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PREFÁCIO
JASP significa Jeffrey’s Amazing Statistics Program (Incrível Programa de Estatística de Jeffrey) em
reconhecimento ao pioneiro da inferência Bayesiana, Sir Harold Jeffreys. Este é um pacote de
estatísticas de código aberto multiplataforma gratuito, desenvolvido e continuamente atualizado por
um grupo de pesquisadores da Universidade de Amsterdã. O objetivo é desenvolver um programa de
código aberto gratuito que inclua técnicas estatísticas padrão e mais avançadas, com maior ênfase no
fornecimento de uma interface de usuário simples e intuitiva.
Em contraste com muitos pacotes estatísticos, o JASP fornece uma interface simples de arrastar e
soltar, menus de fácil acesso, análise intuitiva com computação em tempo real e exibição de todos os
resultados. Todas as tabelas e gráficos são apresentados no formato APA e podem ser copiados
diretamente e/ou salvos de forma independente. As tabelas também podem ser exportadas do JASP
no formato LaTeX.
O JASP pode ser baixado gratuitamente no site https://jasp-stats.org/ e está disponível para Windows,
Mac OS X e Linux. Você também pode baixar uma versão pré-instalada do Windows que será
executada diretamente de um USB ou disco rígido externo, sem a necessidade de instalá-la
localmente. O instalador WIX para Windows permite que você escolha um caminho para a instalação
do JASP - no entanto, isso pode ser bloqueado em algumas instituições por direitos administrativos
locais. O programa também inclui uma biblioteca de dados com uma coleção inicial de mais de 50
conjuntos de dados do livro de Andy Field1, Discovering Statistics using IBM SPSS statistics e The
Introduction to the Practice of Statistics, de Moore, McCabe e Craig2.
Desde maio de 2018, o JASP também pode ser executado diretamente no seu navegador via rollApp
™ sem a necessidade de instalá-lo no seu computador (https://www.rollapp.com/app/jasp). No
entanto, esta pode não ser a versão mais recente do JASP.
Fique de olho no site JASP, pois há atualizações regulares, bem como vídeos úteis e postagens de blog!
Este livro é uma coleção de folhetos autônomos que cobrem as análises estatísticas padrão
(frequentistas) mais comuns usadas por estudantes de Ciências Biológicas. Os conjuntos de dados
usados neste documento estão disponíveis para download em https://osf.io/bx6uv/.

Dr Mark Goss-Sampson
Centro de Ciência e Medicina em Esporte e Exercício
Universidade de Greenwich
2020

1
2

A Field. (2017) Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics (5th Ed.) SAGE Publications.
D Moore, G McCabe, B Craig. (2011) Introduction to the Practice of Statistics (7th Ed.) W H Freeman.
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USANDO O JASP
Abra o JASP.

O menu principal pode ser acessado clicando no ícone superior esquerdo.

Abrir (Open):
O JASP tem seu próprio formato .jasp, mas pode abrir uma
variedade de formatos de conjunto de dados, como:

.csv (valores separados por vírgula) podem ser salvos
no Excel

.txt (texto simples) também pode ser salvo no Excel

.tsv (valores separados por tabulação) também
podem ser salvos no Excel

.sav (arquivo de dados IBM SPSS)

.ods (planilha de documento aberto)
Você pode abrir arquivos recentes, navegar pelos arquivos
do seu computador, acessar o Open Science Framework
(OSF) ou abrir uma ampla variedade de exemplos que são
fornecidos com a Biblioteca de Dados no JASP.
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Salvar/Salvar como (Save/Save as):
Usando essas opções, quaisquer anotações e análises podem ser
salvos no formato .jasp.
Exportar (Export):
Os resultados podem ser exportados para um arquivo HTML ou PDF.
Os dados podem ser exportados para um arquivo .csv, .tsv ou .txt.
Sincronizar dados (Sync data):
Usado para sincronizar com qualquer atualização no arquivo de
dados atual (também pode usar Ctrl-Y).
Fechar (Close):
Fecha o arquivo atual, mas não o JASP.

Preferências (Preferences)
Existem três seções que os usuários podem usar para ajustar o JASP a atender às suas necessidades.

Na seção Preferências de Dados (Data Preferences) os usuários podem:




Sincronizar/atualizar os dados automaticamente quando o arquivo de dados for salvo
(padrão)
Definir o editor de planilha padrão (ou seja, Excel, SPSS etc)
Alterar o limite para que o JASP distinga mais prontamente entre dados nominais e de escala
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Adicionar um código de valor ausente (missing) personalizado

Na seção Preferências de Resultados (Results Preferences) os usuários podem:





Definir JASP para retornar valores p exatos, ou seja, p = 0,00087 em vez de p < 0,001
Corrigir o número de decimais para dados em tabelas - torna as tabelas mais fáceis de
ler/publicar
Alterar a resolução de pixels dos gráficos
Selecionar ao copiar gráficos se eles têm um fundo branco ou transparente
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Na seção de Preferências da Interface (Interface Preferences), os usuários podem definir uma fonte
do usuário e escolher entre dois temas diferentes; um tema claro (padrão) e um tema escuro. O idioma
preferido atualmente suporta apenas inglês, alemão e holandês. Nesta seção, também é possível
alterar o tamanho do sistema (zoom) para acessibilidade e velocidades de rolagem.
Na seção Preferências Avançadas (Advanced Preferences), a maioria dos usuários provavelmente
nunca terá que alterar nenhuma das configurações padrão.
Comparação dos temas claros e escuros no JASP.
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O JASP possui uma interface simplificada para alternar entre as visualizações de planilha, análise e
resultados.

As barras verticais destacadas acima permitem que as janelas sejam arrastadas para a direita ou
esquerda clicando e arrastando os três pontos verticais.

As janelas individuais também podem ser completamente recolhidas usando os ícones de seta para a
direita ou esquerda.

Se você clicar no ícone







Resultados, uma série de opções é fornecida, incluindo:

Editar título
Copiar
Exportar resultados
Adicionar notas
Deletar tudo
Atualizar tudo

A opção "adicionar notas" permite que a saída dos resultados seja facilmente anotada e, em seguida,
exportada para um arquivo HTML ou PDF em Arquivo (File) > Exportar resultados (Export Results).
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O menu Adicionar notas oferece muitas opções para alterar a fonte do texto, o tamanho, a cor, etc.
Você pode alterar o tamanho de todas as tabelas e gráficos usando ctrl + (aumentar) ctrl - (diminuir)
ctrl = (voltar ao tamanho padrão). Os gráficos também podem ser redimensionados arrastando o
canto inferior direito do gráfico.
Conforme mencionado anteriormente, todas as tabelas e figuras são padrão APA e podem ser
copiadas para qualquer outro documento. Uma vez que todas as imagens podem ser copiadas / salvas
com um fundo branco ou transparente. Isso pode ser selecionado em Preferências (Preferences) >
Avançado (Advanced) conforme descrito anteriormente.
Há muitos outros recursos quanto ao uso do JASP no site https://jasp-stats.org/.
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MANUSEIO DE DADOS NO JASP
Para esta seção, abra England injuries.csv.
Todos os arquivos devem ter um rótulo de cabeçalho na primeira linha. Depois de carregado, o
conjunto de dados aparece na janela:

Para grandes conjuntos de dados, há um ícone de mão que permite a fácil rolagem pelos dados.
Na importação, o JASP faz a melhor estimativa na atribuição de dados aos diferentes tipos de variáveis:

Nominal

Ordinal

Escalar

Se o JASP não identificou incorretamente o tipo de dados, basta clicar no ícone de dados variáveis
apropriados no título da coluna para alterá-lo para o formato correto.
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Se você codificou os dados, pode clicar no nome da variável para abrir a janela a seguir, na qual pode
rotular cada código. Esses rótulos agora substituem os códigos na visualização da planilha. Se você
salvar como um arquivo .jasp, esses códigos, bem como todas as análises e notas, serão salvos
automaticamente. Isso torna a análise de dados totalmente reproduzível.

Nesta janela, você também pode realizar uma filtragem simples de dados, por exemplo, se você
desmarcar o rótulo Wales (País de Gales), ele não será usado nas análises subsequentes.
Clicar neste ícone na janela da planilha abre um conjunto muito mais abrangente de opções de
filtragem de dados:

O uso desta opção não será abordado neste documento. Para obter informações detalhadas sobre
como usar filtros mais complexos, consulte o seguinte link: https://jasp-stats.org/2018/06/27/howto-filter-your-data-in-jasp/.
Por padrão, o JASP plota os dados na ordem dos valores (ou seja, 1-4). A ordem pode ser alterada
destacando o rótulo e movendo-o para cima ou para baixo usando as setas apropriadas:
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Mover para cima
Mover para baixo
Reverter
Fechar

Se você precisar editar os dados na planilha, basta clicar duas vezes em uma célula e os dados devem
abrir na planilha original, por exemplo, Excel. Depois de editar seus dados e salvar a planilha original,
o JASP será atualizado automaticamente para refletir as alterações feitas, desde que você não tenha
alterado o nome do arquivo.
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MENU DE ANÁLISE DO JASP

As principais opções de análise podem ser acessadas na barra de ferramentas principal. Atualmente,
o JASP oferece as seguintes análises frequentistas (estatísticas padrão paramétricas e não
paramétricas) e testes Bayesianos alternativos:

Descritivas
 Estatísticas descritivas

Testes-t
 Independente
 Pareado
 Uma amostra
ANOVA
 Independente
 Medidas repetidas
 ANCOVA
 MANOVA *
Modelos Mistos*
 Modelo Misto Linear
 Modelos mistos lineares generalizados

Regressão
 Correlação
 Regressão linear
 Regressão logística
Frequências
 Teste binomial
 Teste multinomial
 Tabelas de contingência
 Regressão log-linear *
Análises Fatorial
 Análise dos componentes principais
(PCA)*
 Análise Fatorial Exploratória (EFA)*
 Análise Fatorial Confirmatória (CFA)*

* Testes não abordados neste manual.
Ao clicar no ícone + na barra de menu superior direita, você também pode acessar as opções
avançadas que permitem a adição de módulos opcionais. Depois de marcados, eles serão adicionados
à faixa de análise principal. Esses incluem:
Audit
BAIN
Distribuição
Testes de equivalência
JAGS
Machine learning
Metanálise (incluída neste guia)

Análises de rede
Análise de reabilitação
SEM
Summary statistics
Modelagem visual
Learning Bayes
R (beta)

Consulte o site JASP para obter mais informações sobre esses módulos avançados.
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Depois de selecionar a análise necessária, todas as opções estatísticas possíveis aparecem na janela à
esquerda e aparecem na janela à direita.
O JASP fornece a capacidade de renomear e "empilhar" a saída de resultados, organizando assim
várias análises.

As análises individuais podem ser renomeadas usando o ícone de caneta ou excluídas usando a cruz
vermelha.

Ao clicar na análise nesta lista, você será levado para a parte apropriada da janela de saída de
resultados. Eles também podem ser reorganizados arrastando e soltando cada uma das análises.
O ícone verde + produz uma cópia da análise escolhida.

O ícone de informações azul fornece informações detalhadas sobre cada um dos procedimentos
estatísticos usados e inclui uma opção de pesquisa.
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ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS
A apresentação de todos os dados brutos é muito difícil para o leitor visualizar ou fazer qualquer
inferência. Estatísticas descritivas e gráficos relacionados são uma maneira sucinta de descrever e
resumir dados, mas não testam nenhuma hipótese. Existem vários tipos de estatísticas que são usadas
para descrever os dados:






Medidas de tendência central
Medidas de dispersão
Valores percentuais
Medidas de distribuição
Gráficos descritivos

Para explorar essas medidas, carregue o Descriptive data.csv no JASP. Vá para Descritivas >
Estatísticas descritivas (Descriptives > Descriptive Statistics) e mova os dados das variáveis para a caixa
Variáveis (Variables) à direita.

O menu Estatística (Statistics) agora pode ser aberto para ver as várias opções disponíveis.
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Tendência central
Isso pode ser definido como a tendência dos valores das variáveis se agruparem em torno de um valor
central. As três maneiras de descrever este valor central são média, mediana ou moda. Se toda a
população for considerada, o termo média/mediana/moda da população será usado. Se uma
amostra/subconjunto da população está sendo analisada, o termo média/mediana/moda da amostra
é também usado. As medidas de tendência central se movem em direção a um valor constante quando
o tamanho da amostra é suficiente para ser representativo da população.
Nas opções de Estatística (Statistics), certifique-se de que tudo está desmarcado, exceto média,
mediana e moda.

A média, M ou x̅ (17,71) é igual à soma de todos os valores dividida pelo número de valores no
conjunto de dados, ou seja, a média dos valores. É usado para descrever dados contínuos. Ele fornece
um modelo estatístico simples do centro de distribuição dos valores e é uma estimativa teórica do
“valor típico”. No entanto, pode ser fortemente influenciado por pontuações "extremas".
A mediana, Mdn (17,9) é o valor médio em um conjunto de dados que foi ordenado do menor para o
maior valor e é a medida normal usada para dados ordinais ou contínuos não paramétricos. Menos
sensível a outliers e dados distorcidos.
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A moda (20,0) é o valor mais frequente no conjunto de dados e geralmente é a barra mais alta em um
histograma de distribuição.

Dispersão
Nas opções de Estatística (Statistics) certifique-se de que as seguintes opções estão marcadas:

Desvio-padrão (Standart deviation - S ou SD), DP (6,94) é usado para quantificar a quantidade de
dispersão dos valores dos dados em torno da média. Um desvio-padrão baixo indica que os valores
estão próximos da média, ao passo em que um desvio-padrão alto indica que os valores estão
dispersos em uma faixa mais ampla.
Variância (Variance) (S2 = 48,1) é outra estimativa de quão longe os dados estão espalhados da média.
É também o quadrado do desvio-padrão.
O erro-padrão da média (The standard error of the mean – SE) (0,24) é uma medida de quão longe
se espera que a média da amostra dos dados esteja da verdadeira média da população. À medida que
o tamanho dos dados da amostra aumenta, o SE diminui em comparação com o S e a verdadeira média
da população é conhecida com maior especificidade.
MAD (median absolute deviation), desvio absoluto da mediana, é uma medida robusta da
disseminação de dados. É relativamente afetado por dados que não são normalmente distribuídos. A
mediana do relatório +/- MAD para dados que não são normalmente distribuídos é equivalente à
média +/- SD para dados normalmente distribuídos.
MAD Robusto: Desvio absoluto mediano dos pontos de dados, ajustado por um fator para
consistência assintoticamente normal.
IQR - O intervalo interquartil é semelhante ao MAD, mas é menos robusto (ver Boxplots).
Intervalo de Confiança (Confidence Interval - CI), embora não seja mostrado na saída geral da
estatística descritiva, eles são usados em muitos outros testes estatísticos. Ao fazer a amostragem de
uma população para obter uma estimativa da média, os intervalos de confiança são uma faixa de
valores dentro dos quais você tem n% de certeza de que a verdadeira média está incluída. Um IC de
95% é, portanto, um intervalo de valores que se pode ter 95% de certeza que contém a verdadeira
média da população. Isso não é o mesmo que um intervalo que contém 95% de TODOS os valores.

Por exemplo, em uma distribuição normal, espera-se que 95% dos dados estejam dentro de ± 1,96
DP da média e 99% dentro de ± 2,576 DP.
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95% CI = M ± 1,96 * o erro-padrão da média
Com base nos dados até agora, M = 17,71, SE = 0,24, isso será 17,71 ± (1,96 * 0,24) ou 17,71 ± 0,47.
Portanto, o IC de 95% para este conjunto de dados é de 17,24 - 18,18 e sugere que a verdadeira média
provavelmente está dentro deste intervalo 95% do tempo.

Quartis
Nas opções de Estatística (Statistics) certifique-se de que tudo está desmarcado, exceto quartis.

Os quartis são onde os conjuntos de dados são divididos em 4 trimestres iguais, normalmente com
base na classificação dos valores medianos. Por exemplo, neste conjunto de dados:

1

1

2

2

3 3
25%

4

4

4

4

5
50%

5

5

6

7

8
8
75%

9

10

10

10

O valor mediano que divide os dados em 50% = 50º percentil = 5.
O valor mediano do lado esquerdo = 25º percentil = 3.
O valor mediano do lado direito = 75º percentil = 8.
A partir disso, o intervalo Interquartil (IQR) pode ser calculado, esta é a diferença entre o 75º e o 25º
percentis, ou seja, 5. Esses valores são usados para construir os boxplots descritivos posteriormente.
O IQR também pode ser mostrado marcando esta opção no menu de Dispersão (Dispersion).

Distribuição
Assimetria (Skewness) descreve a mudança da distribuição de uma distribuição normal. A assimetria
negativa mostra que o modo se move para a direita, resultando em uma cauda esquerda dominante.
A assimetria positiva mostra que o modo se move para a esquerda, resultando em uma cauda direita
dominante.
17 | P á g i n a
JASP 0.14 - Dr Mark Goss-Sampson

Negative skewness

Positive skewness

A curtose (ou achatamento) descreve o quão pesadas ou leves são as caudas. A curtose positiva resulta
em um aumento na "ponta" da distribuição com caudas pesadas (mais longas), ao passo em que a
curtose negativa exibe uma distribuição muito mais uniforme ou mais plana com caudas leves (mais
curtas).

+
Normal
- kurtosis

Nas opções de Estatística (Statistics) certifique-se de que tudo esteja desmarcado, exceto assimetria,
curtose e teste de Shapiro-Wilk.
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Podemos usar a saída Descritivos (Descriptives) para calcular a assimetria e curtose. Para uma
distribuição normal de dados, ambos os valores devem ser próximos de zero. O teste de Shapiro-Wilk
é usado para avaliar se os dados são ou não significativamente diferentes de uma distribuição normal.
(consulte - Explorando a integridade de dados no JASP para obter mais detalhes).

Gráficos descritivos no JASP
Atualmente, o JASP produz uma variedade de gráficos descritivos:

Novamente, usando Descriptive data.csv com os dados variáveis na caixa Variáveis, vá para as opções
de estatísticas e em Gráficos (Plots) marque Gráficos de Distribuição (Distribution plots), Diagramas
de Caixa (Boxplots - Boxplot Element) e Gráfico quartil-quartil (Q-Q plots).
O gráfico de distribuição é baseado na divisão dos dados em categorias de frequência, que são então
sobrepostas com a curva de distribuição. Como mencionado antes, a barra mais alta é o modo (valor
mais frequente do conjunto de dados). Neste caso, a curva parece aproximadamente simétrica,
sugerindo que os dados estão aproximadamente normalmente distribuídos. O segundo gráfico de
distribuição é de outro conjunto de dados que mostra que os dados são positivamente inclinados.
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Os Diagramas de Caixa (Boxplots) visualizam várias estatísticas descritas acima em um gráfico:






Valor mediano
Quartis de 25 e 75%
Intervalo interquartil (IQR), ou seja, 75% - 25% dos valores do quartil
Valores máximo e mínimo plotados com outliers excluídos
Outliers são mostrados se solicitados

Outlier
Maximum
value

Top 25%

75% quartile
Median value

IQR

25% quartile
Bottom 25%
Minimum
value

Voltando para as opções de Estatísticas, em Gráficos descritivos marque Diagrama de Caixa (Boxplot),
e Elemento de violin (Violin Element), e veja como o gráfico mudou. Em seguida, marque Diagrama de
Caixa (Boxplot), Elementos Violin e Jitter. O gráfico de violino pegou a curva de distribuição suavizada
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do gráfico de distribuição, girou-a 90º e a sobrepôs no boxplot. O gráfico de Jitter adicionou todos os
pontos de dados.

Boxplot + Violin plot

Boxplot + Violin + Jitter plot

Um gráfico Q-Q (gráfico quartil-quartil) pode ser usado para avaliar visualmente se um conjunto de
dados vem de uma distribuição normal. Os gráficos Q-Q pegam os dados da amostra, classificam-nos
em ordem ascendente e, em seguida, representam os quantis (percentis) calculados a partir de uma
distribuição teórica. Se os dados forem normalmente distribuídos, os pontos cairão na linha de
referência de 45 graus ou próximos a ela. Se os dados não forem distribuídos normalmente, os pontos
se desviarão da linha de referência.
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Gráficos de dispersão
O JASP pode produzir gráficos de dispersão de vários tipos e incluir linhas de regressão linear ou
suaves. Também existem opções para adicionar distribuições a estes na forma de gráficos de
densidade ou histogramas.

Gráfico de setores
Além disso, os usuários podem plotar gráficos por peça ao trabalhar com dados categóricos ou outros
dados de frequência.

Plotar paleta de cores
Os usuários podem escolher entre 5 paletas de cores diferentes usando o menu suspenso.
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Dividindo arquivos de dados
Se houver uma variável de agrupamento (categórica ou ordinal), estatísticas descritivas e gráficos
podem ser produzidos para cada grupo. Usando Descriptive data.csv com os dados variáveis na caixa
Variáveis, adicione Grupo (Group) à caixa Dividir (Split box).

