
Guide to Scientific Writing                                                                         Guia para Escrita Científica 

Bring Your Best to the Table 
Thomas M. Annesley* 

Traga o seu Melhor para a Tabela 
Thomas M. Annesley* 

University of Michigan Health System, Ann Arbor, MI. 

Envie correspondência para o autor para: University of Michigan Health System, Rm. 2G332, 1500 East 

Medical Center Dr., Ann Arbor, MI 48109-5054. Fax 734-763-4095; e-mail annesley@umich.edu. 

 

Em algum momento no passado você prova-

velmente aprendeu sobre a importância de 

"trazer o seu melhor para a tabela" — em ou-

tras palavras contribuir com suas melhores 

idéias e resultados.  De fato, é uma importan-

te chave para o sucesso.  Contudo quais idéias 

e resultados que você traz para a tabela po-

dem não ser o bastante. Algumas vezes é co-

mo você apresenta suas idéias e resultados 

que o distingue e determina seu sucesso.   

Essa consideração também é verdadeira en-

quanto escrevemos um paper científico, 

quando você quiser trazer o seu melhor para 

outro tipo de tabela — a tabela dentro do seu 

manuscrito que mostra seus dados. Com esse 

tipo de tabela, também é importante entender 

que como você apresenta seus dados pode 

afetar o sucesso de seu paper. Nesse artigo, 

eu forneço algumas dicas básicas  sobre como 

criar uma tabela que apresente seus dados de 

uma maneira clara e visualmente atraente.   

Tabelas contra Gráficos  

Dados podem ser apresentados em um gráfico 

ou em uma tabela, portanto como você esco-

lhe qual é o melhor quando se escreve um 

paper científico? Vamos comparar os dois. 

Gráficos possuem um impacto visual imediato 

e são bons para mostrarem tendências ou pa-

drões ou para salientarem diferenças entre 

grupos de dados. Embora os dados num grá-

fico sejam quantitativos, um gráfico não fun-

ciona bem quando a exatidão ou precisão dos 

dados é importante.   

Tabelas, por outro lado, são melhores quando 

os valores individuais ou resumidos são mais 

importantes do que as tendências. Tabelas 

podem ser usadas para apresentar tanto da-

dos quantitativos quanto qualitativos (1). Uma 

tabela pode conter palavras, símbolos, núme-

ros, ou uma combinação de todos os três (2). 

Tabelas permitem comparação lado a lado dos 

dados (3), tais como a imprecisão de 2 testes 

em várias concentrações de analitos. Embora 

frequentemente haja uma relação direta entre 

as variáveis listadas numa tabela (por exem-

plo, morte ou infarto do miocárdio contra o 

tercil para uma concentração de cistatina C), 

as variáveis numa tabela não precisam ter 

uma relação direta. Tabelas também são boas 

para apresentar grandes quantidades de in-

formação que seriam pesadas demais ou con-

fusas para se colocar no texto (por exemplo, 

transições de massa para 20 diferentes drogas 

sendo monitoradas em um teste de toxicolo-

gia).  

Uma boa tabela, embora usada para um pro-

pósito diferente daquele de um bom gráfcio, 

possui muitos dos mesmos atributos (4). Uma 

tabela deve atrair a atenção para os dados e 

não para a própria tabela. Em outras palavras, 

os dados dentro da tabela devem ser fáceis de 

distinguir e não devem ficar perdidos entre 
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palavras e números mal organizados.  Cada 

tabela deve ter um título claro e conciso. A 

tabela deve ficar independente sem a necessi-

dade de se referir repetidamente ao texto 

principal. Por último, os dados devem merecer 

estar numa tabela e não no texto principal.    

Componentes da Tabela  

Tabelas científicas contêm 5 elementos prin-

cipais  (Fig. 1): um título, títulos de colunas,  

linhas (cabeçalhos de linhas), campos de da-

dos  (os espaços nas colunas que contêm os 

dados), e as notas de rodapé  (2). Algumas 

vezes uma tabela pode conter um travessão, 

um título separado por uma linha horizontal   

que  fica acima  dos cabeçalhos das colunas 

secundárias. Um travessão indica que os títu-

los das colunas abaixo dele devem ser consi-

derados como parte de um grupo comum. 

