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Resumo

Os modelos lineares generalizados (MLG) são uma ampla classe de modelos de
regressão. No entanto, as suposições impostas por esses modelos não são ade-
quadas, por exemplo, para a análise de dados de contagem superdispersos. Um
dos modelos de superdispersão muito utilizado é o modelo de regressão binomial

negativo. Se um certo parâmetro desse modelo é conhecido, ele faz parte da classe
dos MLG's. No entanto, a suposição de que tal parâmetro é conhecido é geral-
mente irreal e métodos adequados de inferência nesses modelos estão descritos na
literatura. Os MLG's impõem uma restrição adicional: uma função estritamente
monótona da resposta média, a função de ligação, deve estar relacionada a um
preditor linear, que envolve parâmetros desconhecidos e as covariáveis. Os mode-

los aditivos generalizados (MAG) estendem a classe dos MLG's permitindo não
linearidade na relação entre uma função da resposta média e as covariáveis, que
é modelada através de funções alisadoras não especificadas. Embora os MAG's
constituam uma classe mais ampla que os MLG's, eles também não são ade-
quados para a análise de contagens superdispersas. Recentemente, os MAG's
foram estendidos para englobar respostas binomiais negativas. Nessa dissertação
apresentamos esta extensão e sua implemetação computacional. Apresentamos
também uma aplicação desse modelo a dados reais, com ênfase no estudo da
relação entre poluição atmosférica e saúde humana na cidade de São Paulo.
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Abstract

The generalized linear modems (GLM) are a lide class of regression models. How-

ever, the assumptions imposed by these modems are not suitable, for example, to
analyze overdispersed count data. One of the most used overdispersion modems

is the negative binomial regression model. If a certain parameter of this modal
is known, it belongs to the class of the GLM's. Nevertheless, the assumption
that such parameter is known is oftentimes unreal and methods for inference in
this modem are described in the literature. The GLM's impose an additional re-
striction: a stríctly monotonic function of the mean responde, the link function,
is assumed to be related to a linear predictor, which envolves unk.nown parame-
ters and covariates. The generalized additive modela (GAM) framework extends
the class of the GLM's by allowing nonlinearity in the relationship between a
function of the mean response and the covariates, which is modeled as an unspec-
ified smooth function. Although the GAM's constitute a wider class than that

of the GLM's, they are not suitable to analyze overdispersed counts. Recently,
the GAM framework was extended to include negative binomial responses. In
tais thesís, we present tais extension and its computer implementation. We also
present an application of this modem to real data, with emphasis in the study of
the association between air pollution and human health in São Paulo city.
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Capítulo l

Introdução

Os modelos lineares generalizados (MLG) são uma ampla classe de modelos
de regressão que engloba os modelos normais lineares, os modelos de regressão
logística para dados binários ou na forma de proporções, os modelos de regressão
de Poisson, entre outros (McCullagh e Nelder, 1989).

O modelo de regressão de Poisson é muito utilizado para descrever a relação
entre dados de contagem e um conjunto de variáveis explicativas, mas quando
aplicamos um modelo a um conjunto de dados, é preciso ter o cuidado de verificar
se este modelo é adequado, ou seja, se fornece um bom ajuste.

Os modelos de regressão de Poisson exigem que, dados os valores das co-
variáveis, a variância e a média da variável resposta sejam iguais. Tal suposição
é, muitas vezes, violada na prática levando ao ajuste inadequado do modelo de
Poisson pela variabilidade (dispersão) dos dados ser maior que a predito pelo
modelo. Em outras palavras, podemos dizer que o fenómeno de superdispersão
ocorre quando é esperada uma distribuição de Poisson para a resposta, porém a
variância é maior que a resposta média, ou seja, supõe-se que }' «., P(p), e logo
E(y) = Var(y), porém, os dados dão evidências de que

Var(}') > E(y)

Existem diferentes possíveis causas para este fenómeno e, em qualquer situação

(modelagem), várias delas podem estar envolvidas simultaneamente. Algumas
possibilidades são: heterogeneidade das unidades amostrais, não observação de
variáveis explicativas de grande importância para a resposta, probabilidade de
ocorrência de um certo evento variar com o tempo, existência de correlação en-
tre as unidades amostrais, entre outras. Em alguns casos a superdispersão fica
aparente pela natureza dos dados, mas na maioria deles é difícil estabelecer sua
causa excita.

Uma conseqüência importante de se ignorar a superdispersão é que os erros
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]. Iní;redução

padrão obtidos através do modelo de regressão de Poisson são incorretos e subes-

timam a variabilidade dos estimadores de seus parâmetros. Assim, na presença
de superdispersão o desvio do modelo de Poisson estará incorreto, e logo, teremos

informações incorretas sobre a significância da cada parâmetro, podendo optar
por um modelo complexo sem necessidade.

Desta forma, fica claro que o modelo de regressão de Poisson precisa ser apri-
morado a fim de controlar esta dispersão extra.Poisson (superdispersão), e os
modelos de superdispersão para dados de contagem são uma possível alternativa
aos modelos de regressão de Poisson (cinde e Demétrio, 1998 e David, 2000).

Um dos modelos de superdispersão muito utilizado é o modelo de regressão
binomial negativo. Se um determinado parâmetro desse modelo é conhecido, ele
faz parte da classe dos modelos lineares generalizados e os métodos de estimação,
testes de hipóteses e diagnóstico, válidos para os MLG's podem ser utilizados.
No entanto, a suposição de que tal parâmetro é conhecido é geralmente irreal e
métodos adequados de inferência nesses modelos foram desenvolvidos (ver, por
exemplo, Hinde e Demétrio, 1998, Lawless, 1987 e David, 2000).

Os MLG's impõem ainda uma outra restrição: uma função biunívoca da média
da variável resposta, chamada de função de ligação, deve estar relacionada a
um predítor linear, que envolve parâmetros desconhecidos e as covariáveis. Os
modelos aditivos generalizados (MAG) estendem a classe dos MLG's permitindo
não linearidade na relação entre uma função da média da variável resposta e
as covariáveis (Hastie e Tibshirani, 1990). Se zl, . . . ,z. são um conjunto de n
covariadas de dimensão p, onde git = 1 é a variável de planeamento associada
ao intercepto do modelo para todo { :: 1, . . . , n, e se /zi indica a média da va,riável

resposta correspondente à {-ésima observação, os MLG's impõem que

; g(p.) +>:6«:j
P

2j

enquanto que os MAG's admitem que

: g(A) +E:.ü(":j),

onde cada /j é uma função contínua não paramétrica estimada através de curvas
de alisamento, também chamadas de alisadores (Hastie e Tibshirani, 1990). Um
caso particular desse último é o modelo aditivo generalizado parcialmente linear

: g(p:) + :8z:í+ >1: ./)(":j),
j::2 j=Pi+l

P

2J

PI P

(1.1)

onde 2 $1 pl < p.

2
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.Z.Introdução

O so@ware S-PLUS 4.5 tem rotinas para inferências tanto nos MLG's quanto
nos MAG 's.

Os MAG's, embora suam uma classe mais ampla que os MLG's, não são
adequados para a análise de dados de contagem superdispersos. Uma alternativa
é, portanto, utilizar um modelo aditivo binomial negativo que admite que, dados
os valores das covariáveis, a distribuição da variável resposta é binomial negativa
com média que se relaciona com as covaríáveis através de (1.1). Se não é admitido
que um determinado parâmetro da distribuição binomial negativa é conhecido,
o modelo aditivo binomial negativo não faz parte dos MAG's. Recentemente,
Thurston, Wand e Wiencke (2000) estenderam os MAG's para englobar respostas
bhomiais negativas. Como enfatizado pelos autores, a extensão é complicada pelo
fato da distribuição binomial negativa envolver dois parâmetros e não fazer parte
da família exponencial. Eles indicam os passos para a implementação de um
algoritmo iterativo para o ajuste do modelo e mostram como inferências devem
ser realizadas com base nesse modelo.

Assim, os objetivos dessa dissertação são:

1. apresentar os principais resultados teóricos acerca dos MLG's e do modelo
de regressão binomial negativo;

2. apresentar os principais resultados teóricos acerca dos MAG's;

3. apresentar a extensão dos MAG's para os modelos aditivos binomiais nega.
uivos;

4. implementar no $PLUS 4.5 o algoritmo de ajuste dos modelos aditivos
binomiais negativos;

5. aplicar os modelos aditivos binomiais negativos a dados reais, com ênfase
numa aplicação em estudo da relação entre poluição atmosférica e saúde
humana.
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com média que se relaciona com as covariáveis através de (1.1). Se não é admitido 
que um determinado parâmetro da distribuição binomial negativa é conhecido, 
o modelo aditivo binomial negativo não faz parte dos MAG's. Recentemente, 
Thurston, Wand e Wiencke (2000) estenderam os MAG's para englobar respostas 
binomiais negativas. Como enfatizado pelos autores, a extensão é complicada pelo 
fato da distribuição binomial negativa envolver dois parâmetros e não fazer parte 
da família exponencial. Eles indicam os passos para a implementação de um 
algoritmo iterativo para o ajuste do modelo e mostram como inferências devem 
ser realizadas com base nesse modelo. 

Assim, os objetivos dessa dissertação são: 

1. apresentar os principais resultados teóricos acerca dos MLG's e do modelo 
de regressão binomial negativo; 

2. apresentar os principais resultados teóricos acerca dos MAG's; 

3. apresentar a extensão dos MAG's para os modelos aditivos binomiais nega
tivos; 

4. implementar no S-PLUS 4.5 o algoritmo de ajuste dos modelos aditivos 
binomiais negativos; 

5. aplicar os modelos aditivos binomiais negativos a dados reais, com ênfase 
numa aplicação em estudo da relação entre poluição atmosférica e saúde 
humana. 
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Capítulo 2

]\modelos Lineares Generalizados

2.1 Definição
Seja y uma variável aleatória (v.a.) com função densidade de probabilidade
(f.d.p.) ou função de probabilidade (f.p.)

expÍé'ijya b(o)l + .(v, @)}, g c -D, (2.1)

onde -E não depende de 0, Z)(.) e c(.) são funções especificadas, Z,( ) é duplamente
diferenciável e Ó > 0. Se é é conhecido, este é um modelo da família exponencial
unídimensional com parâmetro canónico (natural) 0. Diversas distribuições im-
portantes tais como as distribuições normal, de Poisson, bínomial, gama e normal
inversa, são da forma (2.1).

Se y tem f.d.p. ou f.p. como dado em (2.1), então pode-se mostrar (Mc-
Cullagh e Nelder, 1989, Seção 2.2.2) que

P

Var(}'') = éó"(0).

Note que Var(y) é o produto de duas quantidades: a função ó"(0), que de-
pende somente do parâmetro canónico (e, portanto, da média de y) e que é
chamada de função de variância e do chamado parâmetro de dispersão çb, que não
depende de 0. A função de variância, considerada como uma função de p, será de-
notado por V(p). Vale destacar que a função de variância identifica distribuições
na família exponencial dada. por (2.1):

Suponha agora que y;, . . . , yn suam n v.a.'s independentes sendo que, para
{ = 1,. . .,n, X tem f.d.p. ou f.p. na forma (2.1) com 0 = 0i. Suponha ainda

e
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2. Modelos Lineares Generalizados

que a média /zi de X está relacionada com um vetor P = (/3i, . . . , Õp)T, p < n, de
parâmetros desconhecidos através de uma função g(.) tal que

g(P:) (2.2)

onde 77i, chamado de preditor linear, é dado por

n: - «T$, (2.3)

com zi = (zü, sçi2, - - . , açip)T representando um vedor de variáveis preditoras (não

aleatórias), e lembrando que a;il = 1 para todo { = 1,. . .,n. Assumimos que

g(.) é uma função monótona e diferenciável. Tal função é chamada de função de
ligação.

Os MLG's são então definidos por (2.1), (2.2) e (2.3) com (2.1) representando
o componente aleatório do modelo e (2.2)-(2.3), o componente sistemático.

Note que o MLG's estendem a classe dos modelos normais lineares em duas
direções:

1. permitem distribuições não normais para os dadosl
2. assumem uma ligação, não necessariamente a indentidade, entre a média

pi e o preditor linear ?7i.

Exemplo 2.1: A distribuição de Poisson produz o modelo padrão para análise
de dados de contagem. É largamente empregada quando a variável resposta
representa uma contagem do número de eventos de um certo tipo que ocorrem
em um intervalo de tempo, superfície ou volume. Geralmente são eventos que
apresentam pequena probabilidade de ocorrer em uma amostra particular, mas
para um grande número de amostras, esta probabilidade é considerável

Sejam }'l, . . . , yn n v.a.'s independentes tais que E N Poisson(/zi), ou sda,

sua função de probabilidade é

.& (h; A)

Essa distribuição faz parte da família exponencial com @ = 1, Z)(0{) = eo; , pi = eo',
c(gi, é) = logo/il e y(pi) = pi. Logo,

Z
g/{ = 0, 1, 2, . .

E(H) = Var(X) = pi

Assumimos que
»i - en: = (4P,

ou sqa,
77i = zlrP . log Pi,

2. Modelos Lineares Generalizados 

que a média µi de 1'i está relacionada com um vetor /3 = (/31, ... , /3p) T, p < n, de 
parâmetros desconhecidos através de uma função g ( ·) tal que 

onde 'T/i, chamado de preditor linear, é dado por 

T/i = x; /3, 

(2.2) 

(2.3) 

com xi= (xi1, xi2 , ... , Xip) T representando um vetor de variáveis preditoras (não 
aleatórias), e lembrando que Xii = 1 para todo i = 1, ... , n. Assumimos que 
g(·) é uma função monótona e diferenciável. Tal função é chamada de função de 
ligação. 

Os MLG's são então definidos por (2.1), (2.2) e (2.3) com (2.1) representando 
o componente aleatório do modelo e (2.2)-(2.3), o componente sistemático. 

Note que o MLG's estendem a classe dos modelos normais lineares em duas 
direções: 

1. permitem distribuições não normais para os dados; 

2. assumem uma ligação, não necessariamente a indentidade, entre a média 
µi e o preditor linear T/i. 

Exemplo 2.1: A distribuição de Poisson produz o modelo padrão para análise 
de dados de contagem. É largamente empregada quando a variável resposta 
representa uma contagem do número de eventos de um certo tipo que ocorrem 
em um intervalo de tempo, superfície ou volume. Geralmente ·são eventos que 
apresentam pequena probabilidade de ocorrer em uma amostra particular, mas 
para um grande número de amostras, esta probabilidade é considerável. 

Sejam Yi, ... , Yn n v.a.'s independentes tais que }"i ~ Poisson(µi), ou seja, 
sua função de probabilidade é 

e-µ;µ'!!i 
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Yi· 
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i, 

c(yi, q;) = logyi! e V(µi) = µi. Logo, 
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'T/i = x"[ /3 = logµi, 
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2. Modelos Lineares Generalizaxios

com zi = (1,zi2, . . - , zi,)T representando um vetar de variáveis preditoras (não

aleatórias) e ,6 = (,81, Ü, . - - , Óp)T um vetor de parâmetros desconhecidos.
Vale destacar que este modelo é muito utilizado para análise de dados de

contagem, e é conhecido como modelo de regressão de Poisson, que portanto,
faz parte da classe dos modelos lineares generalizados. Para um estudo mais
detalhado do modelo de regressão de Poisson, ver McCullagh e Nelder (1989,
Capítulo 6), Paula (2002, Capítulo 4) ou David (1999, Capítulo 3).

C)s MLG's têm desempenhado um papel fundamental na análise estatísitca de
dados pois englobam modelos de regressão importantes como o descrito acima,
dispõem de um processo iterativo simples de estimação de parâmetros e pos-
sibilitam a definição de uma função chamada de função desvio (deuiance) que
generaliza a soma de quadrados dos resíduos dos modelos normais lineares e que
permite a construção de testes de hipóteses de forma análoga aos testes baseados
em análise de variância utilizados nos modelos normais lineares.

2.2 Estimação dos Parâmetros
Um estimador do vetor de parâmetros P pode ser obtido pelo método de máxima
verossimilhança. Admitindo que Ó é conhecido, o logaritmo da função de verQssi-

milhança de P para a amostra Z/ = (g/l, . . . , yn) é dado por

'o';Ü-EW X1lg--X.ü:,©,
á=1 ' i::l ' i::l

lembrando que .g(pi) = g(#(0i)) = qi = alr,6. A derivada de Z(,6; y) em relação a
PÍé dada por

az(P; z/) 1)»il\- yi-- »i

O estimador de máxima verossimilhança P do vedor de parâmetros P cor-
responde à solução do sistema de equações escore gerado quando igualamos

aZ(/3; Z/)/a#j a zero, para .j - l, . . . ,p. Essas equações são, em geral, não lineares
e precisam ser resolvidas por algum procedimento iterativo.

O método scoMng de Fisher é equivalente ao procedimento iterativo de mínimos
quadrados repondei'idos, que leva a

P(m+t) (,XTW'(")X) -iXTT'r (") Z(m) , (2.4)
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2. Modelos Lineares Generalizados

onde X representa uma matriz n xp de posto completo cujas linhas são denotadas

por zlr, { = 1, . . . , n, e W(") e Z(m) são as estimativas de W' e z no passo m, sendo

w'' («,:, . . . , «,.) (2.5)

( :( ) l l l

:â)'à,

H

e z, o vedor n x l de componentes

.: (m -p:)1lz

Nota.se que em cada passo desse processo iterativo P é estimado pelo método de
mínimos quadrados ponderados em uma regressão de uma variável dependente
modificada z em X, com pesos W que mudam a cada iteração.

Raramente ocorrem problemas na covergência do processo (2.4). É recomen-
dável usar os próprios dados para obter uma primeira estimativa P(o) começando
com os "valores ajustados" /zlo) - yi. Esta é uma boa escolha para o valor inicial,
pois reduz o número de passos necessários para que o processo (2.4) conviija. Em
alguns casos, correções são necessárias para prevenir, por exemplo, a tentativa de
avaliar log(0) como valor inicial para ?7 quando a função de ligação logarítmica
é aplicada a contagens cujo valor é zero. Para mais detalhes ver, por exemplo,
McCullagh e Nelder (1989, Seção 2.5).

Z

Exemplo 2.1 (continuação) : Como visto anteriormente, no caso da distribuição
de Poisson a função de variância é dada por V(pi) = /zi, e o modelo de regressão
de Poisson log-linear usual assume que g(pi) = logpi = ?7í (ligação canónica).
Assim temos que os pesos são as próprias médias, ou sda, toi = /zi, e a variável
dependente modificada será

zi = logpi + {a'.:Zl2
Z

2.3 Função Desvio
Define-se a função desvio com fator de escala como a distância entre o ioga.
ritmo da função de verossimílhança do modelo saturado (com n parâmetros) e do
modelo sob investigação (com p parâmetros, sendo p < n) av'aliado na estimativa
de máxima verossimilhança P, ou seja,

.$ - !}, (2.6)
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2. Mlodelos Lineares Generalizados

onde

Dp - Dp(g'; P) - 2>1: {g IÕI Õll - Ó(ÕI) + Ó(ÕI)} ,lZ

(2.7)

e com 0i = 0(g/i) e 0i = 0(Pi) representando respectivamente as estimativas de
máxima verossimilhança de 0 para o modelo saturado (n parâmetros) e com p
parâmetros (p < n). Uma medida usual de discrepância entre o modelo saturado
e o modelo sob investigação é o desvio sem favor de escala, dado por Z)P.

Um valor pequeno para a função desvio DP, assim como para SP) indicam que,
para um número menor de parâmetros, obtém-se um ajuste tão bom quanto o
ajuste com o modelo saturado. Em geral, nos MLG's (exceto no modelo normal
linear) o desvio (com ou sem escala) não tem distribuição conhecida. Muitas

vezes, se usa a aproximação SP «' Àlz-P, mesmo que esta possa ser muito ruim.
Esta aproximação é razoável quando @ é pequeno. Sendo assim, é comum se
compara.r o valor observado do desvio com a média da distribuição X2-P, ou seja,
n -- p. Se tal valor for muito superior a n -- p, entende-se que há evidências de
que o modelo não fornece um bom ajuste.

Exemplo 2.1 (continuação): Como já mencionado, no caso da distribuição de
Poisson tem-se @ = 1, 0{ = 1og/z{ e b(0i) = eOi, o que implica em 0i = logyi e

0i = log Pi, e assim,

* - «, - , $ {« :.. (ã) - '«. - ,.,}
Se g/â :: 0 o {-ésimo termo de Z)P vale 2Pi. Como admitimos que o modelo inclui
intercepto (]çü = 1), temos }l:Z::(pi -- Pi) = 0 e o desvio torna-se

,$« .;(:)
Vale destacar que para a distribuição normal, o desvio coincide com a soma

de quadrados dos resíduos, ou seja, DP = )1:i::: (yi -- Pi)2

2.4 Análise Inferencial

Quando um modelo está sendo construído, é preciso ter o cuidado de verificar se
este é adequado para descrever um conjunto de dados. O objetivo é que o modelo
final seja o mais simples possível e que forneça um bom ajuste.
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2. Modelos Lineares Generalizados

Na tentativa de simplificar um modelo, é preciso verificar se algumas variáveis

preditoras, zç+i, . - - ,a;p-:'zp digamos, podem ser eliminadas do modelo. Em

outras palavras é preciso testar

Ho : aqui :: Pç+2
versus

H. não todos os PÍ:s em -Ho são iguais a z©ro

Para isto é feita a comparação dos valores do desvio deste modelo com e sem
as variáveis em questão. A diferença de desvios é denominada desvio parcial e é
dada por

l)q -- Dp, (2.8)

onde -Dç e -D, são, respectivamente, os desvios apresentados em (2.7) com g e p
variáveis explicativas. Tem-se assintoticamente

s, - .s; - 2'X-- - *'-,.

Note que Sç -- SP igualnse à estatística da razão de verossimilhanças de Ho versus
H. se é for conhecido.

A análise inferencial do modelo também pode ser facilmente desenvolvida
através da distribuição assintótica do vetar /i

ê' «' N,(p, /(#)':),

onde -r(P) é a matriz de informação de Fisher para o parâmetro P dada por

/(P) = éx '''w'x

Temos então as estimativas de máxima verossimi]hança de P e ](P) dadas por
ã e çbXVWX (se é íor desconhecido deve ser estimado a partir dos dados, por
exemplo, pelo método de máxima verossimilhança). Sda s'(Â) o elemento ({, {)
da matriz /(a)'i, o estimados da variância de ai. Logo, para n grande,

etl;g -., N(O, i),

aproximadamente. Testes de hipóteses baseados nas estatísticas de razão de

verossimilhanças, escore e Wald são facilmente aplicáveis (Demétrio, 2001, Seção
2.10 e Pauta, 2002, Cap. 2). Se (ó for conhecido, como citado acima, o teste do
desvio parcial e o teste da razão de verossimilhanças coincidem.

Existem também vários procedimentos para a seleção de modelos de regressão,
embora nenhum deles sda consistente, ou seja, mesmo para amostras grandes

S 2
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Para isto é feita a comparação dos valores do desvio deste modelo com e sem 

as variáveis em questão. A diferença de desvios é denominada desvio parcial e é 

dada por 

(2.8) 

onde Dq e Dp são, respectivamente, os desvios apresentados em (2.7) com q e p 

variáveis explicativas. Tem-se assintoticamente 

Note que Sq -Sp igualwse à estatística da razão de verossimilhanças de H0 versus 

Ha se cp for conhecido. 

A análise inferencial do modelo também pode ser facilmente desenvolvida 

através da distribuição assintótica do vetor 'fJ 

onde I(/3) é a matriz de informação de Fisher para o parâmetro f3 dada por 

Temos então as estimativas de máxima verossimilhança de /3 e I(/3) dadas por 

'fJ e cpXT'WX (se e/; for desconhecido deve ser estimado a partir dos dados, por 

exemplo, pelo método de máxima verossimilhança). Seja s2 ('!Ji) o elemento (i, i) 
da matriz I('í})- 1

, o estimador da variância de fii. Logo, para n grande, 

aproximadamente. Testes de hipóteses baseados nas estatísticas de razão de 

verossimilhanças, escore e Wald são facilmente aplicáveis (Demétrio, 2001, Seção 

2.10 e Paula, 2002, Cap. 2). Se <p for conhecido, como citado acima, o teste do 

desvio parcial e o teste da razão de verossimilhanças coincidem. 

Existem também vários procedimentos para a seleção de modelos de regressão, 

embora nenhum deles seja consistente, ou seja, mesmo para amostras grandes 
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2. Modelos Lineares Generalizados

(n -} oo) selecione com probabilidade um as variáveis explicativas com coeficiente
de regressão não nulo. Os procedimentos mais conhecidos são /armara, óacAmand,

stepw se e o método de Akaíke (.4/a), além de outros métodos de computação
intensiva. Pauta (2002) descreve brevemente cada um deles.

Aqui vamos apresentar o método proposto por Akaike (1974), que é muito
utilizado na seleção de MLG's e se diferencia dos demais por ser um processo
de minimização que não envolve testes estatísticos. A idéia básica é selecionar
um modelo que soja parcimonioso, ou sela, que esteja bem ajustado e tenha
um número reduzido de parâmetros. Como o máximo do logaritmo da função
de verossimilhança Z(P; g/) cresce com o aumento do número de parâmetros do
modelo, uma proposta razoável seria encontrar o modelo com menor valor para
a função

,4.rC' = -2Z(/3; g/) + 2P, (2.9)

onde p denota o número de parâmetros

Exemplo 2.1 (continuação): Para a distribuição de Poisson, temos

-2 >ll:(p. i'gP:
á-l

Pi -- log g/€1) + 2P

Independentemente do modelo em estudo, inferências sobre a resposta média

também são necessárias, pois muitas vezes é preciso estimar a média pA para um
conjunto particular de valores das variáveis explicativas zh. A estimativa pontual
da média é dada por PÜ - p-:(a;P) = p':(6.), e um intervalo de confiança
para /zh é obtido em dois estágios: primeiro é necessário calcular o intervalo de
confiança para o preditor linear 77h, e depois fazer a conversão desse intervalo para

um intervalo de con6ança para a resposta média ph através da função de ligação
«tüizad, g(.).

2.5 Técnicas de Diagnóstico
Após ajustar um modelo, é indispensável verificar se o mesmo é adequado para
representar os dados em estudo. Técnicas de diagnóstico são de grande relevância

para detectar problemas em modelos de regressão, tais como, inadequação do
modelo utilizado e a presença de ouf/iers e observações influentes.
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n 
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■ 

Independentemente do modelo em estudo, inferências sobre a resposta média 
também são necessárias, pois muitas vezes é preciso estimar a média µh para um 
conjunto particular de valores das variáveis explicativas xh. A estimativa pontual 
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2.5 Técnicas de Diagnóstico 

Após ajustar um modelo, é indispensável verificar se o mesmo é adequado para 
representar os dados em estudo. Técnicas de diagnóstico são de grande relevância 
para detectar problemas em modelos de regressão, tais como, inadequação do 
modelo utilizado e a presença de outliers e observações influentes. 
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2. Modelos Lineares Generalizados

Como mencionamos na Seção 2.3, uma maneira informal de examinar o ajuste
do modelo é comparar o valor observado do desvio dado em (2.6) com n -- p. Se
esse valor for muito superior a n--p, o ajuste do modelo é considerado inadequado.

Uma simples técnica para examinar o ajuste do modelo é a construção de um
gráfico dos valores observados (3/t, . . . , y«) versus os valores ajustados (PI, . . . , P.).
Se o ajuste for coerente, espera-se que os pontos estejam próximos da rega z = y.

Uma outra maneira de avaliar um modelo é através das medidas que com-
param os valores observados com os valores preditos pelo modelo, denominados
resíduos. A análise de resíduos é feita através de métodos gráficos.

