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Há um velho ditado que diz "uma figura vale 

mais que mil palavras. "Realmente, apenas 

uma bem preparada, auto-explicativa figura 

vale mil palavras. O mesmo é verdadeiro para 

estudos de pesquisa, para os quais 1 dos 

principais métodos que nós usamos para co-

municar nossa mensagem é em figuras e grá-

ficos. Figuras e gráficos contam muito da his-

tória dando aos leitores uma âncora visual 

para ajudá-los a ver, entender, e lembrar da 

informação. Pense sobre um relatório que vo-

cê recentemente leu e achou útil. Você prova-

velmente não se lembra  do texto usado para 

declarar os resultados, ou até mesmo os nú-

meros reais, mas você pode se lembrar muito 

sobre as tendências, relações, resultados, ca-

tegorias, ou parâmetros experimentais gerais 

mostrados num gráfico.  A despeito do fato de 

que você não se lembra mais do texto, você 

pode desenhar uma razoável representação de 

um gráfico do relatório publicado e contar o 

que você se lembra dele.  

Nesse artigo educacional eu discuto gráficos 

de linhas e gráficos de dispersão e uso exem-

plos para ilustrar como colocar sua melhor 

figura na frente de modo que os leitores se 

lembrarão de você e de sua mensagem.   

Componentes básicos de um Bom Grá-

fico 

Os componentes de um gráfico incluem eixos, 

textos, escalas, uma origem, marca ou marcas 

de referência, símbolos, e uma legenda.  Além 

desses componentes básicos, entretanto, um  

bom gráfico possui vários atributos:   

1. Ele chama atenção para os dados e 

não para o próprio gráfico.   

2. Os pontos dos dados  (símbolos) e li-

nhas de conexão são fáceis de ler e 

distinguir.   

3. Tanto os números quanto os textos 

para os eixos são legíveis e seu signi-

ficado é claro.   

4. Os comprimentos dos 2 eixos são vi-

sualmente equilibrados (coeficiente do 

eixo x  para o eixo y  = 1.0  para  

1.3).  

5. As escalas usadas em cada eixo com-

binam com a gama dos dados.  

6. As marcas são usadas apropriadamen-

te.   

7. A legenda é clara e concisa.   

8. O leitor pode entender a mensagem 

sem consultar para trás e para frente 

o texto principal.   
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9. Os dados merecem ser postos em 

gráficos.   

Gráficos de linhas e gráficos de dispersão fa-

zem uso de um eixo horizontal e um  vertical, 

tipicamente chamados de eixo  x  e  y , res-

pectivamente, para ilustrar a relação entre  2 

ou mais variáveis. Por convenção, a variável 

traçada no eixo x é referida como a variável 

independente.  A variável independente é a 

variável que é manipulada ou modificada pelo 

investigador. A variável traçada no eixo y  é a  

variável dependente.  Essa variável é chamada 

de variável dependente porque seu valor res-

ponde ao (depende do) valor da variável inde-

pendente. Ela muda quando a variável inde-

pendente muda.   

Por exemplo, pode-se estudar concentração 

de fenitoína sérica contra dose prescrita. A 

dose é a variável independente e a concentra-

ção sérica resultante é a variável dependente 

porque ela depende de (ou é causada por ) 

uma mudança na variável independente. Pense 

nisso fazendo uma pergunta: Mudar a dose 

(causa) resulta numa mudança na concentra-

ção de fenitoína circulante (efeito)? Essa ma-

neira de identificar uma relação de causa e 

efeito pode frequentemente ajudá-lo a deter-

minar se o estudo envolve variáveis indepen-

dentes e  dependentes e como você deve criar 

uma figura para mostrar os resultados expe-

rimentais.   

Outro exemplo é um estudo de antígeno séri-

co específico da próstata  (PSA) como um pre-

ditor não invasivo da evolução do tumor.  

Nesse caso a variável conhecida (independen-

te) é o estágio do tumor (uma variável pré de-

finida ou um ponto de referência), e a variável 

desconhecida (dependente)  é a concentração 

de  PSA no soro de um paciente. É possível 

traçar mais do que 1 variável dependente em 

um gráfico  (por exemplo, PSA  total  e livre ), 

mas deve haver apenas 1 variável indepen-

dente, nesse exemplo o estágio do tumor, 

traçado num gráfico.   