Editores de textos e tipógrafos algumas vezes 

perguntarão a um autor sobre um desses 

elementos da tabela, portanto é importante 

entender como cada um desses elementos se 

enquadra na apresentação dos dados.   

O título de uma tabela deve ser suficiente-

mente informativo para o leitor entender os 

dados experimentais sendo apresentados sem 

ter que se referir ao paper. Considere os 3 

seguintes títulos hipotéticos:  

Exemplo 1: Terapia da estatina e recorrên-

cia do câncer.   

Exemplo 2: Efeito da primvastatina ou da  

dorvastatina oral diária  no coeficiente de 

probabilidade de 4 anos para a recorrência 

do câncer de seio e de próstata.  

Exemplo 3: O efeito da primvastatina ou da 

dorvastatina oral diária no coeficiente de 

probabilidade de  4 anos  (OR)  para a re-

corrência do câncer de seio e de próstata 

mostra um OR 3 vezes mais baixo  (P = 

0.002)   para a recorrência do câncer de 

seio para pacientes que recebem  primvas-

tatina  (OR = 2.3)  contra dorvastatina  (OR 

= 6.8).  

Tabela 1. Opções para mostrar gastos 

anuais per capita no tratamento da saúde. 

A. Gastos anuais per capita no tratamen-

to da saúde.  

 

 Gastos, $ 

Israel 1971 

Madagascar 36 

Suécia 2828 

Iêmen  82 

Zimbábue  149 

B. Gastos anuais per capita no tratamen-

to da saúde.  

 

 Gastos, $ 

Israel 1971 

Madagascar 36 

Suécia  2828 

Iêmen  82 

Zimbábue  149 

C. Gastos anuais per capita no tratamen-

to da saúde.  

 

 Gastos, $ 

Suécia 2828 

Israel 1971 

Zimbábue  149 

Iêmen  82 

Madagascar 36 

A menos que os cabeçalhos ou notas de roda-

pé na tabela incluam os nomes das estatinas 

testadas, o tipo de câncer, o período de tem-

po do estudo, e o resultado final sendo medi-

do, o título no exemplo 1 pode forçar o leitor 

a voltar para a seção dos métodos experimen-

tais do paper para entender o contexto dos 

dados sendo apresentados na tabela.  Exem-

plo 2 é um título informativo que diz ao leitor 

muito mais sobre o design do estudo  (um es-

tudo de acompanhamento de 4 anos) , o re-

sultado final medido  (coeficiente de probabi-

lidade  para recorrência ), as doenças específi-

cas sendo estudadas (câncer de seio e de 

próstata), e os agentes terapêuticos sendo 

testados. O título no exemplo 3 contém a 

mesma informação útil que o exemplo 2, e 
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comete o erro de fornecer os dados e os re-

sultados também. Títulos não devem incluir 

detalhes experimentais, dados, ou resultados. 

Os dados pertencem aos campos de dados da 

tabela. Resultados e detalhes experimentais 

pertencem ao texto.   

Fig. 1. Principais componentes de uma tabela científica. 

 

 

Title – título  

Serum antiproxin and interleukin-6 concentrations in patients with congestive heart failure – concentrações de 

interleucina 6  e de antiproxina séricas em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva 

Spanner – travessão  

Column headings – títulos de colunas 

Stubs – cabeçalhos de linhas 

Antiproxin - antiproxina 

Interleukin-6 – interleucina 6  

Stage classification – classificação do estágio 

Concentration - concentração 

Healthy - saudável 

Asymptomatic heart failure – insuficiência cardíaca assintomática  

Symptomatic heart failure – insuficiência cardíaca sintomática 

Columns/ data fields – colunas/campos de dados  

Median (interquartile range) – mediana (intervalo interquartil)  

P values compared with healthy individuals – Valores P comparados com indivíduos saudáveis 

Footnotes – notas de rodapé 

 

A coluna da esquerda que contem os cabeça-

lhos de linhas lista uma ou mais variáveis, ge-

ralmente a(s) variável(veis) independentes.  