Um tipo de resíduo muito utilizado nos MLG's é o "resíduo do desvio" (ou
"componente do desvio"). O resíduo do desvio para o caso { é a contribuição da
i-ésima observação na soma do desvio do modelo, e é definido como

r ,- ,-... ,. .. \1/2

det'i = sinal(3/i -- Pi) {2Z/i]0. -- 0,] -- 2Z'(0.) + 2ó(0,)}'' (2.10)

Uma importante propriedade do resíduo do desvio é que
n

>:(a":y Dp
i:l

Os resíduos de Pearson são muito utilizados para identificação de possíveis
ouf/{ers e são definidos como

yi -- »i 'yi -- Bi

/Ú;;Ü) '«d'l'''(P;y
(2.11)

onde Pí e yar(gi) são estimativas de máxima verossimilhança da média e da
variância de g/i, obtidas com o ajuste do modelo em estudo.

Outros tipos de resíduos utilizados nos MLG's são os resíduos do desvio
padronizados, resíduos ordinários, resíduos de Anscombe, entre outros. Para um
estudo mais detalhado podem ser consultados Paula (2002, Seção 2.9), Demétrio
(2001, Seção 3.4) e McCullagh e Nelder (1989, Capítulo 10) por exemplo.

Uma sugestão para identificação de possíveis out/áers e veriâcação da suposição

de independência entre as observações são os gráfico dos resíduos componentes
do desvio (deus) e resíduos de Pearson (ri) contra alguma função dos dados, como

por exemplo, as estimativas dos preditores lineares ã :: zlrÂ ou mesmo seu índice
á. Espera.se uma distribuição aleatória dos resíduos em torno do eixo horizontal.
Os pontos (resíduos) afastados dos demais devem ser retirados do modelo corrente
para uma nova avaliação e se houver redução considerável no desvio do modelo,
estes pontos devem ser avaliados com especial atenção.
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Os resíduos de Pearson são muito utilizados para identificação de possíveis 
outliers e são definidos como 
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onde µi e Var(yi) são estimativas de máxima verossimilhança da média e da 
variância de Yi, obtidas com o ajuste do modelo em estudo. 

Outros tipos de resíduos utilizados nos MLG's são os resíduos do desvio 
padronizados, resíduos ordinários, resíduos de Anscombe, entre outros. Para um 
estudo mais detalhado podem ser consultados Paula (2002, Seção 2.9), Demétrio 
(2001, Seção 3.4) e McCullagh e Nelder (1989, Capítulo 10) por exemplo. 

Uma sugestão para identificação de possíveis outliers e verificação da suposição 
de independência entre as observações são os gráfico dos resíduos componentes 

do desvio (devi) e resíduos de Pearson (ri) contra alguma função dos dados, como 
por exemplo, as estimativas dos preditores lineares rfi = x[íJ ou mesmo seu índice 
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para uma nova avaliação e se houver redução considerável no desvio do modelo, 
estes pontos devem ser avaliados com especial atenção. 
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2. Modelos Lineares Generalizados

O {-ésimo elemento da diagonal da matriz .l? = Wi/2X(XVWX)-iXTW'1/2
pode ser visto como uma medida de alavanca Ai(Zeuerage) da observação corres-
pondente. Um gráfico das estimativas de âi, . . . , h. contra os valores ajustados
p:' ' - - , P. pode ser útil para detectar observações com altos valores de alavanca.
Essas observações podem ser potencialmente influentes no ajuste do modelo. A
distância de Clook é freqüentemente utilizada como uma medida de influência
(Clook, 1986), pois considera o efeito da i-ésima observação sobre todos os valores

ajustados pelo modelo. Sua definição é dada por 2ÍZ(,6) -- /(/3(i))}, onde Z(P) é o
logaritmo da função de verossimilhança avaliado em P e P(i) é a estimativa de P
obtida com a retirada da i-ésima observação. No caso dos MLG's, não é possível
escrever essa medida em uma forma fechada, mas esta pode ser aproximada por
r?h/(l -- ài)2. Paula (2002, Capítulo 2) apresenta um estudo mais abrangente
sobre pontos de alavanca e influência nos MLG's.

Sempre que os dados são obtidos em uma seqüência de tempo, uma maneira
informal de avaliar se a suposição de que, dados os valores das covariadas, as ob-
servações são independentes é através do cálculo das correlações entre os resíduos

ri e ri-z, para .Z) - 1, 2,3, . . ., denominadas autocorrelações de defasagem (Zag)

1, (Morettin e Toloi, 1985). A construção de um gráfico com as autocorrelações
para diferentes defmagens (função de autocorrelação) é muito útil na análise de
diagnóstico, onde espera-se que as autocorrelações estejam próximas de zero caso
a independência entre as observações estala satisfeita. Se a correlação entre os
resíduos mais próximos no tempo é maior do que entre os resíduos mais distantes,
dizemos que existe autocorrelação serial. Isto não acarretará viés nos coeficientes
do modelo estimados, mas os erros padrão poderão ser sub ou superestimados.
A adoção do modelo de Zeger (Zeger e Líang, 1986) é uma alternativa para a
análise de dados correlacionados por apresentar uma estrutura de dependência
incorporada ao modelo, cujos parâmetros são estimados através de equações de
estimação generalizadas.

Exemplo 2.1 (continuação): No caso da distribuição de Poisson, o resíduo do
desvio é dado por

~.«; - ;:«-'«: - *,{, [«.-..(g) - .« -, ,]]:''
e o resíduo de Pearson por

y{ -- F{

Para o modelo de regressão log-linear .de Poisson temos hi = /zinlr(XTWX)'izi.
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2. Modelos Lineares Generalizados

Como nos MLG's a distribuição dos resíduos não é conhecida, gráficos de
probabilidade meio-normal com envelope simulado são uma ferramenta útil para
propósitos de diagnóstico (Atkinson, 1985, Neter et al., 1996, Seção 14.6). A idéia
é acrescentar aos gráficos de probabilidade meio-normal um envelope simulado que

pode ser utilizado para decidir se as respostas observadas são consistentes com
o modelo ajustado. O resíduo do desvio, como definido em (2.10), é bastante
utilizado na construção de gráficos de probabilidade meio-normal com envelope
simulador. Se o modelo for adequado espeta-se que a grande maioria dos resíduos
estria dentro do envelope simulado. Esses gráficos são úteis não só para avaliar a
adequação do preditor linear, da função de ligação, da distribuição escolhida para
a variável resposta do modelo em estudo, como também para identificar ouf/{ers,
caso os resíduos com maiores valores absolutos excedam os limites do envelope
simulado.

Grá6cos de probabilidade meio-normal com envelope simulado são construídos
da seguinte forma:

1. ajuste o modelo e gere uma amostra simulada de n observações indepen
dentes utilizando o modelo ajustado como se fosse o modelo verdadeiro;

2. ajuste o modelo para a nova amostra, e calcule os valores absolutos orde

nados da medida de diagnóstico de interesse;

3. repita os passos acima 18 vezes;

4. considere os n conjuntos de 19 estatísticas ordenadas; para cada conjunto,
calcule as respectivas médias, valores mínimos e máximos;

5. faça o gráfico desses valores e da medida de diagnóstico ordenada da amostra
original contra os escores meio-normais õ'': (({ + n -- 1/8)/(2n + 1/2)), onde
®(.) é a função distribuição acumulada normal padrão.

Os valores mínimos e máximos das 19 estatísticas ordenadas constituem o

envelope. Grandes desvios dos pontos em torno da média dos valores simulados
ou a ocorrência de pontos próximos dos limites ou fora do envelope simulado são
indicadores de que o modelo não é apropriado.

Exemplo 2.1 (continuação): Para a análise da qualidade do ajuste de um
modelo de regressão de Poisson o gráfico de probabilidade meio-normal com en-

l Este gráfico também pode ser construído para os resíduos de Pearson, ou qualquer outra
medida de diagnóstico.
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2. M.odeias Lineares Generalizados

velope simulado dos resíduos do desvio deve ser construído como descrito acima,
onde o passo (1) neste caso é dado por

1. ajuste o modelo de regressão de Poisson e gere uma amostra simulada
g/;, . . . , Z4 de n observações independentes, onde X* -' Poisson(Pi).

Um gráfico de probabilidade meio-normal com envelope simulado dos resíduos
de Pearson ou resíduos do desvio do ajuste de um modelo de Poisson pode ser
utilizado como uma verificação informal de superdispersão. Uma parcela con-
siderável de pontos acima do envelope simulado indica que a variabilidade dos
resíduos é maior que a esperada, e portanto um modelo de superdispersão pode
ser mais apropriado para o conjunto de dados em estudo.

Estas e outras técnicas de diagnóstico para MLG's estão apresentadas deta-
lhadamente em McCullagh e Nelder (1989, Cap. 10), Demétrio (2001, Cap. 3) e
Pauta (2002, Seção 2.9), por exemplo.

2.6 Modelo Binomial Negativo
Svetliza (2002) apresenta um breve histórico da distribuição binomial negativa,
onde descreve que suas formas especiais foram discutidas preliminarmente por
Pascal em 1679. A Associação Brasileira de Estatística (ver http : //www . ime . usp
br/«.,abe/cronologiajaneiro02 .pdf) apresenta uma cronologia de alguns con-
ceitos e fatos importantes da estatística que aponta a origem da distribuição bino-

mial negativa no ano de 1713, dada por Montmort. Recentemente, a distribuição
binomial negativa tem sido muito utilizada como uma primeira alternativa à de
Poisson em caso de superdispersão. Como já comentado no Capítulo 1, uma
conseqüência importante de se ignorar a superdispersão é que os erros padrão
obtidos através do modelo de regressão de Poisson são incorretos e subestimam
a variabilidade dos estimadores de seus parâmetros. Assim, podemos dizer que a
distribuição binomial negativa é útil para se definir um modelo de regressão para

contagens superdispersas.
Se a variável aleatória y tem distribuição binomial negativa com parâmetros

p > 0 e k > 0, sua função de probabilidade é dada por

"'«;«,',-ÜIH(Ü)'(Ü)', «-.,:, (2.12)

onde I'(.) é a função gama. Nesse caso, escrevemos y «., BN(k, p)
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lhadamente em McCullagh e Nelder (1989, Cap. 10), Demétrio (2001, Cap. 3) e 

Paula (2002, Seção 2.9) , por exemplo. 

2.6 Modelo Binomial Negativo 

Svetliza (2002) apresenta um breve histórico da distribuição binomial negativa, 

onde descreve que suas formas especiais foram discutidas preliminarmente por 

Pascal em 1679. A Associação Brasileira de Estatística (ver http://www. ime. usp. 

br/ ~abe/ cronologiajaneiro02. pdf) apresenta uma cronologia de alguns con

ceitos e fatos importantes da estatística que aponta a origem da distribuição bino

mial negativa no ano de 1713, dada por Montmort. Recentemente, a distribuição 

binomial negativa tem sido muito utilizada como uma primeira alternativa à de 

Poisson em caso de superdispersão. Como já comentado no Capítulo 1, uma 

conseqüência importante de se ignorar a superdispersão é que os erros padrão 

obtidos através do modelo de regressão de Poisson são incorretos e subestimam 

a variabilidade dos estimadores de seus parâmetros. Assim, podemos dizer que a 

distribuição binomial negativa é útil para se definir um modelo de regressão para 

contagens superdispersas. 

Se a variável aleatória Y tem distribuição binomial negativa com parâmetros 

µ > O e k > O, sua função de probabilidade é dada por 

r(y + k) i k \ k i µ \ y 

fy(y;µ,k)= r(y+l)r(k) (k+µ) (k+µ) ' y=O,l, ... , (2.12) 

onde r(.) é a função gama. Nesse caso, escrevemos Y ~ BN(k, µ). 
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2. Modelos Lineares Generalizados

Uma possível motivação para assumir que as contagens observadas procedem
de uma distribuição binomial negativa é que (2.12) aparece como a distribuição
marginal de y quando assumimos que rlz -. Poisson(Z) e Z «' Gama(p, k), com
p > 0, A > 0 e k independente de /z. A função densidade de probabilidade da
distribuição gama nesse caso assume a forma

"',;«,',-Ü({)'.*-1-(?)}, ,»..
Assim, a esperança e variância de y são dadas por

E(}''') ]E(}'']Z)]

Var(y) = E ]Var(y].Z)] + Var IE(rlZ)l = p + !:--

Note-se, portanto, que Var(y) > E(y) (para mais detalhes ver David, 2000).
Quando É; é inteiro a função de probabilidade da distribuição binomial negativa

pode ser escrita como

e
2

Para mais detalhes sobre a distribuição de probabilidade binomial negativa ver,
por exemplo, Johnson, Kotz e Kemp (1993).

A distribuição binomial negativa com o parâmetro k conhecido faz parte da
família exponencial, pois sua função de probabilidade é da forma (2.1) com

y+k-l
y Ú)' #+P

y
, y - o,l,

é= 1, 0= 1og iifi, p'i:'?'

b(o) - -ÊI'g(1 - ''), '(z/, #')

e função de variância
2P

}''(P)
&

O modelo de regressão binomial negativo assume que as variáveis aleatórias in-

dependentes }'';, . . . , yn têm distribuição binomial negativa com médias pt, . . . , p.

respectivamente, e um parâmetro comum k, e que as médias estão relacionada.s
com as covariadas sçi, . . . , z. através da função de ligação (2.2), lembrando que
zi = (1,aç{2,. - ,zi,). Para k conhecido, como visto na Seção 2.1, este modelo
pertence à classe dos MLG's. No entanto, a suposição de que o parâmetro de
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e função de variância 

ke8 

</> = l, 0 = log µT,c, µ = l _eº, 

µ2 
V(µ)=µ+ k' 

O modelo de regressão binomial negativo assume que as variáveis aleatórias in
dependentes Yi, ... , Yn têm distribuição binomial negativa com médias µ1 , ... , µn 
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Xi = (1, xi2 , •.• , Xip). Para k conhecido, como visto na Seção 2.1, este modelo 
pertence à classe dos MLG's. No entanto, a suposição de que o parâmetro de 
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2. Modelos Lineares Generalizados

dispersão k da distribuição binomial negativa é conhecido é geralmente irreal e
métodos adequados de inferência nesse modelo serão desenvolvidos a seguir.

A função de verossimilhança de (PT, k) para a amostra 3/ = (yl , . . . , 3/.) é dada
por

"@, *; o - ll n:T-bÉih
com /zi = p-i(açlrP), e logo, o logaritmo da função de verossimilhança é

/(P, #; z/) log .L(.6, A; Z/)

}:ÍUlogP: + Ioga -(#+ Z/.) log(k+ P:) + logo'(Ü + k)
-- ]ogl'(X;) -- logyil}

n

lZ

As derivadas de primeira e segunda ordem de Z(P, A; g/) são dadas por

É + z/. 'l ap: n / \

(2.14)

a$.aB,
<\ Í -l'''(P:)g'(P:) - (h - P.) lt''''(K)g'(P:) + }''(K)g"(K)l 'l «.,a:,
ÉÍ l. lt''(Pi)g'(Pi)I' .J g'(Pi y

aP,alç $93h«.,,
r,s = 1, ,p,e

l ( :+©-@w+l.KI
k+y. +1 (2.15)

k2

n

@' (z/: + k)
{-1 v,'w -* gã:Íl2/ -- i} , (2.16)

onde }'(pi) = /zi + p?/É; e @(.) = 1''(.)/1'(.) representa a função digama. Assim,
temos que a função escore U(,a, X;) = (aZ/aPi , . . . , aZ/a&, Z?Z/akyr tem elementos

dados por (2.14) e (2.15).

A matriz de informação de Fisher /(/i, k) é dada por

.r(P, k) lá«(,B, k)l r = 1,. . .,P+ 1; s = 1,. ..,P+ l,
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com µi = g- 1 (xl /3), e logo, o logaritmo da função de verossimilhança é 
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(2.15) 

(2.16) 
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2. Modelos Lineares Generalizados

com

ã.(P,#) --Íá;} -Ém;6bw, ,,.-:,-.,,,, p.:n

;,,,+- (P, k) - ê«-:,,(P, #) - -E { ãã.ãÊ} i, . . . ,p,

:,--:,,--:p, © - -' {® } - E {-';w'M -'. *» -- @'@ -'' z-'!] - ;}
Ou, na forma matricial,

l(B,kÕ
XvTVX D

0v tP+l,P+l
(2.18)

onde XT = (zl,.. . ,z.), 0 representa o vetor de zeros de dimensão p x l e
W = diag(wi, . . . , w.) é a matriz de pesos apresentada em (2.5) com

(Ê) 'rh. .,.:',
Observe que /(P, k) é uma matriz bloco diagonal e, portanto, P e k são parâmetros
ortogonais. A matriz de covariância assintótica do estimador de máxima veros-
similhança de /3 é (XTWX)'t se k é conhecido ou mesmo se é estimado a partir
dos dados.

O modelo de regressão binomial negativo mais usual assume a função de
ligação logarítmica g(p) = log(p) = 7?, e é mais conhecido como modelo de
regresso ]og-linear binomial negativo, e nesse caso temos

W = diag(wt, . . . ,w.) com toi = j;!8--

A forma bloco diagonal da matriz de informação /(P, k) permite que as esti-
mativas de máxima verossimilhança para P e k soam obtidas pela aproximação
de Gauss-Seidel, da seguinte forma:

(i) para um valor fixo de X;, obtenha a solução de aZ/õ#r = 0, para r = 1, . . . ,p,
aplicando o algoritmo dos mínimos quadrados reponderados2 em (2.14) com
função de variância V(p) = p + p2/k (ver McCullagh e NeJder, 1989);

2Método padrão para o ajuste de MLG's, como descrito na Seção 2.2
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(2.17) 

Ou, na forma matricial, 

(2.18) 
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(
dµi) 

2 
1 

Wi = d1Ji µi + µf /k. 
(2.19) 
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ortogonais. A matriz de covariância assintótica do estimador de máxima veros
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2. Modelos Lineares Generalizados

(ii) Para um valor fixo de /3, e logo de /z (obtido no passo anterior), obtenha
a solução de a//ak = 0 aplicando o método iterativo de Newton-Raphson
em (2.15). Conforme descrito em Rustagi(1994), o algoritmo de Newton-
Raphson consiste em solucionar iterativamente uma equação do tipo

À;(m) - k(m-D . .{(111='n) , (2.20)

onde k(") e É;("-i) são estimativas de k na 7n-ésima e (m-- l)-ésima iteração,
respectivamente. Neste caso temos

/'@ - ;l-,
descritos em (2.15) e (2.16), respectivamente. Podemos então escrever o
processo (2.20) como

/(Ê) e

X;(m) :: k(m l)
aÊ ./ IÊ=k(m-o

(iií) repita os passos (i) e (ii) alternando a estimação de ,8 e Ã; até que este

processo convitja, obtendo assim as estimativas de máxima verossimilhança
P e A

Um valor inicial para É; é

x*..'- :UF:"--«:
onde aqui Pi é o estimador de máxima verossimilhança de pi obtido pelo modelo de
regressão de Poisson e ci = zlr(XvilFX)':zi, com @ = W(P), que é a estimativa
da variância assintótica de 6 = gira. A idéia vem da comparação da estatística
de Pearson do ajuste do modelo de Poisson, isto é, X2 = }1,{:::(Z/i -- pi)2/pi com o
valor esperado sob o modelo binomíal negativo (ver Breslow, 1984, para detalhes) .

O so@ware estatístico $P]us 4.5 possui a função g]m .nb na bib]íoteca M]S.S'
(Venables e Ripley, 1997) que ajusta este modelo com distribuição binomial nega-
tiva fornecendo as estimativas de máxima verossimilhança conjunta P e k e respec-
tivos desvios padrão. Ver Hardin e Hilbe (2001, Capítulo 13) e Pedan (2001) para
detalhes sobre o ajuste desse modelo usando o STATA e o SAS respectivamente.

Assumindo À > 0, em grandes amostras podemos construir intervalos de con-
fiança e testes de hipóteses admitindo que (#M -- /3T, X; -- i)T assume distribuição
normal com média zero e matriz de variância.covariância

s'{8',Z} (2.21)
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a solução de {}ljf)k = O aplicando o método iterativo de Newton-Raphson 
em (2.15). Conforme descrito em Rustagi (1994), o algoritmo de Newton
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( az / a
2

z) 1 
f)k ok2 

k=k(m-1) . 
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processo convirja, obtendo assim as estimativas de máxima verossimilhança 
'1f e k. 
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onde aqui µ,i é o estimador de máxima verossimilhança de µi obtido pelo modelo de 
regressão de Poisson e Ci = xl (XTW x)- 1xi, com W = W(µ), que é a estimativa 
da variância assintótica de rfi = xl'ff. A idéia vem da comparação da estatística 

de Pearson do ajuste do modelo de Poisson, isto é, X 2 = E~=l (Yi - µi)2 /µi com o 
valor esperado sob o modelo binomial negativo (ver Breslow, 1984, para detalhes). 

O software estatístico S-Plus 4.5 possui a função glm. nb na biblioteca MASS 
(Venables e Ripley, 1997) que ajusta este modelo com distribuição binomial nega
tiva fornecendo as estimativas de máxima verossimilhança conjunta '1f e k e respec
tivos desvios padrão. Ver Hardin e Hilbe (2001, Capítulo 13) e Pedan (2001) para 

detalhes sobre o ajuste desse modelo usando o STATA e o SAS respectivamente. 
Assumindo k > O, em grandes amostras podemos construir intervalos de con

fiança e testes àe hipóteses aàmitinào que ('ifT - (3T, k - k) T assume distribuição 
normal com média zero e matriz de variância-covariância 

2 " " -1 s {(3,k}=l((3,k) , (2.21) 
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2. Modelos Lineares Generalizados

onde -r(,8, X;) é a matriz de informação de Fisher dada em (2.18).
Logo, quando a amostra é grande, inferências sobre os coeficientes do modelo

binomial negativo podem ser baseadas nas seguintes aproximações

;::;2 '-.v(o,i), , - i,...,p, (2.22)
3?, {P, Ê}

e

&l:!:;!:-- - "o, o,
onde q,{.0, Ê} é o elemento (r,r) da matriz s2{.6,}}, dada, em (2.21), avaliada

em (.8,Ê'). Observe que q+:,,+:ÍPli} é o inverso do elemento (p + l,p+ 1) da
matriz s2{.8, k}, dada em (2.21), avaliada em (P, %).

A partir deste resultado, obtém-se diretamente um intervalo de confiança para
/3, com coeficiente de confiança aproximado ' = 1 -- a e limites

Â :l: ,./, V'3?,{8, %},

onde z. é o quantia de ordem 1 -- a da distribuição normal padrão. Um intervalo
de confiança com coeficiente de confiança aproximado ' = 1 -- a para X; tem
limites

Ê 1: './' «%:,,...:Íê, 21}

O procedimento de Bonferroni fornece um intervalo de conÊança simultâneo
para vários parâmetros do modelo com distribuição binomial negativa. Se g
parâmetros são estimados com coeficiente de confiança conjunto (maior ou igual
a) ' = 1 -- a, o intervalo de confiança para ar terá limites dados por

B, 'Í '-lt2Ü'q
.--'\ A

q, {P, k}

Baseado no resultado (2.22), um teste para grandes amostras com um único
parâmetro de interesse ar pode ser construído para as seguintes hipóteses

Ho :Õr =0 e H. :ar #O

Uma estatística apropriada para o teste é dada por
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e tem, aproximadamente, distribuição .N(0, 1) sob Ho. O teste rdeita Ho a um
nível de significância a se e somente se lz*l > Za/2. Da mesma forma, podemos
também construir testes unilaterais.

Outro procedimento bastante utilizado para o ajuste do modelo binomial ne-
gativo é obter uma estimativa, #, para k pelo método dos momentos, e ajustar
um modelo linear generalizado com distribuição binomial negativa e k = #, pois
como já descrito no início dessa seção, para valores fixos (conhecidos) de k, esta
distribuição faz parte da família exponencial.

Breslow (1984) sugere que a estimativa de k sda obtida solucionando a seguinte
equação

$É a-É&q-"-,,
onde Pi's são os valores estimados pelo modelo de regressão de Poisson (A = oo),
n o tamanho da amostra e p o número de variáveis explicativas. Para obtenção
da estimativa k, o método de Newton-Raphson (apresentado em (2.20)) pode ser
aplicado em (2.23), com

n /.. '='\2 n /.. ='\2

''''-$&q «*, . '''*,-$(u
que leva ao seguinte processo iterativo

(2.23)

k("') - À;(m-l) -- -:!gZ-
/ Ln.l lk=k(m--l)

(Se não houver solução tal (lue k > 0, admitir k = oo).
Uma vez obtida a estimativa k, o ajuste e características do modelo binomial

negativo se encaixam perfeitamente nos resultados dos MLG's apresentados nas
Seções 2.1 a 2.5. Venables e Ripley (1997) apresentam a função neg.bin(k)
que ajusta o modelo linear generalizado com distribuição binomial negativa (#
conhecido).

Podemos dizer então que, para amostras grandes, o estimador de máxima
verossimilhança P de P apresenta distribuição aproximadamente normal com
média zei'o e matriz de variância-covariância XTilPX, apresentada em (2.17),
que corresponde à matriz de informação de Fisher avaliada em /i, com k = k. A
partir deste resultado, obtém-se diretamente intervalos de confiança e testes de
hipóteses para /3, como já descrito anteriormente. Se o método dos momentos é

utilizado para obtenção de k, na prática a variabilidade de k é ignorada. Moore
(1986) e Lawless (1987) apresentam alguns resultados distribucionais complexos
para k, que não serão considerados neste estudo
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t (Yi -Ji)
2 

= t (Yi - ~t 
i=l V(µi ) i=l (µi + 11-) 

=n-p, (2.23) 
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que leva ao seguinte processo iterativo 
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f'(k) k=k(m-1) 
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verossimilhança fj de f3 apresenta distribuição aproximadamente normal com 
média zero e matriz de variância-covariância xTwx, apresentada em (2.17) , 
que corresponde à matriz de informação de Fisher avaliada em iJ, com k = k. A 
partir deste resultado, obtém-se diretamente intervalos de confiança e testes de 
hipóteses para /3 , como já descrito anteriormente. Se o método dos momentos é 
utilizado para obtenção de k, na prática a variabilidade de k é ignorada. Moore 
(1986) e Lawless (1987) apresentam alguns resultados distribucionais complexos 
para k, que não serão considerados neste estudo. 
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2. Modelos Lineares Generalizados

A utilização do método dos momentos para a obtenção de uma estimativa
para k é mais robusta que o método de máxima verossimilhança, no entanto é
menos eâciente se o modelo binomial negativo estiver correio. Lawless (1987)
examina este tópico com detalhes.

A partir dos valores ajustados /ã's pelo modelo binomial negativo com função

de ligação g(pi) = ?7i = aç;,8, pode-se facilmente calcular o desvio do modelo,
definido em (2.6), que é dado por

Se k é conhecido, assim como apresentado na Seção 2.4, reduções no modelo

podem ser baseadas no desvio parcial. Soja Ho : aç+i :: aç+2 ' . . = ap :: 0a

hipótese nula a ser testada contra a hipótese alternativa bilateral. Sob a hipótese
nula, o desvio parcial tem distribuição assintótica qui-quadrado com p -- g graus
de liberdade. Esse teste equivale ao teste da razão de verossimilhanças. Se A é
desconhecido, reduções no modelo podem ser baseadas no teste F aproximado

,' - ("',;2Eí'' - Fp-,,«-',

lembrando que p e q representam o número de covariadas em cada modelo (p > g),
e que os desvios Z% e -Dç devem ser calculados considerando a estimativa de k
sob o modelo irrestrito (com p covariadas).

Da mesma forma, se k for conhecido, podemos obter facilmente a função de
Akaike (.A/O') para o modelo binomíal negativo, que pela sua de6nição apresen-
tada em (2.9), é dada por

.,4.rO {h logo: + Ioga - (k + g/:) log(k + a) + I'gl'(Z/; + k)

- log I'(A) -- logyi!} + 2P,

com a = g':(z:' P).

Independentemente do método de ajuste adotado, inferências sobre a resposta
média também são necessárias, pois muitas vezes é preciso estimar a média p para
um conjunto particular de valores das variáveis explicativas. Utilizaremos como
exemplo para o estudo da análise inferencial da resposta média o modelo log-linear
binomial negativo, onde temos que p = exp(zT#).

