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RESUMO

O objetivo da pesquisa biomédica com diferentes naturezas de radiação é contribuir para o entendimento da 
física básica e bioquímica dos sistemas biológicos, o diagnóstico de doenças e o desenvolvimento de técnicas 
terapêuticas. Os  benefícios  advindos  do  uso  das  radiações  ionizantes  na  saúde  são  incontáveis,  sendo  os 
principais:  a  cura de tumores  através  da  terapia,  a  detecção  precoce de doenças  através  do diagnóstico,  a 
utilização  como  meio  profilático  na  transfusão  de  sangue  etc.  Portanto,  para  o  melhor  entendimento  das 
interações  biológicas  que  ocorrem após  a  exposição  à  radiação,  é  necessária  para  otimizar  procedimentos 
terapêuticos e estratégias para redução dos efeitos radioinduzidos. O grupo de Física Aplicada do Instituto de 
Física da UERJ vem trabalhando na caracterização de amostras biológicas (tecidos humanos, dentes, saliva, 
solo, plantas, sedimentos, ar, água, matrizes orgânicas, cerâmicas, material fóssil, entre outras) usando difração 
de raios X e fluorescência de raios X. As aplicações dessas técnicas para medida, análise e interpretação das 
características  dos  tecidos  biológicos  vêm ganhando  considerável  interesse  no  campo  da  Física  Médica  e 
Ambiental. Toda análise de dados quantitativos deve se iniciar com o cálculo de estatística descritiva (médias e 
desvios padrões) para que se tenha uma noção prévia do que a análise irá revelar. É bem sabido que os altos 
valores de desvio padrão encontrados em medidas experimentais de amostras biológicas podem ser atribuídos a 
fatores biológicos, devido a características específicas de cada indivíduo (idade, sexo, meio ambiente, hábitos 
alimentares, etc). Desta forma, este trabalho tem por objetivo principal o desenvolvimento de um programa que 
utilize métodos estatísticos específicos para otimização da análise de dados experimentais. Como os programas 
especializados neste tipo de análise são proprietários (o custo por licença é alto), outro objetivo deste trabalho é 
a implementação de um código que seja livre e possa ser compartilhado pelos demais grupos de pesquisa. Por 
fim, como o programa foi desenvolvido desde a modelagem dos métodos até sua implementação, este fato 
permite que modificações e adaptações sejam realizadas a qualquer momento e a custo zero.

1 INTRODUÇÃO

O objetivo da pesquisa biomédica com diferentes naturezas de radiação é contribuir para o 
entendimento da física básica e bioquímica dos sistemas biológicos, o diagnóstico de doenças 
e o desenvolvimento de técnicas terapêuticas. 

Os benefícios advindos do uso das radiações ionizantes na saúde são incontáveis, sendo os 
principais: a cura de tumores através da terapia, a detecção precoce de doenças através do 
diagnóstico, a utilização como meio profilático na transfusão de sangue etc. Portanto, para o 
melhor entendimento das interações biológicas que ocorrem após a exposição à radiação, é 
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necessária para otimizar procedimentos terapêuticos e estratégias para redução dos efeitos 
radioinduzidos.

O grupo de Física Aplicada do Instituto de Física da UERJ vem trabalhando na caracterização 
de amostras biológicas (tecidos humanos, dentes, saliva, solo, plantas, sedimentos, ar, água, 
matrizes  orgânicas,  cerâmicas,  material  fóssil,  entre  outras)  usando difração de raios X e 
fluorescência de raios X. As aplicações dessas técnicas para medida, análise e interpretação 
das características dos tecidos biológicos vêm ganhando considerável interesse no campo da 
Física Médica e Ambiental. Toda análise de dados quantitativos deve se iniciar com o cálculo 
de estatística descritiva (médias e desvios padrões) que permitem se ter à noção do que a 
análise  irá  revelar.  É bem sabido que os  altos  valores  de desvio  padrão  encontrados  em 
medidas  experimentais  de amostras  biológicas  podem ser  atribuídos  a  fatores  biológicos, 
devido a características específicas de cada indivíduo (idade, sexo, meio ambiente, hábitos 
alimentares, etc). 