Todas as colunas remanescentes à direita dos 

cabeçalhos de linhas devem se referir às li-

nhas. Essa primeira coluna pode não precisar 
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de um cabeçalho de coluna se o significado 

dos cabeçalhos de linhas for evidente (Tabela 

1). Se as variáveis tiverem unidades (por 

exemplo, tempo, concentração, percentual), 

essas unidades devem ser acrescentadas entre 

parênteses ou depois de uma vírgula. Se todas 

as variáveis tiverem as mesmas unidades, a 

unidade comum pode ser designada após o 

cabeçalho principal acima dos cabeçalhos de 

linhas, se uma estiver presente.   

Quando listar unidades de medida, certifique-

se de usar o formato requerido pela revista 

científica. Muitas revistas científicas, incluindo 

Clinical Chemistry, pedem que unidades SI 

sejam usadas em todo o paper científico.  No 

texto, unidades convencionais podem ser 

acrescentadas entre parênteses após unidades 

SI, mas um formato diferente deve ser usado 

numa tabela. Numa tabela, devemos usar as 

unidades primárias no corpo da tabela e for-

necer fatores de conversão para as unidades 

secundárias (isto é, convencionais) nas notas 

de rodapé, que são discutidas abaixo.   

As colunas remanescentes, que geralmente 

representam as variáveis dependentes, devem 

cada uma ter um título conciso. Visto que as 

unidades em cada campo de dados de uma 

coluna são tipicamente as mesmas, é aceitável 

declarar as unidades apenas uma vez no ca-

beçalho da coluna, ou entre parênteses ou 

após uma vírgula, em vez de repetir as unida-

des após cada valor. Se você tiver dados au-

sentes ou nenhum ítem aplicável em um cam-

po de dados, não deixe o espaço em branco, 

porque a razão para o ítem ausente pode não 

ser clara para o leitor. Se não houver dados 

para aquele campo, você pode inserir um tra-

vessão (—) ou reticências  (...) para designar 

que nenhum dado está disponível. A abrevia-

ção NA também pode ser usada, mas ela deve 

ser definida numa nota de rodapé, porque NA 

pode ser interpretado como "não aplicável," 

"não disponível," ou "não analisado" (2).  

Cada nota de rodapé deve ser colocada em 

uma linha separada na parte de baixo da ta-

bela. A maioria das revistas científicas reco-

menda que letras sobrescritas em vez de nú-

meros sejam usadas para designar notas de 

rodapé, porque um número sobrescrito pode 

ser confundido com um exponente. Algumas 

revistas científicas preferem o uso de símbo-

los aos números para designar notas de roda-

pé, portanto é prudente ler os requisitos sele-

cionados da submissão da revista científica. 

Letras (ou números, ou símbolos ) que desig-

nem notas de rodapé devem ser ordenados 

alfabeticamente  (ou numericamente ), come-

çando com o título da tabela e então traba-

lhando da esquerda para direita  e para baixo, 

do mesmo jeito que se lê um texto. O símbolo 

que designa uma nota de rodapé que se aplica 

à tabela inteira deve ser colocado após o títu-

lo. Símbolos para notas de rodapé que se 

aplicam a toda uma fileira ou coluna devem 

ser colocados após o título da fileira ou coluna 

(Fig. 1), e aqueles que se aplicam à um único 

campo de dados devem ser acrescentados 

após o ítem para aquele campo (2).  

Alinhamento da Tabela  

Como autor, você pode fazer com que suas 

tabelas causem uma impressão visual positiva 

e se tornem fáceis de ler se você seguir algu-

mas regras gerais para formatação e alinha-

mento:  

 As linhas devem ser todas justificadas 

à esquerda.   

