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Estatísticas básicas...
... são um conjunto de ferramentas que permitem a análise de
dados e o estabelecimento de associações, bem como relações
de causalidade. 

Além disso, auxiliam a melhorar a precisão das inferências e
permite que vieses sejam eliminados, dando consistência e
validade às pesquisas. 

Assim, temos que:

auxiliam no cuidado baseado
 

em evidências!
Mas mesmo diante desse conhecimento, é possível que você
se questione: como aplicar estatística em minha pesquisa?

Estamos aqui para te ajudar! Existem diversas formas de
expressar seus dados por meio da descrição, além de fazer
inferência a eles. E você pode conferir na sequência a seguir
deste material de apoio.
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EXPRESSÃO REGULAR OU UNIFORME:
todos os dados são plotados em linearidade em um
único eixo. 

EXPRESSÃO ESTATÍSTICA DE DADOS:

EXPRESSÃO GAUSSIANA, NORMAL OU
PARAMÉTRICA:
Visualmente temos um formato de sino, pois os dados
são agrupados em torno de uma faixa intermediária e as
taxas variam conforme se desviam da média da amostra.

EXPRESSÃO POR AGRUPAÇÃO ASSIMÉTRICA: 
Difere da forma Gaussiana já que há uma tendência de
desvio para o lado de uma variável.

Diversas são as formas de manusear a estatística e
expressar dados para garantir a confiabilidade do
estudo e reduzir vieses.

LEMBRE-SE: cada método de estudo irá requerer a
aplicação de um método estatístico específico. Isso
irá variar de acordo com a amostra e os achados.

https://jbmede.com.br/index.php/jbme/article/view/1
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PRINCIPAIS TESTES:

TESTE T DE STUDENT: diferenças na média de 2
grupos; assume distribuição paramétrica.

TESTE DE SOMA DE POSTOS DE WILCOXON (Mann
Whitney U): diferenças nas distribuições entre 2
grupos; semelhante ao teste t, mas não assume uma
distribuição paramétrica

TESTE CHI-SQUARE: diferenças usando dados
qualitativos, comparando em ≥ 5 combinações de
tratamento e resultado. Normalmente usado para
comparar proporções.

TESTE EXATO DE FISHER: semelhante ao qui-
quadrado, mas pode ser usado com < 5 combinações.

ANÁLISE DE VARIÂNCIA UNIDA (ANOVA): diferenças
nas médias entre > 2 grupos, assume uma distribuição
paramétrica e é como o teste t para > 2 grupos.

KRUSHAL WALLIS: analógico não paramétrico para
ANOVA unilateral. Como um teste de soma de postos
de Wilcoxon para> 2 grupos.

https://jbmede.com.br/index.php/jbme/article/view/1
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Consulte um estatístico durante a construção do
seu projeto de pesquisa. Muito pouco pode ser
feito para consertar problemas no seu desenho de
pesquisa quando o estudo está completo.

Dicas para você, jovem pesquisador:

Calcule o tamanho necessário da amostra
e considere utilizar desenhos de estudo
que minimizem o tamanho da amostra.

Sempre que possível utilize
intervalo de confiança.

https://jbmede.com.br/index.php/jbme/article/view/1
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Não super enfatize o valor de p, muitas
vezes esta análise é mal interpretada e nem
sempre traz uma real significância dos
dados. 

Se atente ao cálculo amostral logo no
início de sua pesquisa. 

E por último, se certifique nas definições
corretas de suas variáveis uma vez que sua
má definição levará a uma incorreta análise
de dados. 

CUIDADO
para não cair em armadilhas!
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