O vetar de valores das variáveis preditoras para o qual p será estimado é
denotado por zh - (l, zh2, . - - , zh,y , e a resposta média de interesse será /zh =

exp(zl'P). A estimativa pontual de PÜ, denotado por PK é dada por

n

.$ -.o,-21):
i-l

g/i log log + X; log

n

lZ

P. (zl'Ó)
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n 

AIC = -2 L {Yi logµi + k log k - (k + Yi) log(k + µi) + logr(yi + k) 
i=l 

-logr(k) - logyi!} + 2p, 

COm µi = g- 1(xríJ). 
Independentemente do método de ajuste adotado, inferências sobre a resposta 

média também são necessárias, pois muitas vezes é preciso estimar a médiaµ para 
um conjunto particular de valores das variáveis explicativas. Utilizaremos como 
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2. Modelos Lineares Generalizados

Um intervalo de con6ança para ph é obtido em dois estágios

1) Primeiro, é necessário calcular o intervalo de confiança para o preditor linear

77h. A estimativa pontual de 77A = zl'P é íi. = iç:P e então a estimativa da
variância de i», é dada por

i'{6..} ã. {8}««,

onde geÍP} é uma estimativa da matriz de variância-covariância de /i. Os
limites de confiança inferior e superior de v7h, com coeficiente de confiança
,y = 1 -- a em grandes amostras, são dados por

1 = fih -- Zal2
e

S :: 0h + Za/2

2) Aqui será feita a conversão do intervalo de confiança de 7?A para um intervalo

de confiança para a resposta média PÀ e, para tal, será usada a seguinte
relação da função delegação,

PÕ = -E(yh) («I'P) exp(qh)

Assim, um intervalo de confiança para PA com coeficiente de confiança
,y = 1 -- a tem seus limites inferior e superior, respectivamente, dados por

/* = exp(/) e S* = exp(S)

Vale destacar que os limites do intervalo de conâança de /zh não são simétricos

em torno da estimativa pontual Ph, isto porque ph não é uma função linear de

Se o objetivo é estimar várias respostas médias /zh's que correspondem a di-
ferentes vetores ah's com coeficiente de confiança conjunto ' = 1 -- a, o proce-
dimento de Bonferroni deve ser usado. O procedimento para obter g intervalos
de confiança é o mesmo usado para obter um único intervalo de confiança (como
explicado acima), a única diferença é que z./2 deve ser substituído por z./(2g) -

Como já destacado anteriormente, após ajustar um modelo, é indispensável
verificar se o mesmo é adequado para representar os dados em estudo. A análise

de diagnóstico do modelo binomial negativo é muito similar à apresentada na
Seção 2.5. Deve-sc observar, mor exemplo, se os valores ajustados por esse modelo
são próximos dos observados, se ocorrem observações discrepantes em relação às
demais, e principalmente verificar se a suposição de distribuição binomial negativa
feita com relação à variável resposta y está satisfeita.
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2. Modelos Lineares Generalizados

Os resíduos de Pearson do modelo binomial negativo, pela definição apresen
fada em (2.11), são dados por

Ti= yã -- »i

íi: -v F?' IK
E o resíduo do desvio, como definido em (2.10), será

Uma medida de alavanca para o modelo de regressão log-linear binomial negativo
é dada por ài - k/zi/(k + pi)zlr(XTWX)':zi. Com os resultados apresentados

acima, uma aproximação da distância de book, dada por r?hi/(l -- hi)2, pode
ser facilmente calculada. Svetliza e Paula (2001) apresentam outras medidas de
influência para o modelo log-linear binomial negativo. Se A for desconhecido, este
pode ser substituído por Ê.

A construção do gráfico de probabilidade meio-normal com envelope simulado
para os resíduos do desvio do modelo binomial negativo é feita como descrito na
Seção 2.5, onde o passo (1) nesse caso é

1. ajuste o modelo de regressão binomial negativo para obter Pi, . . . , p. e k, e
gere uma amostra simulada Z/il, . . . , !a de n observações independentes, onde
%* N BN(#, Pi). Se k for conhecido, ajuste um MLG com distribuição bino-
mial negativa para obter Pt , . . . , pn, e gere uma amostra simulada y;, . . . , g/*

de m observações independentes, onde X* «' BN(k, Pi)
Os demais passos são iguais aos apresentados na Seção 2.5.

Uma técnica gráâca para detectar superdispersão é discutida por Lambert e
Roeder (1995), e uma verificação formal é descrita por Lawless (1987). Assuma
que o modelo de regressão binomial negativo é correto e seja õ = 1/Ê. Se (í = 0,
não há presença de superdispersão e os dados procedem de uma distribuição
de Poisson. A estatística da razão de verossimilhanças de Ho : ó = 0 contra
Hi : õ # 0 é w = --2(/P -- ZNB), onde ZP e ZwB são os logaritmos das funções
de verossimilhança maximizadas dos modelos de Poisson e binomial negativo
respectivamente. Observe que o valor de á estabelecido em Ho encontra.se na
borda do espaço paramétrico e, portanto, as propriedades usuais do teste da
razão de verossimilhanças não são válidas. Lawless (1987) mostra que, sob Ho,
a função distribuição acumulada de w é -Eu(z) = 1/2 + P(X? É z), para z 2: 0,
onde nv? representa uma: vâriáve! aleatória de distribuição quí-quadrado com um
grau de liberdade.

Paul et al. (1989) e Dean (1992) apresentam outras técnicas de diagnóstico
mais complexas.

deus = sinal(h -- â)2 g/i log log
Ã

+ À; log

1/2
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Roeder (1995) , e uma verificação formal é descrita por Lawless (1987). Assuma 

que o modelo de regressão binomial negativo é correto e seja ó= 1/k. Se ó= O, 
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2. M.odeias Lineares Generalizados

Vale destacar que outra alternativa para a análise de contagens superdispersas

são os modelos de quase-verossimilhança (Wedderburn, 1974 ou David, 2000).

2.7 Risco Relativo

O risco relativo, que também é conhecido como razão de riscos (ambos abreviados
por RR), é uma medida de grande interesse e efeito prático, principalmente em
estudos epidemiológicos. No contexto dos MLG's, o risco relativo expressa o
impacto de cada uma das covariadas na variável resposta, e os parâmetros P do
modelo de regressão estão associados ao risco relativo de cada variável explicativa.

A média da variável resposta e os parâmetros de regressão estão relacionados
pela função de ligação g(.). Pode haver mais do que uma função de ligação
aparentemente apropriada a uma particular aplicação. A função de ligação Ioga.
rítmica g(A) = log pi tem uma vantagem sobre outras possíveis funções de ligação
usuais pois permite uma interpretação simples para os parâmetros de regressão.

Sejam zA = (1, . . . , zhj, . - . , zh,)T um vetor de valores das covariadas e zh, =

(l, . . . , zhj + c, . . . , zh,yr. Sob um modelo log-linear, as médias da variável res...
posta dados zA e a;A, são PÜ = exp(a:'P) e /z» = exp(aç;,6) respectivamente. O
risco relativo para a .j-ésima covariada é dado por

'a'n. - ã - =:glig - .*p@êD 0.")
e, portanto, c/if é o logaritmo desse risco quando o valor da .j-ésima covariada
é acrescido de c unidades e as outras covariadas permanecem inalteradas. Note

que J?Rj não depende de zhj. Assim, uma estimativa desse risco é dada por

E - .*p@êD

Logo, temos que exp(Õy) é uma estimativa do risco relativo ao aumento de uma
unidade no valor da .j-ésima covariada, mantendo as outras covariadas constantes.

Pelos resultados apresentados na Seção 2.4 podemos construir um intervalo de
confiança assintótico para o risco relativo ao aumento de c unidades na .j-ésima
covariada quando as outras covariadas permanecem inalteradas, que será dado
por

.*- l '(Â * ,..,
onde z. é o quantil de ordem 1 -- a de distribuição normal padrão e 33Í{/3, #} é o
elemento (.j,.j) da matriz s2ÍP,k}, dada em (2.21), avaliada em (P,k). Se o valor
um não pertencer a esse intervalo temos evidências, com um nível de significância
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e, portanto, cf3j é o logaritmo desse risco quando o valor da j-ésima covariada 
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exp [e(~ =f Za/2 ~j{,8, k})] , 
onde Za é o quantil de ordem 1 - a de distribuição normal padrão e 's]j{,8, k} é o 
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2. Modelos Lineares Generalizados

a, de que o aumento de c unidades na .j-ésima covariada altera a resposta média,
indicando que essa covariada causa impacto na variável resposta, considerando
constante as demais covariadas. Vale destacar que essa interpretação é equivalente
ao teste de hipótese nula 4Í igual a zero.

A apresentação dos resultados do ajuste de um modelo log-linear através do
risco relativo é muito comum em estudos de associação entre poluição atmosférica

e saúde humana. Vários trabalhos têm sido publicados em diversos países e a
comparação desses resultados torna.se difícil uma vez que cada autor apresenta
o risco relativo a um determinado incremento do poluente (medida c dada em
(2.24)). Sínger et al. (2002) propõem a construção de uma curva de risco relativo
com bandas de confiança, onde a estimativa do RR e respectivo intervalo de
confiança são calculados continuamente para diferentes incrementou c do poluente,

e a amplitude de variação de c é determinada por valores plausíveis do ponto de
vista prático. Vale destacar que essa forma de apresentação dos resultados de
um modelo log-linear através do risco relativo pode ser empregada em diversas
outra.s áreas e apresenta maior facilidade de interpretação, mesmo para pessoas
sem muito conhecimento de modelagem estatística.
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Capítulo 3

Modelos Aditivos Generalizados

3.1 Definição
Os modelos aditivos generalizados (MAG) estendem a classe dos MLG's per-
mitindo não linearidade na relação entre uma função da média da variável res-
posta e as covariáveis (Hastie e Tibshirani, 1990). Se zl, . . . , z. são um conjunto
de n covariadas de dimensão p com zü = 1 para todo n e se p{ indica a média da

variável resposta correspondente à {-ésima observação, como visto no Capítulo 2,
os MLG's impõem que

P

Eg(Pi) = #: + (3.1)

enqua,nto que os MAG 's admitem que

q;
P

p:+ l:.&(«:J), (3.2)

onde cada ./) (.) é uma função contínua não paramétrica estimada através de curvas

de alisamento, também chamadas de alisadores ou suavizadores (Hastie e Tibshi-
rani, 1990). Um caso particular desse último é o modelo aditivo generalizado
parcialmente linear, também conhecido como semi-paramétrico

0: p:+ l:6":j+ >1: .ü(«:j),
j::2 J=Pi+l

cujo preditor linear combina termos paramétrícos para pt covariadas e termos não
paramétricos para as demais (p -- pi) covariadas. Daqui por diante denotaremos
por .a o vedor de valores da função .&(.) nos n valores da .j-ésima covariada, isto
é, .Ü (z:j), . . . , .Ü(z«j))"
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Modelos Aditivos Generalizados 

3 .1 Definição 

Os modelos aditivos generalizados (MAG) estendem a classe dos MLG's per
mitindo não linearidade na relação entre uma função da média da variável res
posta e as covariáveis (Hastie e Tibshirani, 1990). Se x1 , ... , Xn são um conjunto 
de n covariadas de dimensão p com xi1 _ 1 para todo n e se µi indica a média da 
variável resposta correspondente à i-ésima observação, como visto no Capítulo 2, 
os MLG's impõem que 

p 

'T/i = g(µi) = /31 + L /3jXij 
j=2 

enquanto que os MAG 's admitem que 

p 

'T/i = g(µi) = /31 + L fj(Xij), 
j=2 

(3.1) 

(3.2) 

onde cada Íi ( ·) é uma função contínua não paramétrica estimada através de curvas 
de alisamento, também chamadas de alisadores ou suavizadores (Hastie e Tibshi
rani, 1990). Um caso particular desse último é o modelo aditivo generalizado 
parcialmente linear, também conhecido como semi-paramétrico 

Pl P 

'T/i = g(µi) = /31 + L /3jXij + L fi(xii), 
j=2 j=p1+l 

cujo preditor linear combina termos paramétricos para p1 covariadas e termos não 
paramétricos para as demais (p - p1 ) covariadas. Daqui por diante denotaremos 

por Íi o vetor de valores da função Íi ( ·) nos n valores da j-ésima covariada, isto 

é, Íi = (fj(X1j), · · ·, fi(Xnj))T. 
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3. Modelos Aditivos Generalizados

Na prática, o interesse pelo estudo de associações entre variáveis que não
apresentam relação linear é muito comum. Quando essa relação não é linear mas
apresenta uma forma conhecida (paramétrica), a utilização da função de ligação
g(A) e a aplicação dos MLG's pode ser muito útil. Caso contrário, os MAG's
são uma boa alternativa como técnica de análise. A vantagem dos MAG's é que
nesses modelos a relação entre as variáveis resposta e explicativas não apresenta
forma paramétrical os dados indicam qual a forma da relação funcional mais
apropriada. Por outro lado, os MAG's apresentam como desvantagem um método
de ajuste mais complexo e uma forma de apresentação dos resultados mais difícil
de ser interpretada. Os MLG's e os MAG's podem ser aplicados em situações
similares, apesar de apresentarem propósitos analíticos diferentes. Os MLG's
enfatizam a estimação e análise inferencial dos parâmetros do modelo, enquanto
os MAG's localizam a exploração dos dados de forma não paramétrica, e são mais
adequados para a exploração de conjuntos de dados e a visualização da relação
entre as variáveis resposta e explicativas.

Todos os resultados e procedimentos apresentados no decorrer desse capítulo
serão, em geral, ilustrados em conjuntos de dados simulados. No diagrama de dis-.

persão da Figura 3.1 temos 600 observações independentes onde cada yi foi gerada
de forma aleatória segundo uma distribuição binomial negativa com parâmetro de

dispersão k = 10 e média pi = e4(2+senzi), e a;i foi gerado de forma independente
segundo uma distribuição Uniforme(0, 4n').

0
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' J'' . ' '
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e

R

4 8 106
X
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Figura 3.1: Diagrama de dispersão para dados simulados
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adequados para a exploração de conjuntos de dados e a visualização da relação 
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Todos os resultados e procedimentos apresentados no decorrer desse capítulo 
serão, em geral, ilustrados em conjuntos de dados simulados. No diagrama de dis
persão da Figura 3.1 temos 600 observações independentes onde cada Yi foi gerada 
de forma aleatória segundo uma distribuição binomial negativa com parâmetro de 
dispersão k = 10 e média µi = e4(2+senxi), e Xi foi gerado de forma independente 
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Figura 3.1: Diagrama de dispersão para dados simulados. 
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3. Modelos Aditivos Generalizados

Assumir que a relação entre as variáveis z e g apresentadas na Figura 3.1 é li-
near parece absurdo. A Figura 3.2 apresenta os resultados dos ajustes dos modelos
de regressão com distribuições de Poisson e binomial negativa, ambos com função
de ligação logarítmica (todos os detalhes sobre esses ajustes estão apresentados
no Capítulo 2). Os valores ajustados pelos dois modelos são praticamente iguais
(curvas de ajuste sobrepostas), e ambos os resultados não representam de forma
adequada a relação real entre as variáveis z e g/. Temos aqui um caso típico onde
o aLjuste de um MAG é adequado para o estudo da associação entre as variáveis
z e y

300

250

+

200

>" 150

100

50

0

Figura 3.2: Diagrama de dispersão e ajuste dos modelos de regressão com
distribuições de Poisson e binomial negativa, ambos com função de ligação
logarítmica.

Tanto o ajuste dos MAG's quanto a análise inferencial sobre seus compo-
nentes foram desenvolvidos em analogia aos procedimentos utilizados com esses
objetivos nos MLG's, modiÊcando-os de forma que /2, - - , /p em (3.2) soam esti-
madas através dos alisadores (ou suavizadores). Por este motivo, os métodos de
suavização são de extrema importância no processo de ajuste dos MAG's e serão
apresentados na Seção 3.2.

O estudo geral dos MAG's do ponto de vista teórico pode ser encontrado em
Hastie e Tibshirani(1990). Já do ponto de vista prático, esses modelos apresen-
tam um custo computacional elevado (Chambers e Hastie, 1993), e os resultados
apresentados na literatura são escassos. Todos esses conceitos serão apresentados
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3. Modelos Aditivos Generalizados

nas Seções 3.3 a 3.5, e são válidos quando a distribuição da variável resposta per-
tence à família exponencial. No entanto, a distribuição binomial negativa, como
mencionada no Clapítulo 2, só pertence à família exponencial quando o parâmetro

# é conhecido, o que na prática é uma situação irreal. Recentemente, Thurston,
Wand e Wiencke (2000) estenderam os MAG's para englobar respostas binomi-
ais negativas. Eles indicam os passos para a implementação de um algoritmo
iterativo para o ajuste do modelo aditivo binomial negativo e mostram como in-
ferências devem ser realizadas com base nesse modelo. Na Seção 3.6 esses pontos
serão apresentados e discutidos detalhadamente.

De forma análoga ao capítulo anterior, na seção final (Seção 3.7) destaque
será dado à medida risco relativo, que também apresenta grande importância na
interpretação dos resultados dos MAG's com função de ligação logarítmica.

3.2 Alisadores

Um alisador (ou suavizados) é uma ferramenta que descreve a tendência de uma
variável Z/ como função de uma ou mais variáveis. Quando a tendência de Z/ é
descrita em função de apenas uma variável z, o alisador é denominado unidimen-
sional, e quando p variáveis são consideradas, diz-se que o alisador é multidimen-
sional. Aqui vamos trabalhar apenas com alisadores unidimensionais, e assumir,
a princípio, que não ocorrem empates em a.

Formalmente, um alisados é uma função de z = (zi, . . . ,z.)T e g/ = (Z/i, . . . ,
g/,.)T, digamos /(açi) = ./'(ailZ/i), com mesmo domínio de z ou, algumas vezes,
definida apenas para os zi da amostra (neste caso algum tipo de interpolação é
necessário para obter estimativas associadas a outros valores de z). Assim, temos
que para cada valor zi o alisador associa um valor ./(zi) cuja estimativa /(aç{)
é obtida no procedimento de suavização com base em u observações vizinhas.
Os pontos (zi, .f(zi)) são apresentados graficamente resultando em uma curva
suavizado ou curva de alisamento, e os valores desta função devem, por definição,
ser mais "sua;ves" do que os valores de Z/, ou seja, devem ter menor variabilidade
do que os valores de g/. Esta é a razão do nome suavízador ou alisador.

As curvas suavizados podem ser utilizadas simplesmente para descrever a
tendência dos dados em diagramas de dispersão (Schwartz, 1994), para verificar
a adequação de um modelo de regressão linear simples (Neter et al., 1996) ou
para estudar a dependência da média de uma variável resposta y em função de

covariadas, que é o nosso objetivo com o ajuste dos MAG's. Limo (2001) descreve
as aplicações dos alisadores com maiores detalhes.
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Para ilusti'ação dos alisadores, vamos assumir o seguinte modelo

g/{ = /(ai) + fi, d = 1,. . ., n, (3.3)

onde .f(açi) é uma função arbitrária desconhecida e os ci's são erros não correia.
clonados com média zero e variância comum a2. Este modelo pode ser visto como

uma generalização de um modelo de regressão linear simples (Neter et al., 1996).

Um alisador é dito linear quando o vedor de valores previstos g :: / =
(./'(aa),. . . ,/(z«))T pode ser escrito como .f = Sy, onde $ é uma matriz de

dimensão n x n chamada matriz alisadora, que não depende de Z/. Assim, temos
que

ü - >1,':j%,

onde slj são os pesos da matriz alisadora, linear

Sll S12
$21 S22

sli
S2i

sii

Sln
S2n

Sin
S

Sil S{2

Snl Sn2 ... Sn{ ... Snn

Nesse caso a matriz S' desempenha papel semelhante à matriz chapéu (Aaf) dos
mode[os de regressão linear, e algumas condições impostas a .S' (Hoag]in e We]sch,
1978) são

j. 0 $ sü $ 1,

á{. --l $ sij $ 1, para á # .7,

áii- >1,;::: sij = 1,

dentre outras, porém S não é simétrica nem idempotente.
Uma estimativa bastante simples para /(zi) é a média dos valores de 3/ cor-

respondentes a valores próximos de zi, chamada de média móvel. Esses "valores
próximos" podem ser definidos, por exemplo, a partir de um conjunto que inclui
o próprio zi além de m pontos à sua direita e m pontos à sua esquerda, quando
existirem (u = 2m + 1). A Figura 3.3 apresenta a função média móvel estimada
com m = 20, para os conjuntos de dados apresentados na Figura 3.1. Essa função
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alisadora é linear e, como ilustração, temos que a matriz alisadora para a média
móvel com m = 2 (u = 5) e n = 10 é dada por
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Note que a vizinhança é
observações à direita ou
disponíveis.

truncada próxima aos limites da matriz, quando as m
as m observações à esquerda de um ponto não estão

Figura 3.3: Curva de alisamento: média móvel para m 20

As duas considerações mais importantes para a escolha do alisador envolvem
a técnica utilizada para obtenção de / e o tamanho da vizinhança u. Este
último está associado ao parâmetro de alisamento (ou suavização) À do processo,
mais conhecido como span, que corresponde à proporção do número total de ob..
servações a ser utilizado no cálculo de cada /(a;i), ou seja, temos que 0 < À $ 1 e
.X = u/n. O parâmetro de alisamento À determina o compromisso entre o viés e
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alisadora é linear e, como ilustração, temos que a matriz alisadora para a média 
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e

gl = tr(2S - SSV). (3.6)

Assim, temos que quanto maior o número de parâmetros ou gl'aus de liberdade
de um alisador, menor o grau de suavização, menor o valor de À.

No modelo de regressão linear temos que }l: Var(X) = pa2, onde p é o número
de parâmetros do modelo, que é igual aos graus de liberdade do mesmo. Uma
definição análoga para os modelos aditivos seria a dada em (3.4), que é mais
utilizada para a escolha de parâmetros de algumas funções alisadoras, como por
exemplo a cuóic sp/{ne (para mais detalhes sobre esse alisados ver Buja et al.,
1989, Seção 2, ou Marsh e Cormier, 2001). Outra motivação é que na regressão
linear a matriz chapéu -H apresenta as seguintes propriedades

tr(.H#") p"''(.H)

e como já comentado anteriormente, a matriz S desempenha papel semelhante à
matriz chapéu dos modelos lineares, e daí decorrem as definições (3.4) e (3.5). A
motivação para a definição (3.6) é que no modelo (3.3) a soma de quadrados dos
resíduos, isto é SC?-R = (y -- ©'r(Z/ -- 0), tem esperança

E(SC?R) (2.S' - SST)Ia: + /T(/ - $)T(/ - S)/,

onde o último termo mede viés. Como no modelo de regressão linear o termo
tr(2S -- SS'r) é igual a p, se estamos alisando um ruído (.f é um vetar de zeros)
esses valores são correspondentes. Bula et al. (1989, Seção 2.7.3) mostram que

essa definição é útil para a comparação de dois alisadores e apresenta um estudo
mais detalhado dos graus de liberdade de um alisador linear.

A utilização de um alisador requer a fixação de um parâmetl'o de suavização ou
alisamento À. A escolha do parâmetro ,X é um problema de grande importância
e pode ser resolvido, por exemplo, após o teste de vários valores de À para um
mesmo conjunto de dados avaliados graficamente, ou então pelo procedimento
conhecido como validação cruzada (cross-ua/{dation). A validação cruzada é um
método automático de alto custo computacional, pois para cada À esse método
consiste em retirar o ponto (zi,yi) e calcular /(zi) com base nos n -- l pontos
restantes, para á - 1, . . . , n. A função validação cruzada para. o modelo (3.3) é
definida como

vc(.x)
m / J \

.nde /;(:)(zi) é a estimativa de /(zi) obtida com parâmetro de suavização À
quando o ponto (zi,g/Í) é omitido (Hastie e Tibshirani, 1990, Seção 3.4.3). A

lZ
.[©(«Jy (3.7)
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função (3.7) é calculada para um conjunto pré-fixado de À's, sendo selecionado
o valor de À que a minimiza. Uma outra forma de escolher o parâmetro de
suavização é avaliar através de técnicas de diagnóstico, para qual valor de À o
modelo proposto apresenta melhor qualidade de ajuste.

Existem diversas técnicas de suavização propostas na literatura e o que difere

uma das outras é a forma de cálculo das estimativas /(zi). Hastie e Tibshirani
(1990), Buja et al. (1989) e Limo (2001) descrevem uma série de alisadores e apre-

sentam bibliografia adicional sobre o assunto. A Figura 3.4 ilustra algumas curvas

suavizados por diferentes técnicas com o auxílio do so#ware S-Paus. A escolha de
um alisador é subjetiva, e pode ser baseada em considerações teóricas ou mesmo
no grau de facilidade para sua obtenção. Aqui vamos descrever com maiores
detalhes apenas o método de alisamento /oca/Zg/ weigÀted regressíon smootAer,
conhecido como Joes$, que será utilizado posteriormente no ajuste dos MAG's
e do modelo binomial negativo. No entanto, os demais alisadores propostos na
literatura podem da mesma forma ser utilizados no ajuste desses modelos.

8
CD

g
. .(BilN.

0

0 2 4 6 8 10 12

Figura 3.4: Diferentes curvas de alisamento

'T

X

Apesar de assumirmos que os dados não apresentam réplicas em aç, na prática
esse fato é muito comum. Nesse caso, Limo (2001, Seção 2.6) apresenta uma
solução simples que pode ser usada para todos os alisadores. Essa solução con-
siste na formação de um novo conjunto de dados com n' < n observações deter-
minadas pelos n' valores distintos de sc, onde deve ser aplicado um procedimento
de suavização ponderada.

O Zoe$3, proposto por Cleveland (1979), é um alisados baseado no ajuste su-
cessivo de modelos de regressão pelo método dos mínimos quadrados ponderados.
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O loess, proposto por Cleveland (1979), é um alisador baseado no ajuste su

cessivo de modelos de regressão pelo método dos mínimos quadrados ponderados. 
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Cada modelo de regressão é ajustado considerando observações com valores de z
pertencentes a uma vizinhança da coordenada zi de uma observação (zi,z/í) fixada
e denominada ponto alvo, { = 1, . . . , n. O valor ajustado é a = /(zi). Portanto,
considerando sucessivamente m n observações (zi,g/i) como ponto alvo, obtêm-se
os pontos (zi,/(açi)), i= 1, . . . , n, que geram a curva suavizado.

Para cada ponto alvo (zi,ü) define-se uma vizinhança formada por u pares de

observações (zj,pl) que possuem as coordenadas zj mais próximas de zi. Assim,
o parâmetro de alisamento da função /oess é dado por À = u/n. Em seguida é

ajustado um polinõmio de grau d, U = a + Pizj + . . . +#ózj + ej, com E(ej) = 0
e Var(ej) = a', .j = 1, . . . , n, pelo método dos mínimos quadrados ponderados,
sendo Uz: a matriz de pesos associada a cada ajuste local.

O grau do polinõmio d deve ser fixado com base no padrão apresentado pelos
dados num diagrama de dispersão. De uma forma geral, se a nuvem de pontos
sugere uma tendência sem máximos ou mínimos locais, então um ajuste linear
(d = 1), é adequado. Mas se existirem regiões com máximos ou mínimos locais, o
ajuste quadrático (d = 2) normalmente produz uma curva que melhora a descrição
do padrão dos dados localmente.

A matriz de pesos associada ao ponto alvo (gi,yi) em cada ajuste local é dada
por

onde h é a distância entre zi e o seu u-ésimo vizinho mais próximo e K(.) é uma
função simétrica positiva conhecida como função teme/ tricúbica, que é dada por

Í (l -- fala); para lzl < 1,
/s.(.z} =; <

' ' 1. 0 para lzl Z l.
Assim, temos que o peso do ponto alvo (ni, yi) em seu ajuste local é 1, os pesos
dos pontos que formam sua vizinhança diminuem à medida que se afastam de zi,
e pesos nulos são dados aos pontos fora de sua vizinhança. Limo (2001, Seção
2.2) e Fox (2000, Seção 3) apresentam um estudo mais detalhado dessa função.

