
Aula 04

Prof Renan – renan@peb.ufrj.br



Referências

• O que está na lista de referências está no texto

• O que está no texto está na lista de referências

• O que está na lista de referências foi “checado”

• Tudo o que está na lista de referências foi lido

• Cita-se o que se teve em mãos (li tradução, cito

tradução)



Referências ABNT

Artigos:

GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança
pública. Política e Administração, Rio de Janeiro,
v. 3, n. 2, p. 15-21, set. 1997.

TOURINHO NETO, F. C. Dano ambiental.
Consulex, Brasília, DF, v. 1, n. 1, p. 18-23, fev.
1997.



Referências ABNT

Monografias:

GOMES, L. G. Poluentes e meio-ambiente no
Brasil. Niterói: EdUFF, 2008.

Material Internet:

SOARES, L. Você sabe o que significa Google?
IPE, 10 de maio de 2014. Disponível em:
<http://www.internetparaempreendedores.com.br/v
oce-sabe-o-que-significa-google>. Acesso em:
1/02/2017



Referências: estilos de citação no texto

- Harvard: autor – data

- Vancouver: números

Google ["Manual de Elaboração de Referências

Bibliográficas" ufrgs]

[Guia para elaboração de Referências de acordo

com NBR 6023/2002” UFSCar]



Formato por numeração no 

texto [Vancouver]

• No texto: ordem de inserção

• Nas referências: numeração de acordo com
ordem no texto





Harvard: nome - data

• No texto: nome do autor e ano da publicação

• Nas referências: ordem alfabética





Referências inválidas

• Trabalhos não publicados, Wiki, comunicações
pessoais, notícias de jornais, páginas pessoais na
Rede: não

Apud: Silva 1998 apud Souza 2000 (uso Silva

confiando em Souza 2000)

Ambos Souza e Silva estão na lista de referências



Gerenciadores bibliográficos

[en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_referenc
e_management_software]:

Aigaion; Bebop; (...); Endnote; (...); Mendelev;
Zotero





Artigos de revisão

Naturalmente não seguem o IMRAD ao “pé da
letra”

Mas é conveniente segui-lo



Background: […] We examined the effectiveness of conservative treatments for

secondary lymphedema, as well as harms related to these treatments. Methods:

We searched MEDLINE® , […] from 1990 to January 19, 2010. We obtained

English- and non-English-language randomized controlled trials or observational

studies (with comparison groups) that reported primary effectiveness data on

conservative treatments for secondary lymphedema. For English-language studies,

we extracted data in tabular form and summarized the tables descriptively. For

non-English-language studies, we summarized the results descriptively and

discussed similarities with the English-language studies. Results: Thirty-six

English-language and eight non-English-language studies were included in the

review. Most of these studies involved upper-limb lymphedema secondary to

breast cancer. Despite lymphedema’s chronicity, lengths of follow-up in most

studies were under 6 months. Many trial reports contained inadequate

descriptions of randomization, blinding, and methods to assess harms. Most

observational studies did not control for confounding. Many studies showed that

active treatments reduced the size of lymphatic limbs, although extensive

betweenstudy heterogeneity in areas such as treatment comparisons and protocols,

and outcome measures, prevented us from assessing whether any one treatment

was superior. This heterogeneity also precluded us from statistically pooling

results. Harms were rare (< 1% incidence) and mostly minor (e.g., headache, arm

pain). Conclusions: The literature contains no evidence to suggest the most

effective treatment for (…). Harms are few and unlikely to (…).





Dissertação/Tese x trabalho em revista 

• Tem-se maior liberdade de espaço

• IMRAD com

– Capítulo de revisão da literatura

– Capítulo de fundamentos teóricos

– Anexos



Projetos de pesquisa

idéia  planejamento  resultado  publicação 

 aplicação

planejamento = projeto

• Avaliação: também é “por pares”:

- Revisores

- Análise por sistema cego



Propostas

A proposta deve mostrar que é exequível

Por ex. relativamente à obtenção de dados

_________________________________________

É comum que projetos se encadeiem ao longo do

tempo em uma “Linha de pesquisa”

Um projeto se justifica em termos de sua linha de

pesquisa



Objetivos

Geral: O que o estudo deseja descobrir, p. ex.:

Analisar a distribuição geográfica e a difusão de

tecnologias de saúde selecionadas

Específicos: Etapas do geral, p. ex.:

i) Descrever a situação atual da distribuição das

tecnologias selecionadas;

ii) Obter informações sobre sua dinâmica de uso

iii) Desenvolver modelos que representem sua difusão



Apresentação de material científico



Princípios gerais

• Direta

• Clara

• Resumida

• O que é mostrado é para ser compreendido

 ou seja, mesmos princípios da comunicação 

científica escrita



Apresentação de material científico

Ninguém nasce sabendo

Aprende-se!



