
PLANEJAMENTO DAS MEDIÇÕES

PRECISÃO E ACURÁCIA

• Objetivo

Minimizar o erro das medições



PLANEJAMENTO DAS MEDIÇÕES:

PRECISÃO E ACURÁCIA

• As medidas descrevem fenômenos que 

podem ser analisados estatisticamente

• Erro aleatório- resultado de erro devido 

ao acaso – como evitar?

• Erro sistemático- resultado devido a 

um viés (fonte de variação que distorce 

os achados do estudo para uma 

determinada direção)- como evitar?



ESCALAS DE MEDIDA

INTERVALARES(quantitativas)

• Variável contínua- escala infinita de valores. 
Peso , PA, PO2, exames bioquímicos

• Variável discreta- número finito de intervalos. 
N° de gravidez, n° de cigarros

CATEGÓRICA (qualitativas)

• Ordinais- categorias ordenadas. Leve , mod, 
grave,grau de dor

• Nominais- categorias não ordenadas. Tipo 
sanguíneo, sexo.Dicotômicas





PRECISÃO

• Grau em que uma variável tem valores 

semelhantes quando medida várias 

vezes

• Reprodutibilidade, confiabilidade, 

consistência



TIPOS DE ERROS DE MEDIDAS

• Variabilidade do observador -escolha das 

palavras de entrevista, habilidade do 

manuseio de um instrumento mecânico

• Variabilidade  do instrumento- variabilidde, 

defeito do aparelho

• Variabilidade do indivíduo- variabilidade 

individual do humor, tempo decorrido desde 

a última medição



AVALIAÇÃO DA PRECISÃO

• Reprodutibilidade intra-observador

• Reprodutibilidade interobservador

• Reprodutibilidade intra-instrumento

• Reprodutibilidade interinstrumento



ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A 

PRECISÃO

• Padronizar os métodos de medição

• Treinamento e certificação dos observadores

• Otimização dos instrumentos-

aperfeiçoamentos dos  instrumentos para 

diminuir variabilidade, questionários bem 

redigidos

• Automatização dos instrumentos

• Repetição- Média de duas ou mais medições



ACURÁCIA

• É a capacidade da variável de representar 

realmente o que deveria representar







TIPOS DE ERROS DE MEDIÇÃO

• Viés do observador- Tendência de 

arredondar para valores menores

• Viés do indivíduo- Distorção originada pelo 

indivíduo. O indivíduo responde algo 

baseado em conhecimento prévio

• Viés de instrumento- Instrumento não 

calibrado



Avaliação da Acurácia

• Comparar com outro método 

conhecido ( padrão ouro)

• Rx e Ct



ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A 

ACURÁCIA

• Padronizar os métodos de medição

• Treinamentos e certificação dos observadores

• Otimização dos instrumentos

• Automatização dos instrumentos

• Realização de medidas não-intrusivas- padrão 
alimentar da criança X papeis de bala na lixeira

• Cegamento

• Calibração do instrumento





Métodos de aleatorização e 

Mascaramento / 



• Randomização (aleatorização)

Método baseado no acaso através do

qual os participantes de um estudo

são alocados a um grupo de

tratamento



Randomização

Importância

•Evita o viés de seleção pré randomização

•Permite a obtenção de grupos semelhantes (em
média) para todas as variáveis (conhecidas e
desconhecidas, observáveis ou não)

•Fornece uma maneira de estimar se as
diferenças observadas após o tratamento foram
devido ao acaso.



Tipos

•Randomização simples

•Randomização restrita



Randomização simples

• Análogo à probabilidade de uma moeda

–Pode ser usada a tabela de números 
aleatórios

• Vantagens

–Cada alocação é completamente 
imprevisível

–A longo prazo, número de pacientes 
alocados em cada grupo tende a ser 



• Randomização restrita:

–Em bloco

–Estratificada



Em Blocos

• Técnica para garantir que o número de 

participantes seja igualmente 

distribuido entre os grupos de estudo

• Blocos de tamanhos predeterminados

• Os blocos devem variar de tamanho e 

mantidos o tamanho em sigilo



























Randomização Estratificação

– Alocação randomizada dentro de grupos 

definidos por características dos 

participantes (idade, gravidade da doença, 

etc)

– Pode aumentar o poder do ensaio clínico 

de pequeno porte. Pouco benefício aos 

ECR de grande porte 

– Requer uma sequência de alocação 

separada para cada nível de estratificação

– Analisa grupos e não indivíduos



• Cuidados

– Limitar a poucas variáveis (1-2)

• Muitos níveis de estratificação podem 
levar a desequilíbrios



• Sigilo de Alocação

–Envelopes opacos, selados, com 

numeração sequencial

N. 1, 2, 3…



Mascaramento

•Maneira de minimizar ou evitar que os 

participantes saibam para qual grupo de 

tratamento foram randomizados



Mascaramento

–Sinônimo de cegamento

–Alocação do tratamento permanece 

desconhecida após a revelação do 

sigilo de alocação (abertura dos 

envelopes, por ex)

• Paciente, Pesquisador, Avaliador…

• Uni-cego, duplo-cego, triplo-

cego….



Níveis de mascaramento

– Unicego

• Paciente é mascarado

– Duplo-cego

• Paciente e pesquisador são mascarados

– Triplo

• Paciente, pesquisador e “outros” são
mascarados:

–Equipe envolvida no cuidado do paciente

–Avaliadores

–Equipe que analisa os dados (estatístico)

–Equipe que interpreta os dados



Mascaramento

• Ensaio clínico sem cegamento-

aberto

• Estudos envolvendo cirurgia, 

radioterapia, dieta, o cegamento do 

paciente e médicos é difícil , se não 

impossível

• Reduz viés relacionado ao 
conhecimento prévio e crenças em 
relação aos efeitos do tratamento



• Vantagens

–Protege contra o viés de performance 
e viés de comunicação

• Desvantagens

–Pode ser logisticamente ou 
eticamente impossível

–Pode não refletir a prática médica do 
dia-dia

–Aumenta o custo