Como o /oess é um alisados linear, assumindo o modelo (3.3) com uma função
alisadora /oess de parâmetros À e d, sua matriz alisadora S depende somente de
z e cada linha si de S, { = 1, . . . , n, é dada pela á-ésima linha da matriz

.%. = .f(.ÍTUa..Í)':-Í'rUa.,

onde X é uma matriz com linhas (l, zi, z?, . . . , z?).

As Figuras 3.5a e 3.5b ilustram a obtenção da função / pelo método de ali-
samento /oes$ com parâmetros d = 1 e .X = 30%, e d = 2 e À = 50%, respec-
tivamente. Nessas figuras, a linha vertical laranja indica a ordenada do ponto

Ua. :: diag
hi

i''',-K gn --ai
hi , (3.8)
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onde hi é a distância entre Xi e o seu v-ésimo vizinho mais próximo e K ( ·) é uma 
função simétrica positiva conhecida como função kernel tricúbica, que é dada por 

K(z) = { (1 - izl 3
)

3 
para izl < 1, 

O para izl 2: 1. 

Assim, temos que o peso do ponto alvo (xi, Yi) em seu ajuste local é 1, os pesos 
dos pontos que formam sua vizinhança diminuem à medida que se afastam de xi, 
e pesos nulos são dados aos pontos fora de sua vizinhança. Lima (2001, Seção 
2.2) e Fox (2000, Seção 3) apresentam um estudo mais detalhado dessa função. 

Como o loess é um alisador linear, assumindo o modelo (3.3) com uma função 
alisadora loess de parâmetros À e d, sua matriz alisadora S depende somente de 
x e cada linha si de S, i = 1, ... , n, é dada pela i-ésima linha da matriz 

~ ~T ~ -1 ~T 
Sx; = X(X Ux;X) X Ux;, 

onde X é uma matriz com linhas (1; X i ; x;, ... , xf) . 
,..._ 

As Figuras 3.5a e 3.5b ilustram a obtenção da função f pelo método de ali-
samento loess com parâmetros d = 1 e >. = 30%, e d = 2 e À = 50%, respec
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alvo (a;{,g/i), os círculos azuis representam os pesos relacionados a cada ponto da
vizinhança calculados pela função cerne/ tricúbica. A vizinhança está delimitada
pelas linhas tracejadas verticais vermelhas, com base nos respectivos parâmetros
de alisamento À. O modelo ajustado para o ponto alvo (zi,Z/i) pelo método dos
mínimos quadrados ponderados está representado pela linha (Figuras 3.5.a) e
curva (Figuras 3.5.b) vermelha, e as curvas pretas representam a curva de alisa,
mento Zoess gerada após a obtenção de /(zi) para { = 1, . . . , n. Limo (2001, Seção
2.2) apresenta os cálculos para o ajuste de uma curva Zoess passo a passo

(a) d = 1 8 1 = 50% (b) d = 2 9 l.3 30%

+

.:Í.(J '':

0 2 4 6 8
X

bO 12 0 2 4 6 8 10 12

Figura 3.5: Figuras para demonstração do método de alisamento Zoess

O efeito da escolha dos parâmetros À e d está ilustrado na Figura 3.6. Como já
comentado anteriormente, essa 6gura ilustra que o parâmetro de alisamento À tem
influência fundamental na variância e no viés da curva estimada, e pela natureza
dos dados que o ajuste do polinâmio de segundo grau parece mais adequado.
Comparando visualmente os gráficos da Figura 3.6, podemos dizer que o melhor
ajuste foi obtido com o polinõmio de segundo grau (d = 2) e À = 30%, pois nessa
curva não há superajustamento, oscila.ções aparentemente insignificantes, e nem
a, perda de padrões locais. O comando loess do soÚware $Plus realiza o ajuste
dessas curvas.

O Zoess apresenta também uma versão robusta que pode ser utilizada para
diminuir o peso de observações discrepantes no ajuste da curva de alisamento.
Clleveland (1979) e Limo (2001, Seção 2.2) apresentam maiores detalhes desse

ajuste. Hastie e Tibshirani(1990), Limo (2001) e Fox (2000) apresentam um
estudo mais detalhado do alisados Zoes$.
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Figura 3.6: Curvas alisadas pelo método /oes$ com diferentes valores de À e d
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3.3 Estimação
A base para a estimação dos MAG's é o algoritmo de retroajuste (óacÊ$ffing) uti-
lizado também no ajuste de modelos aditivos. Assim, vamos apresentar primeira-

mente o procedimento de estimação dos modelos aditivos com o objetivo de fa.
cilitar a compreensão do processo de estimação dos MAG's, que será apresentado

em seguida.

3.3.1 Modelo Aditivo

Vamos considerar primeiramente o seguinte modelo de regressão aditivo com p
covariadm

P

>ll: .& (".j) + c., (3.9)

onde as ./)(-ys são funções arbitrárias desconhecidas e os ei's são erros não cor.
relacionados com média zero e variância comum a2. Assim, temos que

E(Xlz{)
P

p: l:.ü(".j)

Para tornar única cada uma das funções .& = (.6(zij), . . . , .Ó(z,j))v, o mo(leio
(3.9) assume que }:Z:: .Ü(ziJ) = 0, para .j - l, . . . ,p.

O cálculo de esperanças condicionais estabelece uma motivação simples e in-
tuitiva para o algoritmo de estimação desse modelo que, como já citado acima,
é conhecido como algoritmo de retroajuste (óacÊ#Zf 7zg). Suponha que o modelo

(3.9) é de fato correio, e assuma que conhecemos /l, . . ., .Ü-l,.Ü+i, . . . , /p' Se

deânirmos os resíduos parciais

rij -- 'yi /A (a:k) ,E
para { :: l, , n, temos então que

- l *'' *) -«,
(3.10)

que minimiza E (y -- >1:il.: /#)', onde y é o vetar resposta (h, . . . , yn)T e X a
matriz de covariadas. Evidentemente não conhecemos J'i, . . . , /j-i, /j+l, . - . , JP,

mas essa idéia estabelece um caminho para estimar cada /j dadas as estimativas
{/A, k # .j}. Assim, precisamos substituir as esperanças condicionais em (3.10)
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E (Y- LÍk 
kf:j 

(3.10) 

que minimiza E (Y - E~=l Ík)2, onde Y é o vetor resposta (Yí, ... , Ynf e X a 

matriz de covariadas. Evidentemente não conhecemos fi, ... , h-1, ÍHl, ... , fp, 
.,.._ 

mas essa idéia estabelece um caminho para estimar cada fi dadas as estimativas 

{!k, k f= j}. Assim, precisamos substituir as esperanças condicionais em (3.10) 
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por alisadores que forneçam as estimativas /l, . . . , /p de /l,
precisamos resolver o seguinte sistema de np equações lineares

l s-- ... s.. \ l f\
Sa / ' S2 l l /2

,/p' Na prática,

s:
S2

St
8

= Siu,

ã -s.,

(3.11)

'P ''P ''' ' / \. J'P J \. u'P

onde g/ = (g/t, . . . , yn)T, / é a matriz identidade de dimensão n x n, e Sj é a matriz

alisadora centralizada n x n referente à .j-ésima covariada, para .j = 1, . . . , p. As

matrizes alisadoras !ineares descritas na Seção 2.2, quando aplicadas em modelos
aditivos, devem ser centralizadas de modo que satisfaçam a suposição desses
modelos de que >1:=:::.Ü(zij) = 0, para J - l, ...,p, ou seja, as matrizes Sj
devem ser substituídas por (/ -- l IT/n)Sj, onde aqui / é matriz identidade n x n
e l é o vedor unitário n x 1. Essa operação também facilita a realização de
cálculos matriciais, evitando a singularidade em muitos resultados. Assim, temos
que a soma de cada coluna da matriz alisadora centralizada é igual a zero, e
lembrando que a soma de cada linha das matrizes alisadoras lineares é igual a l
(propriedade ({i!) apresentada na Seção 2.2), logo, temos que a soma de cada linha

das matrizes alisadoras centralizadas é também igual a zero. Vale destacar que
as matrizes alisadoras podem corresponder a diferentes métodos de suavização, e
no caso do Zoess essa matriz está apresentada na Seção 2.2.

De (3.11) temos que

/

'**l:'l
e logo,

1«-XÂI,
Temos então que os valores de /j devem ser obtidos por meio de um pro-

cedimento de suavização dos resíduos parciais, ou soja, quando /j é estimado o
efeito das demais covariadas é removido de g/. Assim, podemos esquematizar o
algoritmo iterativo de retroajuste (óac#$ffêng) para calcular as estimativas das
funções /J da seguinte forma

(i) Inicialize .6 = 0, para .j - l, . . . ,p.

para .j :: l, ,P.

(ii) Calcule seqüencíalmente para .j = 1, . . . ,l)

.-*l«
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por alisadores que forneçam as estimativas Â, ... , fp de fi, ... , fp- Na prática, 
precisamos resolver o seguinte sistema de np equações lineares 

..--. 
I S1 S1 !1 S1 

..--. 
5'2 I S2 Í2 S2 

Y, (3.11) 
,,..._ 

Sp Sp I fp Sp 

onde y = (y1 , •.. , Yn) T, I é a matriz identidade de dimensão n x n, e Si é a matriz 
alisadora centralizada n x n referente à j-ésima covariada, para j = 1, ... , p. As 
matrizes alisadoras lineares descritas na Seção 2.2, quando aplicadas em modelos 
aditivos, devem ser centralizadas de modo que satisfaçam a suposição desses 
modelos de que E~=l fi(xij) = O, para j = 1, ... ,P, ou seja, as matrizes Sj 
devem ser substituídas por (J - 11 T /n)Sj, onde aqui J é matriz identidade n x n 
e 1 é o vetor unitário n x 1. Essa operação também facilita a realização de 
cálculos matriciais, evitando a singularidade em muitos resultados. Assim, ternos 
que a sorna de cada coluna da matriz alisadora centralizada é igual a zero, e 
lembrando que a soma de cada linha das matrizes alisadoras lineares é igual a 1 
(propriedade ( iii) apresentada na Seção 2.2), logo, temos que a soma de cada linha 
das matrizes alisadoras centralizadas é também igual a zero. Vale destacar que 
as matrizes alisadoras podem corresponder a diferentes métodos de suavização, e 
no caso do loess essa matriz está apresentada na Seção 2.2. 

De (3.11) temos que 

e logo, 

h = Sj (y - Li) , para j = 1, .. . , p. 
k-:f;j 

Ternos então que os valores de Íi devem ser obtidos por meio de um pro
cedimento de suavização dos resíduos parciais, ou seja, quando /j é estimado o 
efeito das demais covariadas é removido de y. Assim, podemos esquematizar o 
algoritmo iterativo de retroajuste ( backfitting) para calcular as estimativas das 
funções Íi da seguinte forma 

(i) Inicialize fj = O, para j = 1, ... ,p. 

(ii) Calcule seqüencialmente para j = 1, ... ,P 
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(iii) Repita o passo (ii) até que todas as funções individuais convidam, ou seja,
até que ll/JÇ") -- /JÇ"'i)ll $1 c para todo .j e um valor c pró-estabelecido, com

ll/J ll = (E=::: .6(ze)):/' repr""tendo a norma do "tor .Ü.

Vale lembrar que no caso do modelo aditivo com apenas uma função não especi6-
cada, dado em (3.3), o algoritmo de retroajuste não é necessário, pois / é obtida
diretamente utilizando-se um alisados, como descrito na Seção 2.

O algoritmo de retroajuste corresponde ao método de Gauss-Seidel para re..
solver o sistema de equações (3.11). No entanto, a partir de (3.11), estimativas
para /l, . . . , /p podem também ser obtidas diretamente pela relação

.r St
So -r

&
8

/

.1

&
8

u= p''''Qu, (3.12)

Á 8
se a inversa de P existe, onde P e C? representam as matrizes de dimensão npxnp e
np x n, respectivamente, compostas de matrizes alisadoras lineares centralizadas.

Pelo menos conceitualmente essa seria uma solução direta para (3.11), mas na
prática não é utilizada como uma alternativa ao algoritmo de retroajuste, uma vez
que este algoritmo é mais e6ciente do ponto de vista computacional. Essa solução

direta apenas facilita a obtenção de expressões para as funções /J que tornam mais
simples o estudo de suas propriedades e cálculos de seus erros-padrão. Logo, a
partir de (3.12) temos que a matriz que produz /j a partir de g/ pode ser de6nida
como

Rj = .EJP'l(2, para .7 - l, ,P,

onde Ej é uma matriz de dimensão n x np composta por p blocos de dimensão
n x n, sendo o J-ésimo bloco a matriz identidade, e os demais elementos iguais a
zero, de tal maneira que

para .j = 1, . . . ,p

Seja / -: /l + . . . + /p, então temos que

f = RI.y + . . . -F Rpy = Ru,

onde -R = .Rt + . . .+A, é a matriz alisadora que prodllz ./' a. partir de 3/. Not.e que,
para funções alisadoras lineares, R não depende de g/. Mesmo assim a obtenção
de -l?j, e logo, de R não é uma tarefa computacional simples. Hastie e Tibshirani
(1990) fornecem expressões mais simples de R somente para modelos com duas
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(iii) Repita o passo (ii) até que todas as funções individuais convirjam, ou seja, 
até que llf;m) - Íjm- l) 11 ::; E para todo j e um valor E pré-estabelecido, com 

11h 11 = (E~1 JJ(xij) ) 112 
representando a norma do vetor fi. 

Vale lembrar que no caso do modelo aditivo com apenas uma função não especifi
cada, dado em (3.3), o algoritmo de retroajuste não é necessário, pois f é obtida 
diretamente utilizando-se um alisador, como descrito na Seção 2. 

O algoritmo de retroajuste corresponde ao método de Gauss-Seidel para re
solver o sistema de equações (3.11). No entanto, a partir de (3.11), estimativas 
para f1 , . . . , fp podem também ser obtidas diretamente pela relação 

,.._ -1 
/1 I S1 S1 S1 ,.._ 

Í2 S2 I S2 S2 
y = p-lQy, (3.12) 

,.._ 

fp Sp Sp I Sp 

se a inversa de P existe, onde P e Q representam as matrizes de dimensão npxnp e 
np x n, respectivamente, compostas de matrizes alisadoras lineares centralizadas. 
Pelo menos conceitualmente essa seria uma solução direta para (3.11), mas na 
prática não é utilizada como uma alternativa ao algoritmo de retroajuste, uma vez 
que este algoritmo é mais eficiente do ponto de vista computacional. Essa solução 
direta apenas facilita a obtenção de expressões para as funções Jj que tornam mais 
simples o estudo de suas propriedades e cálculos de seus erros-padrão. Logo, a 
partir de (3.12) temos que a matriz que produz Jj a partir de y pode ser definida 
como 

onde Ej é uma matriz de dimensão n x np composta por p blocos de dimensão 
n x n, sendo o j-ésimo bloco a matriz identidade, e os demais elementos iguais a 
zero, de tal maneira que 

,.._ 

/j = Rjy, para j = 1, . .. ,p. 

Seja f = /1 + ... + fp, então temos que 
,.._ 

f = R1Y + ... + Rpy = Ry, 

onde R = R1 + ... + Rp é a matriz alisadora que produz f a partir de y . Note que, 
para funções alisadoras lineares, R não depende de y. Mesmo assim a obtenção 
de Rj, e logo, de R não é uma tarefa computacional simples. Hastie e Tibshirani 
(1990) fornecem expressões mais simples de R somente para modelos com duas 
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funções alisadoras. Para modelos envolvendo mais de duas funções alisadoras

esses autores apresentam como sugestão para a obtenção das matrizes Rj o ajuste

de n modelos aditivos com o mesmo preditor dado em (3.9), considerando como
variável resposta cada uma das colunas ei da matriz identidade .r de dimensão
n x n. Seja RÍ# o elemento da á-ésima linha e k-ésima coluna da matriz .R{. Assim,
em cada ajuste com variável resposta ei obtemos .a que corresponde à &-esima

coluna de A, pois Ae{ = (-Rü, . . . , -/?i.)T = /jl, para .j - l, . . . ,p. Repetindo esse

procedimento para í - 1, . . . , n temos as matrizes nj, e logo, .R = -Rt + . . . + ./%,.

Se considerarmos o modelo de regressão aditivo com intercepto, ou sela, com
p covariadas sendo zn = 1 para todo á = 1, . . . ,n, temos

P

P:+ :.&(z:j)+e:.g/i (3.13)

Nesse caso o parâmetro desconhecido Pi é estimado no primeiro passo do al-
goritmo de retroajuste por #, e logo, o resíduo parcial para estimação das /j's
será

.$1«-:g
\ Ê#j /

onde aqui l é o vetar unitário de dimensão n x 1. Mas como as matrizes alisadoras
são centralizadas, temos que

8iv - 8l;ii'v - :8ii'p - o,
onde aqui 0 representa um vetar n x l de zeros. Logo, temos que

Assim, concluímos que a presença do intercepto não altera as estimativas das
funções /j, e todos os resultados apresentados para o modelo sem intercepto
(3.13) podem ser aplicados ao modelo (3.9). Aqui temos também que

* l« - :,-s«) - * l«

f = R\y-+ . . . -t Rpy = Ru,

onde Ri = 1 1T/n e os demais A, .j = 2, . . . ,p, podem ser obtidos como descrito
anteriormente, mas aqui a partir de um sistema de n(p -- 1) equações.

No caso do ajuste de um modelo de regressão aditivo ponderado com peso H'',
por exemplo, esse peso deverá ser considerado na ponderação dada pela função
alisadora, ou seja, deverá ser incorporado à matriz alisadora.
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funções alisadoras. Para modelos envolvendo mais de duas funções alisadoras 
esses autores apresentam como sugestão para a obtenção das matrizes Ri o ajuste 
de n modelos aditivos com o mesmo preditor dado em (3.9), considerando como 
variável resposta cada uma das colunas ei da matriz identidade I de dimensão 
n x n. Seja R{k o elemento dai-ésima linha e k-ésima coluna da matriz Rj- Assim, 

........ 
em cada ajuste com variável resposta ei obtemos f] que corresponde à i-ésima 
coluna de Ri, pois Rjei = (R{1, ... ,Rfn)T = Jj, paraj = 1, ... ,p. Repetindo esse 
procedimento para i = 1, ... , n temos as matrizes Ri, e logo, R = R1 + ... + Rp. 

Se considerarmos o modelo de regressão aditivo com intercepto, ou seja, com 
p covariadas sendo xil = 1 para todo i = 1, ... , n, temos 

p 

Yi = /31 + L Íj(Xij) + Ci

j=2 

(3.13) 

Nesse caso o parâmetro desconhecido (31 é estimado no primeiro passo do al
goritmo de retroajuste por y, e logo, o resíduo parcial para estimação das f/s 
será 

sj (Y - lfl - L fk) , 
k=f:j 

onde aqui 1 é o vetor unitário de dimensão n x 1. Mas como as matrizes alisadoras 
são centralizadas, temos que 

onde aqui O representa um vetor n x 1 de zeros. Logo, temos que 

Assim, concluímos que a presença do intercepto não altera as estimativas das 
funções Íi, e todos os resultados apresentados para o modelo sem intercepto 
(3.13) podem ser aplicados ao modelo (3.9). Aqui temos também que 

,,._ 

f = R1y+ ... +Rpy = Ry, 

onde R1 = 11 T /n e os demais Rj, j = 2, ... ,P, podem ser obtidos como descrito 
anteriormente, mas aqui a partir de um sistema de n(p - 1) equações. 

No caso do ajuste de um modelo de regressão aditivo ponderado com peso W, 
por exemplo, esse peso deverá ser considerado na ponderação dada pela função 
alisadora, ou seja, deverá ser incorporado à matriz alisadora. 
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3.3.2 Modelo Aditivo Generalizado

O processo de estimação dos MAG's envolve a combinação de dois procedimentos
iterativos:

e Procedimento de ponderação local (/oca/ scodng): similar ao procedi-
mento iterativo de mínimos quadrados reponderados utilizado no ajuste dos

MLG's (apresentado na Seção 2.2), considerando o preditor aditivo (3.2) no
lugar do preditor linear (3.1);

e Retroajuste (óac#$f íng): algoritmo iterativo responsável pela estimação
seqüencial de cada função alisadora /J, apresentado na Seção 3.3.1. No caso
dos MAG's esse ajuste é realizado de forma ponderada para uma variável
dependente modificada.

Alguns autores descrevem o algoritmo de ponderação local como um ciclo externo
e o algoritmo de retroajuste como um ciclo interno na estimação dos MAG's, uma
vez que cada iteração do primeiro algoritmo requer a implemetação do segundo.

Primeiramente vamos considerar o modelo aditivo generalizado

: g(w) +E:.6(«:j),

já apresentado no início desse capítulo. Vale lembrar que os resultados aqui apto
sentados são válidos quando a distribuição da variável resposta pertence à família

exponencial. Assim como nos modelos aditivos, assumimos que >=Z:: ./)(zij) = 0
para. tornar o modelo identificável, facilitando também a realização de cálculos
matriciais.

Assim como nos MLG's o processo de estimação de P pode ser visto como uma
regressão pelo método dos mínimos quadrados reponderados de uma variável
dependente modiÊcada z em X, com pesos W, o algoritmo de retroajuste no
ajuste dos MAG's deve ser aplicado à mesma variável dependente z com pesos
W, substituindo (3.1) por (3.2). O procedimento de estimação do modelo aditivo
generalizado (3.3.2) pode ser esquematizado da seguinte forma

P

2J
(3.14)

1. 1nicialize o processo com

Pfo = p(©) e .do ./3o) :: 0, para m -0
2 Considere m = m + l e calcule a variável dependente modificada z("'') e a

matriz de pesos W(") da seguinte forma

(m)Z
i - ,7l"-u + (z/:

«s"-:', (ã) ...:, ,
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3.3.2 Modelo Aditivo Generalizado 

O processo de estimação dos MAG's envolve a combinação de dois procedimentos 
iterativos: 

• Procedimento de ponderação local (local scoring): similar ao procedi

mento iterativo de mínimos quadrados reponderados utilizado no ajuste dos 
MLG's (apresentado na Seção 2.2), considerando o preditor aditivo (3.2) no 
lugar do preditor linear (3.1); 

• Retroajuste ( backfitting): algoritmo iterativo responsável pela estimação 
seqüencial de cada função alisadora h, apresentado na Seção 3.3.1. No caso 
dos MAG's esse ajuste é realizado de forma ponderada para uma variável 
dependente modificada. 

Alguns autores descrevem o algoritmo de ponderação local como um ciclo externo 
e o algoritmo de retroajuste como um ciclo interno na estimação dos MAG's, uma 
vez que cada iteração do primeiro algoritmo requer a implemetação do segundo. 

Primeiramente vamos considerar o modelo aditivo generalizado 

p 

TJi = g(µi) = !31 + z:: fi(xij), 
j=2 

(3.14) 

já apresentado no início desse capítulo. Vale lembrar que os resultados aqui apre
sentados são válidos quando a distribuição da variável resposta pertence à família 

exponencial. Assim como nos modelos aditivos, assumimos que L~=l fj(Xij) = O 
para tornar o modelo identificável, facilitando também a realização de cálculos 
matriciais. 

Assim como nos MLG's o processo de estimação de /3 pode ser visto como uma 
regressão pelo método dos mínimos quadrados reponderados de uma variável 
dependente modificada z em X, com pesos W, o algoritmo de retroajuste no 
ajuste dos MAG's deve ser aplicado à mesma variável dependente z com pesos 
W, substituindo (3.1) por (3.2). O procedimento de estimação do modelo aditivo 
generalizado (3.3.2) pode ser esquematizado da seguinte forma 

1. Inicialize o processo com 

2. Considere m = m + 1 e calcule a variável dependente modificada z (m) e a 
matriz de pesos w<m) da seguinte forma 

(m) _ (m-1) + ( _ _ (m-1)) ( 8T]i) 
zi - T/i Yi µi a , 

µi (m- 1) 
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onde
P

of"-o - ,aÍ"'o + >1: .4"-u (":j),

pÍ"-n - s-:(of"'u),
e

W'(m) - diag(wÍ"), ,w!")) (3.15)

com

«;«' - (k):-:, q)l,
onde y(.) é a função de variância apresentada na Seção 2.1

3 Para obter /2("), . . . , /p(m), ajuste um modelo aditivo ponderado com variável
dependente z(") e peso W("'') através do algoritmo de retroajuste. Ou soja,
considere /3Ím) :: 2(m) e calcule seqüencialmente para .j - 2, . . . , p, 2, . . . , p, . .

.Ü - .<"' 1 ,(") - PÍ") - >: /ü(".) l ,
\ k#j /

até que cada função individual conviria obtendo assim /2("), . . . /p(«') onde
SIÇm), J' . 2, . . . ,p, são as matrizes alisadoras ponderadas por W'(")

4 Para um valor de c pré-estabelecido, repita os passos 2 e 3 até que

E;.: ii.4") - .d"-D ll
E11., 11.Ó"-ol l

$l ',

Dp («., «$"') - ''., («., «$"':') 1 : .,

lembrando que ll.Üll = (}ll:Z::: /j2(zij)):/' é a norma do vedor .&, e -D, é a
função desvio de6nida na Seção 2.3.

Basicamente, temos o algoritmo de ponderação local no passo 2 descrito acima,

e o algoritmo de retroajuste no passo 3. Hastie e Tibshirani(1986, Seção 5.2)
mostram que esse procedimento para estimação dos MAG's também pode ser
visto como um método empírico para maximizar o valor esperado do logaritmo
da função de verossimilhança de g/ dadas as p covariadas em 77, ou soja, determinar
a aproximação aditivo 0 tal que E(dZ/d77jX)f = 0. Vale destacar que no caso dos
MAG's com apenas uma função não especiâcada, o algoritmo de retroajuste não
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onde 
p 

(m-1) _ (3(m-1) + "f(m-1) ( . ·) 'T/i - 1 L,_,; j XiJ , 

j==2 

(m-1) _ -1( (m-1)) 
µi - g 1Ji ' 

e 

(3.15) 

com 
(m) _ (8µi) 2 

1 
Wi - 877i (m-1) V (µlm-1)) , 

onde V(·) é a função de variância apresentada na Seção 2.1. 

3. Para obter JJm), ... , JJm), ajuste um modelo aditivo ponderado com variável 
dependente z(m) e peso w<m) através do algoritmo de retroajuste. Ou seja, 
considere ,Bim) = :z(m) e calcule seqüencialmente para j = 2, ... , p, 2, ... , p, . . . 

até que cada função individual convirja obtendo assim JJm), ... , JJm), onde 
SJm), j = 2, ... , p, são as matrizes alisadoras ponderadas por w<m). 

4. Para um valor de E pré-estabelecido, repita os passos 2 e 3 até que 

ou 
n 

L IDp (Yi,µ~m)) - Dp (Yi,µlm-l)) 1 :SE, 
j=l 

lembrando que l lfj 11 = ("[:/,:=1 JJ ( Xij) )112 é a norma do vetor h, e Dp é a 
função desvio definida na Seção 2.3. 

Basicamente, temos o algoritmo de ponderação local no passo 2 descrito acima, 
e o algoritmo de retroajuste no passo 3. Hastie e Tibshirani (1986, Seção 5.2) 
mostram que esse procedimento para estimação dos MAG's também pode ser 
visto como um método empírico para maximizar o valor espera.do do logaritmo 

da função de verossimilhança de y dadas as p covariadas em 77, ou seja, determinar 
a aproximação aditiva rytal que E(dl/d77IX)Í7 = O. Vale destacar que no caso dos 
MAG's com apenas uma função não especificada, o algoritmo de retroajuste não 
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é necessário pois / é obtida diretamente, utilizando-se um alisador ponderado
aplicado diretamente aos resíduos ri = zi -- 2 em função de zi, í = 1, . . . , n, com

matriz de pesos W
Assim como no modelo aditivo, podemos dizer que cada passo do algoritmo

de ajuste do MAG pode ser visto como a solução de Gauss-Seidel para o seguinte
sistema de n(p -- 1) equações lineares

l gP ... sP \ I'iW \ lsy
,g"o .r ... ,q") l l .H") 1 1 d") l ,.~ ,..-.

