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Em um artigo anterior sobre figuras (1) eu 

discuti gráficos de linhas e gráficos de disper-

são,  2 das abordagens mais amplamente 

usadas para apresentar dados e resultados em 

papers científicos. Nos gráficos de linhas e 

gráficos de dispersão, cada eixo é de uma va-

riável contínua. Por exemplo, o eixo x pode 

mostrar um intervalo contínuo de doses de 

fenitoína, e o eixo y pode mostrar o intervalo 

correspondente das concentrações de fenitoí-

na sérica resultantes. Ou, o eixo x pode ser 

um intervalo de meses após a quimioterapia, e 

o eixo y pode ser a percentagem de pacientes 

sobreviventes. Comparações de testes, cro-

matogramas, curvas ROC, e curvas de amplia-

ção do PCR todas são exemplos de gráficos de 

linhas ou gráficos de dispersão.   

Existem, entretanto, situações nas quais as 

variáveis são descontínuas  (também chama-

das variáveis  "discretas" ou "nominais" ), sig-

nificando que elas são categoricamente dife-

rentes  (por exemplo, cor dos olhos); combi-

nadas dentro de um intervalo  (por exemplo, 

idades 21–30 anos, 31–40  anos, 41–50 anos); 

ou numericamente dimensionadas (variáveis 

ordinais)  (por exemplo, estágios 1, 2, 3, e 4 

do tumor). Quando uma representação visual 

dos resultados para variáveis descontínuas é 

desejada, 2 abordagens comumente usadas 

são gráficos de barras e gráficos torta. Nesse 

artigo, eu discuto os prós e os contras desses 

2 tipos de figuras.   

Gráficos de Barras 

Um gráfico de barras, também conhecido co-

mo um gráfico de colunas quando as barras 

são traçadas verticalmente (2), é uma figura 

bidimensional na qual um grupo de variáveis 

descontínuas independentes é traçado contra 

uma variável contínua dependente. Fig. 1 é 

um diagrama de dólares gastos per capita no 

tratamento da saúde, o qual é uma variável 

contínua, para  5 países industrializados com 

populações de médio tamanho, cada um dos 

quais é uma variável descontínua. O compri-

mento da barra  retangular  (ou coluna) repre-

senta os dólares gastos por cada país.   

Se você estiver considerando um gráfico de 

barras, o uso de certos elementos de estilo 

podem ajudá-lo a criar uma figura eficaz. 

Primeiro, o espaço (lacuna) entre as barras 

deve ser mais estreito do que a largura das 

barras de modo que as lacunas não dominem 

a figura e atraiam o foco para longe das bar-

ras. Um bom ponto de começo é uma lacuna 

que seja 50% da largura das barras. Segundo, 

o sombreado ou padrão dentro da área das 

barras deve ser agradável aos olhos e fácil de 

distinguir das outras barras quando múltiplos 

grupos de dados forem traçados na mesma 

figura.   
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Fig. 1. Gastos per capita no tratamento da saúde para 5 países industrializados com 

populações de médio tamanho.  

Todas as quantidades dos gastos foram convertidas para dólares americanos. Painéis 

(A), (B), e (C) são representações diferentes dos mesmos dados.  (D), Mesmos dados 

traçados em uma escala expandida.  

 

Per capita healthcare expenditure – gastos per capita no tratamento da saúde 

Australia – Austrália 

Canada – Canadá 

France – França 

Germany – Alemanha 

Greece - Grécia 

 

Terceiro, é importante, como com outros tipos 

de figuras, evitar o uso de uma escala de zero 

suprimido  (isto é, uma escala que não inclua  

0), porque essa prática pode exagerar as dife-

renças entre os grupos (1). Embora todos os 

gráficos de barras na  Fig. 1 apresentem os 

mesmos dados, 3 possuem estilos de apre-

sentação que diminuem o gráfico. Na  Fig. 1A, 

a largura da lacuna é a mesma das barras. A 

cor dentro de cada barra é branca. Essa com-

binação produz uma figura que não apenas é 

inicialmente difícil de entender mas também 

parece mais como barras de cadeia do que 

com barras de dados.   
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Fig. 1B ilustra o extremo oposto. A lacuna 

