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Base de Dados
Acelere sua produção científica

A maior parte do tempo da sua pesquisa
é consumida com o levantamento e
preparação dos dados
Fazemos o trabalho metodológico
para você concentrar-se no trabalho intelectual

Metodologia e Tecnologia
Banco de Dados
O banco de dados é composto por 600 sujeitos adultos de
ambos os sexos, com 13 grandezas cefalométricas
rigorosamente mensuradas, e classificados segundo Angle em
maloclusão do tipo I, II ou III.

Medidas Cefalométricas
• Base do crânio: N-S, S-Ba, S.N.Ba
• Bases apicais: S-N.Gn, S-N.Ocl, (S-N.Go-Me), Go-Gn.Ocl, FMIA
• Dentes: 1/.NS, 1/.Na, /1.Nb, /1-NPog
• Perfil: H.NB

Inteligência Artificial (IA)
Treinamos seis (06) algoritmo de IA para, a partir da sua amostra
de dados, testar as relações pesquisadas (Exemplo: Existe relação
entre a forma da base do crânio e as classes de Angle? )

Análise Estatística
• Estatísticas exploratórias
• Distribuição de frequências (diagramas e dispersão)
• Teste de precisão dos algoritmos (IA)
• Precisão das estimativas de relações

Como Funciona?
Defina seu problema
Defina um problema de pesquisa
relacionado aos desvios
craniofaciais ou maloclusões, que
possam ser medidos pelas
grandezas do banco de dados

Solicite sua amostra
Não perca tempo! Solicite sua
amostra segmentada por sexo e
com as grandezas cefalmétricas
de interesse para o seu estudo.

Defina sua hipótese
Especifique qual ou quais relações
deseja testar na sua pesquisa. Por
exemplo: Existe relação entre a
forma da base do crânio e as
maloclusões dentárias de classe II
ou III.

Receba os resultados
Te s t a m o s s u a h i p ó t e s e c o m
algoritmos de IA Envia mos o
resumo metodológico e todos os
resultados estatísticos interpretados
num prazo de 30 dias, poupando
meses de preparo e levantamento

Investimento
Solicite um orçamento. Este é realizado dependendo do número de
sujeitos da sua amostra e das hipóteses a serem testadas.

* * O pagamento é realizado por meio do sistema PagSeguro.
* * Parcelamento no cartão de crédito em até 18x (a critério da sua operadora).
* * Para sua segurança, não registramos dados bancários dos usuário.
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Queremos sua instituição como parceira
Aceleramos a produção científica na sua instituição com bases de dados,
treinamentos sobre metodologia para alunos e professores, ferramentas de
inteligência artificial para testar hipóteses e análises estatísticas.
Fale conosco agora
praticaclinica@praticaclinica.com.br

Não repetimos o conhecimento,
nós o fazemos
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Venha fazer ciência conosco

Seja nosso parceiro para ministrar o curso na sua cidade
www.praticaclinica.com.br