O resultado será o seguinte:
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EXPLORANDO A INTEGRIDADE DOS DADOS
Os dados da amostra são usados para estimar os parâmetros da população em que um parâmetro é
uma característica mensurável de uma população, como uma média, desvio-padrão, erro-padrão ou
intervalos de confiança, etc.
Qual é a diferença entre uma estatística e um parâmetro? Se você fizer uma pesquisa aleatória com
uma seleção de alunos sobre a qualidade do bar do aluno e descobrir que 75% deles estão satisfeitos
com isso. Essa é uma estatística de amostra, uma vez que apenas uma amostra da população foi
solicitada. Você calculou o que a população provavelmente faria com base na amostra. Se você
perguntou a todos os alunos da universidade e 90% ficaram satisfeitos, você tem um parâmetro, já
que você perguntou a toda a população universitária.
O viés pode ser definido como a tendência de uma medida de superestimar ou subestimar o valor de
um parâmetro populacional. Existem muitos tipos de preconceito que podem aparecer no projeto de
pesquisa e coleta de dados, incluindo:




Viés de seleção do participante - alguns sendo mais propensos a serem selecionados para o
estudo do que outros
Viés de exclusão do participante - devido à exclusão sistemática de certos indivíduos do
estudo
Viés analítico - devido à forma como os resultados são avaliados

No entanto, o viés estatístico pode afetar a) estimativas de parâmetros, b) erros-padrão e intervalos
de confiança ou c) estatísticas de teste e valores de p. Então, como podemos verificar o viés?

Seus dados estão corretos?
Outliers são pontos de dados que estão anormalmente fora de todos os outros pontos de dados. Os
outliers podem ser devidos a uma variedade de coisas, como erros na entrada de dados ou erros
analíticos no ponto de coleta de dados. Diagramas de Caixa (Boxplots) são uma maneira fácil de
visualizar esses pontos de dados onde outliers estão fora do superior (75% + 1,5 * IQR) ou inferior
(25% - 1,5 * IQR) quartis.
Os Diagramas de Caixa (Boxplots)
mostram:







Valor mediano
25 e 75% quartis
IQR - Intervalo interquartil
Valores máximos e mínimos
plotados com outliers
excluídos
Valores atípicos mostrados
se solicitados
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Em Descritivas (Descriptives) > Estatísticas descritivas (Descriptives Statistics), adicione a Variável 1 à
caixa Variáveis. Em Plots, marque Diagramas de caixa (Boxplots), Outliers de rótulo e Elemento
BoxPlot.

O Diagrama (Boxplot) resultante à esquerda parece muito comprimido e um outlier óbvio é rotulado
como estando na linha 38 do conjunto de dados. Isso pode ser rastreado até um erro de entrada de
dados em que 91,7 foi inserido em vez de 917. O gráfico à direita mostra o Diagrama (Boxplot) para
os dados “limpos”.
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Como você lida com um outlier, depende da causa. A maioria dos testes paramétricos são altamente
sensíveis a outliers, sendo que os testes não paramétricos geralmente não são.
Corrigir isto? - Verifique os dados originais para ter certeza de que não é um erro de entrada. Se for,
corrija-o e execute novamente a análise.
Mantê-lo? - Mesmo em conjuntos de dados normalmente distribuídos, dados discrepantes podem ser
esperados para grandes tamanhos de amostra e não devem ser automaticamente descartados se for
o caso.
Delete isto? - Esta é uma prática controversa em pequenos conjuntos de dados onde uma distribuição
normal não pode ser assumida. Outliers resultantes de um erro de leitura do instrumento podem ser
excluídos, mas devem ser verificados primeiro.
Substituir? - Também conhecido como Winsorizing. Essa técnica substitui os valores atípicos pelos
valores máximos e/ou mínimos relevantes encontrados após a exclusão do valor atípico.
Qualquer método que você usar deve ser justificado em sua metodologia estatística e análise
subsequente.
Nós fazemos muitos pressupostos sobre os nossos dados.
Ao usar testes paramétricos, fazemos uma série de suposições sobre nossos dados e o viés ocorrerá
se essas suposições forem violadas, em particular:



Normalidade
Homogeneidade de variância ou homocedasticidade

Muitos testes estatísticos são uma série de testes, alguns dos quais verificarão essas suposições.

Testagem da suposição de normalidade
Normalidade não significa necessariamente que os dados são normalmente distribuídos, mas é se o
conjunto de dados pode ou não ser bem modelado por uma distribuição normal. A normalidade pode
ser explorada de várias maneiras:




Numericamente
Visualmente / graficamente
Estatisticamente

Numericamente, podemos usar a saída Descritivas (Descriptives) para calcular a assimetria e a curtose.
Para uma distribuição normal de dados, ambos os valores devem ser próximos de zero. Para
determinar a importância da assimetria ou curtose, calculamos seus escores z, dividindo-os por seus
erros padrão associados.
Assimetria

Assimetria Z =Erro padrão de assimetria

Curtose

Curtose Z =Erro padrão de curtose

Z significância do escore:
p < 0,05 se z > 1,96
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p < 0,01 se z > 2,58
p < 00,001 se z > 3,29
Usando Exploring data.csv, vá para Descritivas (Descriptives) > Estatística Descritiva (Descriptive
Statistics), mova a Variável 3 para a caixa Variáveis (Variables), no menu suspenso Estatística
(Statistics), selecione Média (Mean), Desvio-Padrão (Std Deviation), Assimetria (Skewness) e conforme
mostrado abaixo com a tabela de saída correspondente.

Pode-se observar que tanto a assimetria quanto a curtose não estão próximas de 0. A assimetria
positiva sugere que os dados estão mais distribuídos à esquerda (veja os gráficos a seguir), ao passo
que a curtose negativa sugere uma distribuição plana. Ao calcular seus escores z, pode-se ver que os
dados estão significativamente distorcidos p < 0,05.
0.839

Assimetria Z = 0.337

= 2,49

-0.407

Curtose Z = 0.662 = 0,614

Como uma nota de cautela, distorção e curtose, muitos parecem significativos em grandes conjuntos
de dados, embora a distribuição seja normal.
Agora adicione a Variável 2 à caixa Variáveis e, em Plots, marque o gráfico de Distribuição. Isso
mostrará os dois gráficos a seguir:

É muito fácil visualizar que a variável 2 tem uma distribuição simétrica. A variável 3 está inclinada para
a esquerda, conforme confirmado pela pontuação Z de assimetria.
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Outra verificação gráfica da normalidade é um gráfico Q-Q. Os gráficos Q-Q estão disponíveis em
Descritivas (Descriptives) e também são produzidos como parte das Verificações de Suposição usadas
na regressão linear e ANOVA. Os gráficos Q-Q mostram os quartis dos dados reais em comparação
com os esperados para uma distribuição normal.
Se os dados forem normalmente distribuídos, todos os pontos estarão próximos da linha de referência
diagonal. Se os pontos 'cederem' acima ou abaixo da linha, há um problema de curtose. Se as pontas
serpentearem ao redor da linha, o problema é a distorção. Abaixo estão os gráficos Q-Q para as
variáveis 2 e 3. Compare-os com os gráficos de distribuição anteriores e as pontuações z de
assimetria/curtose acima.

Variable 2

Variable 3

Os seguintes cenários de gráficos Q-Q são possíveis:
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O teste de Shapiro-Wilk é uma forma estatística utilizada pelo JASP para verificar a suposição de
normalidade. Também é usado nos testes-t independentes (distribuição dos dois grupos) e pareados
(distribuição das diferenças entre pares). O teste resulta em um valor W; onde valores pequenos
indicam que sua amostra não é normalmente distribuída (a hipótese nula de que sua população é
normalmente distribuída se seus valores estão abaixo de um certo limite pode, portanto, ser
rejeitada).
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Em Descritivas (Descriptives), o teste de Shapiro-Wilk pode ser selecionado nos testes de distribuição.
A tabela de saída de Shapiro-Wilk não mostra nenhum desvio significativo na normalidade para a
variável 2, mas um desvio significativo (p < 0,001) para a variável 3.
A limitação mais importante é que o teste pode ser tendencioso pelo tamanho da amostra. Quanto
maior a amostra, maior a probabilidade de você obter um resultado estatisticamente significativo.

Testagem da suposição de normalidade – Uma nota de advertência!
Para que a maioria dos testes paramétricos sejam confiáveis, uma das premissas é que os dados
devem ter distribuição aproximadamente normal. Uma distribuição normal atinge o pico no meio e é
simétrica em relação à média. No entanto, os dados não precisam ser perfeitamente distribuídos
normalmente para que os testes sejam confiáveis.
Então, continuando o teste da normalidade - é necessário?
O Teorema do Limite Central afirma que à medida que o tamanho da amostra aumenta, ou seja, > 30
pontos de dados, a distribuição dos meios de amostragem se aproxima de uma distribuição normal.
Portanto, quanto mais pontos de dados você tiver, mais normal a distribuição parecerá e mais próxima
a média da sua amostra se aproxima da média da população.
Grandes conjuntos de dados podem resultar em testes significativos de normalidade, ou seja, ShapiroWilk ou assimetria significativa e pontuações z de curtose quando os gráficos de distribuição parecem
razoavelmente normais. Por outro lado, pequenos conjuntos de dados reduzirão o poder estatístico
para detectar a não normalidade.
No entanto, os dados que não atendem ao pressuposto de normalidade vão acarretar em resultados
ruins para certos tipos de teste (ou seja, aqueles que afirmam que o pressuposto deve ser atendido!).
Quão próximos seus dados precisam ser normalmente distribuídos? Este é um julgamento que é
melhor feito examinando os dados.
O que eu devo fazer se meus dados não forem distribuídos normalmente?
Atualize os dados e refaça as verificações de normalidade nos dados atualizados. As atualizações
comuns incluem obter o log ou a raiz quadrada dos dados.
Use testes não paramétricos, pois são testes sem distribuição e podem ser usados no lugar de seus
equivalentes paramétricos.

Testagem da homegeneidade da variância
O teste de Levene é comumente usado para testar a hipótese nula de que as variâncias em grupos
diferentes são iguais. O resultado do teste (F) é relatado como um valor p; se não for significativo,
você pode dizer que a hipótese nula se mantém - que as variâncias são iguais; se o valor p for
significativo, a implicação é que as variâncias são desiguais. O teste de Levene está incluído no teste t
independente e ANOVA no JASP como parte das verificações de suposição.
Usando Exploring data.csv, Vá para Testes-t (t-Tests) > Teste-t de Amostras Independentes
(Independent Samples t-test) mova Variable 1 para caixa de Variáveis (Variables box) e Grupo (Group)
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para Variável de agrupamento (Grouping variable) e marque Verificação de Suposição (Assumption
Checks) > Igualdade de Variâncias (Equality of variances).

Nesse caso, não há diferença significativa na variância entre os dois grupos F (1) = 0,218, p = 0,643.
A suposição de homocedasticidade (variância igual) é importante em modelos de regressão linear,
assim como a linearidade. Ele assume que a variação dos dados em torno da linha de regressão é a
mesma para todos os pontos de dados do preditor. A heterocedasticidade (a violação da
homocedasticidade) está presente quando a variância difere entre os valores de uma variável
independente. Isso pode ser avaliado visualmente em regressão linear, plotando os resíduos reais
contra os resíduos previstos.

Se a homocedasticidade e a linearidade não forem violadas, não deve haver relação entre o que o
modelo prevê e seus erros, conforme mostrado no gráfico à esquerda. Qualquer tipo de afunilamento
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(gráfico do meio) sugere que a homocedasticidade foi violada e qualquer curva (gráfico à direita)
sugere que as suposições de linearidade não foram atendidas.
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TRANSFORMAÇÃO DE DADOS
A capacidade de calcular novas variáveis ou de transformar dados foi introduzida na versão 0.9.1. Em
alguns casos, pode ser útil calcular as diferenças entre medidas repetidas ou, para tornar um conjunto
de dados mais distribuído normalmente, você pode aplicar uma transformação de log, por exemplo.
Quando um conjunto de dados é aberto, haverá um sinal de (+) no final das colunas.

Clicando no + abre uma pequena janela de diálogo onde você pode:




Inserir o nome de uma nova variável ou da variável transformada
Selecionar se deseja inserir o código R diretamente ou usar os comandos integrados ao JASP
Selecionar o tipo de dados necessário

Depois de nomear a nova variável e escolher as outras opções - clique em criar.
Se você escolher a opção manual em vez do código R, isso abre todas as opções de criação e
transformação integradas. Embora não seja óbvio, você pode rolar as opções à esquerda e à direita
para ver mais variáveis ou mais operadores, respectivamente.
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Por exemplo, queremos criar uma coluna de dados mostrando a diferença entre a variável 2 e a
variável 3. Depois de inserir o nome da coluna na janela de diálogo Criar coluna computada, seu nome
aparecerá na janela da planilha. A operação matemática agora precisa ser definida. Neste caso, arraste
a variável 2 para a caixa de equação, arraste o sinal de 'menos' para baixo e, em seguida, arraste a
variável 3.

Se você cometeu um erro, ou seja, usou a variável ou operador errado, remova-o arrastando o item
para a lixeira no canto inferior direito.
Quando estiver satisfeito com a equação/operação, clique na coluna de computação e os dados serão
inseridos.
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Se decidir que não deseja manter os dados derivados, você pode remover a coluna clicando no outro
ícone de lata de lixo ao lado de R.
Outro exemplo é fazer uma transformação de log dos dados. No seguinte caso, a variável 1 foi
transformada rolando os operadores à esquerda e selecionando a opção log10 (y). Substitua o “y”
pela variável que deseja transformar e clique na coluna Computar. Quando terminar, clique no X para
fechar o diálogo.

Os dois gráficos abaixo mostram os dados não transformados e os dados log10 transformados. Os
dados distorcidos foram transformados em um perfil com uma distribuição mais normal.
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Untransformed

Log10 transformed

A função Exportar (Export) também exportará quaisquer novas variáveis de dados que tenham sido
criadas.
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TAMANHO DE EFEITO
Ao realizar um teste de hipótese nos dados, determinamos a estatística relevante (r, t, F etc.) e o valor
p para decidir se aceitamos ou rejeitamos a hipótese nula. Um valor p pequeno, < 0,05 na maioria das
análises fornece evidências contra a hipótese nula, já um valor p grande > 0,05 significa apenas que
não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. Um valor p mais baixo às vezes é interpretado
incorretamente como significando que há uma relação mais forte de diferença entre as variáveis.
Portanto, o que é necessário não é apenas um teste de hipótese nula, mas também um método para
determinar precisamente o quão grandes são os efeitos vistos nos dados.

Um tamanho de efeito é uma medida estatística usada para determinar a força da relação ou diferença
entre as variáveis. Ao contrário de um valor p, os tamanhos de efeito podem ser usados para comparar
quantitativamente os resultados de diferentes estudos.
Por exemplo, comparar as alturas entre crianças de 11 e 12 anos pode mostrar que as de 12 anos são
significativamente mais altas, mas é difícil ver a diferença visualmente, ou seja, o tamanho do efeito
pequeno. No entanto, uma diferença significativa na altura entre as crianças de 11 e 16 anos é óbvia
de se ver (grande tamanho do efeito).
O tamanho de efeito geralmente é medido de três maneiras:




a diferença média padronizada
coeficiente de correlação
razão de probabilidade

Ao observar as diferenças entre os grupos, a maioria das técnicas baseia-se principalmente nas
diferenças entre as médias divididas pelos desvios-padrão médios. Os valores derivados podem então
ser usados para descrever a magnitude das diferenças. Os tamanhos de efeito calculados no JASP para
testes t e ANOVA são mostrados abaixo:
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Ao analisar relações bivariadas ou multivariadas, os tamanhos dos efeitos são os coeficientes de
correlação:

Ao analisar relações categóricas por meio de tabelas de contingência, ou seja, o teste do qui-quadrado
Phi é usado apenas para tabelas 2x2, enquanto V de Cramer e pode ser usado para qualquer tamanho
de tabela.

Para uma tabela de contingência 2×2, também podemos definir a medida de razão de probabilidade
do tamanho do efeito.
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TESTE-T DE UMA AMOSTRA
A pesquisa é normalmente realizada em populações de amostra, mas quão próxima a amostra reflete
toda a população? O teste t paramétrico de uma amostra determina se a média da amostra é
estatisticamente diferente de uma média populacional conhecida ou hipotética.
A hipótese nula (Ho) testada é que a média da amostra é igual à média da população.

Suposições
Três suposições são necessárias para um teste t de uma amostra fornecer um resultado válido:





A variável de teste deve ser medida em escala contínua
Os dados da variável de teste devem ser independentes, ou seja, nenhuma relação entre
qualquer um dos pontos de dados
Os dados devem ser aproximadamente normalmente distribuídos
Não deve haver outliers significativos

Executando um test-t de uma amostra
Abra o one sample t-test.csv, que contém duas colunas de dados que representam a altura (cm) e as
massas corporais (kg) de uma amostra da população do gênero masculino usada em um estudo. Em
2017, o homem adulto médio na população do Reino Unido tinha 178 cm de altura e uma massa
corporal de 83,6 kg.
Vá para Testes-t (t-Tests) > Teste-t de uma amostra (One-Sample t-test) e, em primeiro lugar, adicione
altura à caixa de análise à direita. Em seguida, marque as seguintes opções e adicione 178 como o
valor de teste:
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Entendendo a saída
A saída (output) deve conter três tabelas.

A suposição de verificação de normalidade (Shapiro-Wilk) não é significativa, sugerindo que as alturas
são normalmente distribuídas, portanto esta suposição não é violada. Se isso mostrou uma diferença
significativa, a análise deve ser repetida usando o equivalente não paramétrico, o teste de
classificação sinalizada de Wilcoxon testado contra a altura mediana da população.

Esta tabela mostra que não há diferenças significativas entre as médias p = 0,706.

Os dados descritivos mostram que a altura média da população da amostra foi de 177,6 cm em
comparação com a média de 178 cm do gênero masculino no Reino Unido.
Repita o procedimento substituindo a altura por massa e altere o valor de teste para 83,6.
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A suposição de verificação de normalidade (Shapiro-Wilk) não é significativa, sugerindo que as massas
são normalmente distribuídas.

Esta tabela mostra que há uma diferença significativa entre a amostra média (72,9 kg) e a massa
corporal da população (83,6 kg) p < 0,001.

Comunicando os resultados
Um teste t de uma amostra não mostrou diferença significativa na altura em comparação com a média
da população [t(22) = - 0,382, p = 0,706], no entanto, os participantes eram significativamente mais
leves do que a média da população masculina do Reino Unido [t(22) = - 7,159, p < 0,001].

42 | P á g i n a
JASP 0.14 - Dr Mark Goss-Sampson

TESTE BINOMIAL
O teste binomial é efetivamente uma versão não paramétrica do teste t de uma amostra para uso com
conjuntos de dados categóricos dicotômicos (ou seja, sim/não). Isso testa se a frequência da amostra
é estatisticamente diferente de uma frequência de população conhecida ou hipotética.
A hipótese nula (Ho) testada é que a frequência dos dados da amostra é igual à frequência esperada
da população.

Suposições
Três suposições são necessárias para que um teste binomial forneça um resultado válido:




A variável de teste deve ser uma escala dicotômica (como sim/não, masculino/feminino etc.)
As respostas da amostra devem ser independentes
O tamanho da amostra é menor, mas representativo da população

Executando o teste binomial
Abra binomial.csv, que contém uma coluna de dados mostrando o número de alunos usando um
laptop Windows ou um MacBook na universidade. Em janeiro de 2018, comparando apenas os dois
sistemas operacionais, a participação de mercado do Windows no Reino Unido era de 86% e do Mac
IOS de 14%.
Vá para Frequências (Frequencies) > Teste Binomial (Binomial test). Mova a variável Laptop para a
janela de dados e defina o valor de Teste como 0,86 (86%). Além disso, marque Gráficos descritivos.
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A tabela e o gráfico a seguir mostram que as frequências de ambos os laptops são significativamente
menores do que 86%. Em particular, esses alunos estão usando significativamente menos laptops
Windows do que o esperado, em comparação com a participação de mercado do Reino Unido.

É o mesmo para usuários de MacBook? Volte para a janela Opções (Options) e altere o valor do teste
para 0,14 (14%). Desta vez, ambas as frequências são significativamente mais altas do que 14%. Isso
mostra que os alunos estão usando significativamente mais MacBooks do que o esperado, em
comparação com a participação de mercado do Reino Unido.
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Comunicando os resultados
A proporção de usuários de Windows e MacBook no Reino Unido foi de 86% e 14%, respectivamente.
Em uma coorte de estudantes universitários (n = 90), um teste Binomial revelou que a proporção de
alunos que usam laptops Windows foi significativamente menor (59,6%, p < 0,001) e aqueles que usam
MacBooks foi significativamente maior (40,4%, p < 0,001) que o esperado.

45 | P á g i n a
JASP 0.14 - Dr Mark Goss-Sampson

TESTE MULTINOMIAL
O teste multinomial é efetivamente uma versão estendida do teste Binomial para uso com conjuntos
de dados categóricos contendo três ou mais fatores. Isso testa se a frequência da amostra é ou não
estatisticamente diferente de uma frequência populacional hipotética (teste multinomial) ou de uma
conhecida (teste de 'aderência' do Qui-quadrado).
A hipótese nula (Ho) testada é que a frequência da amostra é igual à frequência esperada da
população.

Suposições
Três suposições são necessárias para que um teste multinomial forneça um resultado válido:




A variável de teste deve ser uma escala categórica contendo 3 ou mais fatores
As respostas da amostra devem ser independentes
O tamanho da amostra é menor, mas representativo da população

Explorando o teste multinomial
Abra Multinomial.csv. O arquivo contém três colunas de dados que mostram o número de M&Ms de
cores diferentes contados em cinco sacos. Sem qualquer conhecimento prévio, pode-se presumir que
os diferentes M&Ms coloridos estão igualmente distribuídos.
Vá para Frequências (Frequencies) > Teste Multinomial (Multinomial test). Mova a cor dos M&Ms
para Fator (Factor) e o número observado de M&Ms para contagens. Marque as Descritivas e e
Gráficos descritivos (Descritives Plots).
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Como pode ser visto na Tabela Descritiva, o teste assume uma expectativa igual para as proporções
de M&Ms coloridos (36 de cada cor). Os resultados do teste Multinomial mostram que a distribuição
observada é significativamente diferente (p < 0,001) para uma distribuição igual.