Embora muitos estudos possuam uma variável 

independente, sua presença não é um requisi-

to estrito. Em alguns casos o estudo envolve 

olhar para uma associação de 2 variáveis, sem 

qualquer prova subjacente de casualidade. 

Uma comparação de 2 métodos analíticos pa-

ra quantificar a troponina é um bom exemplo. 

Nesse caso nenhum método tem efeito sobre 

o outro e, portanto nenhuma variável inde-

pendente existe. Os dados para ambos os 

métodos poderia ser traçado no eixo y .  Isso 

tendo sido dito, entretanto, ainda é importan-

te em qualquer estudo determinar se os dados 

que você está analisando e pondo em gráficos 

possui uma variável independente.   

Fig. 1 mostra um exemplo de um gráfico de 

linhas com os atributos desejados menciona-

dos antes. Esse gráfico representa dados de 

um estudo hipotético da eficácia de uma nova 

droga antiviral, albenovir. Nesse estudo albe-

novir foi dado oralmente todo dia a grupos 

randomizados de pacientes em 5 doses (0, 2, 

5, 10, e  20 mg/kg). Amostras de sangue fo-

ram coletadas de pacientes em horários sele-

cionados indica pontos do tratamento, e as 

amostras foram analisadas para partículas 

virais circulantes. A mudança na carga viral 

contra o tempo é traçada no gráfico. Nessa 

figura os símbolos que representam as dife-

rentes doses são grandes e facilmente dife-

renciados um do outro, o que lhes permite ser 

facilmente entendidos. As linhas que se co-

nectam também são claras e largas o bastante 

para chamar a atenção para os dados. Uma 

regra geral é que os símbolos e quaisquer li-

nhas ou curvas dentro dos 2 eixos são as ca-

racterísticas mais proeminentes, a redação 

nos textos dos eixos um tanto menos proemi-

nente, e os eixos e as marcas os menos pro-

eminentes. Nesse gráfico as 2 linhas do eixo 

são proporcionais no comprimento e estreitas 
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o bastante de modo que eles não tirem aten-

ção dos dados. O tamanho da fonte para a 

redação dos textos do eixo, que novamente 

salienta informação mais importante, é maior 

do que aquele dos números e marcas nos ei-

xos. As marcas  estão do lado de fora dos ei-

xos porque elas estão associadas com  os 

números nos eixos e não com os pontos dos 

dados traçados dentro dos eixos. As escalas 

também são proporcionais à gama de valores 

e há  espaço mínimo desperdiçado em todo o 

gráfico.   

Fig. 1. Mudança na carga viral sanguí-

nea durante o tratamento oral diário 

com albenovir; , 0 mg/kg; , 2 mg/kg; 

, 5 mg/kg; , 10 mg/kg; , 20 mg/kg. 

 

 

Viral particles – partículas virais  

Time after treatment (months) – tempo após tra-

tamento (meses)  

A legenda para essa figura é concisa, e a 

mensagem pode ser entendida até mesmo 

sem ter acesso ao texto principal. O gráfico na  

Fig. 1 não inclui um título  (frequentemente 

incluído em slides de PowerPoint) porque há 

uma legenda  que transmite a informação im-

portante.   

Fig. 2 mostra várias opções de estilos para 

melhorar o layout  dos dados traçados na  Fig. 

1. 

Fig. 2. Mudança na carga viral sanguí-

nea durante o tratamento oral diário 

com albenovir.  

(A–C), diferentes representações dos 

mesmos dados.  

 

Viral particles – partículas virais 

Time after treatment (months) – tempo após tratamento 

(meses) 

Embora a  Fig. 1 seja simples e limpa, o leitor 

deve consultar para trás e para frente a legen-

da para associar os símbolos e linhas com os 

diferentes protocolos de tratamento. Se hou-

ver espaço extra dentro do gráfico, ou à direi-

ta, então se pode considerar acrescentar uma 

explicação para os símbolos, como ilustrado 

na  Fig. 2A. Se uma explicação for acrescenta-

da, entretanto, é importante que a ordem dos 

símbolos (de cima para baixo ou da esquerda 
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para direita) na explicação  seja a mesma que a 

da ordem na qual os símbolos e linhas são 

traçados no gráfico real, como foi feito aqui. 

Um benefício dessa abordagem é que ela pode 

simplificar a mensagem na legenda. Se o es-

paço permitir, é possível considerar um de-

sign até mesmo mais eficaz e colocar textos 

individuais próximos a cada linha ou grupo de 

dados (Fig. 2B).  