(3.16),(m)

d")$P sP /

onde SjÇ") é a .j-ésima matriz alisadora centralizada ponderada por W("). No
caso do alisador Zoess ser utilizado, essa matriz alisadora centralizada é dada por

(/ -- l IT/n)gJÇ"), onde gJÇ") é a matriz cuja d-ésima linha corresponde à %-eslma

linha da matriz alisadora ponderada

s9) íj(-gÍ.Agoxj)':.ÍÍ.49),

onde a á-ésima linha de XJ é (l,zlj,z' , . . . ,g$) e 4(") = UzjW(m), com Ua, e
W'(m) dados por (3.8) e (3.15), respectivamente.

Mais uma vez podemos dizer que o retroajuste é um método eficiente para
resolver o sistema (3.16), pois apresenta economia computacional (principalmente
quando o número de parâmetros é grande) em relação à solução direta, que nesse
caso seria dada por

/ S2

S3 .r

8
&

l
&
&

z - M-iOz (3.17)

J'p ,l \.''p 'p ''' ' / \'p

se a inversa de ]W existe, onde À/ e (.; representam as matrizes de dimensão
n(p -- 1) x n(p -- 1) e n(p -- 1) x n, respectivamente, compostas de matrizes
alisadoras centralizadas ponderadas por W- Como comentado na seção anterior,

essa solução é útil para obter expressões simplificadas para as funções /J, pois a
partir de (3.17) temos que a matriz que produz .Ü a partir de z pode ser definida
como

/

Gi :: EJM ia, para j 2, ,P,

onde Ej é uma matriz de dimensão n x n(p-- 1) composta por p blocos de dimensão
n x n, sendo o .j-ésimo bloco a matriz identidade, e os demais elementos iguais a
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é necessário pois f é obtida diretamente, utilizando-se um alisador ponderado 
aplicado diretamente aos resíduos ri = zi - z em função de xi, i = l, ... , n, com 
matriz de pesos W. 

Assim como no modelo aditivo, podemos dizer que cada passo do algoritmo 
de ajuste do MAG pode ser visto como a solução de Gauss-Seidel para o seguinte 
sistema de n(p - l) equações lineares 

I s~m) s~m) jJm) s~m) 

sim) I sim) flm) sim) 
z(m) (3.16) 

' 
s~m) s~m) I lJm) s~m) 

onde s;m) é a j-ésima matriz alisadora centralizada ponderada por w<m). No 
caso do alisador loess ser utilizado, essa matriz alisadora centralizada é dada por 
(I - 11 T /n)Sjm), onde s;m) é a matriz cuja i-ésima linha corresponde à i-ésima 
linha da matriz alisadora ponderada 

d . ' . 1· h d x~ ' (l 2 d) A(m) U w<m) U on e a i-es1ma m a e i e , Xíj, xij, . . . , xii e xi = Xj , com xi e 
w<m) dados por (3.8) e (3 .15), respectivamente. 

Mais uma vez podemos dizer que o retroajuste é um método eficiente para 
resolver o sistema (3.16), pois apresenta economia computacional (principalmente 
quando o número de parâmetros é grande) em relação à solução direta, que nesse 
caso seria dada por 

h -1 
I S2 S2 S2 

...... 
Í3 S3 I S3 83 

z = M-1cz, (3.17) 

...... 
fp SP Sp I Sp 

se a inversa de M existe, onde M e C representam as matrizes de dimensão 
n(p - 1) x n(p - 1) e n(p - l) x n, respectivamente, compostas de matrizes 
alisadoras centralizadas ponderadas por W. Como comentado na seção anterior, 

...... 
essa solução é útil para obter expressões simplificadas para as funções fi, pois a 
partir de (3 .17) temos que a matriz que produz J; a partir dez pode ser definida 
como 

onde Ei é uma matriz de dimensão n x n(p- l) composta por p blocos de dimensão 
n x n, sendo o j-ésimo bloco a matriz identidade, e os demais elementos iguais a 
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zero, de tal maneira que

/J :: Gjz, para .7 - 2, . . . ,p

Sda / = /2 + . . . + /p a parte não paramétrica do modelo aditivo generalizado,
então temos que

f . . . -F Gpz

onde GxP :; (;2 + . . . + (%, é a matriz suavizadora ponderada que produz / a

partir de z. Assim, o vetar de estimativas do preditor dado em (3.14) pode ser
escrito como

8 = 1/jl + / = 12 + (;2z + + (;PZ :: (rlZ + (72Z + + G,, (3.18)

onde aqui l representa o vetou n x l de uns, ( = Gi +(72+. . .+iGP e (?i :; l IT/n.
Note que para os MAG's temos que q :: Gz, mas G não é um operador linear

pela sua dependência com P, e logo Z/, através dos pesos W, que são considerados
nas matrizes alisadoras Si, como já comentado anteriormente. Como as matrizes
GÍ dependem de g/ através de W, esse peso deve ser considerado no procedimento

de obtenção das matrizes Gj, para .j - 2, . . . ,p. A idéia é exatamente a mesma

descrita na Seção 3.3.1, mas aqui os n ajustes de modelos aditivos são ponde-
rados com peso W, dado por (3.15) na convergência do processo de ajuste do
MAG original (3.14), as variáveis resposta são também as colunas ei da matriz
identidade / de dimensão n x n, e o preditor é sempre o mesmo do MAG original
(3.14). Hastie e Tibshirani(1990) fornecem expressões mais simples de G para
modelos com duas funções alisadoras, onde temos que

G2 = -r - (/ - SaS3)':(.r - s2),

Ga ' / - (-r - Ss.$)':(/ - S3),

e nesse caso

G=Gi+Gwp (;1 + (?2 + (;3 l I'/n + -r (-r - s,) (-r - s,s,)': (.r - s,)

Considere agora o modelo aditivo generalizado gemi-paramétrico

g(A) >l:&«:J+ }: .&(«:j),
,j=1 .j=Pi+l

(3.19)

com zü = 1 para todo { = 1,...,n, também já apresentado no início desse
capítulo. Os parâmetros Pt, . - - ,#p. e as funções /p:+i, - - . , /p podem da mesma
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zero, de tal maneira que 

,._, 

Íi = Gjz, para j = 2, ... ,p. 

Seja f = Í2 + ... + fp a parte não paramétrica do modelo aditivo generalizado, 
então temos que 

onde GNP = G2 + ... + Gp é a matriz suavizadora ponderada que produz f a 
partir de z. Assim, o vetor de estimativas do preditor dado em (3.14) pode ser 
escrito como 

onde aqui 1 representa o vetor nx 1 de uns, G = G1 +G2 + .. . +GP e G1 = 1 lT /n. 
Note que para os MAG's temos que rJ = Gz, mas G não é um operador linear 

pela sua dependência com µ, e logo y, através dos pesos W, que são considerados 
nas matrizes alisadoras Si, como já comentado anteriormente. Como as matrizes 
G j dependem de y através de W, esse peso deve ser considerado no procedimento 
de obtenção das matrizes Gj, para j = 2, ... ,p. A idéia é exatamente a mesma 
descrita na Seção 3.3.1, mas aqui os n ajustes de modelos aditivos são ponde
rados com peso W, dado por (3.15) na convergência do processo de ajuste do 
MAG original (3.14), as variáveis resposta são também as colunas ei da matriz 
identidade J de dimensão n x n, e o preditor é sempre o mesmo do MAG original 
(3.14). Hastie e Tibshirani (1990) fornecem expressões mais simples de G para 
modelos com duas funções alisadoras, onde temos que 

e nesse caso 

G2 = 1 - (I - S2S3) - 1(1 - 82), 

G3 = I - (I - S3S2)-1(! - 83), 

Considere agora o modelo aditivo generalizado semi-paramétrico 

Pl P 

'r/i = g(µi) = L,BjXij + L fj(Xij), 
j = l j=p1+l 

(3.19) 

com xil = 1 para todo i = 1, ... , n, também já apresentado no início desse 
capítulo. Os parâmetros ,61, ... , ,6p1 e as funções fp 1 +1, ... , fp podem da mesma 
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forma ser estimados pela combinação dos algoritmos de ponderação local e retroa-

juste seguindo os 4 passos descritos anteriormente, com o acréscimo de informações
que levem em conta a parte paramétrica do modelo acima. Em analogia aos pro-
cessos de estimação dos MLG's e dos MAG's apresentados anteriormente, pode-

mos dizer que o ajuste do MAG semi-paramétrico (3.19) está condicionado à
solução das seguintes equações

, - '*;-,'-:*;« l, (3.20)

e

«-*l.-*,,-ãl«), «'-«*:« ,',
(3.21)

onde /3 = (PI, . . . ,Õp.)T, XP é a matriz de covariadas da parte paramétrica do

modelo, ou sda, é a matriz de linhas zlr = (1, z{2, . . - , ni,:), e as matrizes Sj são

as matrizes alísadoras centralizadas ponderadas. Este procedimento é análogo ao
de um modelo não paramétrico com p alisadores, onde um alisador é o operador
projeção Si = Xp(XpTW'Xp)-:XpTW, que produz o valor XpP, e os (p -- pt)
alisadores restantes produzirão /p.+l, . . . , /p. Assim, o ajuste desse modelo pode

ser obtido iterativamente da seguinte forma

1. 1nicialize o processo com

pm - (pío,...,4?))" . d:i.:

com êi(o) = g(g), por exemplo.

/P(0) :: 0, para m :: 0,

2 Considere m = m + l e calcule a variável dependente modificada z(") e a
matriz de pesos W'(m) da seguinte forma

,f"' - «f"-:' -'' '«; - «s"-:', (a) ...:,
onde

dm-t) . Xpp("-i) +

P

E #"'
j=pl+t

of"-D)PÇ"-0 - g-i

e

W(m) - dias(wl"), , .«!") )
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forma ser estimados pela combinação dos algoritmos de ponderação local e retroa

juste seguindo os 4 passos descritos anteriormente, com o acréscimo de informações 

que levem em conta a parte paramétrica do modelo acima. Em analogia aos pro

cessos de estimação dos MLG's e dos MAG's apresentados anteriormente, pode

mos dizer que o ajuste do MAG semi-paramétrico (3.19) está condicionado à 

solução das seguintes equações 

e 

Íi = sj (z - Xp(J- L Ík) , para j = Pl + 1, ... ,P, 
kf-j 

(3.20) 

(3.21) 

onde (3 = ((31 , ... , (Jp1 ) T, X p é a matriz de covariadas da parte paramétrica do 

modelo, ou seja, é a matriz de linhas x[ = (1, xi2 , ••• , XipJ, e as matrizes Si são 

as matrizes alisadoras centralizadas ponderadas. Este procedimento é análogo ao 

de um modelo não paramétrico com p alisadores, onde um alisador é o operador 

projeção S1 = Xp(XJWXp)- 1X,JW, que produz o valor Xp'í}, e os (p - p1) 

alisadores restantes produzirão fp1+i, ... , fp, Assim, o ajuste desse modelo pode 

ser obtido iterativamente da seguinte forma 

1. Inicialize o processo com 

e f (O) - - f (o) - O para m - O 
Pl + 1 - ' ' ' - P - ' - > 

com fJt) = g(y), por exemplo. 

2. Considere m = m + 1 e calcule a variável dependente modificada z(m) e a 

matriz de pesos W(m) da seguinte forma 

onde 

e 

p 

77jm-l) = Xp(J(m- 1) + L Íjm-l)(Xij), 

j=p1+l 

(m-1) _ -1( (m-1)) 
µi - 9 11i , 
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ct)lll

«;«' - (a)=-:, $h,
onde y(.) é a função de variância apresentada na Seção 2.1
calcule as estimativas do vetar de parâmetros do modelo

Em seguida

/ P \

#(") = (XpTW'(")Xp)':X;'W'(m) l Z(m) . )I' .Óm-D l
\ j=pl+t /

3 Para obter /p("): , . . . , /p("'), ajuste um modelo aditivo ponderado com variável
dependente (z(") -- XpP(")) e peso W(") através do algoritmo de retroa.
juste. Ou seja, calcule seqüencialmente para .j - pi + l, . . . ,p,p] + l, . . . ,p,

.Ü - .<m, 1 ,(") - XpP(") - l>: /A l ,
\ k#j /

até que cada função individual conviija obtendo assim /P("): , . . . , /P(m), onde
SJÇ"), .j . p: + l . . . ,p, são as matrizes alisadoras centralizadas ponderadas
por W(")

4. Para um valor de € pré-estabelecido, repita os passos 2 e 3 até que

:; ly b!;i""''
e

ou

% («,«í"') «s"-:') '..

De forma similar à apresentada no sistema de equações (3.17), a partir de
(3.21) podemos escrever que

Â .M :0(z - XpP) GiÇz -- XpB] Gjz} para .j " pi + l,

onde M e a representam as matrizes de dimensão n(p--pt) x n(p--pi) e n(p--pi) x
n, respectivamente, compostas de matrizes alisadoras centralizadas ponderadas
por I'r No entanto, no caso dos modelos aditivos gemi-paramétricos as matrizes
Gj não apresentam forma explícita, o que na prática dificulta ainda mais sua
obtenção e o estudo das propriedades das funções não paramétricas /j.
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com 
(m) _ (8µi) 2 

1 
Wi - 8?Jí (m-1) V (µ~m-1)) ' 

onde V(·) é a função de variância apresentada na Seção 2.1. Em seguida 
calcule as estimativas do vetor de parâmetros do modelo 

13(m) = (xJw(m)xp)-1x;wcm) (z(m) - . t !Jm-1)). 
J=P1+l 

3. Para obter Jt2,1 , ... , JJm), ajuste um modelo aditivo ponderado com variável 
dependente (z(m) - Xpf3(m)) e peso w(m) através do algoritmo de retroa

juste. Ou seja, calcule seqüencialmente para j =Pi+ 1, ... ,P,P1 + 1, ... ,P, 

até que cada função individual convirja obtendo assim J?J-1, ... , JJm), onde 
Sjm), j = p1 + 1 ... , p, são as matrizes alisadoras centralizadas ponderadas 
por w(m), 

4. Para um valor de E pré-estabelecido, repita os passos 2 e 3 até que 

e 
l lf3(m) - 13(m-l) 11 

ll,B(m-1) 11 S E, 

ou 
n 

L jnp (Yi, µ~m)) - Dp (Yi, µ}m-l)) 1 s €. 

j=l 

De forma similar à apresentada no sistema de equações (3.17), a partir de 
(3.21) podemos escrever que 

onde Me C representam as matrizes de dimensão n(p-p1 ) xn(p-p1 ) e n(p-p1 ) x 
n, respectivamente, compostas de matrizes alisadoras centralizadas ponderadas 
por W. No entanto, no caso dos modelos aditivos semi-paramétricos as matrizes 

Gj não apresentam forma explícita, o que na prática dificulta ainda mais sua 
obtenção e o estudo das propriedades das funções não paramétricas /j. 
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Sela / = /p:+i + . . . + /p, temos então que

/ :: (;P:+lZ + ' . . + (JPZ := (;NPZ,

ou

/=ê,,+:(z-xp,a)+...+ê,(,--xpp) -XpP),(3.22)
onde (?NP :: (rPl+1 + . . . + (% é a matriz que produz / a partir de z, e (;NP :=

GPl+i + ' ' . + (;p é a matriz que produz / a partir de z -- XpP-
Hastie e Tibshirani(1990, Seção 6.7) e Thurston, Wand e Wiencke (2000)

apresentam uma solução direta para as equações (3.20) e (3.21) que evita a
aplicação do algoritmo de retroajuste. Para isso / em (3.20) é substituída por
GJVP(z -- XP), dada em (3.22), que fornece

@") ©("'0(]' - Õ9;'U)Xp)}': X;©("-D(-r - ã9;'U)'("'U. (3.23)

Aplicando somente o algoritmo de ponderação local (passo 2 do esquema descrito
anteriormente) obtemos novos valores para qã"), P(m), Z(m) e W'(m). Então, após

obter essas estimativas, uma nova estimativa /R") = é?911(z -- XP(")) é obtida a
partir de (3.22). Esse processo deve ser repetido até a convergência.

Assim, o vetar de estimativas do preditor dado em (3.19) pode ser escrito
como

?i f -+ GNP(.z -- XPl3) NPz

onde, pela expressão de P dada em (3.23), temos que a matriz que produz a parte
paramétrica do modelo (3.19) é dada por

GP (XPTW'(-r - ãNP)XP)':XPTW'(-r - ê«P).

(3.24)

Evidentemente que nos MAG's gemi-paramétrícos também temos que G depende
de 3/, como já comentado anteriormente para os MAG's não paramétricos.

No entanto, a obtenção das matrizes alisadoras ponderadas GXP = GPI t-l +
+ G;, e principalmente de (;xp :: (;p:+i + ' ' . + G», apresenta um custo

computacional muito elevado. No caso da presença de apenas um termo não
paramétrico no modelo, podemos utilizar o resultado apresentado por Hastie e
Tibshirani(1990), válido para duas funções alisadoras e já apresentado anterior-
mente, onde aqui St seria a matriz Xp(XpvlVXp)-iXpTW que vai produzir XpP
e S2 a matriz alisadora centralizada ponderada que vai produzir a função não
pai:mnétrica do modelo /. Nesse caso temos que

G: (.r - S:S2)':(-r - S:),

G, (.r - SaS:)':(/ - S,),

48

3. Modelos Aditivos Generalizados 

Seja f = f Pi+l + ... + fp, temos então que 

ou 

(3.22) 

onde GNP = Gp1 +1 + ... +GP é a matriz que produz f a partir dez, e GNP = ~ ~ 
Gp1+1 + ... +GP é a matriz que produz f a partir dez - Xp(J . 

Hastie e Tibshirani (1990, Seção 6.7) e Thurston, Wand e Wiencke (2000) 
apresentam uma solução direta para as equações (3.20) e (3.21) que evita a 
aplicação do algoritmo de retroajuste. Para isso f em (3.20) é substituída por 
GNP(z - X$), dada em (3.22), que fornece 

'jj(m) = { (XfW(m-l)(J - G~pl))Xp) }-l x;w(m-l)(J - G~pl))z(m-l). (3.23) 

Aplicando somente o algoritmo de ponderação local (passo 2 do esquema descrito 
anteriormente) obtemos novos valores para rj<m), µ<m), z(m) e ívCm). Então, após 
obter essas estimativas, uma nova estimativa j(m) = ã~)(z - x'jj(m)) é obtida a 
partir de (3.22). Esse processo deve ser repetido até a convergência. 

Assim, o vetor de estimativas do preditor dado em (3.19) pode ser escrito 
como 

(3.24) 

onde, pela expressão de 'fJ dada em (3.23), temos que a matriz que produz a parte 
paramétrica do modelo (3.19) é dada por 

Evidentemente que nos MAG's semi-paramétricos também temos que G depende 
de y, como já comentado anteriormente para os MAG's não paramétricos. 

~ ~ No entanto, a obtenção das matrizes alisadoras ponderadas GNP = Gp1 +1 + 
... + Gp, e principalmente de GNP = Gp1+1 + ... + Gp, apresenta um custo 
computacional muito elevado. No caso da presença de apenas um termo não 
paramétrico no modelo, podemos utilizar o resultado apresentado por Hastie e 
Tibshirani (1990), válido para duas funções alisadoras e já apresentado anterior
mente, onde aqui S1 seria a matriz Xp(XJW Xp )-1xJw que vai produzir Xp'fj 
e S2 a matriz alisadora centralizada ponderada que vai produzir a função não 

,,._ 

paramétrica do modelo f. Nesse caso temos que 

G1 = I - (I - S1S2)-1(/ - S1), 

G2 = f - (/ - S2S1)-1
(/ - S2), 
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e logo,

G G:+G:(-r-S2)(/-S:Sa)':(/-$:).
Para os demais casos, Opsomer (2000) deduz expressões recursivas para a obtenção
de GÍ, .j = pi, - - - ,p, que apresentam um custo computacional muito elevado. Por

outro lado, esse cálculo pode ser realizado seguindo a mesma idéia apresentada
para o MAG não paramétrico, dado em (3.14), ou seja, podemos obtê-las também

pelo ajuste de n modelos aditivos ponderados com peso W', dado por (3.15) na
convergência do processo de ajuste do MAG original (3.19), as variáveis resposta
são também as colunas ei da matriz identidade / de dimensão n x n, e o preditor é
o mesmo do MAG original (3.19). O cálculo das matrizes (ib, .j = m, - - . ,p, pode

ser realizado dessa mesma forma, mas aqui o preditor dos n modelos aditivos

ponderados com peso H'', é somente a parte não paramétrica do MAG original
apresentado em (3.19).

A convergência do procedimento de ajuste dos MAG's de uma forma geral
está condicionada à convergência do retroajuste, uma vez que, como nos MLG's,
o procedimento de ponderação local não apresenta problemas de convergência.
Buja et a1. (1989) e Opsomer e Ruppert (1999) apresentam condições sob as
quais o algoritmo de retroajuste converge, e de acordo com essa teoria, o maior
problema está relacionado à existência de dependência não linear entre covariáveis
do modelo aditivo, um fenómeno análogo à multicolinearidade, e conhecido como
concurvidade. Hastie e Tibshirani(1990, Seção 5.4.2) propõem o ajuste de um
algoritmo de retroajuste modificado que é mais eficiente quando as covariáveis
são correlacionadas. No entanto, este procedimento não tem sido explorado na
literatura.

Para avaliar a necessidade da aplicação de um MAG ao invés de um MLG
no estudo da associação entre variáveis, a construção de gráficos de dispersão do
preditor ?7 = g(y) contra as covariáveis pode ser muito útil, até para a escolha
do parâmetro de suavização no caso em que a relação entre essas variáveis não
apresentar uma forma definida, ou seja, quando assumirmos uma função não
paramétrica para o estudo da relação entre g(Z/) e z.

O comando gam do soÉware $Plus realiza o ajuste de modelos aditivos gene-
ralizados, logicamente, pala as distribuições que pertencem à família exponencial,
com diferentes funções de ligação.

Exemplo 3.1: Considerando o conjunto de dados simulados apresentado na
Figura 3.1, vamos assumir a distribuição de Poísson para 3/ e considerar a função

de ligação logarítmica. Nesse caso temos a função de ligação g(/4) = logpi = ?7i

e a função de variância y(pí) = /zi. Logo, os pesos são dados por wi = p{, e a
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e logo, 

Para os demais casos, Opsomer (2000) deduz expressões recursivas para a obtenção 
de Gj, j = p1, ... ,P, que apresentam um custo computacional muito elevado. Por 
outro lado, esse cálculo pode ser realizado seguindo a mesma idéia apresentada 
para o MAG não paramétrico, dado em (3.14), ou seja, podemos obtê-las também 
pelo ajuste de n modelos aditivos ponderados com peso W, dado por (3.15) na 
convergência do processo de ajuste do MAG original (3.19), as variáveis resposta 
são também as colunas ei da matriz identidade J de dimensão n x n, e o preditor é 
o mesmo do MAG original (3.19). O cálculo das matrizes Gj, j = p1 , ... ,P, pode 
ser realizado dessa mesma forma, mas aqui o preditor dos n modelos aditivos 
ponderados com peso W, é somente a parte não paramétrica do MAG original 
apresentado em (3.19). 

A convergência do procedimento de ajuste dos MAG's de uma forma geral 
está condicionada à convergência do retroajuste, uma vez que, como nos MLG's, 
o procedimento de ponderação local não apresenta problemas de convergência. 
Buja et al. (1989) e Opsomer e Ruppert (1999) apresentam condições sob as 
quais o algoritmo de retroajuste converge, e de acordo com essa teoria, o maior 
problema está relacionado à existência de dependência não linear entre covariáveis 
do modelo aditivo, um fenômeno análogo à multicolinearidade, e conhecido como 
concurvidade. Hastie e Tibshirani (1990, Seção 5.4.2) propõem o ajuste de um 
algoritmo de retroajuste modificado que é mais eficiente quando as covariáveis 
são correlacionadas. No entanto, este procedimento não tem sido explorado na 
literatura. 

Para avaliar a necessidade da aplicação de um MAG ao invés de um MLG 
no estudo da associação entre variáveis, a construção de gráficos de dispersão do 
preditor 77 = g(y) contra as covariáveis pode ser muito útil, até para a escolha 
do parâmetro de suavização no caso em que a relação entre essas variáveis não 
apresentar uma forma definida, ou seja, quando assumirmos uma função não 
paramétrica para o estudo da relação entre g(y) ex. 

O comando gam do software S-Plus realiza o ajuste de modelos aditivos gene
ralizados, logicamente, para a.s distribuições que pertencem à família exponencial, 
com diferentes funções de ligação. 

Exemplo 3.1: Considerando o conjunto de dados simulados apresentado na 
Figura 3.1, vamos assumir a distribuição de Poisson para y e considerar a função 
de ligação logarítmica. Nesse caso temos a função de ligação g(µi) = log µi = rJi 
e a função de variância V(µ i) = µi . Logo, os pesos são dados por wi = µi, e a 
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variável dependente modificada será

(g: - P:)
zi=logM +

O gráfico de z contra log(y) está apresentado na Figura 3.7, onde observamos
mais uma vez que assumir uma re]ação linear entre z e log(2/) não é adequado.
Assim, propomos o ajuste do seguinte MAG com distribuição de Poisson

K

E(X) = H = exp(P: + Zoess(zi)), (3.25)

com os parâmetros da função /oess dados por À - 30% e d = 2. Esse ajuste foi
realizado com o auxílio do S-Paus pelo comando gam(yNlo(x, span=0 .30 ,d=2) ,
data=dados , family=poisson) . Os valores ajustados estão apresentados em
azul na Figura 3.8.
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Figura 3.7: Diagrama de dispersão do logaritmo de Z/ contra z

Figura 3.8: Valores ajustados pelo MAG com distribuição de Poisson
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Figura 3.8: Valores ajustados pelo MAG com distribuição de Poisson. 
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3.4 Análise Inferencial

Os testes de hipóteses para avaliar a importância de cada covariada no ajuste de
um MAG, assim como nos MLG's, são baseados no desvio do modelo SP, definido
em (2.6), lembrando que aqui temos

,: - .':'*, - .-: I' * Ê;'«,,l , (3.26)

ou

/ .Pi P \

a - g':(w - g': 1 1>:8«:í + >: .B(«:j) l
\.j=Í .j=Pl+l /

(3.27)

E como apresentado em (3.18) e (3.24), na convergência do processo de estimação
dos MAG's, temos também que

Apesar de nem mesmo a distribuição assintótica do desvio dos MAG's ter sido

determinada, essa medida também pode ser utilizada informalmente para avaliar
a qualidade do ajuste do modelo. Hastie e Tibshirani(1990) mostraram através
de simulações que a distribuição qui-quadrado com graus de liberdade

gl n - tr(2G - GTWGW :)

é uma boa aproximação para sua distribuição, lembrando que W é a matriz de
pesos associada ao ajuste dos MAG's. Os cálculos para a obtenção dos graus de
liberdade de6nidos acima apresentam elevado custo computacional por envolver
a matriz alisadora ponderada G. Assim, uma aproximação para os graus de
liberdade do desvio pode ser dada por

gl = n -- l
P

>ll: (t-($) 1) ,
á-l

lembrando que as matrizes SÍ representam matrizes alisadoras centralizadas pon-
deradas associadas a cada covaríada (ver Hastie e Tibshiraní, 1990, Seção 6.8.3).