Teste qui-quadrado e grau de aderência
No entanto, pesquisas adicionais mostram que o fabricante produz M&Ms coloridos em diferentes
proporções:
Cor
Proporção

Azul
24

Marrom
13

Verde
16

Laranja
20

Vermelho
13

Amarelo
14

Esses valores agora podem ser usados como contagens esperadas, então mova a variável esperada
para a caixa Contagens esperadas. Isso executa automaticamente o teste χ2 de “aderência”, deixando
as opções de hipótese esmaecidas.
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Como pode ser visto na tabela de descritivas, o JASP calculou os números esperados dos diferentes
M&Ms coloridos com base na taxa de produção relatada pelos fabricantes. Os resultados do teste
mostram que as proporções observadas dos diferentes M&Ms coloridos são significativamente
diferentes (χ2 = 74,5, p < 0,001) das proporções declaradas pelo fabricante.

Teste multinomial e grau de aderência
O JASP também fornece outra opção pela qual os dois testes podem ser executados ao mesmo tempo.
Volte para a janela Opções (Options) e apenas adicione Cor ao Fator (Factor) e Observado à caixa
Contagens, remova as contagens esperadas se a variável ainda estiver lá. Em Hipóteses, agora marque
o teste χ2. Isso abrirá uma pequena janela de planilha mostrando a cor e H0 (a) com cada célula tem 1
nela. Isso pressupõe que as proporções de cada cor são iguais (teste multinomial).
Nesta janela, adicione outra coluna que será automaticamente rotulada como H0 (b). As proporções
esperadas de cada cor agora podem ser digitadas.
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Agora, quando a análise é executada, os resultados dos testes para as duas hipóteses são mostrados.
H0 (a) está testando a hipótese nula de que as proporções de cada cor são igualmente distribuídas,
sendo que H0 (b) está testando a hipótese nula de que as proporções são iguais às esperadas. Como
pode ser visto, ambas as hipóteses são rejeitadas. Em particular, as evidências indicam que as cores
dos M&Ms simples não correspondem às proporções publicadas pelos fabricantes.
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COMPARANDO DOIS GRUPOS INDEPENDENTES
Teste- t de amostras independentes
O teste-t independente paramétrico, também conhecido como teste t de Student, é usado para
determinar se há uma diferença estatística entre as médias de dois grupos independentes. O teste
requer uma variável dependente contínua (ou seja, massa corporal) e uma variável independente
compreendendo 2 grupos (ou seja, homens e mulheres).
Este teste produz um t-escore que é uma razão das diferenças entre os dois grupos e as diferenças
dentro dos dois grupos:
t=

𝒎é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 𝟏 − 𝒎é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒈𝒓𝒖𝒑𝒐 𝟐
𝒆𝒓𝒓𝒐 𝒑𝒂𝒅𝒓ã𝒐 𝒅𝒂𝒔 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏ç𝒂𝒔 𝒎é𝒅𝒊𝒂𝒔

X = média
S = desvio padrão
n = número de pontos de dados

Um grande escore t indica que há uma diferença maior entre os grupos. Quanto menor for o t-score,
maior será a semelhança entre os grupos. Uma pontuação t de 5 significa que os grupos são cinco
vezes mais diferentes uns dos outros do que uns dentro dos outros.
A hipótese nula (Ho) testada é que as médias da população dos dois grupos não relacionados são
iguais.

Suposições do teste-t independente paramétrico
Independência de grupo
Ambos os grupos devem ser independentes um do outro. Cada participante fornecerá apenas um
ponto de dados para um grupo. Por exemplo, o participante 1 só pode estar em um grupo masculino
ou feminino - não em ambos. Medidas repetidas são avaliadas usando o Teste-t pareado.

Normalidade da variável dependente
A variável dependente também deve ser medida em uma escala contínua e ser aproximadamente
normalmente distribuída, sem outliers significativos. Isso pode ser verificado usando o teste de
Shapiro-Wilk. O teste-t é bastante robusto e pequenos desvios da normalidade são normalmente
aceitáveis. No entanto, esse não é o caso se os tamanhos dos grupos forem muito diferentes. Uma
regra prática é que a proporção entre os tamanhos dos grupos deve ser < 1,5 (ou seja, grupo A = 12
participantes e grupo B = > 8 participantes).
Se a normalidade for violada, você pode tentar transformar seus dados (por exemplo, valores de log,
valores de raiz quadrada) ou, se os tamanhos dos grupos forem muito diferentes, use o teste U de
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Mann-Whitney, que é um equivalente não paramétrico que não requer o pressuposto de normalidade
(ver mais adiante).

Homegeneidade da Variância
As variâncias da variável dependente devem ser iguais em cada grupo. Isso pode ser testado usando
o Teste de Igualdade de Variâncias de Levene.

Unequal variance

Equal variance

Se o teste de Levene for estatisticamente significativo, indicando que as variâncias do grupo são
desiguais, podemos corrigir essa violação usando uma estatística t ajustada com base no método de
Welch.

Explorando o teste-t independente
Abra Independent t-test.csv, este arquivo contém perda de peso em uma dieta autocontrolada de 10
semanas entre homens e mulheres. É uma boa prática verificar a Distribuição e os Diagramas de Caixa
(Boxplots) em Descritivas para verificar visualmente a distribuição e outliers.
Vá para Testes-t (t-Tests) > Teste-t de amostras independentes (Independent Samples t-test) e coloque
a perda de peso na caixa Variável dependente (Dependent Variables) e gênero (variável independente)
na caixa Variável de agrupamento (Grouping Variable).
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Na janela de análise, marque as seguintes opções:
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Entendendo a saída
A saída deve consistir em quatro tabelas e um gráfico. Em primeiro lugar, precisamos verificar se as
suposições paramétricas exigidas não são violadas.

O teste de Shapiro-Wilk mostra que ambos os grupos têm dados normalmente distribuídos, portanto,
a suposição de normalidade não é violada. Se um ou ambos forem significativos, você deve considerar
o uso do teste equivalente não paramétrico de Mann-Whitney.

O teste de Levene mostra que não há diferença na variância, assim, o pressuposto de homogeneidade
da variância não foi violado. Se o teste de Levene foi significativo a estatística t ajustada de Welch, os
graus de liberdade e os valores de p devem ser relatados.

Esta tabela mostra as duas estatísticas t calculadas (Student and Welch). Lembre-se que a estatística
t é derivada da diferença média dividido pelo erro-padrão da diferença. Ambos mostram que existe
uma diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos (p < 0,001) e o d de Cohen sugere
que é um grande efeito.
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A partir dos dados descritivos, pode-se perceber que o gênero feminino apresentou maior perda de
peso do que o gênero masculino.

Reportando os resultados
Um teste t independente mostrou que as mulheres perderam significativamente mais peso ao longo
de 10 semanas de dieta do que os homens t(85) = 6,16, p < 0,001. O d de Cohen (1,322) sugere que
este foi um grande efeito.

Teste U de Mann-Witney
Se você achar que seus dados não são normalmente distribuídos (resultado significativo do teste de
Shapiro-Wilk) ou são ordinais por natureza, o teste independente não paramétrico equivalente é o
teste U de Mann-Whitney.
Abra Mann-Whitney pain.csv que contém escores subjetivos de dor (0-10) com e sem terapia com
gelo. NOTA: certifique-se que a variável Tratamento (Treatment) é categórica e que o escore de dor é
ordinal. Vá para Testes T > Testes T Independente (t-Tests > Independent t-tests) e coloque o escore
de dor na caixa da variável dependente e use Tratamento (Treatment) como a variável de
agrupamento.
Nas opções de análise apenas marque:
 Mann-Whitney
 Parâmetro de localização (Location Parameter)
 Tamanho de efeito (Effect Size)
Não há razão para repetir as verificações de pressupostos, uma vez que Mann-Whitney não exige o
pressuposto da normalidade ou homogeneidade de variância exigido pelos testes paramétricos.
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Entendendo a saída
Desta vez, você terá apenas uma tabela:

A estatítica U de Mann-Whitney (JASP relata isso com W, uma vez que é uma adaptação do teste dos
postos com sinais de Wilcoxon) é altamente significativa. U = 207, p < 0,001.
O parâmetro de localização, a estimativa de Hodges-Lehmann (Hodges-Lehmann Estimate), é a
diferença mediana entre os dois grupos. O coeficiente de correlação ponto-bisserial (Rank-Biserial
Correlation; rB) pode ser considerado como um tamanho de efeito e é interpretado da mesma forma
que o r de Pearson. Então, 0,84 é um tamanho de efeito grande.
Para dados não paramétricos, você deve relatar os valores da mediana e MAD (ou IQR) como suas
estatísticas descritivas e usar boxplots em vez de gráficos de linha, intervalos de confiança e barras de
desvio-padrão e erro-padrão (DP/EP). Vá para Estatísticas Descritivas (Descriptive Statistics), coloque
o escore de dor na caixa de variável e divida o arquivo por tratamento (Treatment).
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Reportando os resultados
O teste de Mann-Whitney mostrou que a terapia com gelo reduz significativamente os escores de dor
(Mdn = 3) em comparação com o grupo de controle (Mdn = 7), U = 207, p < 0,001.
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COMPARANDO DOIS GRUPOS RELACIONADOS
Teste-t de amostras pareadas
Assim como no teste-t independente, existem opções paramétricas e não paramétricas disponíveis no
JASP. O teste-t de amostras pareadas paramétrico (também conhecido como teste-t de amostras
dependentes ou teste-t de medidas repetidas) compara as médias entre dois grupos relacionados na
mesma variável contínua dependente. Por exemplo, observando a perda de peso antes e depois de
uma dieta de 10 semanas.
Estatística t pareada =

média das diferenças entre os grupos
o erro-padrão das diferenças médias

No teste t pareado, a hipótese nula (Ho) é que a diferença pareada entre os dois grupos é zero.

Pressupostos do test-t de amostras pareadas paramétrico
Quatro pressupostos são necessários para o teste-t de amostras pareadas fornecer um resultado
válido:





A variável dependente deve ser medida em escala contínua
A variável independente deve consistir em 2 grupos categóricos relacionados/combinados,
ou seja, cada participante coincide em ambos os grupos
As diferenças entre os pares combinados devem ter, aproximadamente, distribuição normal
Não deve haver outliers significativos nas diferenças entre os 2 grupos

Executando o teste t de amostras pareadas
Abra Paired t-test.csv no JASP. O arquivo contém duas colunas de dados pareados: massa corporal
pré-dieta (pre-diet body mass) e após 4 semanas de dieta (post 4 weeks of diet). Vá para Testes t >
Teste t de Amostras Pareadas (t-Tests > Paired Samples t-test). Clique em ambas as variáveis e
adicione-as à caixa de análise à direita.
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Nas opções de análise marque o seguinte:

Entendendo a saída
A saída deve consistir em três tabelas e um gráfico.

A verificação do pressuposto de normalidade (Shapiro-Wilk) não é significativa, sugerindo que as
diferenças entre pares possuem distribuição normal, portanto, o pressuposto não é violado. Se houver
uma diferença significativa, a análise deve ser repetida usando o teste equivalente não paramétrico,
o teste de postos com sinais de Wilcoxon.

Isso mostra que existe uma diferença significativa na massa corporal entre as condições pré e pósdieta, com uma diferença média (parâmetro de localização) de 3,783kg. O d de Cohen afirma que este
é um grande efeito.
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A estatística descritiva e o gráfico mostram que houve uma redução na massa corporal após 4 semanas
de dieta.

Reportando os resultados
Em média, os participantes perderam 3,78 kg (SE = 0,29 kg) de massa corporal após um plano de dieta
de 4 semanas. Um teste-t de amostras pareadas mostrou que esta perda é significativa [t(77) = 13,04,
p < 0,001]. O d de Cohen sugere que este é um grande efeito.

Executando o teste de amostras pareadas não paramétrico
Teste de postos com sinais de Wilcoxon
Se seus dados não estão normalmente distribuídos (resultado significativo do teste de Shapiro-Wilk)
ou são ordinais por natureza, o teste independente não paramétrico equivalente é o teste de postos
com sinais de Wilcoxon. Abra o arquivo Wilcoxon’s rank.csv. Ele tem duas colunas, uma com escores
pré-ansiedade e outra com escores de ansiedade pós-hipnoterapia (de 0-50). Na visualização do
conjunto de dados, certifique-se de que ambas as variáveis são ordinais.
Vá para Teste t > Teste t de amostras pareadas (t-Tests > Paired Samples t-test) e siga as mesmas
instruções acima, mas agora marque apenas as seguintes opções:
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Haverá apenas uma tabela na saída:

A estatística de Wilcoxon (W) é altamente significativa, p < 0,001.
O parâmetro de localização (a estimativa de Hodges-Lehmann) é a diferença mediana entre os dois
grupos. A correlação ponto bisserial (Rank-biserial correlation; rB) pode ser considerada como um
tamanho de efeito e é interpretada da mesma forma que o r de Pearson. Dessa forma, 0,48 é um
tamanho de efeito de médio a grande.

Effect size
Rank -biserial (rB)

Trivial
< 0.1

Small
0.1

Medium
0.3

Large
0.5

Para dados não paramétricos, você deve relatar os valores medianos como suas estatísticas descritivas
e usar boxplots em vez de gráficos de linha e intervalos de confiança, barras DP/EP.
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Reportando os resultados
O teste de postos com sinais de Wilcoxon mostrou que a hipnoterapia reduz significativamente os
escores de ansiedade (Mdn = 15) em comparação com os escores pré-terapia [(Mdn = 22), W = 322, p
< 0,001].
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ANÁLISE DE CORRELAÇÃO
A correlação é uma técnica estatística que pode ser usada para determinar se, e com que intensidade,
pares de variáveis estão associados. A correlação só é apropriada para dados quantificáveis nos quais
os números são significativos, como dados contínuos ou ordinais. Não pode ser usada para dados
puramente categóricos, para os quais temos que usar a análise de tabela de contingência (consulte a
análise do qui-quadrado no JASP).
Essencialmente, diferentes variáveis covariam? Ou seja, as mudanças em uma variável são refletidas
em mudanças semelhantes em outra variável? Se uma variável desvia de sua média, a outra variável
desvia de sua média na mesma direção ou na direção oposta? Essas questões podem ser avaliadas
medindo a covariância. No entanto, ela não é padronizada. Por exemplo, podemos medir a covariância
de duas variáveis que são medidas em metros, porém, se convertermos os mesmos valores em
centímetros obteremos a mesma relação, mas com um valor de covariância completamente diferente.

Covariance = 4.7

Covariance = 470

Para superar isso, a covariância padronizada é utilizada, também conhecida como coeficiente de
correlação de Pearson (ou "r"). Ele varia de -1,0 a +1,0. Quanto mais próximo r está de +1 ou -1, mais
intimamente as duas variáveis estão relacionadas. Se r for próximo de 0, não há relação entre as
variáveis. Se r for (+), à medida que uma variável aumenta, a outra também aumenta. Se r for (-), à
medida que uma aumenta, a outra diminui (correlação "inversa").
O coeficiente de correlação (r) não deve ser confundido com R2 (coeficiente de determinação) ou R
(coeficiente de correlação múltipla usado na análise de regressão).
O principal pressuposto nesta análise é que os dados devem ter uma distribuição normal e ser lineares.
Esta análise não funciona bem com relações curvilíneas.

Executando a correçalação
A análise testa a hipótese nula (H0) de que não há associação entre as duas variáveis.
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A partir do exemplo, abra o banco Jump height correlation.csv que contém 2 colunas de dados, altura
de salto (jump height) (m) e potência explosiva da perna (explosive leg power) (W). Em primeiro lugar,
execute as Estatísticas Descritivas (Descriptive Statistics) e verifique os boxplots para quaisquer
outliers.
Para executar a análise de correlação, vá para Regressão > Correlação (Regression > Correlation). Mova
as 2 variáveis para a caixa de análise à direita. Marque:
 Pearson
 Relatar a significância (Report significance)
 Sinalizar correlações significativas (Flag significant correlations)
Em Plots:
 Diagrama de dispersão (Scatter plots)
 Mapa de calor (Heatmap)
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Entendendo a saída
A primeira tabela mostra a matriz de correlação com o valor r de Pearson e seu p-valor. Verifica-se
uma correlação altamente significativa (p < 0,001), com o valor de r próximo a 1 (r = 0,984) e que a
hipótese nula pode ser rejeitada.

Para correlações simples como essa, é mais fácil olhar para a tabela de pares volte à análise e marque
a opção Exibir tabela de pares (Display pairwise table)]. Isso substitui a matriz de correlação nos
resultados e pode ser mais fácil de ler.

O valor de r de Pearson é um tamanho de efeito no qual < 0,1 é trivial, entre 0,1 - 0,3 é um efeito
pequeno, entre 0,3 - 0,5 um efeito moderado e > 0,5 é um efeito grande.
O gráfico fornece uma visualização simples desta correlação positiva forte (r = 0,984, p < 0,001) que
também é destacada pelo mapa de calor (mais relevante para correlações múltiplas).
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Indo um passo além
Se você pegar o coeficiente de correlação r e elevá-lo ao quadrado, obterá o coeficiente de
determinação (R2). Esta é uma medida estatística da proporção da variância em uma variável que é
explicada pela outra variável. Ou:
R2 = Variação explicada/Variação total
R2 está sempre entre 0 e 100%, onde:



0% indica que o modelo não explica nada da variabilidade dos dados de resposta em torno de
sua média e
100% indica que o modelo explica toda a variabilidade dos dados de resposta em torno de sua
média

Relatando os resultados
No exemplo acima, r = 0,984, então R2 = 0,968. Isso sugere que a altura do salto é responsável por
96,8% da variância do poder explosivo da perna.

Executando a correlação não paramétrica – Rho de Spearman e Tau de Kendall
Se seus dados são ordinais ou contínuos, que violam as suposições necessárias para o teste
paramétrico (normalidade e/ou variância), você precisa usar as alternativas não paramétricas para o
coeficiente de correlação de Pearson.
As alternativas são os coeficientes de correlação de Spearman (rho) ou de Kendall (tau). Ambos são
baseados em dados de classificação e não são afetados por outliers ou violações de
normalidade/variância.
O rho de Spearman é geralmente utilizado para dados escalares e ordinais e o tau de Kendall é
utilizado em pequenas amostras ou quando muitos valores possuem o mesmo escore (empates). Na
maioria dos casos, o tau de Kendall e os coeficientes de correlação de Spearman são muito
semelhantes e, logo, invariavelmente levam às mesmas inferências.
Os tamanhos de efeito são iguais ao r de Pearson. A principal diferença é que rho2 pode ser usado
como um coeficiente de determinação não paramétrico aproximado, mas o mesmo não pode ser
aplicado para o tau de Kendall.
A partir dos dados de exemplo, abra Non-parametric correlation.csv que contém 2 colunas de dados,
um escore de criatividade (creativity) e uma posição na competição de “Maior mentiroso do mundo”
(World’s biggest liar’ competition) (graças a Andy Field).
Execute a análise como antes, mas agora usando os coeficientes de Spearman e o tau-b de Kendall ao
invés dos coeficientes de Pearson.
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Como pode ser visto, há uma correlação significativa entre os escores de criatividade e a posição final
na competição de “maior mentiroso do mundo”. Quanto maior o escore, melhor será a posição final
na competição. No entanto, o tamanho do efeito é apenas moderado.

Nota de cautela
A correlação apenas fornece informações sobre a força da associação. Não fornece informações sobre
a direção. Ou seja, qual variável faz com que a outra mude. Portanto, não pode ser utilizada para
afirmar que uma coisa causa a outra. Frequentemente, uma correlação significativa não significa
absolutamente nada e pode ser puramente por acaso, especialmente se você correlacionar milhares
de variáveis. Isso pode ser visto nas seguintes correlações estranhas:
Pedestres mortos em uma colisão com um trem se correlaciona com as chuvas no Missouri:
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Número de colônias de abelhas produtoras de mel (1000) se correlaciona fortemente com a taxa de
casamentos na Carolina do Sul (por 1000 casamentos):
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REGRESSÃO
Enquanto os testes de correlação verificam a associação entre variáveis, a regressão é a próxima etapa
comumente utilizada para análises preditivas. Ou seja, para prever o resultado de uma variável
dependente a partir de uma (regressão simples) ou mais (regressão múltipla) variáveis preditoras
independentes.
A regressão resulta em um modelo hipotético da relação entre o resultado e as variáveis preditoras.
O modelo utilizado é linear e pode ser definido pela fórmula:

y = c + b*x + ε






y = escore da variável dependente estimada
c = constante
b = coeficiente de regressão
x = escore da variável preditora independente
ε = componente de erro aleatório (com base em resíduos)

A regressão linear fornece os coeficientes de regressão e constantes.
A regressão linear segue os seguintes pressupostos:
1. Relação linear: importante verificar se há outliers, uma vez que a regressão linear é sensível
aos seus efeitos
2. Independência de variáveis
3. Normalidade multivariada: requer que todas as relações entre as variáveis sejam
normalmente distribuídas
4. Homocedasticidade: homogeneidade de variâncias de resíduos
5. Multicolinearidade/autocorrelação mínima: quando as variáveis independentes/residuais
são altamente correlacionadas entre si
Em relação ao tamanho da amostra, existem muitas “regras práticas” diferentes na literatura, que
variam entre 10-15 casos ou observações por cada preditor no modelo. Ou seja, 4 variáveis preditoras
exigirão cada uma entre 40 e 60 casos até 50 + (8 * número de preditores) para cada variável. Portanto,
para 4 variáveis seriam exigidos 82 pontos de dados de cada uma. Efetivamente, quanto maior for o
tamanho da amostra, melhor será o modelo.
Somas dos quadrados (Enfadonho, mas é a base de avaliação do modelo de regressão).
A maioria das análises de regressão produzirá o melhor modelo disponível, mas quão realmente é
bom e quanto de erro há no modelo?
Isso pode ser determinado observando "a qualidade do ajuste" a partir das somas dos quadrados. Esta
é uma medida de quão próximos os pontos de dados reais estão da linha de regressão modelada.
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Valores acima da
linha são positivos

Valores abaixo da
linha são negativos

A diferença vertical entre os pontos de dados e a linha de regressão prevista é conhecida como
resíduo. Esses valores são elevados ao quadrado para remover os números negativos e, em seguida,
são somados para fornecer SSR. Este é efetivamente o erro do modelo ou a "qualidade do ajuste",
que, obviamente, quanto menor o valor, menor o erro no modelo.