aqui é apenas 15% da largura das barras, de 

modo que quando o coeficiente dos eixos  

horizontal e  vertical é posto em 1, as barras 

se tornam tão largas que elas mais proxima-

mente se assemelham à um histograma do 

que à um gráfico de barras. O uso das linhas 

ou linhas entrecruzadas dentro das barras 

para distinguir os dados para os 5 países faz  

a figura parecer cheia. Agora compare  Fig. 1, 

A e B, com  Fig. 1C, que tem a largura da la-

cuna de 50% mencionada acima e um sombre-

ado da escala cinza que funciona bem e é fácil 

de distinguir do fundo branco. Esse gráfico de 

barras tem uma clareza máxima e daria uma 

boa figura publicada ou slide em uma apre-

sentação. Os mesmos dados parecem muito 

diferentes (Fig. 1D) quando uma escala de ze-

ro suprimido é usada.  Note quão maiores as 

diferenças nos gastos no tratamento da saúde 

parecem quando a escala não inclui 0.  Olhe 

para o jornal ou relatórios de televisão, e você 

achará exemplos do uso de um gráfico de 

barras de zero suprimido para aumentar as 

mudanças que podem por outro lado não pa-

recerem tão grandes.   

Pacotes de software de gráficos atuais permi-

tem que os cientistas tracem os mesmos da-

dos em muitos diferentes formatos, alguns 

muito sofisticados. Gráficos de barras tridi-

mensionais (Fig. 2, A e  B), podem parecer im-

pressionantes, mas eles raramente acrescen-

tam valor e podem de fato ser menos claros 

para o leitor.  Note como as diferenças de 

mortalidade nos grupos de idade de 21–30 

anos e de 31–40 anos são mais difíceis de 

avaliar na  Fig. 2A do que nos outros 2 painéis 

dessa figura. Você descobrirá, entretanto, que 

apresentando os mesmos resultados de um 

gráfico bidimensional (Fig. 2C)  quase sempre 

será mais fácil ler.  Note, também, que todos 

os 3 painéis apresentam os 2 grupos de re-

sultados (mulheres contra homens) em tons 

complementares de cinza que se destacam do 

fundo. Quando múltiplos grupos de dados são 

traçados no mesmo gráfico, uma graduação 

de tons do branco para o cinza e para o preto 

será mais fácil de ler do que os padrões.   

Fig. 2. Mortalidade de um ano contra 

idade para pacientes diagnosticados 

com doença de Preuter.   

Indicados estão os dados para homens 

( ) e mulheres ( ). Painéis (A), (B), e (C) 

são representações diferentes dos 

mesmos dados.  

 

 
1-year mortality – mortalidade de 1 ano 

Age (years) – idade (anos) 

Gráficos de barras são úteis para comparações  

visuais dos dados  (Fig. 1) ou para mostrar 

tendências nos dados  (Fig. 2) e são mais in-

formativos quando você está mais interessado 

no real valor de uma variável do que no seu CI 

(3). Essa característica é a razão do porque os 

gráficos de barras são populares nos slides 

para apresentações. Eles focam a atenção do 

http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#F1
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#F1
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#F1
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#F1
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#F2
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#F2
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#F2
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#F1
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#F2
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/9/1394#B3


Guide to Scientific Writing                                                                         Guia para Escrita Científica 

público em um único valor dos dados. Em pu-

blicações científicas, entretanto, a distribuição 

dos dados também é crítica para interpretar 

os dados e os resultados. O display da infor-

mação com relação à distribuição dos dados é 

uma área na qual os gráficos de barras têm 

potenciais limitações. Pode-se criar um gráfi-

co de resumo dos dados acrescentando-se o  

SD (Fig. 3, esquerdo), os 95%  do CI, ou o in-

tervalo interquartil, mas a barra geralmente 

permanece o principal elemento visual e por-

tanto pode mascarar a distribuição dos dados. 

Uma melhor alternativa é ou um gráfico de 

linhas (média e SD, ou mediana e  95% do  CI), 

no qual um símbolo representa a média  (Fig. 

3, meio), ou um gráfico de valor individual 

que mostre o valor médio como uma linha 

horizontal, assim como todos os pontos dos 

dados e sua expansão  (Fig. 3, direito).  