Apresentação de material científico

• Seminários

• Dia da defesa!

• Congressos

• Aulas

• O resto da vida



Normal - nervoso

- Respirar conscientemente -



É importante:

Ensaiar

Para evitar:

- Vícios de linguagem e postura

- Falar baixo

- Perder a seqüência

- Exceder o tempo alocado



Apresentação: conceitos gerais

Bom dia!

Nome 

Participantes no trabalho

Onde foi realizado

- O trabalho é apresentado de forma resumida

- Seguindo-se o roteiro mencionado

- Figuras, tabelas: claramente legíveis



Preparando diapositivos

- Diapositivos: não são texto, são roteiro

- Não devem ser lidos como um livro

- Devem ser sintéticos

- Duração média: aprox. 1,0 - 1,5 minuto 



Apresentação c/diapositivos: princípio 

básico  

- Diapositivo: chama a atenção para um ponto

- Apresentador: explica o ponto



Apresentação com diapositivos

Este é um exemplo da máxima quantidade de 

informação que deve ser colocada em um 

único slide.

São aproximadamente seis linhas de quarenta 

caracteres cada: umas 25-30 palavras



O USO DE MAIÚSCULAS

DE FORMA GERAL NÃO SE DEVE USAR 

MAIÚSCULAS. 

DÁ-SE A IMPRESSÃO DE ESTAR GRITANDO.

A LEITURA NÃO FICA FÁCIL



Apresentação em Congresso: o 

destino inescapável

- Mais comum: 10-15 min + 5 min perguntas

- Perguntas: ao final apenas

- Falar com tranquilidade; não ler como um discurso

- Melhor dia para apresentar: o primeiro

- “Coordenador”: dirige a seção

- Mais uma vez: ensaiar



Perguntas

• Uma pergunta por pessoa

• A resposta foi satisfatória? – dispensável

• Caso não se saiba algo: admitir e seguir adiante



Defesas: Dissertação, Tese

• Valem os mesmos princípios anteriores

• Mas só a banca faz perguntas

• As perguntas da Banca devem ser respondidas



Fontes: serifadas x não serifadas

[goo.gl/XABfd9]

Fontes serifadas

Century, Times New Roman, Bookman, Garamond

Fontes não serifadas: Arial, Calibri, Tahoma



Fontes serifadas: melhores p/”texto”  

Garamond

Aula 1: Literatura científica, fatores de impacto, pesquisa
Internet, indexadores de artigos

TNR:

Aula 1: Literatura científica, fatores de impacto, pesquisa
Internet, indexadores de artigos

Bookman:

Aula 1: Literatura científica, fatores de impacto,
pesquisa Internet, indexadores de artigos

Century:

Aula 1: Literatura científica, fatores de impacto,
pesquisa Internet, indexadores de artigos



Fontes não serifadas  
Arial:

Aula 1: Literatura científica, fatores de impacto,
pesquisa Internet, indexadores de artigos

Calibri:
Aula 1: Literatura científica, fatores de impacto, pesquisa

Internet, indexadores de artigos

Tahoma:

Aula 1: Literatura científica, fatores de impacto,
pesquisa Internet, indexadores de artigos



Calibri (uma fonte intermediária):

Aula 1: Literatura científica, fatores de
impacto, pesquisa Internet, indexadores de
artigos



Cores

~8% da população masculina possui algum grau de
“color blindness”



Tamanhos  

Tamanhos 

Tamanhos 

Tamanhos 

Poster 18 no mínimo

Slide 24 no mínimo (recomendável 32-36 p/o texto)

[goo.gl/OVXRS3]



Exemplos de diapositivos



Replicação bootstrap em Redes 

Neurais Artificiais

Renan MVR Almeida; Antonio FC Infantosi;

Ronaldo C Gismondi

Programa de Engenharia Biomédica -

COPPE/UFRJ

e-mail: renan@peb.ufrj.br



Programa de

Engenharia  Biomédica 

COPPE/UFRJ

Uso de dados administrativos na definição de 

produtividade, abrangência e cobertura para 

planejamento em unidades básicas de saúde no 

município do Rio de Janeiro

Autores: Rezende Flavio AVS, Noronha CP, Almeida RMV

e-mail: flavioa@serv.peb.ufrj.br Caixa Postal 68510 21945-970 Rio 

de Janeiro, RJ Tel:  (021) 230-5108   Fax: (021) 280-7098



Avanços da ciência a partir do Séc. XIX

° anatomia e fisiologia

° ciências básicas

° microorganismos

O modelo biológico (determinístico)



• Segundo a OPAS (1988), dos 40 bilhões de dólares

gastos anualmente em serviços de saúde na América

Latina e Caribe, estima-se que 25% são aplicados

desnecessariamente. Adicionalmente, a produtividade

dos recursos destinados ao sistema de saúde é menor que

de outros setores, do que resulta um aumento de custo

dos serviços.