 Nos campos dos dados/colunas, pala-

vras devem ser justificadas à esquer-

da, e números inteiros devem ser jus-

tificados à direita.   

 Campos de dados que contenham 

pontos decimais, símbolos + / -, bar-

ras, hífens, ou parênteses devem ser 

alinhados nesses elementos.   
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 Quando o texto numa linha passar pa-

ra uma segunda linha, o campo de da-

dos correspondente deverá se alinhar 

com a linha do topo.  

Alguns exemplos mostram como essas regras 

de alinhamento ajudam a melhorar a clareza 

de uma tabela.  Tabela 1 mostra os gastos 

anuais per capita no tratamento da saúde para 

um grupo de países.  Note como os nomes 

dos países nas linhas e os números na coluna 

são mais fáceis de ler quando eles são justifi-

cados apropriadamente (Tabela 1A), compara-

dos com o espaçamento centrado frequente-

mente visto em rascunhos de papers (Tabela 

1B). Visto que o significado das linhas é evi-

dente, não é necessário se acrescentar um 

título para as linhas. Note também que a uni-

dade de medida ($) para os dados é colocada 

depois do título da coluna porque a mesma 

unidade se aplica a todos os campos de da-

dos.   

Resultados de longo prazo de acordo com a 

cistatina C tercil são mostrados na Tabela 2. 

Visto que os significados das linhas são evi-

dentes, nenhum título é necessário. Itens na 

coluna da linha são justificados à esquerda.  

Os números (percentagens) nos campos de 

dados contêm um ponto decimal; portanto, os 

números em cada coluna, incluindo os valores 

P na última coluna, estão alinhados com o 

ponto decimal. Note que para se enquadrar 

dentro da largura da coluna da linha, o texto 

na quarta fileira  passou para uma nova linha, 

mas os campos de dados correspondentes 

nessa fileira permaneceram alinhados com a 

linha do topo.   

Tabela 2. Resultados de longo prazo de acordo com a cistatina C tercil.a,b 

 Cistatina C tercil  

Classificação  P Primeiro tercil: <0.86 

mg/L (n = 378) 

Segundo tercil: 0.86–1.01 

mg/L (n = 365) 

Terceiro tercil: >1.01 

mg/L (n = 385) 

Morte dentro de 4 anos  3.4% (12) 6.2% (21) 13.5% (48) <0.001 

MI espontâneo dentro de 3 anos  5.5% (19) 7.5% (22) 9.8% (36) 0.03 

MI relacionado ao procedimento 

dentro de 3 anos  

8.0% (30) 11.8% (43) 7.9% (30) 0.10 

MI (espontâneo ou relacionado ao 

procedimento) dentro de 3 anos  

12.6% (46) 18.1% (61) 16.3% (61) 0.17 

 

a Dados são apresentados como percentagens das curvas de Kaplan–Meier em acompanhamento de longo prazo; o nú-

mero de eventos está entre parênteses.   

b Tabela do Clin Chem 2009;55:1118–25. Usada com permissão.  

 

Tabela 3 também ilustra muitos dos conceitos 

descritos antes para criar uma tabela eficiente. 

O título é suficientemente informativo de mo-

do que o leitor possa entender o experimento 

realizado e os dados produzidos. As linhas 

estão justificadas à esquerda, e seus signifi-

cados são suficientemente claros a partir do 

título de modo que o cabeçalho não é neces-

sário. As unidades são colocadas nos cabeça-

lhos para as colunas porque as unidades se 

aplicam à todos os dados na coluna. Dois di-

ferentes estilos para apresentar a média e SD 

são mostrados nas colunas 2 e 3. Na coluna 2, 

que segue o estilo da Clinical Chemistry ,  os 

dados estão alinhados  no ponto decimal. Al-

gumas revistas científicas permitem o estilo 

mostrado na coluna 3, no qual os dados estão 

alinhados no elemento comum  (±). Na última 

coluna, os números estão justificados à direita 

independentes se os números são positivos ou 

negativos.  Poderia ajudar fingir que um lugar 

decimal existe após cada número inteiro e que 

você está alinhando os números com esse 

ponto decimal.  

http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T1
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T1
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T1
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T1
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T2
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T3


Guide to Scientific Writing                                                                         Guia para Escrita Científica 

Tabela 3. Concentrações de fenitoína medidas 

por imunoensaio para matrizes suplementa-

das com 10 mg/L de fenitoína. 