Fig. 3. Concentrações mínimas de feni-

toína sérica para 36 pacientes pediátri-

cos que recebem uma dosagem de 6 

mg · kg–1 · dia–1.  

(A), Gráfico de barras mostrando a mé-

dia e SD. (B), Gráfico de linhas mostran-

do a média e SD. (C), Gráfico do valor 

individual com o valor médio represen-

tado como uma linha horizontal.  

 

 

Serum phenytoin – fenitoína sérica  

Fig. 4 ilustra outro importante ponto para se 

lembrar: Barras não têm que ser traçadas  ver-

ticalmente. Essa figura mostra os gastos per 

capita no tratamento da saúde para 19 países 

que participaram de um levantamento econô-

mico. O formato que muitos indivíduos esco-

lheriam (Fig. 4A) é a colocação dos nomes dos 

países horizontalmente e as barras vertical-

mente. Se o número de variáveis for pequeno 

ou o nome da categoria (o país aqui) for curto 

no comprimento (por exemplo,  Fig. 1), então 

o leitor pode ser capaz de ler e entender o 

gráfico prontamente. Se os nomes das cate-

gorias forem longos e muitos, entretanto, eles 

podem se tornar difíceis de ler a menos que o 

leitor gire a página. Os mesmos dados se tor-

nam mais fáceis de ler se o formato for rever-

tido e os gastos per capita forem mostrados 

no eixo horizontal (Fig. 4B). Essa versão é 

aceitável se você estiver interessado mais em 

um gasto individual para um único país do 

que em uma comparação com outros países. 

Se o leitor for ver apenas uma série de barras 

aparentemente não relacionadas, entretanto, 

com cada barra representando um único pon-

to de dados, você deve considerar se os dados 

podem ser mais informativos em uma tabela, 

onde a verdadeira informação numérica para 

cada país pode ser listada. Esse argumento 

reitera o ponto anterior de que gráficos de 

barras são eficazes para apresentações, mas 

nem sempre o são para papers científicos. Se 

você for usar um gráfico de barras, a melhor 

representação dos dados é aquela da  Fig. 4C. 

As relações entre os países são muito mais 

aparentes, e o gráfico mostra as diferenças e 

tendências dos valores mais altos para os 

mais baixos.   
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Fig. 4. Gastos per capita no tratamento da saúde para 19 países ou sindicatos que par-

ticipam de um levantamento econômico.   

Todas as quantias dos gastos foram convertidas para dólares americanos. Painéis (A), 

(B), e (C) são representações diferentes dos mesmos dados.  

 

 

Per capita healthcare expenditure – gastos per capita 
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Gráficos Torta    

Um gráfico torta  é um desenho circular que é 

dividido em segmentos, com cada segmento 

representando uma  categoria de dados ou 

grupo. O tamanho de cada segmento reflete 

sua percentagem ou proporção da área total 

da torta. Gráficos torta são populares mas não 

são úteis na maioria dos papers científicos. 

Eles são usados mais frequentemente em re-

vistas e jornais para ilustrar uma diferença 

específica entre grupos selecionados, fre-

quentemente para atrair atenção para grandes 

diferenças ou para expressar um ponto de 

vista. Gráficos torta são mais compreensíveis 

se o número de categorias for limitado à  6 ou 

menos. Apresentar mais do que 6 categorias 

não apenas faz o gráfico torta  parecer cheio e 

confuso mas também torna o achado utilizá-

vel, matizes de cores não conflitantes, som-

breado, ou padrões de fundo mais difíceis.  

Embora um gráfico torta seja bom para mos-

trar o tamanho relativo ou a contribuição da  

percentagem de cada peça dos dados incluída, 

um potencial problema  com um gráfico torta 

é que os leitores podem inferir que o círculo 

representa  100%  do todos os possíveis dados 

ou de todos os possíveis resultados, que  po-

de não ser o caso.   

Por exemplo, pode-se tirar os dados dos gas-

tos per capita com tratamento de saúde da  

Fig. 4, selecionar 6 países do gráfico de bar-

ras, e traçá-los como um gráfico torta  (Fig. 

