

resultados das pesquisas seria simplesmente

falsa.

• Seu trabalho mereceu algumas citações em uma 

matéria da revista New Yorker, com boa 

repercussão nos EUA, intitulada " The truth wears 

off: is there something wrong with scientific 

method?”

• onde argumentou, entre outras coisas, que o 

aumento da amostra ao longo do tempo acaba 

revelando que diferenças previamente detectadas 

não existiam ou existiam no sentido oposto. 
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• A matéria exemplifica tais fenômenos com os 

recentes fracassos da indústria farmacêutica 

em demonstrar por longo prazo a eficácia e a 

segurança de seus novos produtos.

• Pesquisadores  criticam de forma aberta é o 

uso abusivo do p sem a caracterização devida 

do teste usado. 

• Resumos (abstracts) e artigos são pródigos em 

frases como: 

"A diferença dos valores de X entre os 
grupos A e B foi estatisticamente significante 
(p=0,001)."

•
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• sempre que mencionar o p, espera-se que o 

autor-pesquisador mencione ANTES o teste 

empregado, o valor obtido no teste e os 

graus de liberdade. 

• Era o p do quê? O p do teste t? O p do qui-

quadrado? O p do Mann-Whitney? O p da 

ANOVA?  O p de uma correlação? 

• Alguns artigos nem se dão ao trabalho de nos 

informar se as variáveis tinham o mínimo de 

condições para a realização de testes 

paramétricos (normalidade e 

homocedasticidade/homogeneidade de 

variâncias). 
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• Muitos trabalhos estudam variáveis ordinais 

em amostras menores que 12 para cada 

grupo utilizam teste t (se houver 2 grupos) ou 

ANOVA (se houver 3 ou mais grupos). Embora 

muitos colegas achem que não há nada de 

errado nisso, suspeito que essa seja uma 

liberdade metodológica grande demais para 

mim.

• Por definição, variáveis que não sejam 

contínuas ou intervalares, e que tenham 

distribuição normal e homogeneidade de 

variâncias, não deveriam utilizar testes 

paramétricos.
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• Tratar uma variável ordinal como intervalar 

ou contínua é sempre algo que suscita 

questionamentos: 

para variáveis ordinais a distância entre o 

1 e o 2 pode não ser a mesma que entre o 2 e 

o 3, que pode não ser a mesma entre o 3 e o 

4, e assim sucessivamente. 

• O "pulo do gato" é que testes paramétricos 

mostram mais facilmente diferenças 

estatisticamente significativas.
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• Isso sem falar na violação do pressuposto da 

aleatoriedade da amostra, comumente 

empregado ao se usar toda uma amostra de 

conveniência para aumentar o N dos estudos 

e facilitar a obtenção do famigerado p < 0,05.

• A respeito da valorização excessiva do p: 

as pessoas subestimam a possibilidade de 

erros do tipo II (ou erros beta, a chance de 

que uma diferença real exista e não seja 

identificada,  a chance de não rejeitar uma 

hipótese nula quando ela é falsa, ou os 

"falsos negativos"). 

•



11/08/2014

17

• Conciliar matematicamente o binômio 

representado pelos erros dos tipos I e II (ou 

alfa e beta) não foi e não é uma tarefa fácil. 

• Com o tempo, convencionou-se como padrão 

o erro tipo I admissível era 0,05 ou 5% e o 

erro tipo II admissível era 0,2 ou 20%. O erro 

tipo II define o grau de poder do teste, dado 

pela fórmula 

Poder = 1 - erro beta (ou tipo II).
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• Isso quer dizer que os trabalhos científicos 

admitem como padrão aceitável uma 

probabilidade de 20% de "falsos negativos" 

contra uma probabilidade de 5% "de falsos 

positivos".

• Isso pode ser bom para diversos aspectos 

científicos - afinal, o conceito estatístico é de 

que um p de 0,05 significa que, em infinitas 

repetições do experimento, em apenas uma a 

cada vinte vezes seria observada uma 

diferença tão grande quanto a encontrada se 

a hipótese nula fosse verdadeira (ou seja, se 

não houvesse diferença "real" entre os 

grupos).

•
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• E a história de hipótese nula?

Apesar de todos os cientistas jurarem de

pé junto que seus trabalhos buscam

responder sua hipótese original, a estatística

dita "frequentista" está, de fato, buscando

aceitar ou rejeitar a hipótese contrária

aquela buscada pelo investigador.