 Média (SD), 

mg/L 

Média ± SD, 

mg/L 

Desvio do 

objetivo, % 

Soro de porco 11.4 (2.1) 11.4 ± 2.1 14 

Soro de ovelha  10.7 (1.4) 10.7 ± 1.4 7 

Soro artificial  10.3 (0.8) 10.3 ± 0.8 3 

Salina 10.1 (0.6) 10.1 ± 0.6 1 

Soro humano  9.9 (0.6) 9.9 ± 0.6 –1 

Soro de vaca  9.6 (1.4) 9.6 ± 1.4 –4 

Soro de cavalo  8.9 (0.7) 8.9 ± 0.7 –11 
 

Tabelas de Listas e Tabelas de 2 Colunas  

Algumas vezes uma tabela pode ser uma sim-

ples lista de informações, tais como os crité-

rios de exclusão para um teste clínico, ajustes 

dos instrumentos, ou sequências de primers 

usadas em um teste PCR. Embora os ítens em 

tais listas possam não ter qualquer classifica-

ção ou ordem inerentes, como você decide 

ordená-los pode afetar o que o leitor infere 

(3). Tabela 4 ilustra 2 maneiras de listar os 10 

principais estados para qualidade do ar.  Ta-

bela 4A começa com Idaho e termina com 

Tennessee.   Como leitor, eu inferiria que o 

ponto da tabela é mostrar que Idaho é o esta-

do principal para qualidade do ar e que Ten-

nessee é o décimo entre os 50 estados, mas 

se os estados fossem classificados alfabeti-

camente (Tabela 4B), eu inferiria que o ponto 

é simplesmente listar os 10 principais esta-

dos, com nenhuma implicação com relação a 

qual estado era melhor na qualidade do ar.   

Com uma tabela de 2 colunas  (Tabela  1), vo-

cê tem a escolha de ordenar ou as linhas ou 

os campos de dados.  Lang se refere à essa 

escolha como uma ajuda para que o leitor veja 

as informações específicas  (organizar a tabela 

do lado de fora  para dentro) contra uma aju-

da para que o leitor  veja os padrões  (organi-

zar a tabela do lado de dentro para fora) (5). 

Na Tabela 1A, os nomes dos países estão lis-

tados alfabeticamente, e o leitor não é puxado 

para nenhum padrão nos dados. Em vez disso, 

o leitor deve procurar pelo país de interesse e 

então encontrar o gasto de dólares corres-

pondente para aquele país. Essa ordem ajuda 

o leitor a achar informação específica. O la-

yout na Tabela 1C ajuda o leitor a ver um pa-

drão. Os valores de dólares no campo de da-

dos são classificados do mais alto para o mais 

baixo, e o leitor é puxado para o padrão dos 

dados em vez dos nomes dos países. Nova-

mente, como você organiza a tabela pode afe-

tar o que o leitor vê e infere.   

Tabela 4. Duas maneiras de listar os 10 

principais estados para qualidade do ar. 

A. Estados com os 10 índices mais altos da quali-

dade do ar.  

    Idaho 

    Dakota do Norte  

    Montana 

    Alaska 

    Minnesota 

    Havaí  

    Novo México  

    Wisconsin 

    Dakota do Sul 

    Tennessee 

B. Estados com os 10 índices mais altos da qualida-

de do ar.  