5). Visto que o gráfico torta na  Fig. 5A con-

tem um selecionado subgrupo dos dados, ele 

mostra que os gastos per capita no tratamen-

to de saúde nos Estados Unidos é aproxima-

damente 45 vezes aquele do Zimbábue. A  

mensagem pretendida é que os Estados Uni-

dos gastam demais? Que Zimbábue gasta 

muito pouco? Pode-se até mesmo concluir 

que os Estados Unidos gastam75% de todos 

os dólares per capita  no tratamento da saúde,  

o que não é verdade. Leitores podem ser leva-

dos à uma diferente conclusão  se  6 outros 

países, todos com gastos per capita mais al-

tos, forem comparados em um gráfico torta  

(Fig. 5B). Nesse caso, gastos americanos  não 

parecem tão fora de proporção.   

Fig. 5. Gastos proporcionais per capita no tratamento da saúde para países seleciona-

dos ou sindicatos que participam de um levantamento econômico.  

Todas as quantias dos gastos foram convertidas para dólares americanos.  

 

Per capita healthcare expenditure – gastos per capita 

no tratamento da saúde 
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Um gráfico torta é mais preciso quando todos 

os dados disponíveis ou possíveis resultados 

são incluídos. Por exemplo, em um estudo 

clínico hipotético da eficácia de um novo re-

gime quimioterapêutico, os  4 possíveis resul-

tados ou resultados finais podem ser  (a) 

completa remissão, (b) remissão parcial, (c) 

nenhuma melhora, ou  (d) morte devido à 

complicações do tratamento.  Todos os paci-

entes no estudo devem se enquadrar em uma 

dessas categorias. Uma representação do grá-

fico torta dos resultados pode parecer seme-

lhante à  Fig. 6. Todos os dados disponíveis 

estão incluídos, e o número total em cada 

grupo é fornecido.   

Fig. 6. Um estado do acompanhamento 

de um ano de pacientes com leucemia 

linfoblástica aguda tratados com uma 

combinação de vincristina e  citarabina. 

 

Men - homens 

Women – mulheres 

Complete remission – completa remissão  

Partial remission – remissão parcial  

No change – nenhuma mudança 

Death from complications - morte por complicações 

 A convenção comum para criar gráficos torta 

é considerar o círculo como uma face de um 

relógio (4), começando preenchendo a maior 

seção  (cunha) às 12 h, traçando seções sub-

sequentes no sentido do relógio, e terminan-

do com a menor seção se aproximando das 

12 h  (Fig. 5). Em alguns casos, as categorias 

têm uma ordem natural ou associação, como 

na  Fig. 6, que é melhor entendida se elas fo-

rem traçadas em uma ordem específica  (por 

exemplo, do melhor resultado para o pior re-

sultado).  

É claro, um gráfico torta não é necessário na 

maioria dos papers científicos. Os mesmos 

dados podem ser apresentados em uma tabe-

la ou até mesmo no texto. Por exemplo, os 

dados na  Fig. 6 podem ser declarados no 

texto como: "No grupo dos homens, 21 paci-

entes atingiram completa remissão,  52 paci-

entes atingiram remissão parcial,  40 pacien-

tes não experimentaram mudança,  e 6 paci-

entes morreram por complicações que acredi-

tamos terem sido devido à quimioterapia. No 

grupo das mulheres, 44 pacientes atingiram 

completa remissão, 41 pacientes atingiram 

remissão parcial,  22 pacientes não experi-

mentaram mudança, e  4 pacientes morreram 

por complicações que acreditamos terem sido 

devido à quimioterapia." Autores devem deci-

dir sobre o melhor uso do espaço da página e 

da contagem das palavras.   

Exercício de Aprendizagem   

Com os dados fornecidos na  Fig. 6, transfor-

me essa figura de um gráfico torta para um 

gráfico de barras/colunas. Certifique-se de 

acrescentar uma legenda apropriada à nova 

figura também. Depois que você tiver termi-

nado esse exercício, compare seu gráfico com 

os exemplos  mostrados após a lista de recur-

sos e materiais adicionais de leitura.   

Pensamentos Finais   

Gráficos de barras e gráficos torta podem ser 

eficazes para resumir dados em uma apresen-

tação de slide ou poster. Eles servem como 

uma âncora visual para o público enquanto 

você explica os dados e podem salientar im-

portantes diferenças ou tendências que po-

dem ser perdidas se os dados fossem apre-
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sentados somente no texto ou em uma tabela. 