Desta forma, este trabalho tem por objetivo o desenvolvimento e a implementação de um 
programa que utilize métodos estatísticos específicos para otimização da análise de dados 
experimentais (PADME – Programa de Análise de Dados por Métodos Estatísticos). No atual 
estágio do projeto de implementação, o programa já se encontra operacional para a aplicação 
do teste t de Student, permanecendo em constante manutenção e desenvolvimento. A meta a 
ser alcançada é a  disponibilização de um pacote  computacional  com os dois métodos de 
análise (t e F) além da implementação do método ANOVA operando diretamente sobre os 
dados adquiridos em laboratório. Neste trabalho, o programa é utilizado nos dados obtidos 
através da aplicação das técnicas de Difração de Raios X (XRD) usando radiação síncrotron 
(SR-TXRD) em amostras de sangue humano com o objetivo de investigar efeitos biológicos 
radioinduzidos e correlacioná-los com as doses de radiação geralmente utilizadas na prática 
transfusional [1 - 3]. O método estatístico utilizado é o teste de hipótese, que tem a finalidade 
de estabelecer um critério que permita distinguir entre diferenças reais e diferenças amostrais.

Como os programas especializados neste tipo de análise são proprietários (o custo por licença 
é alto), outro objetivo deste trabalho é a implementação do código que seja livre (código 
aberto)  e  possa  ser  compartilhado  pelos  demais  grupos  de  pesquisa.  Por  fim,  como  o 
programa foi desenvolvido desde a modelagem dos métodos até sua implementação, este fato 
permite que modificações e adaptações sejam realizadas a qualquer momento.
 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Estatística é a ciência que apresenta processos próprios para coletar, apresentar e interpretar 
adequadamente  conjuntos de dados,  sejam eles  numéricos  ou não.  Pode-se dizer  que seu 
objetivo  é  o  de apresentar  informações  sobre  dados  em análise  para  que se  tenha  maior 
compreensão dos fatos que os mesmos representam. 

2.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA

A estatística descritiva,  como o próprio nome já diz, se preocupa em descrever os dados. 
Toda a análise de dados quantitativos deve se iniciar com o cálculo de estatística descritiva 
que permite criar a noção do que a análise irá revelar.
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Uma maneira de se resumir os dados de uma variável quantitativa, além de tabelas e gráficos, 
é  apresentá-los  na  forma  de  valores  numéricos,  denominados  medidas  descritivas.  Estas 
medidas,  se calculadas a partir  de dados populacionais,  são denominadas parâmetros e se 
calculadas a partir de dados amostrais são denominadas estimadores ou estatísticas.

As  medidas  descritivas  auxiliam a  análise  do  comportamento  dos  dados.  Tais  dados  são 
provenientes de uma população ou de uma amostra. Classificam-se as medidas descritivas 
como: medida de posição (tendência central: média) e medidas de dispersão (desvio padrão e 
variância).

2.2 ESTATÍSTICA INFERENCIAL

Toda análise de dados quantitativos deve se iniciar com o cálculo de estatística descritiva 
(médias e desvios padrões) que permitem ter-se à noção do que a análise irá revelar. 

A inferência estatística é uma ferramenta matemática útil para investigar propriedades de um 
todo  (população)  a  partir  das  análises  de  parte  dos  elementos  que  constituem este  todo 
(amostra).  Desta  forma,  a  inferência  é  o  caminho  para  se  fazer  afirmações  sobre 
características de uma população, baseando-se em resultados de uma amostra. 

Se  fosse  possível  coletar  dados  sobre  toda  uma  população,  a  estatística  descritiva  seria 
suficiente para caracterizar esta população. No entanto, na maioria das vezes, esta prática não 
é  possível  por  ser  dispendioso  ou  demorado.  Assim  sendo,  o  método  aplicado  é  a 
caracterização de amostras desta população e, a partir da estatísticas descritivas das amostras, 
inferir-se propriedades para o todo. Isto é necessário, pois a média e o desvio padrão do todo 
não são conhecidas. A inferência estatística entra exatamente neste contexto, fornecendo os 
elementos de análise necessários para a comparação das descrições entre as amostras.