    Alaska 

    Havaí  

    Idaho 

    Minnesota 

    Montana 

    Novo México  

    Dakota do Norte  

    Dakota do Sul 

    Tennessee 

    Wisconsin 
 

A Melhor Dica de Todas: Mantenha suas 

Tabelas Pequenas 

Uma armadilha na qual os autores frequente-

mente caem é assumir que todos os dados 

adquiridos devem ser colocados numa tabela. 

Numa tentativa para ser abrangente em forne-
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cer informações, você pode criar uma tabela 

que seja tão grande e complexa que os dados 

importantes — e a mensagem — se percam 

entre coluna após coluna (ou fileira após filei-

ra) de informações. Os dados que pertencem à 

uma tabela são os dados que são essenciais 

para transmitir os resultados que você quer 

que o leitor veja.   

Então qual é o tamanho certo para uma tabe-

la? Uma regra útil fornecida por Huth (6) é que 

a largura máxima deve ser de 60 caracteres e 

espaços numa fileira para uma tabela  que 

ocupe meia página e de 120 caracteres  e es-

paços para uma tabela que ocupe a largura 

total de uma página. Para uma revista científi-

ca de 2 colunas tal como Clinical Chemistry, 

uma largura de tabela de 110 caracteres e es-

paços se enquadraria em uma página de for-

mato de retrato. Por outro lado, uma revista 

científica pode considerar publicar a tabela em 

um formato de paisagem (lateralmente), mas 

esse formato é desajeitado para o leitor e 

simplesmente não parece tão bonito na pági-

na (Tabelas 5 e  6). 

 

Tabela 5. Sobrevivência de 5 anos relacionada com a idade para formas de leucemia mielóide 

aguda. 

Idade. 

Anos 

Leucemia não 

diferenciada, % 

Leucemia 

mieloblásti-

ca, % 

Leucemia 

promielocíti-

ca, % 

Leucemia 

mielo-

monocítica, % 

Leucemia 

monocítica,  

% 

Eritroleucemia, 

% 

Leucemia micro-

carioblástica,  % 

Leucemia mega-

carioblástica,  % 

<21 91 80 85 81 82 73 62 52 

21–40 89 83 79 77 68 61 57 41 

41–60 74 62 68 59 40 37 31 24 

>60 51 48 39 34 28 21 16 9 
 

Tabela 6. Estudos anteriores da redução de leucócitos durante terapia kelvac em pacientes com 

leucemia mielóide crônica. 

Estudo No. de pacientes Contagem de leucócitos, %a 

Dia 0 Dia 7 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 56 Dia 84 

Wilkins and Potter, Refb 11 M11;F11 100 97 — 84 — — 70 

Pillsbury et al., Ref 12 M10;F18 100 100 81 — 76 — 64 

Annesley et al., Ref 18 M27;F20 100 89 76 — 63 — 62 

Kronnenberg and Stenmeyerson, Ref 20 M9;F7 100 103 95 — 88 69 — 

Flowers and Peterson, Ref 25 M20;F23 100 101 96 93 89 86 98 

Flloyd et al., Ref 26 M27;F23 100 95 — — 91 — 79 

Robinson et al., Ref 27 M19;F20 100 — 100 — 96 — 94 

Nowicki and Phillips, Ref 32 M15;F16 100 — 92 — 82 74 — 
 

a Percentagem do valor inicial no começo do tratamento.   

b Ref, referência; M, homem; F, mulher. 

 

Felizmente, existem várias maneiras de se 

condensar o tamanho de uma tabela. Uma é 

reorientar a tabela de modo que as variáveis 

estejam invertidas na tabela (6,7), como mos-

trado na Tabela 7. Essa tabela contém os 

mesmos dados que a  Tabela 5 mas usa me-

tade da largura. Ela também ajusta um layout 

de retrato na página da revista científica. Se o 

coeficiente do número dos títulos das colunas 

para os títulos das fileiras for maior do que 

2:1, você deve avaliar se reorientar a tabela 

permitiria uma melhor apresentação dos da-

dos (6).  

http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#B6
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T5
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T6
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#B6
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T7
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T7
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T5
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#B6
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Tabela 7. Sobrevivência de 5 anos relacionada 

com a idade para formas de leucemia mielóide 

aguda (AML).  