• A hipótese buscada pelo cientista é também 

chamada de hipótese alternativa ou H1 (com 

o 1 em subscrito).

• Um exemplo de H1 típico: sal causa 

hipertensão. A hipótese nula ou H0 (com o 

zero em subscrito) seria "sal não causa 

hipertensão".

• O valor de p menor que 0,05 rejeita a 

hipótese nula: a hipótese nula é falsa. 
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• Mas a hipótese nula falsa não é a mesma 

coisa que dizer que a hipótese do 

pesquisador é verdadeira?"

• Para os estatísticos bayesianos, opostos aos 

frequentistas, não é a mesma coisa . 

• Na prática, a teoria é a seguinte: considera-se 

mais elegante dizer que "foi significativa a 

diferença de níveis pressóricos em relação ao 

consumo diário de sódio" do que dizer "sal 

causa hipertensão". 

• Todavia, como a estatística frequentista ainda 

possui caráter hegemônico nos trabalhos 

científicos.
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• Os artigos que são utilizados para embasar as 

condutas diagnósticas e terapêuticas utilizam 

a metodologia estatística padrão de 80% de 

poder com 5% como nível de p para 

significância.

• Isso resulta numa situação que pode 

"esconder" mais do que "revelar" diferenças

Carlos Fernando Collares

• De maneira grosseira, poderíamos dizer que 

podem estar errados 1 em cada 5 trabalhos 

(20%) que não encontraram quaisquer 

evidências de nexo causal entre determinada 

substância química e determinado efeito 

clínico? 

• Talvez... Muitos discordariam, mas é possível 

que esta seja uma estimativa mais razoável 

que a de Ioannidis.

Carlos Fernando Collares
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• Será que há segurança advinda da limitação 

da exposição a certos riscos ainda não 

totalmente descritos e conhecidos. 

• Ao mesmo tempo não queremos ser 

alarmados de forma desnecessária por conta 

de um estudo "falso positivo". 

• Certamente preferiríamos que a chance de 

erro beta aceitável como padrão também 

fosse de 5%, como ocorre com o erro alfa, 

não é mesmo?
Carlos Fernando Collares 

• O problema é que isso inviabilizaria a maior 

parte das pesquisas, pois demandaria um 

aumento fabuloso no tamanho das amostras. 

• Por isso poder estatístico e erro alfa são um 

binômio tão difícil de conciliar, o que ocorre 

também nos testes post hoc para ANOVA.

Carlos Fernando Collares 
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• Esse conhecimento sobre Estatística permite 

que você seja capaz de evitar a 

"demonização" de valores de p maiores que 

0,05 bem como lhe torna capaz de evitar o 

"endeusamento" dos valores de p menores 

que 0,05. 

Carlos Fernando Collares

• Afinal, como pudemos entender, o 0,06 

também tem seu valor e merece muito o 

nosso amor! 

• Muitas vezes a evidência trazida pela ciência 

é vista como um dado inquestionável, um 

fato cristalizado. 

• Cuidado: há que se tomar cautela. 

Carlos Fernando Collares
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• A interpretação e o uso indevidos dos dados 

originados a partir de estudos científicos 

pode prejudicar a saúde das pessoas e a 

preservação do ambiente.

Em 2010, Matt Motyl estava à beira da glória 

científica: 

ele havia descoberto que os extremistas 

literalmente viam o mundo em preto e 

branco. 

Os resultados foram "claros como o dia", 

lembra Motyl, um estudante de psicologia 

doutorando na Universidade da Virgínia. 
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Dados de um estudo com quase 2.000
pessoas pareciam mostrar que os
politicamente moderados viam tons de cinza
com mais precisão do que os de extrema
esquerda ou de extrema-direita.

O valor P, um índice comum para dar 

força a evidência, foi de 0,01 - geralmente 

interpretado como "muito significativo". 

A publicação foi em uma revista de alto 

impacto. 
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Sensível as controvérsias sobre a

reprodutibilidade do seu estudo, Motyl com

seu assessor, Brian Nosek, decidiram replicar

o estudo.

Com dados adicionais, o valor P foi de

0,59 - nem mesmo perto do nível

convencional de significância de 0,05.