Agora suponha que Gí e G2 sejam matrizes operadoras do ajuste dos MAG's
que produzem ih = (;izi com g covariadas e íb ;: (?2z2 com p > q covariadas,
respectivamente, sendo

6
onde q' é o preditor que contém (p -- g) covaríadas. Se o parâmetro de dispersão
é da família exponencial for conhecido, o teste do desvio parcial, apresentado
na Seção 2.4, pode da mesma forma ser realizado para avaliar a contribuição
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gl = n - 1 - L (tr(Sj) - 1), 
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lembrando que as matrizes Si representam matrizes alisadoras centralizadas pon
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das p -- q covariadas presentes somente em ?72, ou sela, a contribuição de d no
ajuste do MAG. Nesse caso Hastie e Tibshirani(1990, Seção 6.8.3) mostram que
podemos aproximar a distribuição do desvio parcial .Z)t -- Z)2 por uma distribuição
qui-quadrado com graus de liberdade dados por

giü -sb. tr(2Gi clw a:tK":) tr(2G2 - GÍm,G,T'r2' )

Quando o parâmetro de dispersão @ da família exponencial for desconhecido, um
teste -F aproximado é mais apropriado para avaliar a contribuição de 77'. Por
analogia ao modelo Gaussiano, onde o desvio é igual à soma de quadrados dos
resíduos, temos a seguinte aproximação assintótica para a estatística desse teste

(.o: - nd/kl,,, . pü ,.,,:,"-.-. , 0.2q

ver Hastie e Tibshirani(1990, Seções 6.8.1 e 3.9) para maiores detalhes. Chambers
e Hastie (1993) utilizam esse teste para avaliar se a melhor contribuição de cada
covariada no ajuste do modelo se dá de forma linear ou não paramétrica, ou
sqa, para uma determinada covariada Xj, comparam o ajuste do modelo com
parâmetro linear /ij com o ajuste de outro modelo com a função não paramétrica
.Ü, através da estatística .F aproximada apresentada acima.

A matriz de variância e covariância assintótica de q = Gz pode ser obtida a
partir da aproximação da variável dependente z por uma quantidade assintoti-
camente equivalente zo, de média ?7o e matriz de variância e covariância éWo'l
Como a matriz G não é um operador linear devido à sua dependência em Z/ através
de }'r, devemos também considerar sua versão assintótica Go. Logo, temos que

Var(6) Var(G,) H Var(G,o) H éGoMo':G:' H éaw-:a'
Similarmente,

Var(.Ü) H éajW :G' ,

lembrando que GÍ é a matrix que produz /j a partir de z.
Assumindo válidas as condições de regularidade usuais, inclusive consistência,

pode-se mostrar que 6 tem distribuição assintótica N(?7o, éGoWo'lGo) (Hastie e

Tibshirani, 1990, Seção 3.8.2).
Thurston, Wãnd e Wiencke (2000) apresentam uma aproximação para a ma-

triz de variância e covariância de P, que é dada por

Var(ê) (.r- ê«.p)xp)':.

(3.29)

(3.30)

Essa variância é excita somente se a matriz alisadora ponderada G/.rp, que produz
a parte não paramétrica do modelo, puder ser escrita como o produto de uma
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Essa variância é exata somente se a matriz alisadora ponderada GNP, que produz 

a parte não paramétrica do modelo, puder ser escrita como o produto de uma 
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matriz alisadora S com uma matriz de pesos H'', sendo S uma matriz simétrica e
idempotente.

Apesar da relação entre as covariadas e a variável resposta apresentar forma
não paramétrica, assim como nos modelos de regressão linear, podemos examinar

o efeito de cada uma das covariadas sobre a resposta, condicionando esses resulta.

dos à presença das demais covariadas. Assim, gráficos de /j contra áçiJ, para todo
á, podem ser úteis para a interpretação dos resultados do modelo, que no caso,
correspondem à intepretação dos parâmetros P no modelo de regressão linear.
Uma aproximação do intervalo de confiança para essa curva com coeficiente de
conâança igual a 7 = 1 -- a pode ser obtida a partir de (3.29), e é dada por

.Ü 1: z./2diag(@($W':G;):/'

onde z. é o quantia de ordem 1 -- cv de distribuição normal padrão.
Hastie e Tibshirani(1990, 1987) apresentam a análise inferencial dos MAG's

de uma forma mais detalhada.

Exemplo 3.1 (continuação): O desvio do modelo de Poisson (3.25), ajustado
na seção anterior, é igual a 7101,43 com 589,08 graus de liberdade, indicando
que esse ajuste não parece adequado. Pelo teste do desvio parcial, concluímos
que a contribuição de z no modelo (3.25) é significativa (p < 0,001). O teste
F para comparação do modelo não paramétrico dado em (3.25) com o modelo
de regressão linear de Poisson pi = exp(#o + Ptz) apresenta estatística igual a
71,96 (p < 0,001), indicando que a associação entre z e y é melhor represen-
tada por uma função não paramétrica, como esperado pela Figura 3.1. A função
não paramétrica estimada e respectiva banda de confiança estão representadas na

Figura 3.9. As linhas pontilhadas são uma aproximação para o intervalo de con-
fiança da curva de alisamento ajustada, e as barras verticais no eixo das abscissas
representam as observações, ou seja, os valores de z efetivamente observados na
amostra.

3.5 Seleção dos Parâmetros de Alisamento
A seleção do pai'âmetro de alisamento Àj de cada /j é um passo muito importante
no ajuste de um MAG, pois existe uma forte dependência entre a seleção de
MAG's e a seleção dos parâmetros de alisamento. E assim como já comentado na
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Figura 3.9: Gráfico da função /oess estimada com À = 30% e d = 2 no modelo
de regressão de Poisson.

X

Seção 3.2, o parâmetro .à de um alisados é de grande importância para sua
aplicação.

Consideremos, por exemplo, um modelo com p termos não paramétricos.
Neste caso, temos que escolher os parâmetros Ài, . . . , .Xp das funções /i, . . . , /p'
Se considerarmos como critério de escolha dos À's simplesmente a minimiza,ção
da função desvio l)(3/,p), chegaremos ao desvio nulo com & = yi, para todo {.
Podemos evitar esse problema utilizando o método de valida,ção cruzada, descrito
na Seção 3.2, aplicado ao desvio do modelo, ou seja, aqui temos

}''0o (À:, - . . , &) - ; >1: 0(Z/:, p'H),
n

t

onde P'(i) é o valor ajustado para a ã-ésima observação quando o ponto (zi, Z/í) é
omitido na amostra. A idéia é encontrar os valores de ÀI, . . . , Àp que minimizam
yOo, mas esse procedimento apresenta um custo computacional muito elevado,
uma vez que necessita de n ajustes do MAG sob investigação para cada conjunto
de valores pré-fixados para Ài) . . . , Àp'

De modo alternativo, podemos utilizar também a estatística baseada na in-
formação de Akaike, já apresentada na Seção 2.4, que para os MAG's apresenta
a seguinte definição

"'' -:EpÜ;,m -.. B\©.
2

(3.31)
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Figura 3.9: Gráfico da função loess estimada com À = 30% e d= 2 no modelo 
de regressão de Poisson. 

Seção 3.2, o parâmetro À de um alisador é de grande importância para sua 
aplicação. 

Consideremos, por exemplo, um modelo com p termos não paramétricos. 
Neste caso, temos que escolher os parâmetros ..X1 , . . . , Àp das funções / 1, ... , fp

Se considerarmos como critério de escolha dos Ns simplesmente a minimização 
da função desvio D(y, µ), chegaremos ao desvio nulo com µ.í = Yi, para todo i. 

Podemos evitar esse problema utilizando o método de validação cruzada, descrito 
na Seção 3.2, aplicado ao desvio do modelo, ou seja, aqui temos 

onde µ-(i) é o valor ajustado para ai-ésima observação quando o ponto (xi, Yi) é 
omitido na amostra. A idéia é encontrar os valores de ..X1 , ... , Àp que minimizam 

VCv, mas esse procedimento apresenta um custo computacional muito elevado, 
uma vez que necessita de n ajustes do MAG sob investigação para cada conjunto 
de valores pré-fixados para ..X1 , ... , Àp. 

De modo alternativo, podemos utilizar também a estatística baseada na in

formação de Akaike, já apresentada na Seção 2.4, que para os MAG's apresenta 
a seguinte definição 

1 ~ ,... 2</>tr( G) 
AIC = - L-D(yi, µi) + ----'--'-. 

n n 
i=l 

(3.31) 
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Na prática, essa estatística é muito utilizada pela sua facilidade computacional
em relação à yOo, pois o cálculo da estatística .A/C' para cada conjunto de
valores pré-fixados Ài, . . . , Àp é obtido a partir de um único ajuste do MAG sob
investigação.

Como o valor do parâmetro de alisamento pode afetar a autocorrelação dos
resíduos (Schwartz, 1999), esse fato também pode ser utilizado como um critério

na seleção desses parâmetros, buscando um modelo com Ài, . . . , Àp que satisfaça
a suposição de independência, ou soja, que apresente autocorrelações baixas.

Como já comentado na Seção 3.2, os parâmetros de alisamento do modelo
podem também ser determinados pela natureza dos dados que estão sendo avali-

Como não existem estudos práticos suficientes para comprovar a eficiência de
um determinado método na escolha dos parâmetros de alisamento no ajuste dos

MAG's, a construção de gráficos com a curva alisado sobreposta aos dados são
ainda de grande importância para visualizar o grau de alísamento mais adequado
para cada função alisadora. Nesse caso, essa avaliação gráÊca deve ser feita em
função do preditor, ou seja, de g(g), para visualizar qual a melhor forma não
paramétrica que representa a relação de cada covariada com a resposta.

idos

Exemplo 3.1 (continuação): A seleção de modelos aditivos está diretamente
ligada à seleção dos parâmetros de alisamento de cada função alisadora no ajuste
dos MAG's. Para ilustrar esse procedimento, consideramos o ajuste dos modelos
aditivos /zi = exp(Po + Zoess(gi, À, d)) com distribuição de Poisson e calculamos
a função de Akaike (.4/0), a validação cruzada (Paio) e a soma dos quadrados

das autocorrelações dos resíduos com defasagem de l a 30 (>1:=1 /'.A(#) para um
pequeno conjunto de valores de À com d = 1 e d = 2. Essas medidas estão apre-
sentadas na Tabela 3.1. A avaliação gráfica desses parâmetros está apresentada
na Figura 3.10, onde temos as estimativas do preditor de cada modelo sobre-
postas aos dados, ou seja, gráficos de log(y) contra z e 8 contra a. Avaliando
esses resultados, podemos observar que, entre os modelos estudados, o modelo
com parâmetros À = 15% e d = 2 minimiza a função .A/C' e a soma dos quadra-
dos das autocorrelações dos resíduos com defasagem de l a 30, mas pela avaliação
gráfica da Figura 3.10 observamos que esse modelo apresenta exagerado ajuste
aos dados (a curva estimada é pouco lisa e com grande variabilidade). O modelo
com parâmetros À = 30% e d = 2 minimiza o valor de yCo, apresenta .,4/C' rega..
vivamente baixo quando comparado aos demais e graficamente parece reproduzir
muito bem a tendência de y em relação a z. Vale destacar que a soma dos quadra.
dos das autocorrelações dos resíduos com defasagem de l a 30 apresenta pequena
variabilidade entre os modelos estudados. Assim, de uma forma geral, podemos
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ligada à seleção dos parâmetros de alisamento de cada função alisadora no ajuste 
dos MAG's. Para ilustrar esse procedimento, consideramos o ajuste dos modelos 
aditivos µi = exp(,80 + loess(xi, >., d)) com distribuição de Poisson e calculamos 
a função de Akaike (AIC), a validação cruzada (VCn) e a soma dos quadrados 
das autocorrelações dos resíduos com defasagem de 1 a 30 (I:~~1 FAC;) para um 
pequeno conjunto de valores de À com d= l e d= 2. Essas medidas estão apre
sentadas na Tabela 3.1. A avaliação gráfica desses parâmetros está apresentada 
na Figura 3.10, onde temos as estimativas do preditor de cada modelo sobre
postas aos dados, ou seja, gráficos de log(y) contra x e rj contra x. Avaliando 
esses resultados, podemos observar que, entre os modelos estudados, o modelo 
com parâmetros).= 15% e d= 2 minimiza a função AIC e a soma dos quadra
dos das autocorrelações dos resíduos com defasagem de 1 a 30, mas pela avaliação 
gráfica da Figura 3.10 observamos que esse modelo apresenta exagerado ajuste 
aos dados ( a curva estimada é pouco lisa e com grande variabilidade). O modelo 

com parâmetros).= 30% e d= 2 minimiza o valor de VCv, apresenta AIC rela
tivamente baixo quando comparado aos demais e graficamente parece reproduzir 
muito bem a tendência de y em relação a x. Vale destacar que a soma dos quadra
dos das autocorrelações dos resíduos com defasagem de 1 a 30 apresenta pequena 
variabilidade entre os modelos estudados. Assim, de uma forma geral, podemos 
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concluir que o modelo cona parâmetros À = 30% e d :: 2 parece adequado para a
análise desses dados.

Tabela 3.1: Cálculo da função de Akaike (.4/a), da validação cruzada (yao) e da soma

dos quadrados das autocorrelações dos resíduos com defmagem de l a 30 (>1:2i -F.4('i )
para um pequeno conjunto de valores de À com d = 1 e d = 2 no ajuste de modelos

aditivos com distribuição de Poisson.

3.6 Técnicas de Diagnóstico
As técnicas de diagnóstico para os MAG's são bastante similares às técnicas
apresentadas na Seção 2.5, para os MLG's.

Cromo comentado na Seção 3.4, o desvio do modelo é também uma medida
informal de qualidade de aLjuste dos MAG's, de forma que valores grandes do
desvio quando comparados aos seus graus de liberdade indicam que o modelo
ajustado não está adequado.

Os resíduos são, da mesma forma, medidas de grande importância para a
verificação das suposições do modelo, e os mais utilizados são os resíduos compo-
nentes do desvio e os resíduos de Pearson. Assim, podemos dizer que as definições
apresentadas na Seção 2.5 são válidas para os MAG's, lembrando que aqui Pí é
dado por (3,26) ou (3.27).

Em geral, a análise gráfica dos resíduos do modelo ajustado é de grande im-
portância, destacando algumas sugestões já comentadas na Seção 2.5:
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À d   E=: -p..4q  
15% l 11,845 1,045 12,343
30% l 13,126 1,044 13,416

45% l 15,962 1,045 16,216
60% l 18,273 1,043 18,492

15% 2 11,620 1,043 12,435
30% 2 11,882 1,046 12,308
45% 2 12,484 1,046 12,790
60% 2 14,572 1,048 14,851
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Figura 3.10: Estimativas do preditor do modelo aditivo de Poísson com curvas
alisadas do tipo /oess com diferentes valores de À e d, sobrepostas aos dados
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gráâco de probabilidade meio not'mal com envelope simulado para os resíduos

componentes do desvio, onde espera-se que, se o modelo ajustado estiver
adequado, a grande maioria dos pontos estala dentro da banda simulada;

gráfico de valores observados contra valores ajustados, onde espera-se que
os pontos estalam próximos da neta z = gl

gráfico dos resíduos componentes do desvio e resíduos de Pearson contra
alguma função dos valores ajustados, como por exemplo contra o preditor
linear â ou mesmo seu índice (e), onde espera"se uma distribuição aleatória
dos resíduos em torno do eixo zero;

gráfico da função de autocorrelação dos resíduos, onde esperam-se baixos
valores das autocorrelações para todas as defaseagens,

entre outros.

Uma desvantagem dos MAG's é que resultados sobre a análise de diagnóstico
específica para funções não paramétricas são muito raros na literatura. Recente-
mente alguns trabalhos estão sendo publicados com medidas de influência para
algumas funções alisadoras aplicadas em modelos aditivos, mas estes não tratam
do caso generalizado. Kim et. al (2002) apresentam esse estudo para o modelo
gemi-paramétrico com apenas uma função alisadora. Esses autores destacam que
a influência de uma observação em cada estimador P, / e P deve ser avaliada cepa.

radamente, com medidas adequadas à definição de cada um deles. Isso porque
uma observação que é influente em /i pode não ser em /, e vice-versa. Também
pode acontecer de nenhuma observação apresentar in$uência em /i ou /, mas sim
na reposta média P.

Exemplo 3.1 (continuação): O gráfico de probabilidade meio normal com en-
velope simulado do valor absoluto dos resíduos componentes do desvio, o gráfico
dos resíduos de Pearson contra os valores ajustados, o grá6co dos valores obser-
vados contra os valores ajustados e o gráfico da função de autocorrelação dos
resíduos de Pearson foram construídos para verificar a qualidade do ajuste do
modelo aditivo de Poisson dado em (3.25). Estes gráficos estão apresentados na
Figura 3.11, onde observamos que esse modelo não parece adequado pelo fato de
que todos os pontos do gráfico de probabilidade meio normal estão fora do en-
velope simulado. Vale destacar que esse resultado já era esperado, uma vez que,
como descrito na Seção 3.1, esses dados foram gerados através da distribuição
binomial negativa.
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Figura 3.11: Gráfico de probabilidade meio normal com envelope simulado do
valor absoluto dos resíduos componentes do desvio (a), gráfico dos resíduos de
Pearson contra os valores ajustados (b), gráfico dos valores observados contra
os valores ajustados (c) e gráfico da, função de autocorrelação dos resíduos de
Pearson (d) para o modelo aditivo de Poisson.

3.7 Modelo Aditivo Binomíal Negativo
Soam ]/l, . . . , yn n variáveis aleatórias independentes com distribuição binomial
negativa de média pi e parâmetro de dispersão k. Se zl, . . . , z. são um conjunto
de n covariadas de dimensão p, suponha que a média pi de Z este.la relacionada
com zi através de (3.26) ou (3.27).

Em geral não conhecemos a distribuição da variável resposta, mm quando
analisamos dados de contagem através de um MAG com distribuição de Poisson
e esse ajuste não é adequado, isto pode ser devido à presença de superdispersão
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Figura 3.11: Gráfico de probabilidade meio normal com envelope simulado do 
valor absoluto dos resíduos componentes do desvio (a), gráfico dos resíduos de 
Pearson contra os valores ajustados (b), gráfico dos valores observados contra 
os valores ajustados ( c) e gráfico da função de autocorrelação dos resíduos de 
Pearson ( d) para o modelo aditivo de Poisson. 

3. 7 Modelo Aditivo Binomial Negativo 

Sejam Y1, . .. , Yn n variáveis aleatórias independentes com distribuição binomial 
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nos dados. Aqui surge a necessidade do ajuste de um MAG com distribuição
binomial negativa como proposta de análise para dados superdispersos.

Como o modelo binomial negativo só pertence à família exponencial quando
o parâmetro de dispersão A é conhecido, Thurston, Wand e Wiencke (2000)
propõem a aplicação da metodologia de análise apresentada por Hastie e Tibshi-
rani(1990) para um determinado k fixo. Reciprocamente, se o vedor de médias
p = (/zi, . . . ,/z.) é conhecido, a estimação de Ã; se reduz a um simples problema
de obtenção de estimador de máxima verossimilhança de um parâmetro escalar.
A expressão do logaritmo da função de verossimilhança dada em (2.14), aqui
denotado por Z(#;p,3/), deve ser vista como uma função apenas de k, para /4 e
yi âxados, { = 1, . . . ,n, e que pode ser facilmente maximizada com a aplicação

do algoritmo de Newton-Raphson, já descrito em (2.19). Os autores propõem o
ajuste de k e p alternadamente até a convergência de ambos.

Dessa forma, os passos para a implementação de um algoritmo iterativo para
o ajuste do modelo aditivo binomial negativo são

1. 1nicialize #, por exemplo, a partir da maximização de Z(#; jZ, y) com o auxílio
do algoritmo de Newton-Raphson, onde P são os valores preditos a partir
de um MAG com distribuição de Poisson.

2 Ajuste um MAG com distribuição binomial negativa e parâmetro k = A,
e obtenha P. Como nesse caso temos k "conhecido", podemos considerar

que a distribuição binomial negativa pertence à família exponencial (para
mais detalhes ver Seção 2.6), e dessa forma o procedimento de estimação
dos MAG's apresentado na Seção 3.3.2, através dos procedimentos de pon-
deração local e retroajuste, é válido. Lembrando que a função de variância
da distribuição binomíal negativa é V(p) = p + /z2/k, no algoritmo de pon-
deração local, a matriz de pesos W será a mesma já apresentada na Seção
2.6, ou sda, temos que W = diag(wt, . . . , w.) com toi dado por (2.19).

3. Obtenha À = argmaiçhJ(k;P,g/) com o auxílio do algoritmo de Newton-

Raphson, já descrito em (2.20).

4. Repita os passos 2 e 3 até convergência

A implementação computacional desse algoritmo, passo a passo, no so#ware
S-Paus, foi baseada no comando glm .nb da biblioteca .11/2SS (Venables e Ripley,
1997) e na função interna. gm.nblnt do pacato mgcv do soÉwtzre R (Wood e
Lonergan, 2002). Algumas funções da biblioteca ]l/ZS;S' (Venables e Ripley, 1997)
foram utilizadas para facilitar o processo de estimação do modelo aditivo binomial
negativo:
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lg--(x): c,lc«la log(I'(z)).
diga«ma(x) : calcula V,(.ç) = 1''(aç)/I'(z) .

trigamma(x): calcula Ú'(z).
-treta.ml(y,p,limo.t , trace) : calcula a estimativa de máxima verossimi-

Ihança do parâmetro Ê, em Z(k; /z, y), com o critério de convergência dado pelo
parâmetro da função limit e a impressão de cada passo do processo iterativo
controlada pelo parâmetro da função traje. Essa função também calcula a esti-
mativa do erro padrão de k, dado pela raiz do inverso da informação observada,

ou sda, «(--a'Z(X;; p, g/)/ak')':, avaliada nas estimativas dos parâmetros.
-negative .binomial(k) : definição da distribuição binomial negativa com

parâmetro conhecido k para o ajuste de modelos de regressão. Apresenta também
outros parâmetros, como por exemplo a especificação da função de ligação (link)

Com todas essas ferramentas, a implementação do algoritmo para o ajuste do

modelo aditivo binomial negativo foi feita como uma função do S-Paus denomi-
nada gam.nb. Os comandos para construção dessa função estão apresentados no
Apêndice A, e seus parâmetros são:

- G: especificação do modelo;

- link; função de ligação, que pode ser a função logarítmica (' 'log' ') iden-
tidade(' 'identity' ') ou raiz quadrada(' 'sqrt' ');

- central: parâmetro para critério de convergência; recomenda.se o uso do
critério padrão do S-Paus, dado por gala. controlo;

- data: nome do banco de dados que será analisado.
Essa função apresenta os principais resultados passo a passo e, quando atinge a
convergência, apresenta todos os resultados finais e a saída padrão do comando
gam do S-Paus.

Exemplo 3.1 (continuação): Uma vez definida a função gan .nb, vamos ilus-
trar sua aplicação considerando o o conjunto de dados simulados apresentado
na Figura 3.1 e o ajuste do modelo proposto em (3.25), mas supondo aqui
que a variável resposta apresenta distribuição binomial negativa. Para tal, de-
vemos utilizar o comando gam.nb(y -' lo(x, span : 0.30, d = 2), 1ink =

"log'', contrai = gam.contrai( ) , data = dados), que apresenta os resul-

tados da forma apresentada a seguir. A Figura 3.12 ilustra os valores ajustados
por esse modelo.
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- lgamma (x) : calcula log(r ( x)). 
- digamma(x): calcula 'lf;(x) = I''(x)/I'(x). 
- trigamma (x) : calcula 1/J' ( x). 
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,,.._ 
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-negative. binomial (k): definição da distribuição binomial negativa com 

parâmetro conhecido k para o ajuste de modelos de regressão. Apresenta também 

outros parâmetros, como por exemplo a especificação da função de ligação (link). 

Com todas essas ferramentas, a implementação do algoritmo para o ajuste do 

modelo aditivo binomial negativo foi feita como uma função do S-Plus denomi

nada gam. nb. Os comandos para construção dessa função estão apresentados no 

Apêndice A, e seus parâmetros são: 

- G: especificação do modelo; 

- link: função de ligação, que pode ser a função logarítmica (' 'log' ') iden-

tidade (' 'ident i ty' ') ou raiz quadrada (' 'sqrt' '); 

- control: parâmetro para critério de convergência; recomenda-se o uso do 

critério padrão do S-Plus, dado por gam. control O; 
- data: nome do banco de dados que será analisado. 

Essa função apresenta os principais resultados passo a passo e, quando atinge a 

convergência, apresenta todos os resultados finais e a saída padrão do comando 

gam do S-Plus. 

Exemplo 3.1 (continuação): Uma vez definida a função gam.nb, vamos ilus

trar sua aplicação considerando o o conjunto de dados simulados apresentado 

na Figura 3.1 e o ajuste do modelo proposto em (3.25), mas supondo aqui 

que a variável resposta apresenta distribuição binomial negativa. Para tal, de

vemos utilizar o comando gam.nb(y ~ lo(x, span = 0.30, d= 2), link = 
11 log 11

, control = gam. control ( ) , data = dados), que apresenta os resul

tados da forma apresentada a seguir. A Figura 3.12 ilustra os valores ajustados 

por esse modelo. 
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++ Ajuste do Modelo Adiei.vo Generalizado Binomial Negativo 'k'H

##+ lteração 0 'k4'+
Desvio do MAG com distribuição Poisson= 7107
Va[or inicia[ para k, ou k( 0 ) : ].0.2429

++# lteração l 'k#'#
k( 1 ) : 10.2579
(diferença entre k( 0 ) e k( 1 ): -0.0149986 )
Desvi.o do MAG binomial negativos 610.145

#+# lteração 2 'kH' 'H

k( 2 ) : 10.2579
(diferença entre k( 1 ) e k( 2 ): 7.62747e-008 )
Desvio do MAG binomial negativo: 610.145

+#++# Resultados Finais #+##+

Modelo: y «' lo(x, span : 0.3, d = 2)
Função de ligação: log
Di.atribuição Final: Bínomial Negativa con k igual a l0.2579
(SE : 0.647281 )

Saída padrão do S-Plus:

Call: gala(formula = G, family = negative.binomial(k) , data = data
control = contrai, línk = link)
Deviance Residuais:
Min ÍQ Mediam 3Q Max
-1.428179 -0.3231424 -0.05365716 0.2306574 Í.299013

(Dispersion Parameter for Negative Binomial fanily taken to be l )

flull Deviance: 1403.508 on 599 degrees of freedom

Residual Doviance: 610.1455 on 588.9513 degrees of freedom

fíumber of Local Scoring lterations: 3

DF for Tetas and Chi-squares for )íonparametric Ef:fects

Df Df Npar Chisq P(Chi)
(Intercept) l
lo(x. soar = 0.3. d = 2) 8 8 728.6476 0

43

)
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******************************************************************** 
** Ajuste do Modelo Aditivo Generalizado Binomial Negativo ** 
******************************************************************** 

*** Iteração O*** 
Desvio do MAG com distribuição Poisson= 7107.43 
Valor inicial para k, ou k( O): 10.2429 

*** Iteração 1 *** 
k( 1) = 10.2579 
(diferença entre k( O) e k( 1 ): -0.0149986) 
Desvio do MAG binomial negativo= 610.145 

*** Iteração 2 *** 
k( 2) = 10.2579 
(diferença entre k( 1) e k( 2): 7.62747e-008) 
Desvio do MAG binomial negativo= 610.145 

***** Resultados Finais***** 
Modelo: y ~ lo(x, span = 0.3, d= 2) 
Função de ligação: log 
Distribuição Final: Binomial Negativa com k igual a 10.2579 
(SE= 0.647281) 
Saída padrão do S-Plus: 

Call: gam(formula = G, family = negative.binomial(k), data= data, 
control = control, link= link) 
Deviance Residuals: 
Min 1Q 
-1.428179 -0.3231424 

Median 
-0.05365716 

3Q Max 
0.2306574 1.299013 

(Dispersion Para.meter for Negative Binomial family taken to be 1) 

Null Deviance: 1403.508 on 599 degrees of freedom 

Residual Deviance: 610.1455 on 588.9513 degrees of freedom 

Number of Local Scoring Iterations: 3 

DF for Teras and Chi-squares for Nonparametric Effects 

(Intercept) 

lo(x, span = 0.3, d= 2) 

Df Df Npar Chisq P(Chi) 

1 

8 8 728.6476 o 

■ 
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Figura 3.12: Valores ajustados pelo MAG binomial negativo

A ideia para o ajuste de um modelo aditivo binomial negativo é muito sim-
ilar à apresentada para os modelos lineares com distribuição binomial negativa
na Seção 2.6. No entanto, para esse último demonstramos que as estimativas
dos parâmetros P e #, ambas obtidas pelo método de máxima verossimilhança,
são assintoticamente independentes. Aqui, assim como em Thurston, Wand e
Wiencke (2000), vamos desprezar o efeito que a estimação de k pode ter no erro
padrão da média estimada pelo modelo aditivo binomial negativo. No entanto,
alguns autores criticam essa conduta pelo fato da estimação dos MAG's (Seção
3.3) ser feita através de estimativas de esperanças condicionais, tendo como base
o algoritmo de retroajuste, e não exclusivamente pelo método de máxima verossi-
milhança.