Tipo de AML 

Idade 

<21 

Anos 

21–40 

Anos 

41–60 

Anos 

>60 

Anos 

Não diferenciada, % 91 89 74 51 

Mieloblástica, % 80 83 62 48 

Promielocítica, % 85 79 68 39 

Mielomonocítica, % 51 48 39 34 

Monocítica, % 82 68 40 28 

Eritroleucemia, % 73 61 37 21 

Microcarioblástica, % 62 57 31 16 

Megacarioblástica, % 52 41 24 9 
 

Outra opção é avaliar se todas as colunas ou 

fileiras são necessárias numa tabela e se 

quaisquer dados não essenciais podem ser 

removidos. Na Tabela 6, por exemplo, são 

todos os dados e o texto nas 3 primeiras co-

lunas necessários? O primeiro autor e o nú-

mero de referência serão suficientes para 

identificar os estudos? Existe uma forte razão 

(por exemplo, as diferenças no número de 

pacientes são críticas para sua discussão) para 

incluir o número e o sexo dos pacientes se as 

mesmas informações puderem ser encontra-

das na referência? Não é o valor inicial para 

uma variável, tal como contagem dos leucóci-

tos, tipicamente considerado 100%? Conden-

sar a coluna 1 e remover as colunas  2 e  3 

produzem uma tabela  (Tabela  8) que é mais 

estreita  e parece mais limpa na página im-

pressa. Outras colunas de dados que poderi-

am ser removidas e explicadas numa nota de 

rodapé incluem aquelas que contêm um único 

ponto de dados, uma coluna na qual todos os 

valores são os mesmos, ou uma coluna na 

qual apenas 1 ou 2 valores múltiplos diferem 

dos outros (por exemplo,  9 positivos e ape-

nas  1 negativo). Se uma coluna contém uma 

série de valores P com apenas 1 ou 2  sendo 

estatisticamente significativos, essa coluna 

pode ser substituída com letras sobrescritas 

ou símbolos após os valores, com as diferen-

ças significativas e explicações apresentadas 

nas notas de rodapé.   

Tabela 8. Estudos anteriores da redução dos 

leucócitos durante terapia kelvac em pacientes 

com leucemia mielóide crônica.   

Estudo 

(referência) 

Contagem dos leucócitos, %a 

Dia 

7 

Dia 

14 

Dia 

21 

Dia 

28 

Dia 

56 

Dia 

84 

Wilkins (11) 97 — 84 — — 70 

Pillsbury (12) 100 81 — 76 — 64 

Annesley (18) 89 76 — 63 — 62 

Kronnenberg (20) 103 95 — 88 69 — 

Flowers (25) 101 96 93 89 86 98 

Flloyd (26) 95 — — 91 — 79 

Robinson (27) — 100 — 96 — 94 

Nowicki (32) — 92 — 82 74 — 
 

a Percentagem do valor inicial no começo do tratamento.  

O uso de abreviações em vez de nomes mais 

longos também pode reduzir a largura de uma 

tabela substancialmente. Revistas científicas 

permitem mais flexibilização no uso das abre-

viações nas tabelas porque as definições po-

dem ser fornecidas nas notas de rodapé. Co-

mo exemplo dessa abordagem, pode-se ten-

tar abreviar os tipos de leucemia mielóide 

aguda na Tabela 5 (por exemplo, UL, leucemia 

não diferenciada; MML, leucemia mielomono-

cítica; EL, eritroleucemia). Tente isso, e veja o 

quanto essa tabela pode ser condensada fa-

zendo isso.   

Se você tiver dados que possam ser removidos 

de uma grande tabela, mas que tenham con-

sequência para que o leitor melhor entenda 

sua mensagem, considere colocar os dados 

mais importantes que mostrem os resultados 

numa tabela impressa e coloque os dados se-

cundários numa tabela suplementar ou online. 

