
Resposta: Temos duas dificuldades nesta questão: 

1. O que fazer com o valor da segunda replicata do segundo dia?  

Decidir o que fazer com valores “outlier” é uma questão difícil, pois as formas 

estatisticamente corretas para identificar e descartar tais valores só funciona com grande 

número de medidas, muito maior do que o habitual para quem trabalha com farmacologia 

básica por exemplo. Neste caso, parece evidente que este valor não pode ser correto, pois 

não somente ele esta muito diferente das outras duas replicatas como também das seis 

replicatas medidas nos outros dois dias. No caso deste tipo de experimento, a única 

contribuição para variabilidade é dos erros experimentais (pipetagem?) e este valor é 

claramente errado e deve ser descartado.  

  

2. Como “juntar” os oito dados remanescentes? 

Não é correto considerar estes oito valores como sendo medidas independentes. As 

replicatas de um dia são mais próximas entre se do que das medidas feitas nos outros 

dias. Isto é esperado, pois existem mais fontes de variabilidade entre dias diferentes do 

que entre replicatas do mesmo dia. Desta forma, não é correto calcular a média e desvio 

padrão (DP) ou erro padrão (EP) dos oito valores. Em vez disso, temos que calcular a 

média para cada experimento/dia e depois calcular a média e EP das três médias; e depois 

calcular o intervalo de confiança a 95% (CI 95%). Podemos estar 95% seguros (ou seja, 

com 5% de risco de errar) de que a verdadeira média da população é um valor dentro 

deste intervalo de confiança.  

 Replicata 1 Replicata 2 Replicata 3 Média 

Dia 1 234 220 229 227,7 

Dia 2 269 967 275 272,0 

Dia 3 254 249 246 249,7 

Média 

geral 

   249,8 

  

Para publicação em revista especializada, poderíamos descrever os resultados da seguinte 

forma (forma que pode ser considerada exageradamente precisa e detalhada, talvez, mas 

que seria a mais completa): “The experiment was performed three times in triplicata. After 

excluding one wildly high replicate, the mean for each experiment was calculated. The 

grand mean is 249.8 with a SEM of 12.8 (n=3). The 95% CI ranges from 194.7 to 304.9”. 