Deve-se usar um critério para poder afirmar que uma determinada observação na amostra 
pode ou não ser verdadeira para toda a população. O critério nesses casos são dados por testes 
estatísticos. Esses testes associarão à inferência determinado nível de significância.

2.3 TESTE DE HIPÓTESES

O teste de hipótese é uma regra de decisão utilizada para aceitar ou rejeitar uma hipótese 
estatística  com base em elementos  amostrais.  Em todo teste  de hipóteses,  duas hipóteses 
complementares são consideradas. A hipótese nula, H0, expressa que não ocorrem mudanças 
significativas nas médias das amostras analisadas, ou seja, não há diferenças amostrais. A 
outra hipótese, que será aceita caso H0 seja rejeitado, é denominada hipótese alternativa e é 
denotada por H1. São mutuamente excludentes, ou seja, rejeitar H0 significa aceitar H1 e vice-
versa. 

Ao se tomar uma decisão a favor ou contra uma hipótese, existem dois tipos de erros que 
podem ser cometidos: pode-se rejeitar a hipótese nula (H0) quando de fato ela é verdadeira 
(erro tipo I) ou aceitar H0 quando de fato ela é falsa (erro tipo II).
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Estes dois tipos de erro estão de tal forma relacionados que, ao reduzir-se a probabilidade de 
ocorrência de um deles, aumenta-se automaticamente a probabilidade de ocorrência do outro. 
De  modo  geral,  controla-se  apenas  o  erro  tipo  I  através  do  nível  de  significância 
(representado por α), que consiste na probabilidade máxima de ocorrência do erro tipo I. O 
grau de confiança (1- α) expressa a confiabilidade de se ter  tomado a decisão correta ao 
rejeita-se a hipótese nula. A proporção do erro tipo II é representada por β. O poder do teste 
(1-  β)  é  a  probabilidade  de  rejeitar  uma  hipótese  nula  quando  esta  é  falsa  e  a  hipótese 
alternativa é correta, e decresce rapidamente quando a hipótese alternativa aproxima-se da 
hipótese nula.

Uma forma de aumentar o poder do teste (ou reduzir β), mantendo-se α constante, é aumentar 
o tamanho amostral. 

2.4 ANÁLISE DE VARIÂNCIA (ANOVA)

O objetivo real do procedimento ANOVA [5] é um teste de hipótese de médias de duas ou 
mais populações. A comparação se faz por meio do teste F. A análise de variância é uma 
extensão do teste t de Student que compara apenas duas médias por teste. O teste t pode ser 
dividido quando: os grupos são independentes (ou seja, quando foi feito um experimento 
inteiramente  ao  acaso)  ou  quando  os  dados  são  pareados  (ou  seja,  quando  foi  feito  um 
experimento em blocos, cada unidade tomada como um bloco). Contudo, a ANOVA permite 
que  compare  qualquer  número  de  médias  e  sua  finalidade  é  determinar  se  existe  uma 
diferença  significativa  entre  as  médias  grupais.  Este  trabalho  ainda  não  contempla  os 
procedimentos relacionados à análise de variância que será contemplado no prosseguimento 
do projeto.

3 METODOLOGIA

Neste trabalho, utiliza-se dados obtidos de amostras de sangue irradiadas a fim de determinar 
se o processo de irradiação provoca algum tipo de alteração na composição  química  das 
amostras de sangue. Para tal pesquisa, aplicou-se a técnica de difração de raios X usando 
radiação síncrotron (SR-XRD). Todas as medidas foram realizadas na linha difração de raios 
X do Laboratório Nacional de Luz Sincrontron (LNLS), em Campinas, São Paulo, Brasil. 

O  alvo  da  pesquisa  era  estudar  as  possíveis  alterações  nas  estruturas  moleculares  das 
amostras  de  sangue  através  da  técnica  de  difração  de  raios  X.  Esta  técnica  gera,  como 
resultado, um diagrama de dispersão angular chamado de difratograma. A informação contida 
no difratograma relaciona o ângulo de espalhamento com a intensidade do raio X espalhado 
coerentemente.