Algumas vezes pontos de dados possuem va-

lores numéricos que caem diretamente  no (ou 

muito próximos do )  eixo  x  ou  y , como 

eles fazem para esses dados do albenovir. 

Quando esse é o caso, pontos dos dados po-

dem estar visualmente distorcidos ou obscu-

recidos pela linha do eixo, especialmente 

quando um gráfico é reduzido para tamanho 

de impressão. Nessa situação  (e apenas nessa 

situação), um ou ambos os eixos podem ser 

compensados para permitir uma visualização 

mais clara dos dados  (Fig. 2C). Como um 

exercício, compare   a  apresentação dos dados 

e legendas para  Fig. 1 e  2  e avalie como ca-

da um influencia o que você  vê  e  lê.   

Erros Comuns   

Os próximos 3 exemplos salientam erros co-

muns que os autores cometem quando prepa-

ram gráficos.  Fig. 3 mostra a relação entre  

plasma e sódio sérico para espécimes parea-

das de 150 pacientes. Concentrações de só-

dio, até mesmo em pacientes criticamente 

doentes, caem dentro de um intervalo bastan-

te estreito de 125 a 165 mmol/L. Visto que 

muitos programas de computador automati-

camente predefinem  para interceptações do 

eixo x  e  y  de  0, o gráfico pode parecer co-

mo o mostrado na  Fig. 3A. Existem 3 proble-

mas com esse tipo de apresentação de dados. 

Primeiro, os pontos dos dados são comprimi-

dos, tornando difícil ver qualquer dispersão, 

ou valores anormais altos e baixos.  Segundo, 

até mesmo com uma linha de correlação, po-

de ser difícil ver se 1 ou 2 valores aberrantes 

podem ter exercido influência não devida  so-

bre todos os dados de correlação. Terceiro, já 

que tal traçado deixa de adequadamente 

transmitir a informação nos dados, ele des-

perdiça espaço, o que os editores não gostam 

tanto por razões econômicas quanto estéticas.  

Fig. 3. Plasma contra sódio sérico para 

espécimes pareadas de 150 pacientes.  

 (A), escalas dos eixos x  e  y  de  0–165 

mmol/L; (B), escalas dos eixo x  e  y  de  

120–170 mmol/L; (C), traçado Bland–

Altman.  

 
Serum sodium – sódio sérico 

Plasma sodium – sódio plasmático 

Mean sodium – sódio médio 
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Esses mesmos dados podem ser apresentados 

mais claramente estreitando-se os intervalos 

das escalas dos eixos para se adequarem ao 

verdadeiro intervalo dos dados (Fig. 3B). Uma 

apresentação até mesmo melhor dos dados 

pode ser obtida criando um traçado Bland–

Altman (Fig. 3C), no qual as diferenças fora 

dos limites de 95% do acordo são facilmente 

vistas.   

Semelhantemente, editores frequentemente 

vêem os resultados postos nos gráficos como 

mostrado na  Fig. 4. Nesse exemplo hipotéti-

co, um investigador desenvolveu um novo 

teste HPLC para alanina plasmática para apoi-

ar um estudo colaborativo de ratos que se 

submetem à experimentos de alto esforço. 

Para validar a estabilidade da alanina no san-

gue durante o transporte pela universidade, 

espécimes foram coletados em 4 diferentes 

tubos que continham anticoagulantes e arma-

zenados em temperatura ambiente por perío-

dos de tempo selecionados antes da centrifu-

gação e congelamento do  plasma. Uma óbvia 

perda dependente do tempo de alanina nos 

espécimes da heparina pode ser vista na Fig. 

4A, embora a figura desperdice muito espaço 

utilizável e comprima os dados.  Expandir a 

escala do eixo y , como na  Fig. 4B,  não ape-

nas faz uso muito melhor do espaço, mas ela 

também mostra um aumento dependente do 

tempo na alanina plasmática de quase 10%  

nos tubos de oxalato durante um período de 

18 h.   

A técnica mostrada na  Fig 4B é algumas vezes  

referida como um  zero suprimido.  Embora 

não necessariamente ruim se ela aumenta a 

clareza da apresentação dos dados, pode-se 

ver como uma escala  do zero suprimido pode 

ser enganadora se usada para exagerar o que 

seriam por outro lado  pequenas diferenças.  