A diferença vertical entre os pontos de dados e a média da variável de resultado pode ser calculada.
Esses valores são elevados ao quadrado para remover os números negativos e, em seguida, são
somados para dar a soma total dos quadrados SST. Isso mostra quão bom é o valor médio como um
modelo dos escores de resultado.
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A diferença vertical entre a média da variável de resultado e a linha de regressão prevista está agora
determinada. Novamente, esses valores são elevados ao quadrado para remover os números
negativos e, em seguida, somados para fornecer a soma dos quadrados do modelo (SSM). Isso indica
quão melhor o modelo é comparado ao uso apenas da média da variável de resultado. SST é a soma
total dos quadrados.
Portanto, quanto maior o SSM, melhor será o modelo em prever o resultado em comparação com o
valor médio sozinho. Se for acompanhado por um pequeno SSR, o modelo também apresenta um
pequeno erro.
R2 é similar ao coeficiente de determinação na correlação, no sentido de que mostra quanto da
variação na variável de resultado pode ser prevista pela(s) variável(eis) preditora(s).
R2 =

SSM
SST
Na regressão, o modelo é avaliado pela estatística F com base na melhora na predição do modelo SSM
e no erro residual SSR. Quanto maior o valor F, melhor é o modelo.
F=

Mean SSM
Mean SSR

Regressão simples
A regressão testa a hipótese nula (Ho) de que não haverá predição significativa da variável
dependente (de resultado) pelas variáveis preditoras.
Abra o arquivo Rugby kick regression.csv. Este conjunto de dados contém dados de chute de rúgbi,
incluindo distância do chute, força e flexibilidade da perna direita/esquerda e força da perna bilateral.
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Em primeiro lugar, vá para Descritivos > Estatísticas descritivas (Descriptives > Descriptive Statistics) e
marque os boxplots para quaisquer outliers. Nesse caso, não deve haver nenhum, embora seja uma
boa prática verificar.
Para esta regressão simples, vá para Regressão (Regression) > Regressão linear (Linear regression) e
coloque a distância na variável dependente (resultado) e R_Strength na caixa Covariáveis (Preditor).
Marque as seguintes opções nas opções de Estatísticas:

Entendendo a saída
Você agora obterá os seguintes resultados:

Aqui pode-se observar que a correlação (R) entre as duas variáveis é alta (0,784). O valor R2 de 0,614
nos diz que a força da perna direita é responsável por 61.4% da variação na distância do chute. DurbinWatson verifica as correlações entre os resíduos, o que pode invalidar o teste. Deve estar acima de 1
e abaixo de 3 e, idealmente, em torno de 2.
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A tabela ANOVA mostra todas as somas dos quadrados mencionados anteriormente, com a Regressão
(Regression) sendo o modelo e o Residual sendo o erro. A estatística F é significativa p = 0,002. Isso
nos diz que o modelo é um preditor significativamente melhor da distância de chute do que a distância
média. Relate como F(1,11) = 17,53, p < 0,001.
Esta tabela fornece os coeficientes (não padronizados) que podem ser colocados na equação linear.
y = c + b*x
y = estimativa do escore da variável de resultado dependente
c = constante (intercepto)
b = coeficiente de regressão (R_strength)
x = escore da variável preditora independente

Por exemplo, para uma força na perna de 60 kg, a distância chutada pode ser prevista pelo seguinte:
Distância = 57,105 + (6,452 * 60) = 454,6m

Outras verificações de pressuposto
Nas verificações de plotagem, marque as duas opções a seguir:

Isso resultará em dois gráficos:
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Este gráfico mostra uma distribuição aleatória equilibrada dos resíduos em torno da linha de base,
sugerindo que o pressuposto de homocedasticidade não foi violado. (Consulte Exploring data integrity
no JASP para obter mais detalhes).

O gráfico Q-Q mostra que os resíduos padronizados se ajustam bem ao longo da diagonal, sugerindo
que ambos os pressupostos de normalidade e linearidade também não foram violados.

Reportando os resultados
A regressão linear mostra que a força da perna direita pode prever significativamente a distância de
chute F (1, 11) = 17,53, p < 0,001 usando a seguinte equação de regressão:
Distância= 57,105 + (6,452 * força da perna direita)
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Regressão múltipla
O modelo utilizado ainda é linear, definido pela fórmula:

y = c + b*x + ε






y = escore estimado da variável de resultado dependente
c = constante
b = coeficiente de regressão
x = escore da variável preditora independente
ε = componente de erro aleatório (com base em resíduos)

No entanto, agora temos mais de 1 coeficiente de regressão e escore do preditor, ou seja,

y = c + b1*x1 + b2*x2 + b3*x3 …….. bn*xn
Métodos de entrada de dados
Se os preditores não estiverem correlacionados, sua ordem de entrada tem pouco efeito no modelo.
Na maioria dos casos, as variáveis preditoras são correlacionadas até certo ponto e, com isso, a ordem
em que os preditores são inseridos pode fazer uma diferença. Os diferentes métodos estão sujeitos a
muito debate na área.
Entrada forçada (Enter): Este é o método padrão em que a entrada de todos os preditores é forçada
no modelo na ordem em que aparecem na caixa Covariates. Este é considerado o melhor método.
Entrada em bloco (entrada hierárquica): O pesquisador, normalmente com base em conhecimento
prévio e estudos anteriores, decide a ordem em que os preditores conhecidos são inseridos primeiro,
dependendo de sua importância na previsão do resultado. Preditores adicionais são incluídos em
etapas adicionais.
Método por passos - Stepwise (Backward): Todos os preditores são inicialmente inseridos no modelo
e, em seguida, a contribuição de cada um é calculada. Os preditores com menos de um determinado
nível de contribuição (p < 0,1) são removidos. Esse processo se repete até que todos os preditores
sejam estatisticamente significativos.
Método por passos ou Stepwise (Forward): O preditor com a correlação simples mais alta com a
variável de resultado é inserido primeiro. Preditores subsequentes são selecionados com base no
tamanho de sua correlação semi-parcial com a variável dependente. Isso é repetido até que todos os
preditores que contribuem com variância única significativa para o modelo tenham sido incluídos no
modelo.
Entrada passo a passo ou Stepwise: semelhante ao método Forward, exceto que toda vez que um
preditor é adicionado ao modelo, um teste de remoção é feito do preditor menos útil. O modelo é
constantemente reavaliado para ver se quaisquer preditores redundantes podem ser removidos.
Existem muitas desvantagens relatadas de usar métodos de entrada de dados passo a passo
(stepwise). No entanto, os métodos de entrada backward podem ser úteis para explorar preditores
não usados anteriormente ou para ajustar o modelo para selecionar os melhores preditores das
opções disponíveis.
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Executando a regressão múltipla
Abra o arquivo Rugby kick regression.csv que nós utilizamos na regressão simples. Vá para Regressão
> Regressão linear (Regression > Linear regression) e coloque distância (Distance) na caixa Variável
dependente (Dependent Variable) e agora adicione todas as outras variáveis na caixa de Covariáveis
preditoras [Covariates (preditor)].

Na seção Variável, deixe o Método como Enter. Marque as seguintes opções nas opções de
Estatísticas: Estimativas (Estimates), Ajuste do modelo (Model fit), Diagnóstico de colinearidade
(Collinearity diagnostics) e Durbin-Watson.
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Entendendo a saída
Você agora obterá os seguintes resultados:

Isso fornece informações sobre um modelo baseado na hipótese H0 (sem preditores) e na alternativa
H1. O R2 ajustado (usado para vários preditores) mostra que eles podem prever 68,1% da variância do
resultado. Durbin-Watson verifica as correlações entre os resíduos entre 1 e 3, conforme necessário.

A tabela ANOVA mostra que a estatística F é significativa, p = 0,017, sugerindo que o modelo é um
preditor significativamente melhor da distância de chute do que a distância média.

Esta tabela mostra os modelos H0 e H1 e os coeficientes da constante (intercepto) e da regressão (não
padronizados) para todos os preditores forçados no modelo. Mesmo que a ANOVA mostre que o
modelo é significativo, nenhum dos coeficientes de regressão do preditor é significativo!
As estatísticas de colinearidade, tolerância e VIF (Variance Inflation Factor), verificam o pressuposto
de multicolinearidade. Como regra geral, se VIF > 10 e tolerância < 0,1, os pressupostos foram
amplamente violados. Se o VIF médio > 1 e a tolerância < 0,2, o modelo pode ser tendencioso. Neste
caso, o VIF médio é bastante grande (cerca de 5).
A tabela de diagnósticos de caso (casewise diagnostics) está vazia! Esta é uma boa notícia. Isso irá
destacar todos os casos (linhas) que têm resíduos que estão a 3 ou mais desvios padrão da média.
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Esses casos com os maiores erros podem ser muito discrepantes. Muitos outliers terão um impacto
no modelo e devem ser tratados da maneira usual (consulte Exploring Data Integrity).

Como comparação, execute novamente as análises, mas agora escolha Backward como o método
de entrada de dados.
As saídas são as seguintes:
O JASP calculou agora 4 modelos de regressão potenciais. Pode-se observar que cada modelo
consecutivo aumenta o R2 ajustado, com o modelo 4 respondendo por 78,2% da variância do
resultado.
A pontuação de Durbin-Watson também é maior do que com o método de entrada forçada (enter).

A tabela ANOVA indica que cada modelo sucessivo é melhor, conforme mostrado pelo aumento do
valor F e pelo melhor do valor de p.

77 | P á g i n a
JASP 0.14 - Dr Mark Goss-Sampson

O modelo 1 é igual ao método de entrada forçada usado pela primeira vez. A tabela mostra que, como
os preditores de contribuição menos significativa são removidos sequencialmente, terminamos com
um modelo com dois coeficientes de regressão de preditores significativos: força da perna direita
(right leg strength) e força da perna bilateral (bilateral leg strength).
Tolerância e VIF são aceitáveis.
Agora podemos relatar os resultados da entrada Backward em um modelo altamente significativo F(2,
10) = 17,92, p < 0,001 e uma equação de regressão de
Distância = 46,251 + (3,914 * R_Strength) + (2,009 * Bilateral Strength)

Testando outros pressupostos
Assim como no exemplo de regressão linear simples, marque as seguintes opções.
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A distribuição equilibrada dos resíduos em torno da linha de base sugere que o pressuposto de
homocedasticidade não foi violado.
O gráfico Q-Q mostra que os resíduos padronizados se ajustam ao longo da diagonal, sugerindo que
ambas os pressupostos de normalidade e linearidade também não foram violados.

Relatando os resultados
A regressão linear múltipla usando a entrada backward mostra que a perna direita e a força bilateral
podem prever significativamente a distância do chute, F(2,10) = 17,92, p < 0,001, por meio de uma
equação de regressão de
Distância = 57,105 + (3,914 * R_Strength) + (2,009 * Bilateral Strength)
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Em resumo
R2 fornece informações sobre a variação explicada pelo modelo usando os preditores fornecidos.
A estatística F fornece informações sobre a qualidade do modelo.
O valor de b não padronizado fornece uma constante que reflete a força da relação entre o(s)
preditor(es) e a variável dependente.
A violação dos pressupostos pode ser verificada usando o valor de Durbin-Watson, os valores de
tolerância/VIF, os gráficos residuais vs previstos e os gráficos Q-Q.
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REGRESSÃO LOGÍSTICA
Na regressão linear simples e múltipla, o resultado e as variáveis preditoras eram dados contínuos. E
se o resultado fosse uma medida binária/categórica? É possível, por exemplo, um resultado do tipo
“sim ou não” ser previsto por outras variáveis categóricas ou contínuas? A resposta é sim, se a
regressão logística binária for usada. Este método é usado para prever a probabilidade de um
resultado binário do tipo sim ou não.
A hipótese nula (H0) testada é que não há relação entre a variável dependente e as variáveis
preditoras.
Como pode ser visto no gráfico abaixo, uma linha de regressão linear entre as respostas “sim” e “não”
não teria sentido como modelo de previsão. Em vez disso, uma curva de regressão logística sigmoidal
é ajustada com um mínimo de 0 e um máximo de 1. Pode ser visto que alguns valores preditores se
sobrepõem entre as respostas sim e não. Por exemplo, um valor de predição de 5 daria uma
probabilidade igual a 50% de ser um resultado “sim” ou “não”. Os limites são, portanto, calculados
para determinar se um valor do preditor será classificado como um resultado sim ou não.

Probability of
outcome = Yes

Outcome =
Yes

Outcome = No

Pressupostos para regressão logística binária




A variável dependente deve ser binária. Ou seja, sim ou não, masculino ou feminino, bom ou
mau
Uma ou mais variáveis independentes (variáveis preditoras) podem ser variáveis contínuas
ou categóricas
Uma relação linear entre quaisquer variáveis independentes contínuas e a transformação
logarítmica (log natural das chances de que o resultado seja igual a uma das categorias) da
variável dependente
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Métricas da regressão logística
AIC (Akaike Information Criteria) and BIC (Bayesian Information Criteria) são medidas de ajuste para
o modelo, o melhor modelo terá os menores valores de AIC e BIC.
Quatro valores pseudo R2 são calculados no JASP: McFadden, Nagelkerke, Tjur e Cox & Snell. Eles são
análogos ao R2 na regressão linear e todos fornecem valores diferentes. O que constitui um bom valor
de R2 depende. No entanto, eles são úteis ao comparar modelos diferentes para os mesmos dados. O
modelo com a maior estatística R2 é considerado o melhor.
O teste de Wald é usado para determinar a significância estatística para cada uma das variáveis
independentes.
A matriz de confusão é uma tabela que mostra os resultados reais versus os previstos e pode ser usada
para determinar a precisão do modelo. Desta, sensibilidade e especificidade podem ser derivadas.
A sensibilidade é a porcentagem de casos em que o resultado observado foi predito corretamente
pelo modelo (ou seja, verdadeiros positivos).
A especificidade é a porcentagem de observações que também foram preditas corretamente como
não tendo o resultado observado (ou seja, verdadeiros negativos).

Executando a regressão logística
Abra o arquivo Heart attack.csv no Jasp. Contém 4 colunas de dados: ID do paciente, se eles tiveram
um segundo ataque cardíaco (sim/não), se foram prescritos exercícios (sim/não) e seus níveis de
estresse (alto valor = alto estresse).
Coloque a variável de resultado (segundo ataque cardíaco/2nd heart attack) no campo da variável
dependente (Dependent variable). Adicione os níveis de estresse na caixa de covariáveis (Covariates)
e prescrição de exercício no campo fatores (factors). Deixe o método de entrada de dados como Enter.
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Nas opções de Estatísticas marque Estimativas (Estimates), Odds ratios, Matriz de confusão (Confusion
matrix), Sensibilidade (Sensitivity) e Especificidade (Specificity).

Entendendo a saída
A saída inicial deve ser composta por 4 tabelas.

O resumo do modelo mostra que H1 (com as pontuações AIC e BIC mais baixas) sugere uma relação
significativa [χ2(37) = 21,257, p < 0,001] entre o resultado (2º ataque cardíaco) e as variáveis preditoras
(prescrição de exercício e níveis de estresse).
McFadden's R2 = 0,383. É sugerido que um intervalo de 0,2 a 0,4 indica um bom ajuste do modelo.
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Tanto o nível de estresse quanto a prescrição de exercício são variáveis preditoras significativas (p =
0,031 e 0,022, respectivamente). Os valores mais importantes na tabela de coeficientes são as odds
ratios (razão de chances). Para o preditor contínuo, uma odds ratio maior que 1 sugere um
relacionamento positivo, ao passo que < 1 implica um relacionamento negativo. Isso sugere que os
níveis de alto estresse estão significativamente relacionados a um aumento na probabilidade de ter
um segundo ataque cardíaco. Ter uma intervenção com exercícios está relacionado a uma
probabilidade significativamente reduzida de um segundo ataque cardíaco. O odds ratio de 0,13 pode
ser interpretado como tendo apenas 13% de probabilidade de um segundo ataque cardíaco se
submetido a uma intervenção de exercício.

A matriz de confusão mostra que os 15 casos verdadeiros negativos e positivos foram previstos pelo
modelo. Já o erro, falsos negativos e positivos, foram encontrados em 5 casos. Isso é confirmado nas
métricas de desempenho, onde a sensibilidade (% de casos que tiveram o resultado previsto
corretamente) e a especificidade (% de casos previstos corretamente como não tendo o resultado (ou
seja, verdadeiros negativos) são 75%.

Gráficos
Essas descobertas podem ser facilmente visualizadas por meio de gráficos inferenciais.
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Conforme os níveis de estresse aumentam, a probabilidade de um segundo ataque cardíaco aumenta.

Nenhuma intervenção de exercício aumenta a probabilidade de um segundo ataque cardíaco, embora
seja reduzida quando foi colocada em prática.

Relatando os resultados
A regressão logística foi realizada para verificar os efeitos do estresse e da intervenção do exercício
sobre a probabilidade de os participantes terem um segundo ataque cardíaco. O modelo de regressão
logística foi estatisticamente significativo, χ2(37) = 21,257, p < 0,001. O modelo classificou
corretamente 75% dos casos. O aumento do estresse foi associado a uma maior probabilidade de um
segundo ataque cardíaco, mas a diminuição do estresse foi associada a uma redução da probabilidade.
A presença de um programa de intervenção com exercícios reduziu a probabilidade de um segundo
ataque cardíaco para 13%.
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COMPARANDO MAIS DE DOIS GRUPOS INDEPENDENTES

ANOVA
Enquando o teste-t compara as médias de dois grupos/condições, a análise de variância oneway
(ANOVA) compara as médias de 3 ou mais grupos/condições. Existem ANOVAs para medidas repetidas
e independentes no JASP. ANOVA tem sido descrita como um ‘teste omnibus’ que resulta em uma
estatística-F que compara se a variância explicada geral dos conjuntos de dados é significativamente
maior do que a variância não explicada. A hipótese nula (H0) testada é que não há diferença
significativa entre as médias de todos os grupos. Se a hipótese nula for rejeitada, ANOVA apenas
afirma que há uma diferença significativa entre os grupos, mas não onde essas diferenças ocorrem.
Para determinar onde estão as diferenças de grupo, testes post hoc (do latim, "depois disso") são
usados posteriormente.
Por que não apenas várias comparações de pares? Se houver 4 grupos (A, B, C, D) por exemplo e as
diferenças foram comparadas usando vários testes t:







A vs. B
A vs. C
A vs. D
B vs. C
B vs. D
C vs. D

p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05
p < 0,05

95% sem erro tipo I
95% sem erro tipo I
95% sem erro tipo I
95% sem erro tipo I
95% sem erro tipo I
95% sem erro tipo I

Supondo que cada teste fosse independente, a probabilidade geral seria:
0,95 * 0,95 * 0,95 * 0,95 * 0,95 * 0,95 = 0,735
Isso é conhecido como erro de conjunto (familywise error) ou erro cumulativo do Tipo I e, nesse caso,
resulta em apenas 73,5% de probabilidade de nenhum erro do Tipo I, em que a hipótese nula pode
ser rejeitada quando for verdadeira. Isso é superado pelo uso de testes post hoc que fazem várias
comparações de pares com critérios de aceitação mais rígidos para evitar o erro cumulativo.

Pressupostos
A ANOVA independente possui os mesmos pressupostos da maioria dos outros testes paramétricos.






A variável independente deve ser categórica e a variável dependente deve ser contínua
Os grupos devem ser independentes um do outro
A variável dependente deve ter distribuição aproximadamente normal
Não deve haver outliers significativos
Deve haver homogeneidade de variância entre os grupos, caso contrário, o valor p da
estatística F pode não ser confiável

Os dois primeiros pressupostos são geralmente controlados por meio do uso de um método de
pesquisa apropriado.
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Se as três últimas suposições forem violadas, o teste equivalente não paramétrico, Kruskal-Wallis,
deve ser considerado.

Contrastes
Os contrastes são testes "a priori" (ou seja, comparações planejadas antes de quaisquer dados serem
coletados). Como exemplo, os pesquisadores podem querer comparar os efeitos de novos
medicamentos com os atualmente prescritos. Devem ser apenas um pequeno conjunto de
comparações na tentativa de reduzir o erro de conjunto. A escolha deve ser baseada nas questões
científicas que estão sendo feitas e escolhidas durante o desenho experimental. Daí o termo
comparações planejadas. Portanto, eles estão olhando para diferenças médias especificadas e,
portanto, podem ser usados se o teste ANOVA F for insignificante.
O JASP fornece 6 contrastes planejados, permitindo diferentes tipos de comparações:
Deviation (Desvio): a média de cada nível da variável independente é comparada com a média geral
(a média quando todos os níveis são considerados juntos).
Simple (Simples): a média de cada nível é comparada com a média de um nível especificado, por
exemplo, com a média do grupo de controle.
Difference (Diferença): a média de cada nível é comparada com a média dos níveis anteriores.
Helmert: a média de cada nível é comparada com a média dos níveis subsequentes.
Repeated (Repetido): ao selecionar este contraste, a média de cada nível é comparada com a média
do nível seguinte.
Polynomial (Polinomial): testa tendências polinomiais nos dados.