• A utilização de ferramentas numéricas, como os

processos de modelagem matemática da mortalidade

infantil, com a realização de simulações de intervenção

sobre variáveis que compõem o sistema de saúde,

poderão contribuir, de forma decisiva, para aumentar a

eficiência do conjunto de métodos epidemiológicos

tradicionalmente utilizados no estudo de fenômenos do

setor saúde.



• Segundo a OPAS (1988), dos 40 bilhões de dólares

gastos anualmente em serviços de saúde na A.Latina e

Caribe, estima-se que 25% são aplicados

desnecessariamente. Adicionalmente, a produtividade

dos recursos destinados ao sistema de saúde é menor

que de outros setores, do que resulta um aumento de

custo dos serviços.

• A utilização de ferramentas numéricas, como os

processos de modelagem matemática da mortalidade

infantil, com a realização de simulações de intervenção

sobre variáveis que compõem o sistema de saúde,

poderão contribuir, de forma decisiva, para aumentar a

eficiência do conjunto de métodos epidemiológicos

tradicionalmente utilizados no estudo de fenômenos do

setor saúde.



Gastos com saúde

• OPAS (1988), America Latina:

• US$ 40 bilhões serviços de saúde 

• 25% desnecessario

• Menor produtividade - maior custo



Alternativas

• Ferramentas numéricas 

– Simulações de intervenção  e métodos computacionais

• Maior eficiência em estudos epidemiológicos



Successfull writing for the biological sciences







Construindo  figuras e tabelas

• Figura: legenda em baixo

• Tabelas: legenda em cima

Toda figura e tabela deve estar adequadamente

mencionada no texto

Devem ser “auto-contidas”: interpretáveis sem

recurso ao texto



Tabelas - ainda

• Símbolos, abreviaturas: explicados na tabela

• Evitar barras

• Não utilizar maiúsculas



Figuras e tabelas

• Não sobrecarregar a tabela: retirar zeros, etc.

sempre que possível

• Cuidado com vírgulas e pontos

• Não confundir tabela com “quadro”: Na tabela

alguma informação numérica é apresentada



Tabelas x gráficos

Em geral tabelas são usadas para apresentar 

dados importantes em detalhe

Gráficos são muito úteis para apontar 

tendências



Tabelas: exemplos



TABELA 2. EXAMES POR MUNICÍPIO, JANEIRO/OUTUBRO 95 

AIH - AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR 

SIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBULATORIAL 

 

MUNICÍPIO          TOTAL   TC (EXAME/HAB) 

1.000.000 

     AIH      SIA     AIH      SIA 

ANGRA DOS  REIS 85 468 915 5043 

BARRA DO PIRAÍ 1 - 1 - 

ITABAPOANA 106 359 3509 11887 

CABO FRIO 118 1004 1281 10901 

C.  GASPARIAN - 3 - 405 

CAMPOS 143 613 366 1570 

DUAS BARRAS - 2 - 194 

ITAPERUNA 532 1252 6527 15380 

NITERÓI 18 2769 40 6153 

NOVA FRIBURGO - 1200 - 6711 

NOVA IGUAÇU - 698 - 1153 

PETRÓPOLIS 795 6 3028 22 

RIO DE JANEIRO 2692 30027 480 5361 

SÃO GONÇALO 1 1478 1 1793 

TRÊS RIOS 149 - 2169 - 

 

 

 

 



Tabela 2. Exames por Município, Janeiro/Outubro 95 

AIH - Autorização de Internação Hospitalar 

SIA - Sistema de Informação Ambulatorial 

 

Município          Total   TC (exame/hab) 1.000.000 

     AIH      SIA     AIH      SIA 

Angra dos  Reis 85 468 915 5043 

Barra do Piraí 1 - 1 - 

Itabapoana 106 359 3509 11887 

Cabo frio 118 1004 1281 10901 

C.  Gasparian - 3 - 405 

Campos 143 613 366 1570 

Duas Barras - 2 - 194 

Itaperuna 532 1252 6527 15380 

Niterói 18 2769 40 6153 

Nova Friburgo - 1200 - 6711 

Nova Iguaçu - 698 - 1153 

Petrópolis 795 6 3028 22 

Rio de Janeiro 2692 30027 480 5361 

São Gonçalo 1 1478 1 1793 

Três Rios 149 - 2169 - 

 

 







E. Tufte: a boa figura

Clareza – boa apresentação

Precisão – sem erros ou ambiguidades

Eficiência – concisa





Mais exemplos - figuras 

Bates College. Almost Everything You Wanted to Know About

Making Tables and Figures 2002 [tinyurl.com/5cmyyf] maio

2014.



[abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWtablefigs.html]



abacus.bates.edu/~ganderso/biology/resources/writing/HTWtablefigs.html





A figura mais famosa da ciência





A figura mais feia do mundo



E. Tufte (“Pai” do design

moderno):

“Provavelmente a pior

figura já publicada no

mundo”



Gráfico de pizza (pie chart)

Muito usado em jornais, pouca utilidade real









Mais exemplos - tabelas: 













Como ser irritante

Cuidado com estes efeitos

Ninguém aguenta !



How to lie with statistics



How to lie with statistics







Enfim, não esquecer:

 (Escrever+escrever) + (ensaiar+ensaiar)

 Apresentação: no pen drive e na “nuvem”

 Slide não é livro

 “Quem não se comunica se trumbica”



Revisão por pares



Revisão por pares

• Criado pela Royal Society (UK) nos Séculos

XVII/XVIII (“Committee on papers”)

• Atualmente: utilizado por todas as revistas

científicas

[goo.gl/rwVWM]



Revisão por pares

- Característica fundamental do processo científico

- Os revisores não se comunicam

- Nem mesmo necessariamente se conhecem

- Às vezes não podem se conhecer

- São um corpo consultor – o Editor é quem manda



Revisão por pares: mais características

- Os revisores podem ou não ser conhecidos pelo autor

- Os autores podem pedir exclusão de nomes

- “Conflitos de interesse” devem ser revelados

- Não é pago!

- Algumas vezes é trabalho obrigatório



Revisores

• Todo trabalho voltará com uma apreciação dos

revisores

• Não adianta se chatear

• Brigar com revisor também não é boa idéia

• Se o trabalho não foi rejeitado “de cara”, muito

provavelmente será aceito.

• Todo comentário ou exigência dos revisores deve

ser respondido.



Revisão por pares: a favor

• Revisão mais imparcial

• Ajuda a melhorar um manuscrito

• Provê um “feedback” especializado aos autores

• A revisão “blind” dá mais liberdade aos revisores



Revisão por pares: contra

• O processo “blind” nem sempre o é

• Deixa passar erros e absurdidades

• Dificulta a publicação de idéias menos aceitas

• Enstein e Watson & Crick – artigos seminais sem

“peer review”



Idéias para o sistema de revisão científica

• Sistemas tipo www.arxiv.org

• Fazer “revisão aberta”

• “Recompensar” os revisores

• “Revisão por pares” no currículo da PG



Submissão do trabalho: revisão por pares

• Rejeitado pelo editor

• Rejeitado pelos revisores

• Aceito sujeito a nova revisão

• Aceito com pequenas exigências

• Aceito como está (na prática nunca ocorre)



Revisão por pares

O pior método de avaliação, com exceção de todos

os outros

[Como aperfeiçoá-lo: JAMA 263(10):1371-6, 1990; BMJ

318:23, 1999; J Gen Intern Med 14(10):622-4, 1999; Br J

Psychiatry 176:47-51, 2000; Clin Pharmacol Ther

72(5):469-73, 2002; PLoS One 28;2(3):e332, 2007; Adv

Physiol Educ 31:145–152, 2007; Am J Roentgenol

200(1):20-3, 2013; BMC Pharmacol Toxicol 30;15:55, 2014;

Indian J Ophthalmol 2017 65(2):92-6 (...) ]





Para finalizar:



Conselhos do Dr Hilleman de 

interesse para o mestrando

• O homem que salvou a sua vida

• Desenvolvendo as vacinas contra a:

cachumba, catapora, gripe, hepatite B,

meningite, rubéola, sarampo…

atualmente em uso



Conselhos do Dr Hilleman de 

interesse para o mestrando

• Descubra os fatos

• Mas não perca a visão geral

• Forme um comitê de uma pessoa

• Ponha o comitê para trabalhar

• A semana tem sete dias

• Interrupções são mortais







The road to wisdom? --- Well, it's plain

and simple to express:

Err

and err

and err again

but less

and less

and less. Piet Hein

http://www.poemhunter.com/poem/the-road-to-wisdom/


A rota da sabedoria?

Até que é fácil de traçar:

Errar, errar, e errar no outro dia

Mas menos errar

Menos errar

E menos errar



Ok!

Obrigado

renan@peb.ufrj.br