Para materiais biológicos, observa-se dois picos de espalhamento característicos. Da análise 
desses picos de espalhamento que são retirados os dados como a altura do pico, área do pico, 
largura  a  meia  altura  (FWHM).  A  partir  desses  dados  é  que  são  realizadas  as  análises 
estatísticas. 
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Para este tipo de análise é necessária a utilização de métodos estatísticos específicos para 
determinar se os resultados obtidos de uma amostra são válidos para tirar conclusões gerais 
de uma ou mais características de uma população. 

Este trabalho teve como objetivo a implementação do programa PADME como código aberto 
que  utiliza  métodos  estatísticos  específicos  para  otimização  da  análise  de  dados 
experimentais. O método estatístico utilizado é o teste de hipótese que tem a finalidade de 
estabelecer um critério que permita distinguir entre diferenças reais e diferenças amostrais, 
sendo dois  testes  mais  enfocados:  teste  t  de  Student e  teste  F  [5].  Ambos  os  testes  são 
utilizados pelo método ANOVA de análise estatística. 

No atual estágio do projeto de implementação, o programa já se encontra operacional para a 
aplicação do teste t de Student.

O  teste  t  de  Student  segue  uma  distribuição  estatística  cuja  função  de  densidade  de 
probabilidade é dada pela expressão:

onde ν é o grau de liberdade e Гé a função Gama. Esta distribuição é comumente tabelada em 
livros de estatística relacionando o grau de liberdade a uma probabilidade. O parâmetro tcrítico 

define os limites de uma região de probabilidade tal que:

P(-tcrítico < t < tcrítico) = 1 – p

onde p é uma probabilidade. Isto define a região crítica. Nos testes de hipótese, o grau de 
liberdade corresponde ao número de elementos da amostra analisada menos duas unidades e a 
probabilidade p corresponde ao nível  de significância.  Como o parâmetro t  pode assumir 
valores  positivos  e  negativos,  esta  distribuição  é  chamada  de  bilateral  e  o  nível  de 
significância deve ser dividido por dois.

O programa PADME foi implementado na linguagem Fortran e tem como primeiras etapas:

• A entrada das variáveis x e y, sendo estas variáveis independentes;
• Definição do nível de significância;
• Cálculo das medidas descritivas (média, desvio padrão e variância) das variáveis. 

A segunda etapa do programa consiste, basicamente, na estatística inferencial

• Cálculo do tobtido das variáveis
• Análise da tabela para o tcrítico 
• Saída com as análises do teste t 

Para o cálculo do tobtido foi utilizado a seguinte fórmula:

(1)

INAC 2009, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

2

21

11 S
n

+
n

YX=tobtido








−

( ) 2/12

1

2

2
1

)(
+−







+






Γ






 +Γ v

v
t

vv

v

=tf
π



Sendo

X = Média das variáveis x
Y = Média das variáveis y
S  = Variância ponderada
n1 = Número de dados em x
n2 = Número de dados em y

O parâmetro S é calculado através da expressão: 

(2)

Sendo

2
1S  = Variância da variável x
2
2S  = Variância da variável y

n1 = Número de dados em x
n2 = Número de dados em y

4 RESULTADOS
Amostras humanas de sangue total (ST), matriz celular (MC) e plasma (PL) foram irradiadas 
com doses de 15, 25 e 30 Gy e comparadas com amostras de controle (não irradiadas) com o 
objetivo de avaliar possíveis alterações na estrutura molecular das amostras em função da 
idade do doador.

Para a análise deste tipo de dados é utilizado o teste t de Student, de análise estatística. Nesta 
etapa é que o programa pode ser utilizado para a otimização do trabalho.

Como exemplo neste trabalho, foi utilizado a altura do pico, obtido a partir da análise do 
difratograma das amostras de ST irradiadas com dose de 30 Gy (Tab 1) e mostrados os dados 
obtidos a partir das análises feitas pela planilha eletrônica Origin (Tab 2 e 3) e pelo programa 
implementado  em  código  aberto  (Tab  4  e  5).  No  difratograma,  o  eixo  vertical  (cota) 
corresponde  à  intensidade  dos  raios  X  por  ângulo  de  espalhamento,  isto  é,  são  apenas 
contagens. Por isso, o parâmetro Altura de Pico é adimensional.
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Tabela 1. Dados coletados para pessoas com faixa etárias distintas: (esquerda) menores 
de 65 anos, (direita) maiores de 65 anos.