O efeito havia desaparecido e, com ele, os

sonhos de Motyl.

• Descobriu-se que o problema não estava nos 

dados ou nas análises de Motyl. 

• Ele residia na natureza surpreendentemente 

escorregadia do valor P, que não é nem tão 

confiável nem tão objetiva quanto a maioria 

dos cientistas assumem.
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"Os valores de P não estão fazendo seu
trabalho, porque não podem", diz Stephen

Ziliak, economista da Universidade

Roosevelt, em Chicago, Illinois, e um crítico

frequente da forma como as estatísticas são

usadas.

• Para muitos cientistas, isso é especialmente

preocupante, tendo em vista as questões de

reprodutibilidade.

• Em 2005, o epidemiologista John Ioannidis, 

da Universidade de Stanford, na Califórnia 

sugeriu que a maioria dos resultados 

publicados são falsos; 
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• Desde então, uma série de problemas de 

reprodução  forçou os cientistas a repensar 

como eles avaliam  seus resultados.

Ao mesmo tempo, os estatísticos estão à 

procura de melhores formas de pensar sobre 

os dados, para ajudar os cientistas à não 

perderem informações importantes.

"Mude sua filosofia sobre a estatística e de
repente as coisas diferentes se tornam
importantes", diz Steven Goodman, um

médico e estatístico da Universidade de

Stanford.
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• A expressão teste de significância foi criada 

por RONALD FISHER:

"Critical tests of this kind may be called tests 
of significance, and when such tests are 
available we may discover whether a second 
sample is or is not significantly different from 
the first.”

• Quando o estatístico Ronald Fisher

apresentou o valor de P na década de 1920,

ele não quis determinar que fosse um teste

definitivo.

• Destinava-se simplesmente como uma

maneira informal de julgar se a evidência era

significativa, digna de um segundo olhar.
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• A idéia era fazer um experimento, em

seguida, ver se os resultados eram

consistentes com o que o acaso poderia

produzir.

• Pesquisadores criariam primeiro uma

"hipótese nula" a qual eles queriam

refutar, tal como a existência de nenhuma

correlação ou nenhuma diferença entre dois

grupos.

• .

• Em seguida, eles bancariam o advogado do 

diabo e, supondo que esta hipótese nula era 

de fato verdadeira, calculariam as chances de 

obtenção de resultados pelo menos tão 

extremos como o que realmente foram 

observados. 

• Esta probabilidade foi determinada como  o 

valor P. 

• Quanto menor era, sugeriu Fisher, maior a 

probabilidade de que a hipótese nula fosse 

falsa
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• Fisher pretendia que o valor do P fosse

apenas uma parte do processo para levar a

conclusões científicas.

• No final de1920 um movimento liderado por 

rivais de Fisher, um matemático polonês 

Jerzy Neyman e um estatístico do Reino 

Unido Egon Pearson, introduziram um  

quadro alternativo de análise dos dados, que 

incluiram o poder da estatística, falsos 

positivos, falsos negativos e muitos outros 

conceitos já familiares a partir de aulas de 

estatística introdutória. 

• Eles incisivamente deixaram de fora o valor P.
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• Neyman chamou alguns dos trabalhos de 

Fisher como  "Pior do que inútil”

• Outros pesquisadores  começaram a escrever 

as regras estatísticas  manuais. 

• Muitos dos autores não eram estatísticos, 

não  tinham uma compreensão completa de 

uma ou outra abordagem, eles criaram um 

sistema híbrido onde o  valor P era fácil de 

calcular

• Neyman e Pearson propuseram um rigoroso 

sistema baseado em regras. 

• Isto é, quando um valor P de 0,05 ficou 

consagrada como "estatisticamente 

significativo". 

• "O valor P nunca foi feito para ser usado da 

maneira que é usado hoje em dia ", diz 

Goodman
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O que tudo isso significa?

• Consideremos  o estudo de Motyl  sobre 

extremistas políticos.

• A maioria dos cientistas  olharia para o seu 

valor original do P 0,01 e dizer que houve 

apenas 1% de chance de sua resultar ser um 

falso resultado.

• Mas eles estariam errados.

• Não podemos trabalhar para trás e fazer 

declarações sobre a realidade subjacente. 