Teste post hoc
Os testes post hoc são testes aplicados após a coleta dos dados. Eles só podem ser realizados se o
teste ANOVA F for significativo.
O JASP fornece 5 alternativas para uso com os testes ANOVA de grupo independente:
Bonferroni – pode ser muito conservador, mas oferece controle garantido sobre o erro Tipo I com o
risco de reduzir o poder estatístico. Não pressupõe independência das comparações.
Holm – o teste de Holm-Bonferroni é um método sequencial de Bonferroni menos conservador do
que o teste de Bonferroni original.
Tukey – um dos testes mais comumente usados e fornece erro do Tipo I controlado para grupos com
o mesmo tamanho de amostra e igual variabilidade grupal.
Scheffe – controles para o nível de confiança geral quando os tamanhos da amostra são diferentes.
Sidak – semelhante a Bonferroni, mas assume que cada comparação é independente das outras. Um
pouco mais poderoso do que Bonferroni.
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O JASP também fornece 4 tipos de post hoc:
Standard – como mencionado acima.
Games-Howell – usado quando você não tem certeza sobre a igualdade das variâncias do grupo.
Dunnett’s – usado para comparar todos os grupos a um grupo, ou seja, o grupo de controle.
Dunn – um teste post hoc não paramétrico usado para testar pequenos subconjuntos de pares.

Tamanho de efeito
O JASP fornece 3 cálculos de tamanho de efeito alternativos para uso com os testes ANOVA de grupo
independente:
Eta squared/eta quadrado (η2) - exato para a variância da amostra explicada, mas superestima a
variância da população. Isso pode dificultar a comparação do efeito de uma única variável em
diferentes estudos.
Partial Eta squared/parcial eta quadrado (ηp2) – resolve o problema da superestimação da variância
da população, permitindo a comparação do efeito de uma mesma variável em diferentes estudos.
Omega squared/ômega quadrado (ω2) – Normalmente, o viés estatístico fica muito pequeno à
medida que o tamanho da amostra aumenta, mas para pequenas amostras (n < 30) ω2 fornece uma
medida imparcial do tamanho do efeito.

Test

Measure

Trivial

Small

Medium

Large

ANOVA

Eta

< 0,1

0,1

0,25

0,37

Partial Eta

< 0,01

0,01

0,06

0,14

Omega squared

< 0,01

0,01

0,06

0,14

Executando a ANOVA independente
Abra o arquivo Independent ANOVA diets.csv. Este contém uma coluna contendo as 3 dietas usadas
(A, B e C) e outra coluna contendo a quantidade absoluta de perda de peso após 8 semanas em uma
das 3 dietas diferentes. Para uma boa prática, verifique as estatísticas descritivas e os boxplots para
quaisquer outliers extremos.
Vá para ANOVA > ANOVA, coloque a perda de peso (weight loss) na variável dependente (Dependent
variable) e os grupos de dieta (diet) na caixa Fatores fixos (Fixed Factors). Na primeira instância,
marque Estatísticas descritivas (Descriptive Statistics) e ω2 como o tamanho do efeito.
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Nas verificações de pressupostos, marque todas as opções:

Isso deve resultar em 3 tabelas e um gráfico Q-Q.

Entendendo a saída

A tabela ANOVA principal mostra que a estatística F é significativa (p < 0,001) e que há um grande
tamanho de efeito. Portanto, há uma diferença significativa entre as médias dos 3 grupos de dieta.
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Testando pressupostos
Antes de aceitar isso, qualquer violação das premissas exigidas para uma ANOVA deve ser verificada.

O teste de Levene mostra que a homogeneidade da variância não é significativa. No entanto, se o
teste de Levene mostrar uma diferença significativa na variância, a correção de Brown-Forsythe ou
Welch deve ser relatada.

O gráfico Q-Q mostra que os dados parecem ser normalmente distribuídos e lineares.

As estatísticas descritivas sugerem que a Dieta 3 resulta na maior perda de peso após 8 semanas.

Exemplo de contraste
Se, por exemplo, alguém planejou comparar os efeitos das dietas B e C com a dieta A. Clique no menu
suspenso e selecione 'simples' (simple) ao lado da dieta (diet). Isso testará a significância entre a
primeira categoria da lista com as categorias restantes.

90 | P á g i n a
JASP 0.14 - Dr Mark Goss-Sampson

Como pode ser visto, apenas a dieta C é significativamente diferente da dieta A [t(69) = 4,326, p <
0,001].
Se a ANOVA não relatar nenhuma diferença significativa, você não pode prosseguir na análise.

Teste post hoc
Se a ANOVA for significativa, o teste post hoc pode agora ser realizado. Adicione dieta (diet) à caixa de
análise à direita, marque o tipo padrão (standard), use Tukey para a correção post hoc e marque
comparações significativas (flag significant comparisons).

Também nos gráficos descritivos, adicione o fator de dieta (Factor Diet) ao eixo horizontal e marque
as barras de erro de exibição (Display error bars).
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O teste post hoc mostra que não há diferença significativa entre a perda de peso nas dietas A e B. No
entanto, a perda de peso é significativamente maior na dieta C em comparação com a dieta A (p <
0,001) e a dieta B (p = 0,001). O d de Cohen mostra que essas diferenças têm um grande tamanho de
efeito.

Relatando os resultados
ANOVA independente de uma via mostrou um efeito significativo do tipo de dieta na perda de peso
após 10 semanas [F(2, 69) = 46,184, p < 0,001, ω2 = 0,214].
O teste post hoc usando a correção de Tukey revelou que a dieta C resultou em perda de peso
significativamente maior do que a dieta A (p < 0,001) ou a dieta B (p = 0,001). Não houve diferenças
significativas na perda de peso entre as dietas A e B (p = 0,777).

Kruskal-Wallis – ANOVA não paramétrica
Se seus dados não atenderem aos pressupostos dos testes paramétricos ou forem nominais, o teste
Kruskal-Wallis H é um equivalente não paramétrico à ANOVA de amostras independentes. Pode ser
usado para comparar duas ou mais amostras independentes de tamanhos iguais ou diferentes. Como
os testes de Mann-Whitney e Wilcoxon, é um teste baseado em classificação.
Tal como acontece com a ANOVA, o teste Kruskal-Wallis H é um teste abrangente que não especifica
quais grupos específicos da variável independente são estatisticamente diferentes uns dos outros de
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forma significativa. Para fazer isso, o JASP oferece a opção de executar o teste post hoc de Dunn. Este
teste de comparações múltiplas pode ser muito conservador, em particular para um grande número
de comparações.
Carregue o arquivo Kruskal-Wallis ANOVA.csv no JASP. Este conjunto de dados contém escores
subjetivos de dor para participantes sem tratamento (controle), crioterapia ou crioterapia combinada
com compressão para dor muscular de início retardado após o exercício.

Executando o teste de Kruskal-Wallis
Vá para ANOVA > ANOVA. Na janela de análise, adicione o escore de dor à variável dependente e o
tratamento aos fatores fixos. Verifique se o índice de dor está definido como ordinal. Isso executará
automaticamente a ANOVA independente normal. Em Verificações de pressupostos, marque os testes
de homogeneidade e os gráficos Q-Q.

Embora a ANOVA indique um resultado significativo, os dados não atenderam aos pressupostos de
homogeneidade de variância, conforme visto pelo teste de Levene significativo e mostra apenas
linearidade no meio do gráfico Q-Q e curvas nas extremidades indicando valores mais extremos.
Somado ao fato de que a variável dependente é baseada em escores subjetivos de dor, sugere o uso
de uma alternativa não paramétrica.
Retorne às opções de estatísticas e abra a opção “Nonparametrics” na parte inferior. Para o teste de
Kruskal-Wallis mova a variável Tratamento (Treatment) para a caixa à direita. Em testes Post Hoc,
mova a variável tratamento (treatment) para a caixa e marque o teste post hoc de Dunn e
comparações significativas (flag significant correlations).
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Entendendo a saída
Duas tabelas são mostradas na saída. O teste de Kruskal-Wallis mostra que existe uma diferença
significativa entre as três modalidades de tratamento.
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O teste de Dunn fornece seu próprio valor p, bem como aqueles para a correção de Bonferroni e de
Bonferroni de Holm. Como pode ser visto, ambas as condições de tratamento são significativamente
diferentes dos controles, mas não entre si.

Reportando os resultados

Os escores de dor foram significativamente afetados pela modalidade de tratamento [H (2) = 19,693,
p < 0,001]. As comparações entre pares mostraram que tanto a crioterapia quanto a crioterapia com
compressão reduzem significativamente os escores de dor (p = 0,002 e p < 0,001, respectivamente)
em comparação com o grupo de controle. Não houve diferenças significativas entre crioterapia e
crioterapia com compressão (p = 0,102).
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COMPARANDO MAIS DE DOIS GRUPOS RELACIONADOS
RMANOVA
A ANOVA de medidas repetidas unilateral (RMANOVA) é usada para avaliar se há uma diferença nas
médias entre 3 ou mais grupos (onde os participantes são os mesmos em cada grupo) que foram
testados várias vezes ou em condições diferentes. Tal projeto de pesquisa, por exemplo, poderia ser
que os mesmos participantes foram testados para uma medida de resultado em 1, 2 e 3 semanas ou
que o resultado foi testado nas condições 1, 2 e 3.
A hipótese nula (H0) testada é que não há diferença significativa entre as médias das diferenças
entre todos os grupos.
A variável independente deve ser categórica e a variável dependente deve ser uma medida contínua.
Nesta análise, as categorias independentes são denominadas níveis, ou seja, esses são os grupos
relacionados. Portanto, no caso em que um resultado foi medido nas semanas 1, 2 e 3, os 3 níveis
seriam a semana 1, a semana 2 e a semana 3.
A estatística F é calculada dividindo os quadrados médios da variável (variância explicada pelo
modelo) por seus quadrados médios de erro (variância não explicada). Quanto maior a estatística F,
mais provável é que a variável independente tenha um efeito significativo sobre a variável
dependente.

Pressupostos
O RMANOVA possui os mesmos pressupostos da maioria dos outros testes paramétricos.



Não deve haver outliers significativos
Esfericidade, que se relaciona à igualdade das variâncias das diferenças entre os níveis do
fator de medidas repetidas

Se os pressupostos forem violados, então o equivalente não paramétrico, o teste de Friedman, deve
ser considerado e está descrito posteriormente nesta seção.

Esfericidade
Se um estudo tiver 3 níveis (A, B e C), a esfericidade assume o seguinte:
Variância (A-B) ≈ Variância (A-C) ≈ Variância (B-C)
RMANOVA verifica a suposição de esfericidade usando o teste de esfericidade de Mauchly (pronunciase Mockley). É testada a hipótese nula de que as variâncias das diferenças são iguais. Em muitos
casos, as medidas repetidas violam a suposição de esfericidade, o que pode levar ao erro do Tipo I. Se
for este o caso, podem ser aplicadas correções à estatística F.
O JASP oferece dois métodos de correção da estatística F, as correções Greenhouse-Geisser e HuynhFeldt epsilon (ε). Uma regra geral é que se os valores de ε forem < 0,75, use a correção GreenhouseGeisser. Se forem > 0,75, use a correção Huynh-Feldt.
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Teste de post-hoc
O teste post hoc é limitado no RMANOVA, o JASP oferece duas alternativas:
Bonferroni – pode ser muito conservador, mas oferece controle garantido sobre o erro Tipo I com o
risco de reduzir o poder estatístico.
Holm – o teste de Holm-Bonferroni, que é um método sequencial de Bonferroni menos conservador
do que o teste de Bonferroni original.
Se você solicitar as correções post hoc de Tukey ou Scheffe, o JASP retornará um erro não numérico.

Tamanho de efeito
O JASP fornece os mesmos cálculos de tamanho de efeito alternativos que são usados com os testes
ANOVA de grupo independente:
Eta squared/eta ao quadrado (η2) – preciso para a variância da amostra explicada, mas superestima
a variância da população. Isso pode dificultar a comparação do efeito de uma única variável em
diferentes estudos.
Partial Eta squared/eta parcial ao quadrado (ηp2) – resolve o problema relacionado à superestimação
da variância da população, permitindo a comparação do efeito da mesma variável em diferentes
estudos. Este parece ser o tamanho do efeito mais comumente relatado em ANOVA de medidas
repetidas.
Omega squared/ômega ao quadrado (ω2) – normalmente, o viés estatístico fica muito pequeno
conforme o tamanho da amostra aumenta, mas para amostras pequenas (n < 30) ω2 fornece uma
medida imparcial do tamanho do efeito.
Níveis de intepretação do tamanho de efeito:
Test

Measure

Trivial

Small Medium Large

Eta

< 0,1

0,1

0,25

0,37

< 0,01

0,01

0,06

0,14

Omega squared < 0,01

0,01

0,06

0,14

ANOVA Partial Eta

Excutando a ANOVA de medidas repetidas
Abra Repeated ANOVA cholesterol.csv. Este arquivo contém uma coluna com a identificação dos
participantes e 3 colunas, uma para cada medição repetida de colesterol no sangue após uma
intervenção. Para uma boa prática, verifique as estatísticas descritivas e os boxplots para quaisquer
outliers extremos.
Vá para ANOVA > ANOVA de medidas repetidas (ANOVA > Repeated measures ANOVA). Conforme
afirmado acima, a variável independente (fator de medidas repetidas) possui níveis, neste caso,
existem 3 níveis. Renomeie o Fator 1 para Tempo pós-intervenção (time post intervention) e, em
seguida, renomeie 3 níveis para semana 0 (week 0), semana 3 (week 3) e semana 6 (week 6).
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Depois de fazer isso, eles aparecerão nas células de medidas repetidas (Repeated Measures Cells).

Marque Estatísticas descritivas (Descriptive Statistics), estimativas de tamanho do efeito (Estimates of
effect size) e ω2.

Em Verificações de suposição (Assumption Checks), marque Testes de esfericidade (Sphericity tests) e
todas as opções de correção de esfericidade.

A saída deve possuir 4 tabelas. A terceira tabela, efeitos entre sujeitos, pode ser ignorada para esta
análise.
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Entendendo a saída

A tabela de efeitos entre sujeitos (within subjects) relata uma estatística F altamente significativa (p <
0,001) e tem um tamanho de efeito pequeno a médio (0,058). Esta tabela mostra as estatísticas de
esfericidade assumida (nenhuma) e os dois métodos de correção. As principais diferenças estão nos
graus de liberdade (df) e no valor do quadrado médio. Sob a tabela, é observado que a suposição de
esfericidade foi violada.
A tabela a seguir fornece os resultados do teste de esfericidade de Mauchly. Pode-se observar que
existe uma diferença significativa (p < 0,001) nas variâncias das diferenças entre os grupos. Os valores
de Greenhouse-Geisser e Huynh-Feldt (ε) estão abaixo de 0,75. Portanto, o resultado da ANOVA deve
ser relatado com base na correção Greenhouse-Geisser:

Para fornecer uma tabela mais limpa, volte para Verificações de pressupostos (Assumption Checks) e
marque apenas Greenhouse-Geisser para correção de esfericidade.

Há uma diferença significativa entre as médias das diferenças entre todos os grupos F(1,235, 21,0) =
212,3, p < 0,001, ω2 = 0,058.
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Os dados descritivos sugerem que os níveis de colesterol no sangue eram mais elevados na semana 0
em comparação com as semanas 3 e 6.
No entanto, se a ANOVA não relatar nenhuma diferença significativa, você não pode prosseguir na
análise.

Teste post hoc
Se a ANOVA for significativa, o teste post hoc pode agora ser realizado. Em Testes Post Hoc (Post Hoc
Tests) adicione Tempo pós-intervenção (Time post-intervention) à caixa de análise à direita, marque
Tamanho do efeito (Effect size) e, neste caso, use Holm para a correção post hoc.

Nos gráficos descritivos, adicione o fator Tempo pós-intervenção ao eixo horizontal e marque as barras
de erro de exibição.
O teste post hoc mostra que há diferenças significativas nos níveis de colesterol no sangue entre todas
as combinações e estão associadas a grandes tamanhos de efeito.

100 | P á g i n a
JASP 0.14 - Dr Mark Goss-Sampson

Reportando os resultados

Como o teste de esfericidade de Mauchly foi significativo, a correção Greenhouse-Geisser foi usada.
Isso mostrou que os níveis de colesterol diferiram significativamente entre F (1,235, 21,0) = 212,3, p <
0,001, ω2 = 0,058.
O teste post hoc usando a correção de Bonferroni revelou que os níveis de colesterol diminuíram
significativamente com o aumento do tempo, semanas 0 - 3 (diferença média = 0,566 unidades, p <
0,001) e semanas 3 - 6 (diferença média = 0,063 unidades, p = 0,004).

ANOVA de medidas repetidas de Friedman
Se as suposições paramétricas forem violadas ou os dados forem ordinais, você deve considerar o uso
da alternativa não paramétrica: o teste de Friedman. Semelhante ao teste de Kruskal-Wallis, o teste
de Friedman é usado para análises de variância de medidas repetidas unilaterais por classificações e
não assume que os dados venham de uma distribuição particular. Este teste é outro teste omnibus
que não especifica quais grupos específicos da variável independente são estatisticamente
significativamente diferentes uns dos outros. Para fazer isso, o JASP fornece a opção de executar o
teste post hoc de Conover se o teste de Friedman for significativo.
Execute Friedman RMANOVA.csv no JASP. Este possui 3 colunas de classificações subjetivas de dor
medidas às 18, 36 e 48 horas após o exercício. Verifique se os escores de dor estão definidos para
dados ordinais.

Executando o teste de Friedman
Vá para ANOVA > ANOVA de medidas repetidas (ANOVA > Repeated measures ANOVA). A variável
independente (fator de medidas repetidas) possui 3 níveis. Renomeie o Fator 1 de RM para Tempo e,
em seguida, renomeie os 3 níveis para 18 horas, 36 horas e 48 horas de acordo.
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Depois de fazer isso, eles aparecerão nas células de medidas repetidas (Repeated Measures Cells).
Agora adicione o conjunto de dados apropriado ao nível apropriado.

Isso produzirá automaticamente a tabela ANOVA de medidas repetidas padrão entre sujeitos. Para
executar o teste de Friedman, expanda a guia Nonparametrics, mova Tempo (Time) para a caixa de
fator de RM (RM Factor) e marque o teste post hoc de Conover (Conover’s post hoc tests).

Entendendo a saída
Duas tabelas devem ser produzidas.
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O teste de Friedman mostra que o tempo tem um efeito significativo na percepção da dor. As
comparações pareadas post hoc de Connor mostram que toda a percepção da dor é significativamente
diferente entre cada ponto de tempo.

Reportando os resultados
O tempo tem um efeito significativo nos escores subjetivos de dor χ2(2) = 26,77, p < 0,001.
Comparações pareadas mostraram que a percepção da dor é significativamente diferente entre cada
ponto de tempo (todos p < 0,001).
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COMPARANDO GRUPOS INDEPENDENTES E OS EFEITOS DE COVARIÂNCIA
ANCOVA
ANOVA pode ser usada para comparar as médias de uma variável (dependente) em dois ou mais
grupos, enquanto a análise de covariância (ANCOVA) fica entre ANOVA e regressão e compara as
médias de uma variável (dependente) em dois ou mais grupos enquanto leva em conta a variabilidade
de outras variáveis contínuas (COVARIÁVEL). ANCOVA verifica as diferenças nas médias "ajustadas"
(ou seja, ajustadas para os efeitos da covariável). Uma covariável pode geralmente não fazer parte da
questão principal da pesquisa, mas pode influenciar a variável dependente e, portanto, precisa ser
ajustada ou controlada. Contanto que uma boa covariável seja usada, a ANCOVA terá melhor poder
estatístico e controle sobre o erro.
Control for – para subtrair estatisticamente os efeitos de uma variável (uma variável de controle) para
ver como seria o relacionamento sem ela (Vogt, 1977).
Hold constant – “subtrair” os efeitos de uma variável de um relacionamento complexo para estudar
qual seria o relacionamento se a variável fosse, de fato, uma constante. Manter uma variável
constante significa essencialmente atribuir a ela um valor médio (Vogt, 1977).
Statistical control – usando técnicas estatísticas para isolar ou “subtrair” a variância na variável
dependente atribuível a variáveis que não são o objeto do estudo (Vogt, 1999).
Por exemplo, ao procurar uma diferença na perda de peso entre três dietas, seria apropriado levar em
consideração o peso corporal dos indivíduos antes do teste, uma vez que pessoas mais pesadas podem
perder proporcionalmente mais peso.
ANCOVA

ANOVA

Independent
variables

Type of diet

Starting body weight

(Factor)

(Covariate)

Dependent
variable

Weight loss
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A hipótese nula (H0) testada é que não há diferença significativa entre as médias "ajustadas" de
todos os grupos.

