


Data Scientist
“Someone who creates programming code, and 
combines it with statistical knowledge to create 
insights on business data.”





Conflitos de interesse

Nenhum com a apresentação.

Link para copiar apresentação: 

www.gabriel.med.br

http://www.gabriel.med.br


YOU OTHERS



Seus dados, não seu artigo, são o verdadeiro 
produto de sua pesquisa.

Metadados, re-análises..



SYSTEMATIC REVIEWS
+ 

META ANALYSIS..







https://www.scdm.org







Gerenciamento de Dados para a Pesquisa Clínica

https://www.coursera.org/learn/clinical-data-management

https://www.coursera.org/learn/clinical-data-management






Mike Driscoll popularized the term “data munging,” describing the “painful process of 
cleaning, parsing, and proofing one’s data”

 In 2013, Josh Wills told Technology Review “I’m a data janitor. 





Electronic data capture



Electronic data capture



Electronic data capture



Electronic data capture







Integridade dos dados

Padronização dos dados coletados

Instrumentos validados
*novo instrumento é um estudo



Integridade dos dados



Integridade dos dados

Padronização dos dados coletados

CDISC (Clinical Data Interchange 
Standards Consortium)

https://www.cdisc.org/



Integridade dos dados

Padronização dos dados coletados

HL7 (Health Level Seven)
https://www.hl7.org/



Segurança dos dados

Compatível com HIPAA
(de-identification)





Proibidos

● Nome do paciente / parentes;
● Endereço < Estado;
● Telefone, e-mail;
● RG, CPF, Número SUS, Registro;
● IP (surveys);
● Data (apenas ano);
● Dados biométricos;
● Fotos que identifiquem.



Integridade dos dados

Histórico dos dados 
gravado, exportado 
apenas dado final para 
análise.



Dados completos

Variáveis obrigatórias (EDC)

Ex: RM ANOVA



Consistência

BDs relacionais





Consistência/Qualidade

Quality assurance - plano

Quality control - monitoramento



Quality control



Quality control



Quality control



Quality control



Quality control





P-hacking

Buscar p significante 
em múltiplas análises 
não planejadas ou 
manipulações para 
achar p<0,05.



Data-hacking

Possibilidade de 
alterar dados para 
manipular resultados.

















Detalhamento 
suficiente para 
resultados 
semelhantes.



Erros de digitação

Múltiplas grafias

Dados inconsistentes



Coding

Sexo
Feminino = 0
Masculino = 1



● Confusão na hora de anotar;
○ Pior se: vários coletadores, muitas 

colunas.
● Categorias não previstas;
● Revisão de BD pelo analisador de dados 

confusa;



● Possibilita pacotes estatísticos a permitirem 
/ não darem aviso de erro;
○ Nominal → Numérica.

● Não mais necessário com formulários 
eletrônicos;

● Gráficos ruins..











Clinical data archiving

Dados publicados na nuvem em 
formatos de dados mais comuns (CSV, 
SAS, XML) em repositórios 
certificados.



Cloud storage

https://www.datasealofapproval.org/en/



16 itens, destacando:
● Garante integridade/autenticidade;
● Garante manutenção longo prazo;
● Citação dados / descoberta/ metadados;
● Infraestrutura de proteção;
● Recursos para manter tudo
que promete;



Mendeley data











Defina antes:
variáveis e hipóteses
→ Análise (SAP)





POUCAS VARIÁVEIS POR 
COLETADOR







USE EDC



Publique BD



Link para copiar apresentação

www.gabriel.med.br

http://www.gabriel.med.br