A análise inferencial dos modelos aditivos binomiaís negativos é feita exata-

mente como descrito para os MAG's na Seção 3.4, uma vez que aqui consideramos
o parâmetro k = k conhecido. Por esse mesmo motivo, o estudo inferencial de
k nesse contexto não parece fazer sentido. Por outro lado, sabemos que essa
estimativa é obtida pelo método de máxima verossimilhança, e assim temos que
uma estimativa da variância de A pode ser obtida pelo inverso da informação ob-

servada, ou seja, (--aaZ(k; P, y)/ak')': avaliada nas estimativas dos parâmetros,
que inclusive é calculada no ajuste desse modelo pela função gan . nb, apresentada
anteriormente. Vale lembrar que a função aaZ(k; P, y)/ak2 está apresentada em
(2.16). Por analogia aos resultados apresentados nas Seções 2.6 e 3.4, a avaliação
da contribuição de covariadas no modelo aditivo binomial negativo deve ser feita

através da estatística F, dada em (3.28), pois nesse contexto o parâmetro de dis-
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Figura 3.12: Valores ajustados pelo MAG binomial negativo. 
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o parâmetro k = k conhecido. Por esse mesmo motivo, o estudo inferencial de 

k nesse contexto não parece fazer sentido. Por outro lado, sabemos que essa 

estimativa é obtida pelo método de máxima verossimilhança, e assim temos que 

uma estimativa da variância de k pode ser obtida pelo inverso da informação ob

servada, ou seja, (-82 l(k; µ, y)/8k2 )-
1 avaliada nas estimativas dos parâmetros, 

que inclusive é calculada no ajuste desse modelo pela função gam. nb, apresentada 

anteriormente. Vale lembrar que a função 82l(k; µ, y)/8k2 está apresentada em 

(2.16). Por analogia aos resultados apresentados nas Seções 2.6 e 3.4, a avaliação 

da contribuição de covariadas no modelo aditivo binomial negativo deve ser feita 

através da estatística F, dada em (3.28), pois nesse contexto o parâmetro de dis-
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persão X; é considerado conhecido, mas na verdade é substituído por sua estimativa
de máxima verossimilhança k. O modelo sob investigação, com g < p covariadas,
deve ser ajustado com o valor de k obtido no ajuste do modelo irrestrito, com p
covariadas.

Logo, o teste F aproximado (Seção 3.4) é também mais apropriado para avaliar
se uma covariada em especial apresenta maior contribuição no modelo de forma
linear ou não paramétrica, e por analogia ao teste F para avaliar a contribuição
de covariadas, temos que o modelo linear deve ser ajustado com a estimativa de
Ã; obtida no ajuste do modelo aditivo.

Exemplo 3.1 (continuação): Pelo teste F, concluímos que existe associação
significativa entre a e g/ (p < 0, 001). O teste F para comparação do modelo
não paramétrico com o modelo de regressão linear binomial negativo apresenta
estatística igual a 74,76 (p < 0, 001), indicando que a associação entre g e g/ é
melhor representada por uma função não paramétrica, como esperado pela Figura

3.1. A função não paramétrica estimada e respectiva banda de confiança estão
representadas na Figura 3.13. As linhas pontilhadas são uma aproximação para
o intervalo de confiança da curva de alisamento ajustada, e as barras verticais
no eixo das abscissas representam os valores de z efetivamente observados na
amostra.

+

0.

N
0

0
0

X
n
0 '

+
0

q

0
9

0 2 4 6 8 10
X

12

Figura 3.13: Gráfico da função Zoess estimada com À
de regressão de binomial negativo.

30% e d = 2 no modelo
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Figura 3.13: Gráfico da função loess estimada com ). = 30% e d= 2 no modelo 
de regressão de binomial negativo. 
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Na prática, a seleção dos parâmetros das funções alisadoras dos modelos bi-

nomiais negativos não é uma h.rega simples pelo fato do parâmetro de dispersão
k ser em geral desconhecido. Da mesma forma, a seleção desses modelos também

se torna difícil. Para cada modelo ajustado temos uma estimativa k diferente que
irá influenciar, juntamente com P, o cálculo dos desvios dos modelos, e logo, as
medidas y(Jo e .4/(y apresentadas na Seção 3.5. Assim, não podemos concluir
que os modelos com menores valores do desvio ou das medidas }''aP e .4/C: são
mais adequados, uma vez que esse resultado pode ser devido ao valor de X;, e não
de P. Parece claro que para validar a proposta de comparação de modelos descrita
na Seção 3.5 para os modelos aditivos binomaís negativos, seria necessário fixar
um valor para #, o que na prática seria outra questão difícil. Assim, podemos
dizer que a avaliação gráfica dos dados sobrepostos às curvas de alisamento para
diversos valores de À e a aplicação de técnicas de diagnóstico para verificar a
qualidade do ajuste desses modelos são especialmente importantes na seleção e
comparação de modelos aditivos binomiais negativos.

A análise de diagnóstico do modelo aditivo binomial negativo com k = k
considerado conhecido deve ser feita exatamente como descrito na Seção 3.6.

Exemplo 3.1 (continuação): Para ilustrar o procedimento de seleção dos

parâmetros de alisamento de funções alisadoras no ajuste dos modelos aditivos
binomiais negativos, consideramos o ajuste dos modelos aditivos pi = exp(#o +
/oess(a;i, À, d)) com distribuição binomial negativa e calculamos a função de Akaike
(.A/C'), a validação cruzada (yOn) e a soma dos quadrados das autocorrelações

dos resíduos com defasagem de l a 30 (}:=i -F-A(#) para um pequeno conjunto
de valores de À com d = 1 e d = 2. Essas medidas estão apresentadas na Tabela
3.1, juntamente com a estimativa k de cada modelo. A avaliação gráfica desses
parâmetros está apresentada na Figura 3.14, onde temos as estimativas do pre-
ditor de cada modelo sobrepostas aos dados, ou seja, grá6cos do log(y) contra sç
e $ contra z. Os gráficos de probalidade meio normal com envelope simulado do
valor absoluto dos resíduos componentes do desvio dos modelos avaliados estão
apresentados na Figura 3.15.

Avaliando esses resultados, podemos observar que, entre os modelos estuda-

dos, o modelo com parâmetros À = 60% e d = 1 é o que apresenta a menor
estimativa do parâmetro de dispersão k e apresenta os menores valores da função
.4/C;, da soma dos quadrados das autocorrelações dos resíduos com defasagem
de l a 30 e da função y(.;o, mas pela avaliação gráfica da Figui'a 3.14 observa.
mos que esse modelo apresenta a curva estimada muito lisa, não representando a
relação de z e Z/ de forma adequada. As estimativas do parâmetro A apresentaram
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se torna difícil. Para cada modelo ajustado temos uma estimativa k diferente que 
irá influenciar, juntamente com µ, o cálculo dos desvios dos modelos, e logo, as 
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mais adequados, uma vez que esse resultado pode ser devido ao valor de k, e não 
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na Seção 3.5 para os modelos aditivos binomais negativos, seria necessário fixar 
um valor para k, o que na prática seria outra questão difícil. Assim, podemos 
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diversos valores de À e a aplicação de técnicas de diagnóstico para verificar a 
qualidade do ajuste desses modelos são especialmente importantes na seleção e 
comparação de modelos aditivos binomiais negativos. 

A análise de diagnóstico do modelo aditivo binomial negativo com k = k 
considerado conhecido deve ser feita exatamente como descrito na Seção 3.6. 

Exemplo 3.1 (continuação): Para ilustrar o procedimento de seleção dos 
parâmetros de alisamento de funções alisadoras no ajuste dos modelos aditivos 
binomiais negativos, consideramos o ajuste dos modelos aditivos µi = exp(,80 + 
loess(xi, >.,d)) com distribuição binomial negativa e calculamos a função de Akaike 
(AIC), a validação cruzada (VCD) e a soma dos quadrados das autocorrelações 
dos resíduos com defasagem de 1 a 30 0:::;~1 F ACl) para um pequeno conjunto 
de valores de À com d = 1 e d = 2. Essas medidas estão apresentadas na Tabela 
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3.1, juntamente com a estimativa k de cada modelo. A avaliação gráfica desses 
parâmetros está apresentada na Figura 3.14, onde temos as estimativas do pre
ditor de cada modelo sobrepostas aos dados, ou seja, gráficos do log(y) contra x 

e rj contra x. Os gráficos de probalidade meio normal com envelope simulado do 
valor absoluto dos resíduos componentes do desvio dos modelos avaliados estão 
apresentados na Figura 3.15. 

Avaliando esses resultados, podemos observar que, entre os modelos estuda
dos, o modelo com parâmetros À = 60% e d = 1 é o que apresenta a menor 
estimativa do parâmetro de dispersão k e apresenta os menores valores da função 

AIC, da soma dos quadrados das autocorrelações dos resíduos com defasagem 

de 1 a 30 e da função VCv, mas pela avaliação gráfica da Figura 3.14 observa
mos que esse modelo apresenta a curva estimada muito lisa, não representando a 
relação de x e y de forma adequada. As estimativas do parâmetro k apresentaram 
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pequena amplitude entre os parâmetros estudados (de 6,22 a l0,56) e nesse caso o
gráfico de probalidade meio normal com envelope simulado foi pouco informativo,
uma vez que indica boa qualidade de ajuste para todos os modelos estudados (ver
Figura 3.15). Pela análise gráfica das curvas estimadas na Figura 3.14, observa.
mos que o modelo com parâmetros À = 30% e d = 2 parece reproduzir muito
bem a tendência de g/ em relação a z. Por outro lado, em relação aos demais, esse
modelo apresenta valores intermediários para as medidas da Tabela 3.2. Com
isso, confirmámos que nesse procedimento essas medidas não são informativas, e
portanto seus cálculos não são recomendados, também pelo alto custo computa-
cional principalmente da VC'o. Assim fica evidente a necessidade e importância
da avaliação gráfica das curvas estimadas sobrepostas aos dados na escolha desses
modelos.

Na Figura 3.16 temos os gráficos dos resíduos de Pearson contra os valores
ajustados e da função de autocorrelação (FB.C) dos resíduos de Pearson para
o modelo aditivo binomial negativo com À = 30% e d := 2, que não indicam
nenhuma evidência de falta de ajuste. Concluindo, de uma forma geral, podemos
dizer que o modelo com parâmetros À :: 30% e d = 2 parece adequado para a
análise desses da,dos.

Tabela 3.2: Valores da função de Akaike (.Á/a), da validação cruzada (y(Jo) e da soma

dos quadrados das autocorrelações dos resíduos com defmagem de la 30 Oll::llt -F'4iC#)
para um pequeno conjunto de valores de À com d = 1 e d = 2 no ajuste de modelos
aditivos com distribuição binomial negativa, e respectivas estimativa.s do parâmetro de

despe
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À d   E=: /'.4q }''an Ê

           
15% l 1,060 1,042 1,061 l0,286
30% l 1,043 1,043 1,043 9,080
45% l 1,040 1,043 1,042 7,200
60% l 1,040 1,042 1,040 6,220
15% 2 1,088 1,040 1,092 l0,557
30% 2 1,054 1,043 1,055 l0,258
45% 2 1,043 1,043 1,045 9,752
60% 2 l,U42 i,046 1,043 8,038
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Figura 3.14: Estimativas do preditor do modelo aditivo binomial negativo com
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Figura 3.16: Gráfico dos resíduos de Pearson contra os valores ajustados (a) e
gráfico da função de autocorrelação (FAC) dos resíduos de Pearson (b) para o
modelo aditivo binomial negativo.

a
aP

a
00

80

Uma vez que destacamos a importância da análise de diagnóstico na escolha de

modelos aditivos binomiais negativos e nesse exemplo esta foi pouca informativa
pela pequena amplitude de variação da estimativa k, propomos o ajuste do modelo

aditivo binomial negativo A = exp(Po+/oess(zi, À = 30%, d = 2)) para diferentes
va[ores de #, sendo esses 3, 10, 30 e 60, lembrando que seu "verdadeiro va]or", ou
seja, pelo qual os dados foram gerados, é igual a lO.

Os valores da função de Akaike (.Á.rO), da validação cruzada (yCo) e da
soma dos quadrados das autocorrelações dos resíduos com defmagem de l a 30
(>1:=: .F..4(?) desses modelos estão apresentadas na Tabela 3.3, e seus gráficos de
probabilidade meio normal com envelope simulado do valor absoluto dos resíduos
do desvio estão na Figura 3.17. Avaliando esses resultados, observamo nitidn
mente que as medidas da Tabela 3.3 dependem muito do valor de k, onde temos
que o menor valor de X; considerado é que apresenta os menores valores da tabela.
Por outro lado, quando avaliamos os grá6cos de probabilidade meio normal com
envelope simulado da Figura 3.17, podemos afirmar que o modelo aditivo bi-
momial negativo com parâmetro de dispersão k = 10, como esperado, é o que
apresenta o melhor ajuste.

Com isso, podemos concluir que a realização da análise de diagnóstico, junta.
mente com a avaliação gráfica dos dados em estudo, são fundamentais na seleção
dos parâmetros de funções alisadoras, e logo, na seleção de modelos aditivos bino-
míais negativos, uma vez que as medidas usuais para seleção de modelos propostas
na literatura não têm aplicabilidade nesse contexto.
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3. Modelos Aditivos Generalizados

3.8 Risco Relativo
O risco relativo, já definido na Seção 2.7, é uma medida de grande interesse
não só no contexto dos MLG's como também no dos MAG's. Da mesma forma

que nos MLG's, o risco relativo expressa o impacto de cada uma das covariadas
na variável resposta, e é calculado considerando a função de ligação logarítmica

g(/4) = ]og/zi. Para o estudo do risco relativo vamos considerar o seguinte MAG

p: l}.p'"« + >ll: /l("«)1 . (3.32)
Li=1 1=pz+l J

P

Vamos primeiramente mostrar que a definição do risco relativo para qualquer
uma das pi primeiras covariadas do MAG (3.32), ou seja, as covariadas que
estão relacionadas a um parâmetro do modelo, recai na expressão (2.24). Sejam
zA = (1, . . . , zhj, . - . , zõp:, ahp,+: ' ' ' , zh,)T um vetar de valores das covariadas e

zh. = (1, . . . ,zhj + c, . . . ,ahp-,ahp-+:' ' ' . ,ah,yr. As médias ph e /zM da variável
resposta dados zh e zü., respectivamente, são dadas pelo modelo (3.32). Note-se
que o risco relativo é dado por

e*p IX2:: P "«. + EÊ:,....: / ("«')l

e, portanto, c/if é o logaritmo desse risco quando o valor da .j-ésima covariada é
acrescido de c unidades e as outras covaríadas permanecem inalteradas. Assim,
uma estimativa desse risco é dada por

ãà,: - eZ - .*p('ã).

ax.: . @ . E!
>l.,i-t,i#j /3izüz + &(zhj + c) + }l:t:,.+: ./}(zhi)

h

Logo, temos que exp(Pj) é uma estimativa do risco relativo ao aumento de uma
unidade no valor da .j-ésima covariada, mantendo as outras covariadas constantes.

Pelos resultados apresentados na Seção 3.4 podemos construir um intervalo de
con6ança assintótico aproximado para o risco relativo ao aumento de c unidades
na .j-ésíma covariada quando as outras covariadas permanecem inalteradas, que
será dado por

exp lc (êy :l: z./2«qj.l l ,
onde z. é o quantil de ordem 1 -- a de distribuição normal padrão e ÍÜj é o
elemento (.j,.j) da matriz de variância e covariância aproximada de .8, dada em
(3.30). Sem perda de generalidade, a curva de risco relativo em função de c,
proposta por Singer et a1.(2002), também pode ser construída como descrito na
Seção 2.7.
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Agora vamos vamos definir o risco relativo para qualquer uma das p -- pi
últimas covariadas do MAG (3.32), ou seja, as covariadas que estão avaliadas
de forma não paramétrica no modelo através de uma função alisadora. Sejam
zü = (1, . . . , zhp- , zhp-+i, - - . , zhj, - . - , zh,)T um vedor de valores das covariadas e

zh. =(1,. ..,açüp-,zhp-+:' ., zU + c, ... ,ZÀ,yr. As médias /zh e p#. da variável

resposta dados zü e ah., respectivamente, são dadas pelo modelo (3.32). Nesse
caso, note-se que o risco relativo é dado por

p.. IXn: Pzz 1 + EZ::,.+:,zpj /i(zhi) + .&(zhj + c)j

"" lxn: #'.«. + Eb....: / ('«.)l
expj'í(z./, .)l,

onde d(zU,c) = .B(zhj + c) -- /J(nhj), ou sda, nesse caso o risco relativo de-

pende não só de c como também do valor da covariada de referência zh/. Aqui,
.Ü(zõj + c) -- .Ó(ahj) é o logaritmo desse risco quando o valor de referência zhJ da
J-ésima covaríada é acrescido de c unidades e as outras covariadas permanecem
inalteradas. Assim, uma estimativa desse risco é dada por

eE- = expjd(nhj, c)l. (3.33)

onde d(zõj, c) = .Ü(zhj + c) -- /j (zhj). Recomenda-se que o RR seja calculado
para valores de zU + c e z» observados na amostra, pois no caso contrário seria
necessâio obter .&(zU+c) e .Ü(zU) através de processos de interpolação aplicados

à função /j.

Para construir um intervalo de confiança a.ssintótico para o risco relativo ao
aumento de c unidades no valor de referência zhj da .j-ésima covariada, quando
as outras covariadas permanecem inalteradas, é necessário obter uma estimativa
do erro padrão do estimados dado em (3.33). Limo (2001, Seção 4.4) apresenta
como sugestão para obter o erro padrão de RR(zhj, c), a expansão de a(nhj, c) em

série de Taylor em torno de d(sU, c) = .Ü(aU + c) -- ./)(zAj) até primeira ordem,
obtendo

A
R.R(zhJ

ãã(z«.f, .) expjd(zhj, c)] H expjd(açAj, c)] + expjd(zhj, c)j ld(zhj, c) d(zAj , c)]

Então

V;rl-R-R(nhj , .) } '«arÍ:xpjãz«j, c)l} H exp'jd(.«j, .)IVa-ÍR«j., .) }
exp'j'Z(z«J, c)l {Var{.&(zõj + c)} + Vara.&(zhJ)}

-2c"{.B("«j + '), .ê("«j)} }
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como sugestão para obter o erro padrão de RR(xhj, e), a expansão de d(xhj, e) em 
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Var{ exp[d(xhj, e)]}~ exp2 [d(xhj, c)]Var{d(xjk, e)} 

exp2[d(xhj, e)] { Var{];(xhj +e)}+ Var{];(xhj)} 

-2Cov{];(xhj + e), J;(xhj)}} . 
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Lama (2001) conclui que um estímador da VarIE-R(zhJ, c)} pode ser obtido pela
substituição de d(zh/, c) por d(aM, c) na sua expressão, assumindo a consistência
de /j. Logo, temos

VarlRR(«M , ') ) } e*p'j@""J, .)] {v''{.ê("'J + ')}
.A.--".'-..)

+var{.Ü(a'hj)} -- 2Co«{.Ü(zõj + c), B(zU)} I'

(3.34)

As estimativas das variâncias e covariância envolvidas nesta expressão são obtidas

a partir de (3.29), como descrito na Seção 3.3.
Finalmente, temos que um intervalo de confiança assintótico para o risco re-

lativo ao aumento de c unidades no valor de referência zÕj da .j-ésima covariada,
considerando constantes as demais covariadas, é dado por

R-R(z«J, ') :F ,./,
..---''--. ..---''-.

VarÍRR(zhj , c)},

onde z. é o quantia de ordem 1 -- a de distribuição normal padrão, e -RR(zAj, c)
e Vara-RR(zhj, c)} são dados por (3.33) e (3.34), respectivamente.

Assim, podemos construir uma curva pontual do risco relativo com bandas
de confiança em função de c para um determinado valor de referência da .j-ésima

covariada sçM. Essa curva é dita pontual porque é construída com base nos
valores de c da amostra para evitar o processo de interpolação, como já comentado

anteriormente. Limo (2001) sugere a construção dessa curva considerando como
valor de referência o valor mínimo da, .j-ésima covariada observado na amostra.
Dessa forma a curva de risco relativo pontual apresenta o número máximo de
pontos (n -- 1). Uma outra sugestão seria considerar o primeiro quartel da J-
ésima covariada como o valor de referência, e construir essa curva para valores de
c tais que zhj + c fosse no máximo o terceiro quartil da .j-ésima covariada. Essa
idéia seria uma tentativa de avaliar o risco relativo sem considerar diretamente
os valores mais discrepantes da .j-ésima covariada observados na amostra. No
próximo capítulo apresentaremos uma comparação dessas curvas.
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considerando constantes as demais covariadas, é dado por 

onde z0 é o quantil de ordem 1 - a de distribuição normal padrão, e RR(xhj, e) 

e y;;;{RR(xhj, e)} são dados por (3.33) e (3.34), respectivamente. 

Assim, podemos construir uma curva pontual do risco relativo com bandas 

de confiança em função de e para um determinado valor de referência da j-ésima 

covariada Xhj· Essa curva é dita pontual porque é construída com base nos 

valores de e da amostra para evitar o processo de interpolação, como já comentado 

anteriormente. Lima (2001) sugere a construção dessa curva considerando como 

valor de referência o valor mínimo da j-ésima covariada observado na amostra. 

Dessa forma a curva de risco relativo pontual apresenta o número máximo de 

pontos (n - I). Uma outra sugestão seria considerar o primeiro quartil da j

ésima covariada como o valor de referência, e construir essa curva para valores de 

e tais que Xhj + e fosse no máximo o terceiro quartil da j-ésima covariada. Essa 

idéia seria uma tentativa de avaliar o risco relativo sem considerar diretamente 

os valores mais discrepantes da j-ésima covariada observados na amostra. No 

próximo capítulo apresentaremos uma comparação dessas curvas. 
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Capítulo 4

Á.ssociação entre poluição
atmosférica e saúde em São Paulo

A cidade de São Paulo, a maior da América do Sul, tem sido objeto de estudos epi-
demiológicos para avaliar a associação entre poluição atmosférica e saúde humana; ver,
por exemplo, Saldiva et al. (1994, 1995), Briga et a1. (1999, 2001) e Concepção et
,1. (2001).

São Paulo é um excelente local para avaliar os efeitos da poluição atmosférica na

saúde. E o maior centro urbano industrializado da Améríca Latina, com uma popu-
lação de aproximadamente 10 milhões de habitantes. A frota de veículos automotores
da Região Metropolitana de São Paulo é de cerca de 6 milhões de veículos, os quais
constituem a principal fonte de poluição do m, seguidos pelos processos industriais
(CETESB, 2001). Devido às suas características geográÊca.s, São Paulo apresenta
freqiientes inversões térmicas que dificultam a dispersão de poluentes resultando em
um aumento substancial da poluição atmosférica. Além disso, a agência de controle
da poluição atmosférica de São Paulo (CETESB) apresenta o registro diário tia con-
centração de vários poluentes através de 13 estações de monitoramento da qualidade
do ar espalhadas pela cidade, facilitando a realização de estudos temporais relativos à
poluição atmosférica. A grande massa populacional permite sua divisão em menores
grupos de especia] interesse, já que a literatura aponta que crianças, idosos e pessoas
que apresentam doenças crónicas são mais suscetíveis à poluição do a;r.

Esse estudo epidemiológico é do tipo ecológico, no qual a unidade de observação
é a população e não o indivíduo. Além desse tipo de estudo ser simples e barato
por aproveitar dados coletados rotineiramente por órgãos governamentais, ele tem a
vantagem de que a população age como seu próprio controle evitando favores de con-
fundimento que diferentes populações poderiam gera.

Nesse estudo nosso foco é investia a msociação entre ü núlnelo de atendimentos
pediátricos de emergência por causas respiratórias e os níveis de poluição atmosférica
na cidade de São Paulo. bata-se de uma nova análise de parte dos dados estudados
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4. Associação entre poluição atmosférica e saúde em São Paulo

por Lin et al. (1999), os quais utilizam modelos de regressão de Poisson para avaliar tal
associação. Primeiramente, mostramos que o modelo de regressão log-linear binomial
negativo é mais adequado à modelagem do conjunto de dados considerado do que
o modelo de regressão log-linear de Poisson. Em seguida, avaliamos essa associação
através de um modelo aditivo binomial negativo, e comparamos alguns resultados dos
modelos estudados. Esta análise está relacionado com a de Ferrari e outros (2002) que
utilizam modelos de superdíspersão pma análise de associação entre a concentração de
dióxido de enxoüe e o número de atendimentos por causas respiratórias em um pronto
socorro infantil em Vitória, Espírito Santo.

Registros diários do número de atendimentos pediátricos de emergência por causas
respiratórias foram originalmente obtidos no Instituto da Criança da IJniversidade de
São Paulo (ICUSP) no período entre maio de 1991 e abril de 1993. No nosso estudo
esses eventos representam o indicador de saúde da população.

O indicador de poluição utilizado íoí a concentração média diária de material partí-

culado (Mpla, em pg/ma) e procuramos controlar o efeito de variáveis de confundi-
mento. O MPto é uma das principais classes de poluentes na atmosfera, de grande
importância como parâmetro de qualidade do ar, e sum características são: partículas
de material sólido ou líquido que, devido a seu pequeno tamanho (< 10pm), ficam
suspensas no ar na forma de poeira, neblina, aerossol, fumaça, fuligem, entre ou-
tras. Para descrever as características do meio ambiente foram incluídas: a tempe-
ratura ('C), representada pela média diária das temperaturas mínimas observadas em
diferentes estações meteorológicas, e a umidade relativa do ar(%), representada pela
média, diária dos valores registrados ao meio-dia. Para representar favores sazonais in-
cluímos variáveis indicadorm para cada mês do período em estudo e dia da semana. O
número total de atendimentos pediátricos de emergência por causas não respiratórias
foi também considerado, objetivando controlar favores externos como, por exemplo,
greve no hospital.

A Tabela 4.1 mostra medidas resumo anuais de algumas vaiáveis em estudo. A
Figura 4.1 apresenta as séries de dados do número de visitas pediátricas de emergência
por causas respiratórias (RESP) e da concentração de Mpla. Note-se que há períodos
sem registros da variável resposta e alguns dias onde a concentração média de Mpla
ultrapassou o valor de referência internacional de qualidade do ar (150/zg/m3).

A estratégia de construção do modelo para a análise estatística envolveu a deter-
minação de um modelo básico no qual efeitos devidos a variáveis climáticas, tendências
sazonais e outros htores de confundimento foram removidos. A idéia é explicar ao
máximo a variabilidade no número de atendimentos pediátricos de emergência através
do controle de variáveis de confundimento, definindo um modelo básico antes de adi-
cionar a concentração do poluente no modelo. Estratégias similares pma a construção
do modelo de análise são apresentadas por Concepção et a1. (2001), Schwartz e ou-
tros (1996) e Singer et al. (2002). Toda a análise estatística, que se segue â)i realizada
com o auxílio do software S-Plus 4.5.
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4. .hsocia.ção entre poluição atmosférica e saúde em São Paulo

Tabela 4.1. Número de observações (n) e médias (desvios padrão) anuais do número
de visitas pediátricas de emergência por causas respiratórias (RESP) e não-respiratórias
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Figura 4.1. Séries de dados do número de visitas pediátricas de emergência por
causas respiratórias (RESP) e da concentração de Mpla (com valor valor de referência
internacional de qualidade do ar) .