Pressupostos
ANCOVA possui os mesmos pressupostos que a ANOVA independente possui. No entanto, existem
dois outros pressupostos:



A relação entre a variável dependente e a covariável é linear
Homogeneidade de regressão, ou seja, as linhas de regressão para cada um dos grupos
independentes são paralelas umas às outras
Homogeneity of regression

Assumption violated
Homogeneity of regression
Diet 1

Diet 1

Diet 3

Diet 2

Dependent variable

Dependent variable

Diet 2

Covariate

Diet 3
Covariate

Teste de post hoc
O JASP fornece quarto alternativas para testar grupos independents:
Bonferroni – pode ser muito conservador, mas oferece controle garantido sobre o erro Tipo I com o
risco de reduzir o poder estatístico.
Holm – o teste de Holm-Bonferroni, que é um método sequencial de Bonferroni menos conservador
do que o teste de Bonferroni original.
Tukey – um dos testes mais comumente usados e fornece erro controlado Tipo I para grupos com o
mesmo tamanho de amostra e igual variação de grupo.
Scheffe – controles para o nível de confiança geral quando os tamanhos da amostra do grupo são
diferentes.
O JASP também fornece outros 4 tipos, caso a homogeneidade das variâncias seja violada:
Standard – como acima.
Games-Howell – usado quando você não tem certeza sobre a igualdade das variâncias do grupo.
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Dunnett’s – usado para comparar todos os grupos a um grupo, ou seja, o grupo de controle.
Dunn – um teste post hoc não paramétrico usado para testar pequenos subconjuntos de pares.

Tamanho de efeito
O JASP fornece 3 cálculos de tamanho de efeito alternativos para uso com os testes ANOVA de grupo
independente:
Eta squared/eta quadrado (η2) – preciso para a variância da amostra explicada, mas superestima a
variância da população. Isso pode dificultar a comparação do efeito de uma única variável em
diferentes estudos.
Partial Eta squared/parcial eta quadrado (ηp2) – resolve o problema relacionado à superestimação
da variância da população, permitindo a comparação do efeito da mesma variável em diferentes
estudos.
Omega squared/ômega quadrado (ω2) – normalmente, o viés estatístico fica muito pequeno à
medida que o tamanho da amostra aumenta, mas para pequenas amostras (n < 30) ω2 fornece uma
medida imparcial do tamanho do efeito.

Test
ANOVA

Measure
Eta
Partial Eta
Omega squared

Trivial
< 0,1
< 0,01
< 0,01

Small
0,1
0,01
0,01

Medium
0,25
0,06
0,06

Large
0,37
0,14
0,14

Executando a ANCOVA independente
Abra o arquivo ANCOVA hangover.csv. Este conjunto de dados foi adaptado de Andy Field (2017). Na
manhã seguinte ao baile do Fresher, os alunos receberam água, café ou um energético (Barocca) para
beber. Duas horas depois, eles relataram quão bem se sentiam (de 0 - péssimo a 10 - muito bem). Ao
mesmo tempo, foram coletados dados sobre o quão embriagados estavam na noite anterior (0-10).
Inicialmente, execute uma ANOVA com bem-estar (wellness) como variável dependente e o tipo de
bebida (type of drink).
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Como pode ser visto nos resultados, a homogeneidade da variância não foi violada, sendo que a
ANOVA mostra que não há diferença significativa nas pontuações de bem-estar entre qualquer uma
das bebidas matinais. F(2,27) = 1,714, p = 0,199. No entanto, isso pode estar relacionado ao quão
bêbados os alunos estavam na noite anterior!
Vá para ANOVA > ANCOVA, coloque o bem-estar (wellness) como variável dependente (dependent
variable) e o tipo de bebida (drink) como fator fixo (fixed factor). Agora adicione embriaguez
(drunkenness) à caixa Covariates. Na primeira instância, marque Estatísticas descritivas (Descriptive
Statistics) e ω2 como o tamanho do efeito:

Em verificações de suposição (assumption checks), marque ambas as opções.
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Em Marginal Means, mova a bebida (drink) para a direita.

Isso deve resultar em 4 tabelas e um gráfico Q-Q.

Entendendo a saída

Pode-se observar que a covariável (embriaguez/drunkenness) prediz significativamente o bem-estar
(p < 0,001). Os efeitos do tipo de bebida no bem-estar, quando ajustados para os efeitos da
embriaguez, agora são significativos (p = 0,003).
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Pode ser visto que o teste de Levene é significativo, ao contrário da ANOVA, nenhuma homogeneidade
de correções de variância (ou seja, Welch) é fornecida. Para ANCOVA, isso pode ser ignorado. O gráfico
Q-Q parece normal.

As estatísticas descritivas mostram as médias não ajustadas de bem-estar nos três grupos de bebidas.

Os meios marginais são agora os meios de bem-estar ajustados para os efeitos da covariável
(embriaguez).

Testando outros pressupostos
Como mencionado anteriormente, a suposição de homogeneidade da regressão é importante na
ANCOVA. Isso pode ser testado observando-se a interação entre o tipo de bebida e os escores de
embriaguez. Vá para Modelo (Model), bebida (drink) e embriaguez (drunkenness) serão adicionados
automaticamente como termos individuais do modelo. Agora selecione a bebida e a embriaguez e
adicione-as aos termos do modelo (model terms).
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A tabela ANOVA agora tem uma linha extra mostrando a interação entre o tipo de bebida e
embriaguez. Isso não é significativo (p = 0,885), ou seja, as relações entre embriaguez e bem-estar são
as mesmas em cada grupo de bebidas. Se isso for significativo, haverá preocupações sobre a validade
da análise ANCOVA principal.
Depois de verificar isso, volte e remova o termo de interação dos termos do modelo.
Se a ANCOVA não relatar nenhuma diferença significativa, você não pode prosseguir na análise.

Teste post hoc
Se a ANCOVA for significativa, o teste post hoc pode agora ser realizado. Em Testes Post Hoc adicione
Bebida (drink) à caixa de análise à direita, marque Tamanho do efeito (Effect size) e, neste caso, use
Tukey para a correção post hoc. Além disso, marque comparações significativas (flag significant
comparisons).
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O teste post hoc mostra que não há diferença significativa entre café e água no bem-estar. No entanto,
as pontuações de bem-estar foram significativamente maiores depois de beber uma bebida
energética (Barocca).
Isso pode ser visto nos gráficos descritivos.
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Reportando os resultados
A covariável embriaguez (drunkenness) foi significativamente relacionada à manhã após o bem-estar
(wellness), F(1,26) = 33,03, p < 0,001, ω2 = 0,427. Houve também um efeito significativo da bebida
(drink) no bem-estar (wellness) após o controle da embriaguez, F(2,26) = 7,47, p = 0,003, ω2 = 0,173.
O teste post hoc usando a correção de Tukey revelou que beber um Barocca resultou em bem-estar
significativamente maior em comparação com água (p < 0,004) ou café (p = 0,01). Não houve
diferenças significativas no bem-estar entre água e café (p = 0,973).

112 | P á g i n a
JASP 0.14 - Dr Mark Goss-Sampson

ANOVA BIDIRECIONAL INDEPENDENTE
ANOVA unidirecional testa situações quando apenas uma variável independente é manipulada. Ela é
usada quando mais de 1 variável independente é manipulada. Nesse caso, as variáveis independentes
são conhecidas como fatores.

FATOR 1
CONDIÇÃO 1
CONDIÇÃO 2
CONDIÇÃO 3

FATOR 2
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 1
Grupo 2

Variável dependente
Variável dependente
Variável dependente
Variável dependente
Variável dependente
Variável dependente

Os fatores são divididos em níveis, portanto, neste caso, o Fator 1 tem 3 níveis e o Fator 2 tem 2 níveis.
Um “efeito principal” é o efeito de uma das variáveis independentes na variável dependente,
ignorando os efeitos de quaisquer outras variáveis independentes. Existem 2 efeitos principais
testados, sendo que ambos são "entre sujeitos": neste caso, comparando as diferenças entre o fator
1 (ou seja, condição) e as diferenças entre o fator 2 (ou seja, grupos). A interação é onde um fator
influencia o outro fator.
A ANOVA Bidirecional Independente é outro teste omnibus que é usado para testar 2 hipóteses nulas:
1. Não há efeito significativo entre os sujeitos, ou seja, nenhuma diferença significativa entre
as médias dos grupos em qualquer um dos fatores
2. Não há efeito de interação significativa, ou seja, nenhuma diferença significativa de grupo
entre as condições

Pressupostos
Como todos os outros testes paramétricos, a ANOVA de fator misto faz uma série de suposições que
devem ser abordadas no projeto de pesquisa ou podem ser testadas.
• As variáveis independentes (fatores) devem ter pelo menos dois grupos independentes
categóricos (níveis)
• A variável dependente deve ser contínua e aproximadamente normalmente distribuída
para todas as combinações de fatores
• Deve haver homogeneidade de variância para cada uma das combinações de fatores
• Não deve haver outliers significativos
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Executando ANOVA bidirecional independente
Abra 2-way independent ANOVA.csv no JASP. Este é composto por 3 colunas de dados, Fator 1 gênero com 2 níveis (masculino e feminino), Fator 2 - suplemento com 3 níveis (controle, carboidrato
CHO e proteína) e a variável dependente (poder de salto explosive). Na estatística descritiva, verifique
o dados para outliers significativos. Vá para ANOVA > ANOVA, adicione o Poder de salto (Jump power)
à variável dependente (Dependent Variable), gênero e suplemento aos fatores fixos (Fixed Factors).

Assinale as estatísticas Descritivas e as Estimativas do tamanho do efeito (ω2).
Nos Gráficos descritivos (Descriptives Plots), adicione suplemento ao Eixo horizontal (Horizontal Axis)
e gênero às linhas separadas (Separate Lines). Em opções adicionais:
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Entendendo a saída
A saída deve ser composta por 2 tabelas e um gráfico.

A tabela ANOVA mostra que existem efeitos principais significativos para ambos Gênero e Suplemento
(p = 0,003 e p < 0,001, respectivamente) com tamanhos de efeito médio e grande, respectivamente.
Isso sugere que há uma diferença significativa no poder de salto entre os gêneros,
independentemente do suplemento, e diferenças significativas entre os suplementos,
independentemente do gênero.
Há também uma interação significativa entre Gênero e Suplemento (p < 0,001), que tem um tamanho
de efeito médio a grande (0,138). Isso sugere que as diferenças no poder de salto entre os gêneros
são afetadas de alguma forma pelo tipo de suplemento utilizado.
As estatísticas descritivas e o gráfico sugerem que as principais diferenças são entre os gêneros ao
usar um suplemento protéico.
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Testando pressupostos
Em Verificações de Suposição (Assumption Checks), marque o testes de homogeneidade
(Homogeneity tests) e o gráfico de resíduos Q-Q (Q-Q plot of residuals).

O teste de Levene não mostra nenhuma diferença significativa na variância dentro dos grupos de
variáveis dependentes, portanto, a homogeneidade da variância não foi violada.

O gráfico Q-Q mostra que os dados parecem ser normalmente distribuídos e lineares. Agora podemos
aceitar o resultado da ANOVA, uma vez que nenhuma dessas suposições foi violada.
No entanto, se a ANOVA não relatar nenhuma diferença significativa, você não poderá prosseguir
com a análise.

Efeitos principais simples
Vá para as opções de análise (analysis options) e Efeitos Principais Simples (Simple Main Effects). Aqui,
adicione Gênero ao Fator de Efeito Simples (Simple effect factor) e Suplemento ao Fator Moderador
1 (Moderator Factor 1). Os efeitos principais simples são comparações de pares efetivamente
limitadas.
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Esta tabela mostra que não há diferenças de gênero na potência de salto entre os grupos controle ou
CHO (p = 0,116 e p = 0,058 respectivamente). No entanto, há uma diferença significativa (p < 0,001)
no poder de salto entre os gêneros no grupo de suplemento de proteína.

Teste de contraste
Existem duas maneiras de testar a diferença entre (combinações de) células: testes post hoc e análise
de contraste. O JASP tem uma gama de testes de contraste diferentes disponíveis, incluindo contrastes
personalizados. Por exemplo, podemos comparar os três suplementos diferentes. Abra o Menu
contrastes (Contrasts menu) e, ao lado de Suplemento, clique no menu suspenso e selecione
personalizado (Custom). Isso adicionará outra série de opções a esta janela.
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Nesta janela podem ser adicionados contrastes, neste caso, existem três contrastes que podem ser
definidos:

Isso resultará na seguinte tabela:

CHO vs Protein
CHO vs Control
Control vs Protein

Comparando esta tabela com a análise post hoc abaixo, as estimativas das diferenças nas médias
marginais são as mesmas, assim como seus erros padrão e estatísticas t. No entanto, os valores p e os
intervalos de confiança variam: os valores de p corrigidos são normalmente mais altos e os intervalos
de confiança mais amplos para a análise post hoc.
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Teste pos-hoc
Se a ANOVA for significativa, o teste post hoc pode agora ser realizado. Em Testes Post Hoc (Post Hoc
Tests), adicione Suplemento e Gênero*Suplemento à caixa de análise à direita, marque Tamanho do
efeito (Effect size) e, neste caso, use Tukey para a correção post hoc. Também para facilitar a
visualização, assinale as comparações significativas.
O teste post hoc não é feito para gênero, pois há apenas 2 níveis.

O teste post hoc não mostra nenhuma diferença significativa entre o grupo de controle e CHO, grupo
suplemento, independentemente do gênero, mas diferenças significativas entre o Controle e a
Proteína (p < 0,001) e entre o CHO e a proteína (p < 0,001).
As comparações post hoc para as interações decompõem ainda mais os resultados.

Relatando os resultados
Uma ANOVA bidirecional foi usada para examinar o efeito do gênero e do tipo de suplemento na
potência de salto. Houve efeitos principais significativos para ambos os gêneros (F(1,42) = 9,59, p =
0,003, ω2 = 0,058) e Suplemento (F(2,42) = 30,07, p < 0,001, ω2 = 0,477). Houve uma interação
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estatisticamente significativa entre os efeitos do gênero e uso do suplemento na potência de salto
(F(2,42) = 11,1, p < 0,001, ω2 = 0,138).
A correção post hoc de Tukey mostrou que o poder de explosão da perna foi significativamente maior
no grupo de proteína em comparação com os grupos controle ou carboidrato CHO (t = -1,919, p <
0,001 e t = -1,782, p < 0,001 respectivamente).
Os efeitos principais simples mostraram que o poder de salto foi significativamente maior em homens
com suplemento de proteína em comparação às mulheres (F(1) = 28,06, p < 0,001).
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ANOVA BIDIRECIONAL COM MEDIDAS REPETIDAS
ANOVA bidirecional com medidas repetidas é usada quando há dois fatores no experimento, por
exemplo, tratamentos diferentes e condições diferentes. "Medidas repetidas" significa que o mesmo
indivíduo recebeu mais de um tratamento e/ou mais de uma condição.

Variável
independente
(Fator 2)

Variável independente (Fator 1) = tempo
Participante
1

Condição 1

2
3
1

Condição 2

2
3

Tempo 1

Tempo 2

Tempo 3

Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente

Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente

Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente
Variável
dependente

Os fatores são divididos em níveis, portanto, neste caso, o Fator 1 tem 3 níveis repetidos e o Fator 2
tem 2 níveis repetidos.
Um “efeito principal” é o efeito de uma das variáveis independentes na variável dependente,
ignorando os efeitos de quaisquer outras variáveis independentes. Existem 2 efeitos principais
testados, sendo que ambos são "entre sujeitos": neste caso, comparando as diferenças entre o fator
1 (ou seja, condição) e as diferenças entre o fator 2 (ou seja, grupos). A interação é onde um fator
influencia o outro fator.
A ANOVA bidirecional com medidas repetidas é um teste omnibus que é usado para testar as seguintes
hipóteses nulas de efeito principal:
H01: os escores da variável dependente são iguais para cada nível do fator 1 (ignorando o fator 2).
H02: os escores da variável dependente são iguais para cada nível do fator 2 (ignorando o fator 1).
A hipótese nula para a interação entre os dois fatores é:
H03: os dois fatores são independentes ou não existe efeito de interação.

Suposições
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Como todos os outros testes paramétricos, a ANOVA bidirecional com medidas repetidas tem uma
série de suposições que devem ser abordadas no projeto de pesquisa ou podem ser testadas.


•


As variáveis independentes (fatores) devem ter pelo menos dois grupos categóricos
relacionados (níveis)
A variável dependente deve ser contínua e ter distribução aproximadamente normal para
todas as combinações de fatores
Esfericidade, ou seja, as variâncias das diferenças entre todas as combinações de grupos
relacionados devem ser iguais
Não deve haver outliers significativos

Executando ANOVA bidirecional com medidas repetidas
Abra 2-way repeated ANOVA.csv no JASP. Ele é composto por 4 colunas de dados (pontuações de
flexibilidade para "sentar e alcançar" para dois fatores, Fator 1 com 2 níveis (alongamento e sem
alongamento) e Fator 2 com 2 níveis (aquecimento e sem aquecimento). Nas estatísticas descritivas
verifique se há valores discrepantes nos dados. Vá para ANOVA > ANOVA de medidas repetidas
(Repeated Measures ANOVA). Em primeiro lugar, cada fator e seus níveis devem ser definidos, para o
Fator 1 de RM - defina-o como alongamento e seus níveis como alongamento e sem alongamento. Em
seguida, defina o fator 2 de RM como aquecimento e seus níveis e não aquecimento. Em seguida,
adicione a coluna de dados apropriada às células de medidas repetidas atribuídas.

Além disso, marque Estatísticas descritivas (Descriptive Statistics) e Estimativas do tamanho do efeito
(Estimates of effect size) - ω2.
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Em Gráficos descritivos (Descriptive plots), adicione o fator de alongamento ao eixo horizontal
(horizontal axis) e o fator de aquecimento em separar as linhas (separate lines). Marque a opção de
exibição de barras de erro (display error bars).

Entendendo a saída
A saída deve ser composta por 3 tabelas e um gráfico. A tabela de Efeitos entre sujeitos (BetweenSubjects Effects) pode ser ignorada nessa análise.

A tabela de efeitos ANOVA dentro dos sujeitos mostra que há efeitos principais significativos para
alongamento (p < 0,001) e aquecimento (p < 0,001) na distância alcançada para sentar e alcançar.
Ambos estão associados a grandes tamanhos de efeito. Também há uma interação significativa entre
alongamento e aquecimento (p < 0,001), o que sugere que os efeitos de realizar um alongamento na
distância alcançada para sentar e alcançar são diferentes dependendo se um aquecimento foi
realizado ou não. Essas descobertas podem ser vistas tanto nos dados descritivos quanto no gráfico.
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Testando pressupostos
Nesse caso, não há verificações de suposições. A esfericidade só pode ser testada quando há pelo
menos três níveis e a homogeneidade requer pelo menos dois conjuntos de dados não relacionados.
Se um fator tiver mais de 2 níveis, o teste de esfericidade de Mauchly também deve ser executado e
o valor F corrigido apropriado usado se necessário (consulte ANOVA de medidas repetidas para obter
detalhes).
No entanto, se a ANOVA não relatar nenhuma diferença significativa, você não poderá prosseguir
com a análise.

Efeitos principais simples
Agora vá para as opções de análise e Efeitos Principais Simples (Simple Main Effects). Aqui, adicione
Aquecimento ao Fator de efeito simples (Simple effect factor) e Esticar ao Fator de Moderador 1
(Moderator Factor 1). Os efeitos principais simples são efetivamente comparações de pares.
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Esta tabela mostra que ao moderar para aquecimento, há uma diferença significativa (p < 0,001) no
desempenho de sentar e alcançar quando um alongamento também foi realizado, mas não sem
alongamento (p = 0,072).

Agora podemos moderar o alongamento alterando os efeitos principais simples para usar o
alongamento como o fator de efeito simples e o aquecimento como o fator moderador. Também
podemos modificar os descritivos com aquecimento no eixo horizontal e aquecimento como linhas
separadas.
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Neste caso, ao controlar o alongamento, houve diferenças significativas entre o aquecimento e o não
aquecimento.

Ambos os efeitos principais simples podem ser visualizados em seus gráficos descritivos.