Os meios de notícias são frequentemente cri-

ticados para fazerem gráficos de dados 

econômicos que possuem um intervalo restri- 

Fig. 4. Mudança percentual na concen-

tração de alanina plasmática após ar-

mazenagem do sangue total em tempe-

ratura ambiente. (A), escala do eixo y de 

0–110 µg/L; (B), escala do eixo y de 70–

110 µg/L. 

 

 

Percent of  baseline concentration – percentual da con-

centração de linha de base  

Oxalate – oxalato 

Citrate - citrato 

Heparin – heparina 

Storage at room temperature – armazenagem em tempe-

ratura ambiente  

to do eixo y , desse modo artificialmente au-

mentando a significância  de quaisquer mu-

danças. Então se você decidir usar uma escala 

http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/8/1229#F3
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expandida, traga isso para a atenção do leitor 

declarando diretamente na legenda da figura 

que a escala foi expandida ou não começa no  

0.  

Fig. 5 mostra um gráfico que satisfaz todos os 

critérios para um bom gráfico exceto um. Vo-

cê pode imaginar qual? É um bom exemplo de 

resultados que não precisam ser apresentados 

como um gráfico. Eles são resultados úteis e 

devem ser relatados, mas a mensagem pode 

ser transmitida  facilmente  no texto principal:  

"Quando os espécimes do sangue total foram 

coletados nos tubos que continham heparina, 

citrato, EDTA ou  oxalato, e armazenados em 

temperatura ambiente por até 72 horas, ne-

nhuma mudança estatisticamente significativa 

na concentração de tacrolímus foi observada 

para qualquer um dos tipos de tubos."  

Fig. 5. Mudança no percentual na con-

centração de tacrolímus no sangue total 

após armazenagem na temperatura 

ambiente.  

 

percent of baseline concentration – percentual da con-

centração de linha de base   

storage at room temperature – armazenagem na tempe-

ratura ambiente  

oxalate – oxalato 

citrate – citrato 

heparin - heparina  

Exercício de Aprendizagem  

Usando a informação apresentada aqui sobre 

as características de bons e maus gráficos, 

você deve ser capaz de identificar característi-

cas que acrescentem ao ou subtraiam do im-

pacto visual de um gráfico. O exemplo mos-

trado na  Fig. 6 tem pelo menos 12 proble-

mas. Pode você identificá-los? Respostas são 

fornecidas num quadro após a lista de materi-

ais selecionados e adicioniais de leitura.   

Fig. 6. Mudança na carga viral durante o 

tratamento; , 0 mg/kg; , 5 mg/kg; , 

20 mg/kg. 

 

Treatment – tratamento 

Viral particles – partículas virais  

Months – meses  

No treatment – nenhum tratamento 

Pensamentos Finais   

As pessoas são visuais e expressivas por na-

tureza, e os autores (incluindo esse) querem 

mostrar o que eles fizeram. Uma figura pode 

valer mil palavras, mas umas poucas palavras 

bem escolhidas também podem substituir 

uma figura. A chave é saber quando usar uma 

ou a outra para mais eficazmente declarar sua 

mensagem.   
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Resposta para o Exercício de Aprendizagem (Problemas com a Fig. 6) 

 

Os símbolos são pequenos demais.   

Os símbolos são semelhantes demais (quadro homogêneo círculo homogêneo, dimante homogêneo) 

e são difíceis de distinguir.   

As linhas que conectam os dados são estreitas e não chamam atenção para os dados.   

O texto nos rótulos é pequeno.   

Os eixos x  e  y  são largos demais e tiram o foco dos dados.   

Os números nos eixos são proporcionalmente grandes demais.   

Os números nos eixos são 2 tamanhos diferentes de fontes.   

Os números do eixo y possuem um ponto decimal desnecessário.   

A escala para o eixo y é grande demais e cria espaço desperdiçado.   

O eixo x diz "meses" e uma descrição mais completa pode aliviar a necessidade do leitor se referir 

ao texto principal.   
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As marcas estão do lado de dentro dos eixos e escondem os símbolos.   

O coeficiente do eixo x para o eixo y é grande demais (ideal de 1.0  a  1.3)  

A legenda do símbolo dentro do gráfico identifica diferentes tratamentos, ao passo que a legenda da 

figura identifica doses de miligrama por quilograma.   

A ordem dos símbolos (de cima para baixo) na legenda dentro do gráfico está diferente da ordem 

(de cima para baixo) dos reais símbolos na figura.  