Altura do Pico
130,0904

130,11245

176,41379

173,33714

136,28402

157,67288

122,15135

130,3

104,49789

125,33333

182,09793

167,04651

Altura do Pico
164,40596

172,78119

137,43011

167,27969

164,90763

163,51938

127,7433

116,96296

174,48485

109,24324

94,45455

175,74359

199,00176

146,9009

104,38476

A partir  desses dados obteve-se os resultados para o teste t de Student apresentados pelo 
programa de análise estatística Origin. Os valores obtidos são mostrados abaixo:

Tabela 2: Saída dos dados do programa Origin para pessoas com menos de 65 anos

Análise descritiva para os dados de pessoas com menos de 65 anos

Média Desvio Padrão

144,61 25,39

Tabela 3: Saída dos dados do programa Origin para pessoas com mais de 65 anos

Análise descritiva para os dados de pessoas com mais de 65 anos

Média Desvio Padrão

147,95 31,18
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O valor calculado para o tobtido: 

tobtido = -0,299

Dados analisados pelo programa PADME implementado:

Tabela 4: Saída dos dados do programa PADME para pessoas com menos de 65 anos

Análise descritiva para os dados de pessoas com menos de 65 anos

Média Desvio Padrão

144,61 25,39

Tabela 5: Saída dos dados do programa PADME para pessoas com mais de 65 anos

Média Desvio Padrão

147,95 31,18

O valor para o tobtido:

tobtido = -0,299

O valor do tcrítico  obtido a parti da tabela é dado por:

tcrítico = 2,059

O teste realizado é bilateral, ou seja, os intervalos da região crítica vão de - 2,059 até +2,059. 
Se o valor encontrado para o tobtido estiver dentro deste intervalo aceita-se H0 como hipótese 
verdadeira. 

O valor encontrado para o tobtido foi igual a -0,299, que está dentro do intervalo de – tc  e +tc, 
deste  modo  aceita-se  H0 como  a  hipótese  verdadeira,  ou  seja,  não  existe  diferenças 
significativas nas médias das amostras de ST irradiadas com doses de 30Gy.

Com a comparação dos dados obtidos pela planilha eletrônica Origin e os valores obtidos 
com o programa PADME, pode-se observar que este entra em total  concordância com os 
resultados analisados pela planilha eletrônica Origin. 
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5 CONCLUSÃO

O programa para  o  teste  t  de  Student  foi  implementado  e  utilizado  na análise  de  dados 
adquiridos através da aplicação das técnicas de Difração de Raios X (XRD) usando radiação 
síncrotron  (SR-TXRD)  em  amostras  de  sangue  humano  com  o  objetivo  de  investigar 
possíveis alterações nas estruturas moleculares das amostras de sangue. Estes mesmos dados 
já haviam sido analisados em planilhas eletrônicas comerciais, normalmente utilizadas para 
este  tipo  de  análise  estatística.  Através  da  comparação  entre  os  dados  analisados  pelo 
programa PADME e as planilhas  eletrônicas comerciais,  pode-se observar que o objetivo 
inicial  deste trabalho foi  alcançado para esta primeira  etapa,  já que os dados comparados 
entraram em total concordância com os já analisados previamente.

Com esta primeira etapa do projeto já operacional, onde a análise estatística para o teste t de 
Student  dos  dados  já  pode  ser  feita  com o  programa  PADME,  o  próximo  passo  será  a 
implementação do teste F e do método ANOVA.

O objetivo final deste projeto é utilizar este programa para a análise de dados obtidos de 
novos trabalhos realizados pelo grupo de física médica da UERJ, onde futuramente pretende-
se disponibilizar para outros pesquisadores de diferentes áreas que necessitem utilizar esses 
mesmos métodos estatísticos em suas pesquisas.
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