Teste pos-hoc
Se a ANOVA for significativa, o teste post hoc pode agora ser realizado. Em Testes Post Hoc adicione
alongamento, aquecimento e a interação Alongamento * Aquecimento à caixa de análise à direita,
marque Tamanho do efeito (Effect size) e, neste caso, use Holm para a correção post hoc. Assinale
Apontar comparações significativas (Flag significant comparisons).
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O teste post hoc para os efeitos principais confirma que existem diferenças significativas na distância
entre sentar e alcançar ao comparar os dois níveis de cada fator. Isso é posteriormente decomposto
nas comparações post hoc para a interação.
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Relatando os resultados
Uma ANOVA bidirecional usada para examinar o efeito do alongamento e do tipo de aquecimento no
desempenho de sentar e ensinar. Houve efeitos principais significativos para alongamento (F(1,11) =
123,4, p < 0,001, ω2 = 0,647) e aquecimento (F(1,11) = 68,69, p < 0,001, ω2 = 0,404). Houve uma
interação estatisticamente significativa entre os efeitos do alongamento e aquecimento no
desempenho de sentar e alcançar (F(1,11) = 29,64, p < 0,001, ω2 = 0,215).
Os efeitos principais simples mostraram que o desempenho de sentar e alcançar foi significativamente
maior quando o alongamento e o aquecimento foram realizados (F(1) = 112,6, p < 0,001).
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ANOVA DE FATOR MISTO
ANOVA de fator misto (outra ANOVA bidirecional) é uma combinação de ANOVA de medidas
independentes e repetidas envolvendo mais de uma variável independente (conhecida como fatores).
Variável independente
(Fator 2)
Grupo 1
Grupo 2

Variável independente (Fator 1) = tempo ou condição
Tempo/condição 1
Tempo/condição 2
Tempo/condição 3
Variável dependente
Variável dependente
Variável dependente
Variável dependente
Variável dependente
Variável dependente

Os fatores são divididos em níveis, portanto, neste caso, o Fator 1 tem 3 níveis e o Fator 2 tem 2 níveis.
Isso resulta em 6 combinações possíveis.
Um “efeito principal” é o efeito de uma das variáveis independentes na variável dependente,
ignorando os efeitos de quaisquer outras variáveis independentes. Existem 2 efeitos principais
testados: neste caso, comparar dados através do fator 1 (ou seja, tempo) é conhecido como o fator
"intra-sujeitos", enquanto a comparação das diferenças entre o fator 2 (ou seja, grupos) é conhecido
como o fator "entre-sujeitos". A interação é onde um fator influencia o outro fator.
O efeito principal do tempo ou condição testa o seguinte, ou seja, independentemente de qual grupo
os dados estão:
Variável independente
(Fator 2)
Grupo 1
Grupo 2

Variável independente (Fator 1) = tempo ou condição
Tempo/Condição 1
Tempo/Condição 2
Tempo/Condição 3
Todos os dados

Todos os dados

Todos os dados

*

*
*

O efeito principal do tempo ou condição testa o seguinte, ou seja, independentemente da condição
em que os dados estão:
Variável independente
(Fator 2)
Grupo 1
Grupo 2

Variável independente (Fator 1) = tempo ou condição
Tempo/Condição 1
Tempo/Condição 2
Tempo/Condição 3
Todos os dados
Todos os dados

Os efeitos principais simples são efetivamente comparações de pares:

Variável independente
(Fator 2)
Grupo 1
Grupo 2

Variável independente (Fator 1) = tempo ou condição
Tempo/Condição 1
Tempo/Condição 2
Tempo/Condição 3
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados

*

*

*
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Uma ANOVA de fator misto é outro teste omnibus que é usado para testar 3 hipóteses nulas:
1. H01: Não há efeito significativo intra-sujeito, ou seja, nenhuma diferença significativa entre
as médias das diferenças entre todas as condições/tempos.
2. H02: Não há efeito significativo entre os sujeitos, ou seja, nenhuma diferença significativa
entre as médias dos grupos.
3. H03: Não há efeito de interação significativo, ou seja, nenhuma diferença significativa de
grupo entre as condições/tempo.

Pressupostos
Como todos os outros testes paramétricos, a ANOVA de fator misto faz uma série de suposições que
devem ser abordadas no projeto de pesquisa ou podem ser testadas.






O fator "intra-sujeitos" deve conter pelo menos dois grupos categóricos (níveis) relacionados
(medidas repetidas)
O fator “entre-sujeitos” deve ter pelo menos dois grupos independentes categóricos (níveis).
A variável dependente deve ser contínua e ter distribuição aproximadamente normalmente
para todas as combinações de fatores
Deve haver homogeneidade de variância para cada um dos grupos e, se houver mais de 2
níveis, esfericidade entre os grupos relacionados
Não deve haver outliers significativos

Executando a ANOVA de fator misto
Abra 2-way Mixed ANOVA.csv no JASP. Ele contém 4 colunas de dados relacionados ao tipo de pegada
de levantamento de peso e velocidade do levantamento em 3 cargas diferentes (% 1RM). A coluna 1
contém o tipo de aperto, as colunas 2-4 contêm os 3 compassos repetidos (30, 50 e 70%). Verifique
se há outliers significativos usando boxplots e vá para ANOVA > ANOVA de medidas repetidas
(Repeated measures ANOVA).
Defina o Fator de Medidas Repetidas (Repeated Measures Factor), %1RM, e adicione 3 níveis (30, 50
e 70%). Adicione a variável apropriada às células de medidas repetidas (Repeated measures Cells) e
adicione Pegada (Grip) aos Fatores Entre-Sujeitos.
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Além disso, marque as Estatísticas descritivas (Descriptive Statistics) e as estimativas do tamanho do
efeito (Estimates of effect size) (ω2).

Em Gráficos descritivos (Descriptive plots), mova %1RM para o eixo horizontal (horizontal axis) e
Pegada (Grip) para linhas separadas (separate lines). Agora é possível adicionar um título para o eixo
vertical (vertical axis).
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Entendendo a saída

A saída deve inicialmente ser composta por 3 tabelas e 1 gráfico.
Para o efeito principal para %1RM, a tabela de efeitos intra-sujeitos relata uma grande estatística F
que é altamente significativa (p < 0,001) e tem um tamanho de efeito grande (0,744). Portanto,
independentemente do tipo de pegada, há uma diferença significativa entre as três cargas de % 1RM.
No entanto, o JASP relatou sob a tabela que a suposição de esfericidade foi violada. Isso será tratado
na próxima seção.

Finalmente, há uma interação significativa entre %1RM e aderência (p < 0,001), que também tem um
grande tamanho de efeito (0,499). Isso sugere que as diferenças entre as cargas de % 1RM são
afetadas de alguma forma pelo tipo de pegada usada.
Para o efeito principal para pegada, a tabela entre-sujeitos mostra uma diferença significativa entre
pegada (p < 0,001), independentemente de% 1RM.
A partir dos dados descritivos e do gráfico, parece que há uma diferença maior entre as duas pegadas
na carga de alta RM de 70%.
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Testando pressupostos
Em Verificações de pressupostos (Assumptions Checks), marque os testes de Esfericidade (Sphericity
tests), Correções de esfericidade (Sphericity corrections) e testes de homogeneidade (Homogeneity
tests).

O teste de esfericidade de Mauchly é significativo, de modo que a suposição foi violada, portanto, a
correção Greenhouse-Geisser deve ser usada, uma vez que épsilon é < 0,75.

Volte para as Verificações de pressupostos (Assumption Checks) e nas Correções de esfericidade
(Sphericity corrections) deixe apenas Greenhouse-Geisser marcado. Isso resultará em uma tabela
atualizada de efeitos entre-sujeitos:
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O teste de Levene mostra que não há diferença na variância na variável dependente entre os dois
tipos de pegada.
No entanto, se a ANOVA não relatar nenhuma diferença significativa, você não pode ir mais longe
na análise.

Teste post hoc
Se a ANOVA for significativa, o teste post hoc pode agora ser realizado. Em Testes Post Hoc (Post Hoc
Tests) adicione %1RM à caixa de análise à direita, marque Tamanho de efeito (Effect size) e, neste
caso, use Holm para a correção post hoc. Apenas as correções de Bonferroni ou Holm estão disponíveis
para medidas repetidas.
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Os testes post hoc mostram que independentemente do tipo de pegada, cada carga é
significativamente diferente de cada uma das outras cargas e, como visto no gráfico, a velocidade de
elevação diminui significativamente à medida que a carga aumenta.

Por fim, em Efeitos principais (Simple main effects) adicione Pegada (Grip) ao Fator de efeito simples
(Simple effect factor) e %1RM ao fator Moderador 1 (Moderator factor 1).
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Esses resultados mostram que há uma diferença significativa na velocidade de levantamento entre as
duas pegadas em 30% 1RM e também nas cargas maiores de 70% 1RM (p = 0,035 e p < 0,001
respectivamente).

Reportando os resultados
Usando a correção Greenhouse-Geisser, houve um efeito principal significativo de carga (F = (1,48;
26,64) = 115,45, p < 0,001). O teste post hoc corrigido de Bonferroni mostrou que houve um declínio
sequencial significativo na velocidade de elevação de 30-50% 1RM (p = 0,035) e 50-70% 1RM (p <
0,001).
Houve um efeito principal significativo para o tipo de pegada (F(1,18) = 20,925, p < 0,001) mostrando
uma velocidade de levantamento geral mais alta usando a pegada tradicional em vez da reversa.
Usando a correção Greenhouse-Geisser, houve uma interação significativa de %1RM x Pegada (F (1,48,
26,64) = 12,00, p < 0,001), mostrando que o tipo de pegada afetou a velocidade de levantamento
sobre as cargas de% 1RM.
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TESTE QUI-QUADRADO DE ASSOCIAÇÃO
O teste qui-quadrado (χ2) para independência (também conhecido como teste χ2 de Pearson ou teste
χ2 de associação) pode ser usado para determinar se existe uma relação entre duas ou mais variáveis
categóricas. O teste produz uma tabela de contingência, ou tabulação cruzada, que exibe o
agrupamento cruzado das variáveis categóricas.
O teste χ2 verifica a hipótese nula de que não há associação entre duas variáveis categóricas. Ele
compara as frequências observadas dos dados com frequências que seriam esperadas se não
houvesse associação entre as duas variáveis.
A análise requer duas premissas a serem atendidas:
1. As duas variáveis devem ser categóricas (nominais ou ordinais)
2. Cada variável deve compreender dois ou mais grupos categóricos independentes
A maioria dos testes estatísticos ajusta um modelo aos dados observados com uma hipótese nula de
que não há diferença entre os dados observados e modelados (esperados). O erro ou desvio do
modelo é calculado como:
Desvio = ∑ (observado −modelo) 𝟐
A maioria dos modelos paramétricos é baseada em médias populacionais e desvios-padrão. O modelo
χ2, no entanto, é baseado em frequências esperadas.
Como são calculadas as frequências esperadas? Por exemplo, categorizamos 100 pessoas em homens,
mulheres, baixos e altos. Se houvesse uma distribuição igual entre as 4 categorias, frequência
esperada = 100/4 ou 25%, mas os dados reais observados não têm uma distribuição de frequência
igual.

Mulheres

Total
por
Linha

57

24

81

Baixo

14

5

19

Total por
Coluna

71

29

Homens

Mulheres

Total
por
Linha

Alto

25

25

50

Alto

Baixo

25

25

50

Total por
Coluna

50

50

Distribuição
Igual

Distribuição Homens
Observada

O modelo baseado em valores esperados pode ser calculado por:
Modelo (esperado) = (total por linha 𝑥 total por coluna) /100
Modelo – homem alto = (81 x 71) /100 = 57,5
Modelo – mulher alta = (81 x 29) /100 = 23,5
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Modelo – homem baixo = (19 x 71) /100 = 13,5
Modelo – mulher baixa = (19 x 29) /100 = 5,5
Esses valores podem então ser adicionados à tabela de contingência:

Homens (H)

Mulheres (M)

Total por
Linha

57

24

81

Esperado

57,5

23,5

Baixo (B)

14

5

Esperado

13,5

5,5

71

29

Alto (A)

Total por Coluna

A estatística χ2 é derivada de ∑

19

(𝐨𝐛𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐝𝐨 −𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨)𝟐
𝐞𝐬𝐩𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨

Validade
Os testes χ2 só são válidos quando você tem um tamanho de amostra razoável, ou seja, menos de
20% das células têm uma contagem esperada menor que 5 e nenhuma tem uma contagem esperada
menor que 1.

Executando a análise
O conjunto de dados sobreviventes do Titanic (Titanic survival) é um conjunto de dados clássico
usado para machine learning e contém dados sobre 1309 passageiros e tripulantes que estavam a
bordo do Titanic quando ele afundou em 1912. Podemos usar isso para analisar associações entre
sobrevivência e outros fatores. A variável dependente é ‘Sobrevivência’ e os possíveis valores
independentes são todas as outras variáveis.
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Por convenção, a variável independente é geralmente colocada nas colunas da tabela de contingência
e a variável dependente é colocada nas linhas.
Abra o arquivo Titanic survival chi square.csv no JASP, adicione sobreviventes (survived) no campo
Linhas (Rows) como a variável dependente e gênero no campo Colunas (Columns) como a variável
independente.

Em Estatísticas (Statistics), marque todas as seguintes opções:
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Em Células (Cells), marque todas as seguintes opções:

Entendendo a saída
Primeiro, olhe para a saída da tabela de contingência.
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Lembre-se de que os testes χ2 só são válidos quando você tem um tamanho de amostra razoável,
ou seja, menos de 20% das células têm uma contagem esperada menor que 5 e nenhuma tem uma
contagem esperada menor que 1.
Nesta tabela, observando o % dentro das linhas, pode-se ver que mais homens morreram no Titanic
em comparação com mulheres e mais mulheres sobreviveram em comparação com homens. Mas
existe uma associação significativa entre gênero e sobrevivência?
Os resultados estatísticos são mostrados abaixo:

O teste χ2 (χ2(1) = 365,9, p < 0,001) sugere que existe uma associação significativa entre gênero e
sobrevivência.
A correção de continuidade χ2 pode ser usada para evitar a superestimação da significância estatística
para pequenos conjuntos de dados. Isso é usado principalmente quando pelo menos uma célula da
tabela tem uma contagem esperada menor que 5.
Como uma nota de cautela, essa correção pode corrigir excessivamente e prover um resultado
excessivamente conservador que falha em rejeitar a hipótese nula quando deveria (um erro do tipo
II).
A razão de verossimilhança é uma alternativa ao qui-quadrado de Pearson. É baseado na teoria da
máxima verossimilhança. Para grandes amostras, é idêntico ao χ2 Pearson. É recomendado em
particular para tamanhos de amostra pequenos, ou seja, < 30.
Medidas nominais, Phi (apenas tabelas de contingência 2x2) e V de Cramer (mais popular) são ambos
testes da força da associação (ou seja, tamanhos de efeito). Ambos os valores estão no intervalo de 0
(sem associação) a 1 (associação completa). Pode-se observar que a força de associação entre as
variáveis tem um grande tamanho de efeito.

O Coeficiente de contingência é um valor de Phi ajustado e só é sugerido para grandes tabelas de
contingência, como tabelas 5 x 5 ou maiores.
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Tamanho de Efeito3
Phi e V de Cramer (apenas 2x2)
V de Cramer
V de Cramer
V de Cramer
V de Cramer

DP
1
2
3
4
5

Pequeno
0,1
0,07
0,06
0,05
0,04

Moderado
0,3
0,21
0,17
0,15
0,13

Largo
0,5
0,35
0,29
0,25
0,22

O JASP também fornece a razão de chances (OR) que é usada para comparar as chances relativas de
ocorrência do desfecho de interesse (sobrevivência), dada a exposição à variável de interesse (neste
caso, gênero).

Por alguma razão, o JASP calcula OR como um log natural. Para converter isso de um valor de log,
calcule o valor antilog natural (usando a calculadora da Microsoft, insira o número e clique em Inv
seguido de ex), neste caso, é 11,3. Isso sugere que os passageiros do gênero masculino tiveram 11,3
vezes mais chance de morrer do que as do gênero feminino.

Como isso é calculado? Use as contagens da tabela de contingência a seguir:
Chances [homens] = Mortos/Sobreviventes = 682/162 = 4,209
Chances [mulheres] = Mortos/Sobreviventes = 127/339 = 0,374
OR = Chances [homens]/Chances [mulheres] = 11,3

3

Kim HY. Statistical notes for clinical researchers: Chi-squared test and Fisher's exact test. Restor. Dent. Endod.
2017; 42(2):152-155.
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Indo um passo além
Também podemos decompor ainda mais a tabela de contingência como uma forma de teste post hoc,
convertendo as contagens e as contagens esperadas em cada célula em um resíduo padronizado. Isso
pode nos dizer se as contagens observadas e as contagens esperadas são significativamente diferentes
em cada célula.
O resíduo padronizado para uma célula em uma tabela é uma versão do escore z padrão, calculado
como:
z=
observado — esperado
√esperado
No caso especial em que DP = 1, o cálculo do resíduo padronizado incorpora um fator de correção:
z=

|observado — esperado| — 0.5
√esperado

O valor resultante de z recebe um sinal positivo se observado > esperado e um sinal negativo se
observado < esperado. Os significados do escore z são mostrados abaixo.
Escore z
< -1,96 or > 1,96
< -2,58 or > 2,58
< -3,29 or > 3,29

Valor de p
< 0,05
< 0,01
< 00,001

Não entre
mulheres
z = - 9,5
Sim entre
mulheres
z = 12,0

Não entre
homens
z = 7,0
Sim entre
homens
z = - 8,9
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Quando os escores z são calculados para cada célula na tabela de contingência, podemos ver que
significativamente menos mulheres morreram do que o esperado e significativamente mais homens
morreram do que o esperado p < 0,001.
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METANÁLISE NO JASP

Background
Uma metanálise é uma análise estatística que integra resultados de vários estudos, fornecendo um
único valor numérico do efeito geral do tratamento para aquele grupo de estudos. A diferença entre
a análise de dados estatísticos e uma metanálise é mostrada abaixo. Efetivamente, cada estudo se
torna um “participante” da metanálise.

Análise estatística
Participante 1
Dados individuais
Participante 2
Dados individuais
Participante 3
Dados individuais
Participante 4
Dados individuais
Participante 5
Dados individuais
Dados gerais do grupo & estatística

Meta-análise
Estudo 1
Dados do estudo
Estudo 2
Dados do estudo
Estudo 3
Dados do estudo
Estudo 4
Dados do estudo
Estudo 5
Dados do estudo
Dados gerais do grupo de estudo &
estatística

Tamanho do efeito e cálculos
Para realizar uma metanálise no JASP, o tamanho do efeito geral (TE) e o erro-padrão (EP) do estudo
precisam ser fornecidos. Um EP é uma estimativa adimensional (sem unidades) que indica a direção e
a magnitude do efeito/resultado. O erro-padrão mede a dispersão de diferentes médias amostrais
retiradas da mesma população e pode ser estimado a partir de um único desvio-padrão amostral.
Alguns estudos fornecem essas informações, embora muitos não o façam. No entanto, eles fornecerão
resultados como:






Tendências centrais e dispersão
Estatísticas T ou F
Valores de p
Coeficientes de correlação
Qui-quadrado

Todos estes podem ser convertidos para um TE e o EP também determinado usando "Calculadora de
tamanho de efeito de metanálise" de David Wilsons.
https://campbellcollaboration.org/escalc/html/EffectSizeCalculator-Home.php
Por exemplo, um estudo comparando um tratamento a um grupo de controle pode fornecer a média
variável, DP e n de cada grupo. A partir deste TE, uma diferença média padronizada (d) e variância do
erro estimado (v) pode ser calculada:

145 | P á g i n a
JASP 0.14 - Dr Mark Goss-Sampson

Os intervalos de confiança de 95% (IC) podem ser usados para calcular o TE usando a seguinte
equação:
TE = (limite superior do IC – limite inferior do IC) / 3,92. NB: 3,92 = 2 x DP =95%
TE = (1,7487 - (- 0,0791) / 3,92
TE = 0,466
Uma maneira mais rápida é encontrar a raiz quadrada da variância do erro estimado (v):
TE = √0,2174 = 0,466
Portanto, para este estudo o TE geral = 0,835 e TE = 0,466.
Esses dados podem ser colocados no Excel e, em seguida, usados para realizar uma metanálise no
JASP. O TE geral derivado da metanálise é calculado combinando os tamanhos de efeito dos estudos
incluídos.
Para interpretar o resultado da metanálise, é necessário compreender os seguintes conceitos:
heterogeneidade, modelo, tamanho do efeito e gráfico de floresta.

Heterogenidade
A heterogeneidade descreve qualquer variabilidade que possa existir entre os diferentes estudos. É o
oposto de homogeneidade, o que significa que a população/dados/resultados são os mesmos. Existem
3 tipos:




Clínica: Diferenças nos participantes, intervenções ou resultados
Metodológica: Diferenças no desenho do estudo, risco de viés
Estatística: Variação nos efeitos ou resultados da intervenção

Se não houver variabilidade, os dados podem ser descritos como homogêneos. A metanálise está
preocupada com a heterogeneidade estatística. Heterogeneidade estatística é usada para descrever
a variabilidade entre dados/estudos e ocorre quando as estimativas do efeito do tratamento de um
conjunto de dados/estudos variam entre si. Estudos com falhas metodológicas e pequenos estudos
podem superestimar os efeitos do tratamento e podem contribuir para a heterogeneidade estatística.
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Low
heterogeneity

High
heterogeneity

O diagrama acima4 mostra exemplos de gráficos de floresta exibindo baixa e alta heterogeneidade. Na
condição baixa, todos os estudos são geralmente alinhados à direita do eixo vertical e todos os
intervalos de confiança são sobrepostos. Na condição alta, os estudos são distribuídos em ambos os
lados da linha de decisão vertical e há pouca sobreposição dos intervalos de confiança. Além da
observação visual do nível de heterogeneidade, a metanálise fornece métodos estatísticos
quantitativos para medir a heterogeneidade.

Testes de heterogeneidade
Q

Teste Cochran Q - os valores são dados para 2 testes descritos abaixo (esses testes têm baixo
poder estatístico quando apenas alguns estudos são incluídos na metanálise):
‘O teste Omnibus dos Coeficientes do Modelo testa a hipótese nula de que todos os TE são
zero.
‘O teste de heterogeneidade residual testa a hipótese nula de que todos os tamanhos de
efeito nos estudos são todos iguais (homogeneidade de tamanhos de efeito).

τ2

O Tau-quadrado é uma estimativa da quantidade total de heterogeneidade. Isso é
interpretado como diferenças sistemáticas não explicadas entre os efeitos observados dos
estudos separados. Não é afetado pelo número de estudos, mas muitas vezes é difícil
interpretar o quão relevante é o valor do ponto de vista prático.