Isso requer outras informaçoes: como as 

chances de que um efeito real está sendo 

considerado em primeiro lugar. 
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• Ignorar isso seria como acordar com uma dor 

de cabeça e concluir que você 

tem um tumor cerebral raro - é possível, mas 

de modo improvável, isso requer muito mais 

evidências  que possam substituir uma 

explicação cotidiana como talvez uma reação 

alérgica

• Quanto mais improvável a hipótese -

telepatia,  homeopatia - maior a chance de 

que uma descoberta animadora seja um 

alarme falso, não importando qual é o valor 

P.
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• Alguns estatísticos têm tentado estabelecer 

um princípio básico de conversão, avaliando 

“Probable cause” 

• De acordo com um cálculo  amplamente 

utilizado, um valor P de 0,01 corresponde 

a probabilidade de um falso resultado, pelo 

menos de 11%, dependendo da 

probabilidade subjacente de que não existe 

um verdadeiro efeito; 

• um valor P de 0,05 aumenta a chance de pelo 

menos 29%.
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• Então  para os resultados de Motyl, um em 

cada dez, poderiam ser um resultado falso.

• Da mesma forma, a probabilidade de replicar 

seu resultado original não foi de 99%, 

como a maioria assumiria, mas algo  próximo 

de 73% - ou apenas 50%.

•

• Os críticos também lamentam a maneira 

que os valores de P pode incentivar o 

pensamento confuso. 

O principal exemplo é a sua tendência para 

desviar a atenção do tamanho real de um 

efeito.
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• No ano passado, por exemplo, um estudo de 
mais de 19.000 pessoas mostraram que 
aqueles que se comunicam com seus 
cônjuges on-line são menos propensos ao 
divórcio (p <0,002) e mais propensos a ter 
alta satisfação conjugal (p <0,001) do que 
aqueles que  se encontram pessoalmente.

• Isso pode ter soado impressionante, mas os

efeitos foram realmente minúsculos:

encontros on-line modificaram a

taxa de divórcio de 7,67% para 5,96%, e

mal se mexeu na satisfação conjugal, 5,48-

5,64 em uma escala de 7 pontos.
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Nós deveríamos estar perguntando:

Quanto tem desse efeito?

e não

Há um efeito?

• Talvez a pior falácia é o tipo de

auto-engano para o qual o psicólogo Uri

Simonsohn, da Universidade da Pensilvânia

e seus colegas popularizaram o termo

P-hacking
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• Simulações de Simonsohn tem

mostrado que decisões nas alterações da

análise de uns poucos dados podem

aumentar a taxa de falsos positivos

em até 60%.

• Apesar das críticas, a reforma tem sido lenta. 

"A estrutura básica da estatística foi 

praticamente inalterada desde que Fisher, 

Neyman e Pearson a apresentaram ", diz 

Goodman
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• John Campbell, um psicólogo agora na 

Universidade de Minnesota, em Minneapolis, 

lamentou o edição em 1982, quando ele era 

editor do Jornal de Psicologia Aplicada:

"É quase impossível arrastar autores para 
longe de seus p-value, e quanto mais zeros 
depois da vírgula, mais as pessoas se 
agarram a eles "

• Em 1989, quando Kenneth Rothman, da

Universidade de Boston, em Massachusetts

começou na revista Epidemiology, ele fez o

possível para desencorajar os valores de P em

suas páginas. Mas ele deixou a revista em

2001, e os valores de P, desde então, tiveram

um ressurgimento.
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• Ioannidis está estudando o banco de dados  

do PubMed sobre como autores de todas as

áreas estão usando os valores de P e outras 

provas estatísticas. 

"Um olhar superficial de uma amostra de  
papers recém publicados ", diz ele," estou 
convencido de que os valores de P são ainda 
muito, muito populares”. 

• Qualquer reforma teria que varrer 

uma cultura arraigada. 

• Teria que mudar a forma como a estatística é 

ensinada, como a análise de dados é feita e 

como os resultados são apresentados e 

interpretados. 

“Mas, pelo menos, os pesquisadores estão 
admitindo que eles têm um problema, diz 

Goodman”.
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"O sinal de alerta é que muitos dos nossos 

resultados publicados não são verdadeiros. “

"Os problemas que os estatísticos previram são 

exatamente o que estamos vendo agora. Nós 

apenas não temos ainda todas as correções. “

• Os estatísticos apontaram para um número

de medidas que poderiam ajudar a

evitar a armadilha de pensar sobre

resultados como significativos ou não

significativos.