Na era atual da publicação eletrônica, a maio-

ria das revistas científicas fazem uso desses 

arquivos eletrônicos suplementares como um 

modo de otimizar o uso de um espaço reser-

vado na  página de um artigo, contudo tais 

arquivos ainda permitem que os autores for-

http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T6
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T8
http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T5
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neçam detalhes e dados secundários em um 

formato facilmente acessado.   

Algumas vezes a melhor opção é dividir uma 

grande tabela em 2 tabelas separadas.  Auto-

res tendem a evitar isso numa tentativa para 

contar 1 grande e complexa  tabela  como 

uma única tabela para ficarem dentro do limi-

te da revista científica com relação às tabelas 

e figuras. Esse truque mais frequentemente 

atrapalha do que ajuda, entretanto. Um revi-

sor leva mais tempo para tentar entender uma 

grande tabela, leva mais tempo e dinheiro pa-

ra um editor ou editor de cópia para reforma-

tar a tabela, e leva mais tempo para o leitor 

entender.  Nenhum desses esforços acrescen-

tados cria uma boa impressão. Meu conselho 

é fazer um esforço para dividir a tabela.   

Exercício de Aprendizagem  

Olhe a  Tabela 9. Essa tabela pode ser melho-

rada de várias maneiras para torná-la mais 

clara e informativa.  Compare suas mudanças 

sugeridas com aquelas fornecidas no fim des-

se artigo.   

 

Tabela 9. Efeito do tacrolímus ou sirolímus sobre a medição do everolímus. 

Espécime Concentração medida Desvio, % Pa 

Sangue + 10.0 µg/L everolímus 9.9 µg/L –1  

Sangue + 10.0 µg/L everolímus    

    + 10.0 µg/L tacrolímus 10.5 µg/L 5 0.052 

Sangue + 10.0 µg/L everolímus 14.3 µg/L   

    + 10.0 µg/L sirolímus  43 <0.001 
 

                 a Valor P  comparado apenas com o  everolímus.  P < 0.05 considerado significativo.  

 

Pensamentos Finais  

Quando você escreve um paper, você sabe 

que quaisquer erros tipográficos e gramáticos 

serão corrigidos durante o processo final da 

edição.  Contudo, você sempre faz uma verifi-

cação ortográfica e gramatical, porque você 

sabe que sentenças confusas ou mal compos-

tas não causam boa impressão durante o pro-

cesso de revisão. O mesmo é verdadeiro para 

as tabelas. Embora os editores e  tipógrafo se 

certificarão de que sua tabela esteja formata-

da adequadamente antes da publicação, a ho-

ra para causar a melhor impressão é durante o 

processo de revisão. Uma tabela que não é 

apenas fácil de se ler mas que também enfati-

ze o ponto que você está tentando mostrar 

fará com que você comece com uma base só-

lida.   

Notas de Rodapé 

Contribuições 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 declarar.   

Posse dos Valore: Nada a declarar.   

Honorários: Nada a declarar.   

http://www.clinchem.org/cgi/content/full/56/10/1528#T9
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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 14 de Julho de 

2010.  Aceito para publicação em 22 de Julho 

de 2010. 

 

Respostas para o Exercício de Aprendizagem 

1. O título seria mais informativo se ele incluísse a técnica analítica ou ensaio usados.   

2. Um travessão pode ser acrescentado à última coluna.   

3. Visto que a unidade de medida é a mesma para cada concentração medida, ela poderia ser 

apresentada uma vez após o título da coluna correspondente.   

4. Os números, incluindo os valores P, devem ser alinhados no ponto decimal.  

5. A informação nas linhas para a segunda e terceira fileiras passa para uma segunda linha. Os 

dados nos ítens das colunas devem ser alinhados com a linha de cima correspondente.   

6. Visto que apenas 1 valor P  é estatisticamente significativo, pode-se remover a última colu-

na e fornecer as mesmas informações numa nota de rodapé.   
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