I2

Mede a extensão da heterogeneidade não causada por erro de amostragem. Se houver alta
heterogeneidade, é possível fazer uma análise de subgrupo. Se o valor for muito baixo, não
há sentido em fazer outras análises de subgrupo. I2 não é sensível a mudanças no número de
estudos e, portanto, é amplamente utilizado em pesquisas médicas e psicológicas,
especialmente porque existe uma “regra prática” para interpretá-lo. Um guia aproximado
para interpretações foi sugerido como segue5:

4
5



0% to 40%: pode não ser importante



30% to 60%: pode representar heterogeneidade moderada



50% to 90%: pode representar heterogeneidade substancial

https://s4be.cochrane.org/blog/2018/11/29/what-is-heterogeneity/
Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions
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H2

75% to 100%: heterogeneidade considerável

A variância entre os estudos é determinada ao igualar a estatística Q ao seu valor esperado.
H2 tem um valor de 1 no caso de homogeneidade e a heterogeneidade é assumida como
estando presente quando H2 > 1.

Modelos de metanálise
Existem dois modelos comumente usados em metanálise e cada um faz suposições diferentes em
relação às diferenças observadas entre os estudos.
Modelo de efeitos fixos: assume que todos os estudos compartilham um verdadeiro TE comum, ou
seja, os dados são homogêneos. Todos os fatores que poderiam influenciar o TE são os mesmos em
todas as amostras do estudo e, assim, há muito pouca heterogeneidade. As diferenças entre os
estudos são consideradas devido ao acaso e, desse modo, não são incorporadas ao modelo. Portanto,
cada estudo incluído na metanálise está estimando o mesmo efeito do tratamento na população, o
que, em teoria, representa o verdadeiro efeito do tratamento na população. Cada estudo é avaliado
onde mais peso é dado aos estudos com grandes tamanhos de amostras, ou seja, mais informações.
Este modelo responde à seguinte pergunta "Qual é a melhor estimativa do tamanho do efeito da
população?"
Modelo de efeitos aleatórios: pressupõe uma distribuição do efeito do tratamento para algumas
populações. Ou seja, que os diferentes estudos estão estimando efeitos de intervenção diferentes,
embora relacionados. Portanto, a heterogeneidade não pode ser explicada porque é devido ao acaso.
Este modelo atribui uma ponderação mais equilibrada entre os estudos.
Este modelo responde à pergunta “Qual é o efeito médio do tratamento?”
Logo, é importante verificar se há heterogeneidade significativa
para selecionar o modelo correto para a metanálise.

Seleção do modelo de efeitos aleatórios
O JASP fornece 8 estimadores de efeitos aleatórios para estimar os 4 índices de heterogeneidade
(consulte os testes de heterogeneidade acima). Todos usam uma abordagem ligeiramente diferente,
resultando em diferentes estimativas de TE e ICs agrupados. Até o momento, o estimador mais usado
em pesquisas médicas é o estimador DerSimonian-Laird. No entanto, estudos recentes têm mostrado
melhores estimativas da variância entre os estudos usando os métodos de Máxima Verossimilhança,
Bayes empírica e Sidak-Jonkman.

Gráfico de Floresta
Este gráfico fornece um resumo visual dos resultados da metanálise. Representa graficamente o TE e
o IC de 95% para cada estudo e uma estimativa do TE geral e o IC de 95% para todos os estudos
incluídos. Como mencionado anteriormente, ele pode ser usado para avaliar visualmente o nível de
heterogeneidade.
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Como regra geral, se todos os ICs do estudo individual cobrirem o TE combinado final e seu IC de 95%
(diamante), então há baixa heterogeneidade (ou alta homogeneidade). Neste caso, 6 estudos não se
cruzam com o diamante.

Gráfico de funil
Parecendo um funil invertido, este é um gráfico de dispersão das estimativas do efeito da intervenção
de estudos individuais em relação ao tamanho ou precisão de cada estudo. O efeito da intervenção
deve aumentar à medida que o tamanho do estudo aumenta. Os estudos com baixa potência se
agruparão na parte inferior, enquanto os estudos com maior potência estarão próximos ao topo.
Idealmente, os pontos de dados devem ter uma distribuição simétrica. A assimetria do gráfico de funil
indica que os resultados da metanálise podem ser tendenciosos. Os motivos potenciais para viés
incluem:





Viés de publicação (tendência dos autores/editores de publicar apenas estudos com
resultados significativos)
Heterogeneidade verdadeira
Artefato (escolha errada da medida do efeito)
Irregularidades de dados (desenho metodológico, análise de dados etc)
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A assimetria do gráfico de funil pode ser analisada estatisticamente usando o teste de Classificação
(Rank test) ou teste de Eggers.

Executando uma metanálise no JASP
Se você não adicionou o módulo de Meta-análise, clique na cruz azul no canto superior direito do JASP
e marque ‘Meta-análise (Meta-Analysis)’, isso irá adicioná-lo à faixa do menu principal. Vá para ‘Metaanálise (Meta-Analysis)’ e clique em ‘Meta-análise Clássica (Classical Meta-Analysis)’.
Abra metaanalysis.csv. Este contém os tamanhos de efeito e MEE de 14 estudos para mudanças nos
escores de dor muscular de início retardado (Delayed Onset Muscle Soreness-DOMS) em grupos que
não receberam terapia versus crioterapia. Para começar, adicione TE (ES) a ‘Tamanho de Efeito’ (Effect
Size), MEE (SEM) a ‘Erro padrão de tamanho de efeito’ (Effect Size Standard Error) e Autor (Author) a
‘Rótulos de estudo’ (Study Labels). Altere o 'Método' (Method) para 'Efeitos fixos' (Fixed Effects).
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Saída Inicial
Duas tabelas devem ser produzidas:

A importância do TE é mostrado na tabela de 'Efeitos Fixos e Aleatórios':
Teste Omnibus dos Coeficientes do Modelo testa a H0 de que todos os coeficientes na segunda tabela
tem o valor igual a zero, ou seja, as intervenções não têm efeito significativo. Como pode ser visto,
isso é significativo e H0 pode ser rejeitado, portanto, a intervenção tem um efeito significativo.
O teste de heterogeneidade residual testa a H0 de que todos os tamanhos de efeito em todos os
estudos são iguais. Se isso não for significativo, um modelo de efeitos fixos deve ser usado. No entanto,
neste caso, é significativo e, portanto, um modelo de efeitos aleatórios seria mais apropriado.
A tabela de coeficientes fornece uma estimativa (teste de Wald) do tamanho do efeito geral do estudo
combinado e sua significância. Isso confirma o resultado do teste Omnibus na primeira tabela.
Agora que sabemos que um modelo de efeitos aleatórios é mais apropriado para este conjunto de
dados, volte às opções e altere o ‘Método’ (Method) para ‘Restrito ML (Restricted Maximum
Likelihood). Isso irá então adicionar outra tabela mostrando as diferentes estimativas de
homogeneidade residual:

Ambos τ2 e I2 mostram excesso de variância (heterogeneidade) entre os estudos, apoiando assim o
uso de um modelo de efeitos aleatórios.
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Mais opções
Volte para as opções de estatísticas e no ajuste do modelo, marque ‘Gráfico de Floresta’ (Forest Plot),
‘Gráfico de Funil’ (Funnel Plot)’ e ‘Teste de classificação para assimetria de gráfico de funil (Rank Test
for Funnel Plot Asymmetry):
O gráfico de floresta mostra os tamanhos de efeito ponderados (o tamanho dos quadrados reflete o
peso de cada estudo) e ICs usados para determinar o TE combinado (diamante).
Pode ser facilmente visto que os efeitos gerais da crioterapia têm um efeito positivo significativo nos
escores de dor muscular de início tardio (Delayed Onset Muscle Soreness-DOMS) (TE = 0,66).

O gráfico de funil mostra que os tamanhos dos efeitos observados parecem estar simetricamente
distribuídos em torno do eixo vertical (com base na estimativa do tamanho do efeito geral, neste caso,
0,66) e situam-se dentro do triângulo de confiança de 95%. A assimetria é freqüentemente relatada
como indicativa de viés de publicação. Este gráfico é acompanhado pelo 'Teste de Correlação de
Classificação' (Rank Correlation Test’) para a assimetria do gráfico de funil que, neste caso, não é
significativa (p = 0,912).
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PROJETO EXPERIMENTAL E DISPOSIÇÃO DE DADOS NO EXCEL PARA
IMPORTAÇÃO NO JASP
Teste t de amostras independentes
Exemplo de design:
Variável independente
Variável dependente
Variável independente
Categórica

Grupo 1
Dados

Grupo 2
Dados
Variável dependente
Contínua

Mais variáveis dependentes podem ser adicionadas se necessário.
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Teste t de amostras pareadas
Exemplo de design:
Variável independente
Participante
1
2
3
..n
Pré teste

Pré-teste
Pós-teste
Variável dependente
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Pós teste
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Correlação
Exemplo de design:
Correlação Simples

Participante
1
2
3
…n

Variável 1
Dados
Dados
Dados
Dados

Variável 2
Dados
Dados
Dados
Dados

Variável 3
Dados
Dados
Dados
Dados

Variável 4
Dados
Dados
Dados
Dados

Variável ... n
Dados
Dados
Dados
Dados

Correlações Múltiplas
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Regressão
Exemplo de design:
Regressão Simples

Participante
1
2
3
…n

Desfecho
Dados
Dados
Dados
Dados

Preditor 1
Dados
Dados
Dados
Dados

Preditor 2
Dados
Dados
Dados
Dados

Preditor 3
Dados
Dados
Dados
Dados

Preditor ... n
Dados
Dados
Dados
Dados

Regressão Múltipla
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Regressão Logística
Exemplo de design:

Participante
1
2
3
…n

Variável Dependente
(categórica)
Resultado
Dados
Dados
Dados
Dados

Fator
(categórica)
Preditor 1
Dados
Dados
Dados
Dados

Covariável
(contínua)
Preditor 2
Dados
Dados
Dados
Dados

Mais fatores e covariáveis podem ser adicionados, se necessário.
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ANOVA Unidirecional Independente
Exemplo de design:
Variável independente
Variável dependente

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo…n

Dados

Dados

Dados

Dados

Variável independente
(Categórica)

Variável independente
(Contínua)

Mais variáveis dependentes podem ser adicionadas se necessário.
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ANOVA Unidirecional de Medidas Repetidas
Exemplo de design:
Participante
1
2
3
4
..n

Nível 1
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados

Variável independente (Fator)
Nível 2
Nível 3
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados

Nível..n
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados

Fator (tempo)

Níveis
(Grupos relacionados)

Mais níveis podem ser adicionados, se necessário.
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ANOVA Bidirecional Independente
Exemplo de design:
Fator 1
Fator 2
Variável
dependente

Suplemento 1
Dose 1
Dose 2
Dose 3
Dados
Dados
Dados

Fator 1

Fator 2

Dose 1
Dados

Suplemento 2
Dose 2
Dados

Dose 3
Dados

Variável dependente

Mais fatores e variáveis dependentes podem ser adicionados, se necessário.
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ANOVA Bidirecional de Medidas Repetidas
Exemplo de design:
Fator 1
Intervenção
Fator 2
Tempo
1
2
3
..n

Nível 1
i.e intervenção 1
Nível 1
Nível 2
Nível 3
i.e tempo i.e tempo i.e tempo
1
2
3
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Fator 1 níveis 1-n

Nível 2
i.e intervenção 2
Nível 1
Nível 2
Nível 3
i.e tempo i.e tempo i.e tempo
1
2
3
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Dados
Fator 2 níveis 1-n
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ANOVA Bidirecional de Fator Misto
Exemplo de design:
Fator 1
(Entre sujeitos)
Fator 2 níveis
(Medidas repetidas)
1
2
3
..n

Grupo 1
Tentativa
1
Dados
Dados
Dados
Dados

Tentativa
2
Dados
Dados
Dados
Dados

Grupo 2
Tentativa
3
Dados
Dados
Dados
Dados

Tentativa
1
Dados
Dados
Dados
Dados

Fator 1

Fator 2 níveis

(Categórica)

(Contínuos)

Tentativa
2
Dados
Dados
Dados
Dados

Tentativa
3
Dados
Dados
Dados
Dados
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Qui-Quadrado – Tabelas de Contingência
Exemplo de design:
Participante
1
2
3
..n

Resposta 1
Dados
Dados
Dados
Dados

Resposta 2
Dados
Dados
Dados
Dados

Resposta 3
Dados
Dados
Dados
Dados

Resposta …n
Dados
Dados
Dados
Dados

Todos os dados devem ser categóricos
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ALGUNS CONCEITOS EM ESTATÍSTICA FREQUENTISTA
A abordagem frequentista é a metodologia estatística mais comumente ensinada e usada. Descreve
os dados da amostra com base na frequência ou proporção dos dados de estudos repetidos por meio
dos quais a probabilidade de eventos é definida.
As estatísticas freqüentistas usam estruturas rígidas, incluindo testes de hipóteses, valores de p e
intervalos de confiança, etc.

Testando hipóteses
Uma hipótese pode ser definida como “uma suposição ou explicação proposta feita com base em
evidências limitadas como um ponto de partida para uma investigação posterior”.
Existem dois tipos simples de hipóteses, uma hipótese nula (H0) e uma hipótese alternativa ou
experimental (H1). A hipótese nula é a posição padrão para a maioria das análises estatísticas nas
quais se afirma que não há relação ou diferença entre os grupos. A hipótese alternativa afirma que
existe uma relação ou diferença entre os grupos n uma direção de diferença/relação. Por exemplo, se
um estudo foi realizado para observar os efeitos de um suplemento no tempo de corrida em
velocidade em um grupo de participantes em comparação com o grupo de placebo:
H0 = não há diferença nos tempos de corrida em velocidade entre os dois grupos
H1 = há uma diferença nos tempos de corrida em velocidade entre os dois grupos
H2 = o grupo 1 tem melhor tempo que o grupo 2
H3 = o grupo 1 tem tempo pior que o grupo 2
O teste de hipóteses refere-se aos procedimentos estritamente predefinidos usados para aceitar ou
rejeitar as hipóteses e a probabilidade de que isso possa ser puramente por acaso. A confiança na qual
uma hipótese nula é aceita ou rejeitada é chamada de nível de significância. O nível de significância é
denotado por α, geralmente 0,05 (5%). Este é o nível de probabilidade de aceitar um efeito como
verdadeiro (95%) e que há apenas 5% de o resultado ser puramente casual.
Diferentes tipos de hipótese podem ser facilmente selecionadas no JASP, no entanto, a hipótese nula
é sempre o padrão.
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Erros tipo I e II
A probabilidade de rejeitar a hipótese nula, quando ela é, de fato, verdadeira, é chamada de erro Tipo
I, ao passo que a probabilidade de aceitar a hipótese nula quando ela não é verdadeira é chamada de
erro Tipo II.

Culpado (H1)
O veredito
Inocente (H0)

A Verdade
Inocente (H0)
Culpado (H1)
Erro tipo I
Uma pessoa inocente vai Decisão correta
para a prisão
Erro tipo II
Decisão correta
Uma pessoa culpada fica
livre

O erro tipo I é considerado o pior erro a ser cometido em análises estatísticas.
O poder estatístico é definido como a probabilidade de que o teste rejeite a hipótese nula quando a
hipótese alternativa for verdadeira. Para um determinado nível de significância, se o tamanho da
amostra aumentar, a probabilidade de erro do Tipo II diminui, o que, portanto, aumenta o poder
estatístico.

Testando as hipóteses
A essência do teste de hipótese é primeiro definir a hipótese nula (ou alternativa), definir o nível de
critério α, geralmente 0,05 (5%), coletar e analisar os dados da amostra. Use um teste estatístico para
determinar a que distância (ou o número de desvios padrão) a média da amostra está da média da
população declarada na hipótese nula. O teste estatístico é então comparada a um valor crítico. Este
é um valor de corte que define o limite onde menos de 5% das médias da amostra podem ser obtidas
se a hipótese nula for verdadeira.
O valor p é a probabilidade de se obter um resultado amostral, visto que o valor declarado na hipótese
nula é verdadeiro. Se o valor p for menor que 5% (p < 0,05), a hipótese nula é rejeitada. Quando o
valor de p é maior que 5% (p > 0,05), aceitamos a hipótese nula.

Tamanho do efeito
Um tamanho de efeito é uma medida padrão que pode ser calculada a partir de qualquer número de
análises estatísticas. Se a hipótese nula for rejeitada, o resultado é significativo. Essa significância
avalia apenas a probabilidade de se obter o resultado da amostra por acaso, mas não indica o quão
grande é a diferença (significância prática), nem pode ser usada para comparar estudos diferentes.
O tamanho do efeito indica a magnitude da diferença entre os grupos. Assim, por exemplo, se houve
uma diminuição significativa nos tempos de corrida em velocidade de 100m com um suplemento em
comparação com um grupo de placebo, o tamanho do efeito indicaria o quão mais eficaz a intervenção
foi. Alguns tamanhos de efeito comuns são mostrados abaixo.
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Teste
Entre médias
Correlação
Regressão
múltipla
ANOVA

Qui-quadrado

Medida
D de Cohen
Coeficiente de correlação (r)
Rank -biserial (rB)
Rho de Spearman
Coeficiente de correlação
múltipla (R)
Eta
Eta parcial
Ômega ao quadrado
Phi (apenas tabelas 2x2)
V de Cramer
Razão de probabilidade (apenas
tabelas 2x2)

Trivial
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1

Pequeno
0,2
0,1
0,1
0,1

Médio
0,5
0,3
0,3
0,3

Grande
0,8
0,5
0,5
0,5

< 0,10

0,1

0,3

0,5

< 0,1
< 0,01
< 0,01

0,1
0,01
0,01

0,25
0,06
0,06

0,37
0,14
0,14

< 0,1
< 0,1
< 1,5

0,1
0,1
1,5

0,3
0,3
3,5

0,5
0,5
9,0

Em pequenos conjuntos de dados, pode haver um tamanho de efeito moderado a grande, mas sem
diferenças significativas. Isso pode sugerir que a análise carece de poder estatístico e que o aumento
do número de pontos de dados pode mostrar um resultado significativo. Por outro lado, ao usar
grandes conjuntos de dados, testes significativos podem ser enganosos, pois efeitos pequenos ou
triviais podem produzir resultados estatisticamente significativos.

Teste paramétrico vs não paramétrico
A maioria das pesquisas coleta informações de uma amostra da população de interesse; normalmente,
é impossível coletar dados de toda a população. Queremos, no entanto, ver o quão bem os dados
coletados refletem a população em termos de média populacional, desvios-padrão, proporções etc.
com base em funções de distribuição paramétrica. Essas medidas são os parâmetros da população. As
estimativas de parâmetros destes na população de amostra são estatísticas. As estatísticas
paramétricas requerem que sejam feitas suposições dos dados, incluindo a normalidade da
distribuição e a homogeneidade da variância.
Em alguns casos, essas suposições podem ser violadas, pois os dados podem ser visivelmente
distorcidos:
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Às vezes, transformar os dados pode corrigir isso, mas nem sempre. Também é comum coletar dados
ordinais (ou seja, classificações de escala de Likert) para os quais termos como média e desvio-padrão
não têm sentido. Como tal, não existem parâmetros associados aos dados ordinais (não
paramétricos). As contrapartes não paramétricas incluem valores medianos e quartis.
Em ambos os casos descritos, testes estatísticos não paramétricos estão disponíveis. Existem
equivalentes dos testes paramétricos clássicos mais comuns. Esses testes não presumem dados ou
parâmetros populacionais normalmente distribuídos e são baseados na classificação dos dados em
classificações do menor para o maior valor. Todos os cálculos subsequentes são feitos com essas
classificações, e não com os valores reais dos dados.
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QUAL TESTE DEVO USAR?
Comparando uma amostra com uma média populacional conhecida ou hipotética:

Tipo de dados

Contínuo

Nominal

Ordinal

2 categorias

Teste t de
uma
amostra

Teste de mediana
de uma amostra

Teste
binomial

> 2 categorias

Teste multinomial
ou "adequação"
do qui-quadrado

Atualmente não disponível
no JASP

Testando relações entre duas ou mais variáveis:
Tipo de dados

Contínuo

Ordinal

Nominal

Spearman ou
Tau de Kendall

Tabelas de
contingência
qui-quadrado

As suposições
paramétricas são
atendidas?
Sim

Correlação
de Pearson

Não
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Previsão de resultados:
Tipo de dados

Contínuo

Ordinal

Nominal

Mais de uma
variável preditora?

Não

Sim

Regressão
simples

Regressão
múltipla

Regressão
ordinal

Regressão
logística

Atualmente não disponível
no JASP

Testando as diferenças entre dois grupos independentes:
Tipo de dados

Contínuo

Ordinal

Nominal

Teste U de MannWhitney

Teste Quiquadrado ou
Exato de Fisher

As suposições
paramétricas são
atendidas?
Sim

Teste t
independent
e

Não
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Teste de diferenças entre dois grupos relacionados:

Tipo de dados

Contínuo

Ordinal

Nominal

As suposições
paramétricas são
atendidas?
Sim

Não

Teste de
Wilcoxon

Teste t de amostras
emparelhadas

Teste de
McNemar
Atualmente não
disponível no JASP

Teste de diferenças entre três ou mais grupos independentes:

Tipo de dados

Contínuo

Ordinal

Nominal

As suposições
paramétricas são
atendidas?
Sim

ANOVA

Não

Kruskall-Wallis

Qui-quadrado
Tabelas de
contingência
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Teste de diferenças entre três ou mais grupos relacionados:
Tipo de
dados

Contínuo

Ordinal

Nominal

As suposições
paramétricas são
atendidas?
Sim

Não

Teste de
Friedman

RMANOVA

Regressão logística
de medidas
repetidas

Teste para interações entre duas ou mais variáveis independentes:

Tipo de
dados

Contínuo

Ordinal

Nominal

As suposições
paramétricas são
atendidas?
Sim

ANOVA
bidirecional

Não

Regressão logística
ordenada

Regressão logística
fatorial
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