• Ex.

Cumming sempre reportar 

tamanhos do efeito e intervalos de confiança. 

transmitem o que um valor P não faz: 

a magnitude e a importância relativa 

um efeito.
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• Muitos estatísticos também defendem a 

substituição  do valor de P por métodos que 

seguem as regras de Bayes.

descreve a forma de pensar sobre 

a probabilidade como a 
plausibilidade de 
um resultado, ao invés da 
freqüência potencial desse 
resultado. 

Isto implica uma certa subjetividade - algo 

que os estatísticos pioneiros estavam 

tentando evitar. 

Mas o contexto Bayesiano torna

relativamente fácil para os observadores

incorporarem o que sabem sobre o mundo

em sua conclusões, e para calcular a

probabilidade de mudar à medida que novas

evidências surgem.
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• Outros defendem uma abordagem mais 

ecumênica, encorajando os investigadores a 

tentarem múltiplos métodos para avaliar o 

mesmo conjunto de dados. 

• Stephen Senn, um estatístico do Centro de

Pesquisa em Saúde Pública em Luxemburgo,

compara esta a usar um robô para limpeza de

chão, que não pode encontrar o seu próprio

caminho para sair de um canto: qualquer

método de análise dos dados acabará por

bater em uma parede, e algum senso comum

será necessário para obter o processo em

movimento novamente
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• Se os vários métodos obtêm respostas

diferentes, diz ele, “isso seria uma sugestão

para ser mais criativo e tentar encontrar

por que ", o que deveria levar a uma melhor

compreensão da realidade subjacente.

• Simonsohn argumenta que uma das mais 

fortes proteções para os cientistas é admitir 

tudo. 

•

Ele encoraja os autores a marcar seu 

“P-certified” , não “P-hacked” , incluindo 

as palavras: "Nós relatamos como 

determinamos  o tamanho da amostra, todas 

as exclusões de dados (se houver), todas as 

manipulações e todas as medidas em 

estudo”. 
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• "Esta divulgação, ele espera, desencorajar o 

P-hacking, ou deixar os leitores, pelo menos 

em alerta a qualquer fraude, permitido-lhes 

julgar em conformidade.

A ideia que está ganhando atenção é 

a análise de duas fases, ou “preregistered 

replication”, diz o cientista político e 

estatístico Andrew Gelman, da Universidade 

de Columbia, em Nova York 



11/08/2014

47

• Nesta abordagem, exploratória e

confirmatória, as análises são abordados de

forma diferente e claramente marcadas.

• Em vez de fazer quatro pequenos estudos

separados e a apresentação dos resultados

em um paper, eles primeiro fazem dois

estudos exploratórios para recolher dados

potencialmente interessantes sem se

preocupar muito com falsos alarmes.

Em seguida, com base nestes

resultados, os autores decidiriam exatamente

como eles planejariam a confirmação das

descobertas, sendo que suas intenções

seriam pre-registradas publicamente

em um banco de dados, tais como o Open

Science Framework (https://osf.io)
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• Eles, então, realizariam os estudos de

replicação e publicariam os resultados,

juntamente com os dos estudos

exploratórios.

• Esta abordagem permite a liberdade e

flexibilidade na análise, diz Gelman,

proporcionando o rigor suficiente para

reduzir o número de falsos alarmes antes de

serem publicado.

• De forma mais ampla, os pesquisadores 

precisam estabelecer os limites da estatística 

convencional, diz Goodman. 

Eles devem, em vez trazer para a sua análise

elementos de juízo científico sobre a

plausibilidade de uma hipótese e limitações

do estudo que normalmente são banidos da

discussão, trazer resultados idênticos ou

semelhantes de experimentos, os

mecanismos propostos, os conhecimento

clínicos e assim por diante.
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• O estatístico Richard Royall da Johns Hopkins 

Bloomberg, em Baltimore, disse que há três 

perguntas que um cientista pode querer fazer 

depois de concluído um estudo:

"Qual é a evidência?”

“O que devo acreditar?”

e “O que devo fazer? “

“Um método não pode responder a todas 

essas perguntas”,  Goodman diz:

“Os números determinam o lugar onde a 
discussão científica deve começar, e não 
acabar ".
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