Em papers científicos, entretanto, um gráfico 

de barras ou gráfico torta deve não apenas 

apresentar os dados mas também ser facil-

mente entendido sem ter que se referir repe-

tidamente  ao texto principal.  Autores podem 

facilmente confundir os leitores com gráficos 

que sejam desnecessariamente complicados 

ou que potencialmente representem mal ou 

sub-representem os dados. Em muitos casos, 

barras e tortas fazem melhores sobremesas 

do que as figuras.   

Leitura Adicional   

Day RA, Gastel B. How to write and publish a 

scientific paper. Westport, CT: Greenwood 

Press; 2006. Lang TA. How to write, publish, 

and present in the health sciences. Philadel-

phia: ACP Press; 2010. Zeiger M. Essentials of 

writing biomedical research papers. New York: 

McGraw-Hill; 2000.  

Notas de Rodapé 

Contribuição dos Autores: Todos os autores 

confirmaram que eles contribuíram para o 

conteúdo intelectual desse paper e satisfize-

ram os 3 seguintes requisitos: (a) contribui-

ções significantes para a concepção e design, 

aquisição de dados, ou análise e interpretação 

dos dados; (b) rascunhando ou revisando o 

artigo para conteúdo intelectual; e  (c) aprova-

ção final do artigo publicado.   

Revelações dos Autores de Potenciais Confli-

tos de Interesse: Na submissão do manuscri-

to, todos os autores completaram o formulá-

rio de Revelações de Potenciais Conflitos de 

Interesse. Potenciais conflitos de interesse:  

Emprego ou Liderança: T.M. Annesley, Clinical 

Chemistry, AACC.  

Consultor ou Papel Consultivo: Nada a decla-

rar.   

Posse dos Valores: Nada a declarar.   

Honorários: Nada a declarar.   

Fundo de Pesquisas: Nada a declarar.   

Testemunho Hábil: Nada a declarar.   

Papel do Patrocinador: As organizações patro-

cinadoras não desempenharam papel algum 

no design do estudo, escolha dos pacientes 

inscritos, revisão e interpretação dos dados, 

ou preparação ou aprovação do manuscrito.   

Recebido para publicação em 21 de Junho de  

2010. Aceito para publicação em 24 de Junho 

de 2010.  
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Resposta para o Exercício de Aprendizagem 

Exemplo 1. Estado de um ano de pacien-

tes com leucemia linfoblástica aguda tra-

tados com vincristina  mais citarabina.  

Homens ( ), n=119; mulheres  ( ), n=111. 

 

Percent of patients – percentual de pacientes  

Complete remission – completa remissão 

Partial remission – remissão parcial 

No change – nenhuma mudança 

Death from complications – morte por complicações  

 

Exemplo 2. Estado de um ano de pacien-

tes com leucemia linfoblástica aguda tra-

tados com vincristina mais citarabina. 

, completa remissão; , remissão parcial; , 

nenhuma mudança; , morte por complica-

ções. Homens, n=119; mulheres, n=111. 

 

 

Percent of patients – percentual de pa-

cientes  

Men – homens  

Women – mulheres  

Comentário 

Visto que o número de homens (n=119) e mulheres (n=111) difere, a melhor maneira de comparar 

resultados é traçar as percentagens de homens e mulheres em cada categoria de resposta. Também 

é importante incluir o número de pacientes no gráfico ou na legenda. Exemplo 1 é um gráfico de 

barras agrupadas, no qual as categorias são traçadas no eixo horizontal. O padrão das taxas de res-

posta é fácil de ver e comparar para ambos os sexos. Quando menos do que 3 grupos são incluídos, 

gráficos de barras agrupadas são melhores para mostrar tendências e permitir comparações de gru-

pos. Exemplo 2 é um gráfico da barras empilhadas, no qual os  grupos  são traçados no eixo  hori-

zontal. Visto que os gráficos de barras empilhadas devem somar até 100%, eles têm as mesmas ca-

racterísticas que os gráficos torta. Quando >3 grupos são comparados, um gráfico de barras empi-

lhadas pode ser mais fácil de entender,  especialmente se houver uma ordem natural para as catego-

rias. Essa consideração é uma boa razão para traçar seus dados de várias maneiras e então decidir 

sobre o formato que mais claramente apresenta sua mensagem.   
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