Considerando que a exposição ao poluente, à temperatura e à unidade deve preceder

o Chita na. saúde, incluímos médím móveis para cada uma dessa.s x.fiáveis. A média
móvel para uma variável é a média de seu valor no dia, considerado com os dos
dias precedentes, isto é, uma média móvel de dois dias é a média da variável no dia
presente e no dia anterior. Médias móveis com defasagens de la 7 dias foram avaliadas
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4. Associação entre poluição atmosHrica e saúde em São Pauta

para cada uma das variáveis nos modelos log-lineares de Poisson e binomial negativo
estudados inicialmente. Assim, na escolha do modelo básico foram avaliados 49 ajustes,
e do modelo final 7 ajustes. Os menores valores da função de Akaike, em especial para

o modelo de regressão de Poisson, maior significância das variáveis e, principalmente,
melhor qualidade de ajuste do modelo determinmam a escolha das seguintes médias
móveis: de 2 dias para a temperatura e de 7 dias para a umidade e a concentração de
MPto, em ambos os modelos. O conjunto anal de dados analisados contou com 611
observações. Logo, pela estratégia de análise proposta, inicialmente temos o modelo
básico

logre(RESP)] Pi + #2Junhot90t + . . . + /b3Abril190a

+P24Segunda + . . . + P20Sabado

+PsoT.2 + agiu.7 + #a2NRESP,

onde RESP representa o número de atendimentos por causas respiratórias, T.2 a média
móvel de 2 dias para temperatura, (J.7 a média móvel de 7 dias para umidade e NRESP
o número de atendimentos por causas não respiratórias; as demais variáveis são indi-
cadoras (dummÍe8). Uma vez avaliado o modelo básico, é feita a adição da variável
explicativa MP10.7 a esse modelo, que representa a média móvel de sete dias para
concentração de MPto, pma avaliar se existe associação significativa entre a concen-
tração do poluente e o número de atendimentos pediátricos de emergência por causas
respiratórias após o controle das variáveis de confundimento.

Uma vez deíãnida a estratégia de análise do problema sob investigação, primeira-
mente, consideramos o modelo de regressão log-linear de Poisson. Nesse modelo o
estudo da sigüâcância de cada vmiável explicativa foi feito através do teste do desvio
parcial(Seção 2.4). O modelo básico foi ajustado e associação significativa foi obser-
vada para, todas as variáveis de confundimento (p < 0, 001). A inclusão do poluente no
modelo básico de Poísson é significante (p < 0, 001). As estimativas dos parâmetros e
respectivos erros padrão desse modelo estão apresentadas na [l'abe]a 4.2. No entanto, o
desvio desse modelo é igual a 1949,84 com 577 graus de liberdade (g.l.) indicando que
o modelo de regressão de Poisson não fornece um bom ajuste. Além disso, todos os
pontos do gráfico de probabilidade meio-normal dos resíduos do desvio (Figura 4.2a)
estão acima do envelope simulado, levando à conclusão de que há fortes evidências de
superdispersão.

Consideremos agora o modelo de regressão binomial negativo com função de ligação
logarítmica e parâmetro k desconhecido. Nesse modelo o estudo da signiâcância de cada
variável explicativa $oi feito através do teste F (Seção 2.6). O modelo básico foi ajustado
e associação sigiüficativa foi observada para todas as variáveis de confundimento(p <
0, 001). O gráfico dos resíduos do desvio desse modelo básico contra o número de dias
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4. Associação entre poluição atmosférica e saúde em São Paulo

Tabela 4.2. Estimativa.s dos parâmetros do modelo log-linear de Poisson

Mês/Ano
maio/1991

junho/1991

julho/1991
agosto/1991
setembro/1991

outubro/1991
novembro/1991
dezembro/1991

janeiro/1992
fevereiro/1992
março/1992

abril/1992
maio/1992
junho/1992
julho/1992
agosto/1992
setembro/1992

outubro/1992
novembro/1992
dezembro/1992
janeiro/1993
fevereiro/1993
março/1993

abril/1993
Dias da Semana

domingo
segunda.feira
l:nrí'nr..{íarn

quanta-feira

quinta feira
sexta-feira
sábado

Ps

Pa

#9

Pn

Pzg

P20

-0,2543

-0,3324

-0,3488

-0,1259

-0,3457
-0,2056

-0,3685

-0,5168
-0,5389

-0,3855
-0,2054
-0,2344

0,1282
-0,0937
-0,8764
-0,3453

-0,2196

-0,2336

-0,2437

-0,4120

-0,4303
0,0136

0,3578

0,0462

0,0465
0,0453
0,0455

0,0461

0,0464

0,0513

0,0515

0,0517

0,0490
0,0472
0,1416

0,0456
0,0458

0,1821
0,0500

0,0463
0,0469

0,0496

0,0521

0,0524

0,0478

0,0506

Temperatura (T.2)

Umidade (U.7)

Causas não respiratórias(NRESP)
Poluente MPlo (MP10.7)
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Efeito Parâmetro Estimativa Erro Padrão

Intercepto Po 3,7914 0.1032

  0,5199 0.0333

  0,6610 0.027g

  0.4922 0,0273

  0,4813 0,0263

  0,4052 0,0254

#29 0,2148 0,0229

P30 0.0170 0,0034

P31 -0.0045 0,0009

P32 -0,0017 0,0002
  0,0047 0,0004
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Tabela 4.2. Estimativas dos parâmetros do modelo log-linear de Poisson. 

Efeito Parâmetro Estimativa Erro Padrão 

Intercepto f3o 3,7914 0,1032 

Mês/ Ano 

maio/ 1991 

junho/1991 fh -0,2543 0,0462 

julho/1991 Ih -0,3324 0,0465 

agosto/1991 /33 -0,3488 0,0453 

setembro/ 1991 /34 -0,1259 0,0455 

outubro/1991 /35 -0,3457 0,0461 

novembro/1991 /35 -0,2056 0,0464 

dezembro/ 1991 /37 -0,3685 0,0513 

janeiro/1992 f3s -0,5168 0,0515 

fevereiro/1992 {39 -0,5389 0,0517 

março/1992 !310 -0,3855 0,0490 

abril/1992 f3n -0,2054 0,0472 

maio/1992 /312 -0,2344 0,1416 

junho/1992 /313 0,1282 0,0456 

julho/1992 /314 -0,0937 0,0458 

agosto/1992 /315 -0,8764 0,1821 

setembro/1992 /315 -0,3453 0,0500 

outubro/1992 /J17 -0,2196 0,0463 

novembro/1992 /31s -0,2336 0,0469 

dezembro/1992 /319 -0,2437 0,0496 

janeiro/1993 /320 -0,4120 0,0521 

fevereiro/1993 /J21 -0,4303 0,0524 

março/1993 !322 0,0136 0,0478 

abril/1993 /323 0,3578 0,0506 

Dias da Semana 

domingo 

segundar feira /324 0,5199 0,0333 

terçar feira f325 0,6610 0,0279 

quarta-feira /326 0,4922 0,0273 

quinta feira /321 0,4813 0,0263 

sexta-feira /328 0,4052 0,0254 

sábado /329 0,2148 0,0229 

Temperatura (T.2) /330 0,0170 0,0034 

Umidade (U. 7) /331 -0,0045 0,0009 

Causas não respiratórias (NRESP) /332 -0,0017 0,0002 

Poluente MP10 (MPlO. 7) {333 0,0047 0,0004 
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Figura 4.2. GráÊco de probabilidade mei(anormal dos valores absolutos dos resíduos
do desvio dos modelos de regressão de Poisson (a) e binomial negativo (b).
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desde o início do estudo está apresentado na Figura 4.3a, juntamente com a curva
de alisamento do tipo /oess com parâmetros À = 50% e d = 1 (Seção 3.2). Essa
curva está muito próxima de uma rega paralela ao eixo das abscissas, indicando que a
tendência temporal dos dados parece controlada no modelo ajustado. Na Figura 4.3b
apresentamos o gráÊco desses resíduos contra a média móvel de sete dias do poluente
Mpla com a curva de alisamento do tipo /oess. Essa curva sugere uma relação linear
crescente do número de visitas pediátricas de emergência por causas respiratórias e a
concetração do poluente, após o controle das variáveis de confundimento em estudo.
A inclusão do poluente no modelo básico binomial negativo é signiâcante(p < 0, 001),
o desvio desse modelo é igual a 625,35 com 577 g.L e obtivemos k :: 24,76 com
erro padrão igual a 2,10. As estimativa.s dos parâmetros de regressão e respectivos
erros padrão desse modelo estão apresentadas na 'lbbela 4.3. O grá:6co de probabi-
lidade mei(FnormaJ dos resíduos do desvio (Figura 4.2b) indica que o modelo binomial
negativo é muito mais apropriado para nossos dados que o modelo de Poisson.
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Figura 4.3. Gráfico dos resíduos do desvio do modelo binomial negativo básico contra
os dias observados (a) e contra a média móvel de sete dias do poluente Mpla (b), com
curvas de alísamento /oess com parâmetros À = 50% e d :: l.
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Figura 4.2. Gráfico de probabilidade meio-normal dos valores absolutos dos resíduos 
do desvio dos modelos de regressão de Poisson (a) e binomial negativo (b). 

desde o início do estudo está apresentado na Figura 4.3a, juntamente com a curva 

de alisamento do tipo loess com parâmetros À = 50% e d = 1 (Seção 3.2). Essa 
curva está muito próxima de uma reta paralela ao eixo das abscissas, indicando que a 

tendência temporal dos dados parece controlada no modelo ajustado. Na Figura 4.3b 

apresentamos o gráfico desses resíduos contra a média móvel de sete dias do poluente 

MP10 com a curva de alisamento do tipo loess. Essa curva sugere uma relação linear 

crescente do número de visitas pediátricas de emergência por causas respiratórias e a 

concetração do poluente, após o controle das variáveis de confundimento em estudo. 

A inclusão do poluente no modelo básico binomial negativo é significante (p < O, 001), 
o desvio desse modelo é igual a 625,35 com 577 g.l. e obtivemos k = 24, 76 com 

erro padrão igual a 2,10. As estimativas dos parâmetros de regressão e respectivos 
erros padrão desse modelo estão apresentadas na Tabela 4.3. O gráfico de probabi

lidade meio-normal dos resíduos do desvio (Figura 4.2b) indica que o modelo binomial 

negativo é muito mais apropriado para nossos dados que o modelo de Poisson. 
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Figura 4.3. Gráfico dos resíduos do desvio do modelo binomial negativo básico contra 

os dias observados (a) e contra a média móvel de sete dias do poluente MP1o (b), com 

curvas de alisamento loess com parâmetros À = 50% e d = 1. 
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4. Associação entre poluição atmosHrica e saúde em São Paulo

Tabela 4.3. Estimativa.s dos parâmetros do modelo log-linear binomial negativo

Efeito Parâmetro Estimativa Erro Padrão

Po 3,8421 0,1906Intercepta
Mês/Ano

maio/1991

junho/1991
julho/1991
agosto/1991
setembro/1991

outubro/1991
novembro/1991
dezembro/1991

janeiro/1992
fevereiro/1992
março/1992
abril/1992
maio/1992
junho/1992
julho/1992
agosto/1992
setembro/1992
outubro/1992
novembro/1992
dezembro/1992
janeiro/1993
hvereiro/1993
março/1993
abril/1993

Dias da Semana
domingo
segunda-feira
terça-feira
quaHa-feira
quinta feira
sexta-feira
sábado

A

a

Po

Pto

/313

Pt9

#20

#21

-0,2802

-0,3537
-0,3761

-0,1423

-0,3716

-0,2158

-0,3809
-0,5211

-0,5561

-0,3953

-0,2151

-0,2506

0,1166

-0,1147
-0,8972

-0,3593

-0,2253

-0,2406
-0,2505
-0,4207
-0,4322

-0,0133

0,3546

0,0913

0,0905

0,0893

0,0908
0,0900
0,0912

0,0977
0,0969

0,0975
0,0941

0,0924
0,2568

0,0922
0,0908
0,2813

0,0955
0,0905

0,0917

0,0963

0,0989
0,0991

0,0950

0,1040

Õ2

P20

P30

P32

0

0

0

0

0

0

0,

0
-0

0,

.5249

.6656

4944
4923

4144

2129

0156

,0049

,0018

0048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,0598

0506

0485
0471

0448

0390

0062

0017

0003

0008

Temperatura (T.2)

Umidade (U.7)

Causas não respiratórias(NRESP)
Poluente Mpla (MP10.7)
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4. Associação entre poluição atmosférica e saúde em São Paulo 

Tabela 4.3. Estimativas dos parâmetros do modelo log-linear binomial negativo. 

Efeito Parâmetro Estimativa Erro Padrão 

Intercepto /3o 3,8421 0,1906 

Mês/Ano 

mafo/1991 

junho/1991 /31 -0,2802 0,0913 
julho/1991 /32 -0,3537 0,0905 

agosto/1991 /33 -0,3761 0,0893 
setembro/1991 /34 -0,1423 0,0908 
outubro/1991 /35 -0,3716 0,0900 
novembro/ 1991 /36 -0,2158 0,0912 

dezembro/1991 /37 -0,3809 0,0977 
janeiro/1992 /3s -0,5211 0,0969 
fevereiro/1992 /39 -0,5561 0,0975 
março/1992 /310 -0,3953 0,0941 

abril/1992 /311 -0,2151 0,0924 

maio/ 1992 /312 -0,2506 0,2568 

junho/1992 /313 0,1166 0,0922 

julho/1992 /314 -0,1147 0,0908 
agosto/1992 /315 -0,8972 0,2813 

setembro/1992 /316 -0,3593 0,0955 

outubro/1992 /317 -0,2253 0,0905 

novembro/1992 f31s -0,2406 0,0917 

dezembro/ 1992 /319 -0,2505 0,0963 
janeiro/1993 /320 -0,4207 0,0989 
fevereiro/1993 /321 -0,4322 0,0991 

março/1993 /322 -0,0133 0,0950 

abril/1993 /323 0,3546 0,1040 

Dias da Semana 

domingo 

segunda-feira /324 0,5249 0,0598 

terça--feira /325 0,6656 0,0506 
quarta-feira /326 0,4944 0,0485 
quinta feira /321 0,4923 0,0471 
sexta-feira f32s 0,4144 0,0448 

sábado /329 0,2129 0,0390 

Temperatura (T.2) /330 0,0156 0,0062 

Umidade {U. 7) f331 -0,0049 0,0017 

Causas não respiratórias {NRESP) f332 -0,0018 0,0003 

Poluente MP10 (MPl0.7) /333 0,0048 0,0008 
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4. Associação entre poluição atmosférica e saúde em São Paulo

O gráâco de resíduos de Pearson contra os preditores lineares (Figura 4.4a) não
indica nenhuma evidência de falta de ajuste, e somente a observação 434 se destaca
por apresentar maior valor que as demais, indicando que o número observado de visitas
pediátricas de emergência foi muito maior que o esperado nesse dia. A Figura 4.4b
apresenta um gráfico da distância de book para o ajuste binomiaJ negativo. Observamos
que a distância de book da observação 434 também se destaca das demais. A Figura
4.4c apresenta o gráfico de alavancas Ai contra os valores ajustados. Observamos que
os pontos com alta alavanca correpondem às únicas observações de mão e agosto de
1992 no nosso conjunto de dados, e essa é a razão pela qual elas são potencialmente
influentes. No entanto, como a eliminação de todas essas observações discrepantes
não altera as conclusões inferenciais da análise, elas não foram desconsideradas. A
Figura 4.4d apresenta o gráfico da função de autocorrelação dos resíduos de Pearson,
onde podemos observar que não há evidências de que a suposição de independência do
modelo de regressão binomial negativo seja fHsa.

ja) 0 lb)

0 0

3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8
Preditor Lineu

lc) ld)

W M W 100 120 0 5 10 15 20 25 n
Valor Ajustado Defasagem

Figura 4.4. Gráfico dos resíduos de Pearson contra os valores ajustados (a), gráfico
da distância de book (b), gráâco da medida de alavanca A contra os valores ajustados
(c) e gráâco da função de autocorrelação (FAC) dos resíduos de Pearson (d) para o
modelo binomial negativo.
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O gráfico de resíduos de Pearson contra os preditores lineares (Figura 4.4a) não 

indica nenhuma evidência de falta de ajuste, e somente a observação 434 se destaca 

por apresentar maior valor que as demais, indicando que o número observado de visitas 

pediátricas de emergência foi muito maior que o esperado nesse dia. A Figura 4.4b 

apresenta um gráfico da distância de Cook para o ajuste binomial negativo. Observamos 

que a distância de Cook da observação 434 também se destaca das demais. A Figura 

4.4c apresenta o gráfico de alavancas hi contra os valores ajustados. Observamos que 

os pontos com alta alavanca correpondem às únicas observações de maio e agosto de 

1992 no nosso conjunto de dados, e essa é a razão pela qual elas são potencialmente 

influentes. No entanto, como a eliminação de todas essas observações discrepantes 

não altera as conclusões inferenciais da análise, elas não foram desconsideradas. A 

Figura 4.4d apresenta o gráfico da função de autocorrelação dos resíduos de Pearson, 

onde podemos observar que não há evidências de que a suposição de independência do 

modelo de regressão binomial negativo seja falsa. 
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Figura 4.4. Gráfico dos resíduos de Pearson contra os valores ajustados (a), gráfico 

da distância de Cook {b), gráfico da medida de alavanca h contra os valores ajustados 

(c) e gráfico da função de autocorrelação (FAC) dos resíduos de Pearson (d) para o 

modelo binomial negativo. 
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4. Associação entre poluição atmosférica e saúde em São Paulo

As estimativa.s do parâmetro relacionado ao poluente MPto em ambos os mode-
los log-lineares avaliados foram positivas (ver 'lbbelas 4.2 e 4.3) .indicando que quanto
maior a concentração desse poluente, maior será o valor esperado do número de atendi-
mentos pediátricos de emergência diários por causas respiratórias. O risco relativo ao
poluente MPlo que, como descrito na Seção 2.7, é uma medida de interesse em estu-
dos epidemiológicos, e repectívo intervalo de 95% de conâança foram calculados para
incrementou de até 70pg/m3 na média móvel de sete dias do MPto, conistruíndo assim
a curva de risco relativo estimada, que está apresentada na Figura 4.5. Para efeito de
comparação, foi incluída no gráÊco a curva de risco relativo estimada através do modelo
de Poisson. Apesar das estimativas pontuais dos riscos relativos calculados pelos dois
modelos esta:rem muito próximas, os intervalos de conâança diferem consideravelmente
de um modelo para outro. Isso ilustra perfeitamente o que foi discutido no Capítulo
1: uma conseqüência importante de se ignorar a superdispersão é que os erros padrão
obtidos através do modelo de regressão de Poisson são incorretos e subestimam a varia-
bilidade dos estimadores de seus parâmetros. O modelo de Poisson pode indicar fàJsa
associação significante entre a resposta e as covariadas do modelo. Este é um exem-
plo de que conclusões erradas podem ser tiradas quando as suposições de um modelo
teórico são violadas, e daí a importância de uma análise de diagnóstico para verificar
a qualidade e a adequação do ajuste de um modelo estatístico. Esse fato não ocorrcu
nessa análise pela alta significância de todas as variáveis em estudo, não prejudicando
assim os resultados apresentados em Lin et al. (1999).

0 20 40

Incremento

60

Figura 4.5. Estimativas pontuais das curva.s de risco relativo (RR) associadas ao
poluente Mpla e respectivos intervalos de 95% de conÊança pma os modelos binomial
negativo (BN) e de Poisson.
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As estimativas do parâmetro relacionado ao poluente MP10 em ambos os mode

los log-lineares avaliados foram positivas (ver Tabelas 4.2 e 4.3) _indicando que quanto 

maior a concentração desse poluente, maior será o valor esperado do número de atendi

mentos pediátricos de emergência diários por causas respiratórias. O risco relativo ao 

poluente MP10 que, como descrito na Seção 2.7, é uma medida de interesse em estu

dos epidemiológicos, e repectivo intervalo de 95% de confiança foram calculados para 

incrementas de até 70µg/m3 na média móvel de sete dias do MP10, construindo assim 

a curva de risco relativo estimada, que está apresentada na Figura 4.5. Para efeito de 

comparação, foi incluída no gráfico a curva de risco relativo estimada através do modelo 

de Poisson. Apesar das estimativas pontuais dos riscos relativos calculados pelos dois 

modelos estarem muito próximas, os intervalos de confiança diferem consideravelmente 

de um modelo para outro. Isso ilustra perfeitamente o que foi discutido no Capítulo 

1: uma conseqüência importante de se ignorar a superdispersão é que os erros padrão 

obtidos através do modelo de regressão de Poisson são incorretos e subestimam a varia
bilidade dos estimadores de seus parâmetros. O modelo de Poisson pode indicar falsa 

associação significante entre a resposta e as covariadas do modelo. Este é um exem

plo de que conclusões erradas podem ser tiradas quando as suposições de um modelo 

teórico são violadas, e daí a importância de uma análise de diagnóstico para verificar 

a qualidade e a adequação do ajuste de um modelo estatístico. Esse fato não ocorreu 
nessa análise pela alta significância de todas as variáveis em estudo, não prejudicando 

assim os resultados apresentados em Lin et al. (1999). 
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Figura 4.5. Estimativas pontuais das curvas de risco relativo (RR) associadas ao 

poluente MP10 e respectivos intervalos de 95% de confiança para os modelos binomial 

negativo (BN) e de Poisson. 
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4. Associação entre poluição atmosMrica e saúde em São Paulo

Para o modelo binomial negativo, as estimativas do risco relativo(intervalo de 95%
de confiança) para o incremento de 10pg/m3 na média móvel de sete dias do poluente
e para o incremento da distância interquartílica (75-25 percentil) dessa mesma média
móvel que, nesse caso, é igual a 29, 2pg/m3, são 1, 049 (j1, 032; 1, 066]) e 1, 150 (j1, 097;
1, 2051) respectivamente. Essa última medida foi calculada com o objetivo de repre-
sentar a razão do número esperado de atendimentos pediátricos de emergência por
causas respiratórias em um dia de "muita" poluição comparado com um dia de "pouca"
poluição. Assim, podemos dizer, por exemplo que o aumento da distância interquar-
tílica na média móvel de sete dias do poluente MPlo está associado a um aumento
médio estimado de aproximadamente 15% no número de atendimentos pediátricos de
emergência por causas respiratórias, considerando constantes as demais covariadas do
modelo.

Finalmente vamos considerar o ajuste de um modelo aditivo binomial negativo
com o mesmo objetivo de investigar a associação entre o número de atendimentos
pediátricos de emergência por causas respiratórias e os níveis de poluição atmosférica
na cidade de São Paulo. A proposta de análise apresentada anteriormente também
será aplicada nesse ajuste, mas aqui, vamos considerar que a relação entre a variável
resposta e as variáveis explicativas de confundimento, msim como o poluente, pode
não apresentar forma paramétrica, e para avaliar tais relações propomos a inclusão de
termos não paramétricos no modelo. Consideramos a função de ligação logarítmica. O
método de suavização utilizado na estimação das funções não paramétricas íoi o Zoess,
e o procedimento para a escolha de seus parâmetros À e d foi feito como descrito nas
Seções 3.4 e 3.6, com especial atenção ao$ resultados gráficos.

O primeiro passo dessa anüise foi modela o efeito sazonal do número de atendi-
mentos pediátricos de emergência, onde substituímos as variáveis indicadoras dos meses
do período em estudo por uma função ditadora Zoess dos dias de observação (DIA), ou
seja, propomos inicialmente o modelo

loglB}(RE}SP)l (DIA, .X, d)

Para tal, foi necessário de6nir os parâmetros de alisamento da função loess com o auxílio
de gráficos das curvas alisadas sobrepostas aos dados. Diversos parâmetros foram avali-
itdos (Figura 4.6) e definimos os parâmetros À = 25% e d = 2 para o alisados /oess em

função dos dias de observação. Isto signi6ca que a vizinhança em cada ponto deverá
conter 25% das observações, o que corresponde a 153 dias (aproximadamente 6 meses).
Note pela Figura 4.6 que a curva estimada no modelo aditivo binomial negativo com
parâmetros À = 15% e d = 2 não elimina a variabilidade de forma satisfatória e aquela
com parâmetros À :: 30% e d = lo faz de forma exagerada. Assim, concluímos que os
pnânletros À = 25% e d = 2 parecem controlar a sazonalidade e tendência de modo
satisfatório, sem capturar a variabilidade total diária do número de atendimentos que
desejamos explicar também através dm demais variáveis confundidoras e da poluição.
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Para o modelo binomial negativo, as estimativas do risco relativo {intervalo de 95% 

de confiança) para o incremento de 10µg/m3 na média móvel de sete dias do poluente 

e para o incremento da distância interquartílica (75-25 percentil) dessa mesma média 

móvel que, nesse caso, é igual a 29, 2µg/m 3 , são 1,049 ([1, 032; 1, 066]) e 1,150 ([1, 097; 

1, 205]) respectivamente. Essa última medida foi calculada com o objetivo de repr&

sentar a razão do número esperado de atendimentos pediátricos de emergência por 

causas respiratórias em um dia de "muita" poluição comparado com um dia de "pouca" 

poluição. Assim, podemos dizer, por exemplo, que o aumento da distância interquar

tílica na média móvel de sete dias do poluente MP10 está associado a um aumento 
médio estimado de aproximadamente 15% no número de atendimentos pediátricos de 

emergência por causas respiratórias, considerando constantes as demais covariadas do 

modelo. 

Finalmente vamos considerar o ajuste de um modelo aditivo binomial negativo 

com o mesmo objetivo de investigar a associação entre o número de atendimentos 
pediátricos de emergência por causas respiratórias e os níveis de poluição atmosférica 

na cidade de São Paulo. A proposta de análise apresentada anteriormente também 

será aplicada nesse ajuste, mas aqui, vamos considerar que a relação entre a variável 

resposta e as variáveis explicativas de confundimento, assim como o poluente, pode 

não apresentar forma paramétrica, e para avaliar tais relações propomos a inclusão de 
termos não paramétricos no modelo. Consideramos a função de ligação logarítmica. O 

método de suavização utilizado na estimação das funções não paramétricas foi o loess, 

e o procedimento para a escolha de seus parâmetros À e d foi feito como descrito nas 
Seções 3.4 e 3.6, com especial atenção aos resultados gráficos. 

O primeiro passo dessa análise foi modelar o efeito sazonal do número de atendi

mentos pediátricos de emergência, onde substituímos as variáveis indicadoras dos meses 
do período em estudo por uma função alisadora loess dos dias de observação (DIA), oµ 

seja, propomos inicialmente o modelo 

log[E(RESP)) = {30 + loess(DIA, .X, d). 

Para tal, foi necessário definir os parâmetros de alisamento da função loess com o auxílio 

de gráficos das curvas alisadas sobrepostas aos dados. Diversos parâmetros foram avali

ados (Figura 4.6) e definimos os parâmetros À= 25% e d= 2 para o alisador loess em 

função dos dias de observação. Isto significa que a vizinhança em cada ponto deverá 

conter 25% das observações, o que corresponde a 153 dias (aproximadamente 6 meses). 

Note pela Figura 4.6 que a curva estimada no modelo aditivo binomial negativo com 

parâmetros À= 15% e d= 2 não elimina a variabilidade de forma satisfatória e aquela 

com parâmetros >. = 30% e d = 1 o faz de forma exagerada. Assim, concluímos que os 

parâmetros À = 25% e d = 2 parecem controlar a sazonalidade e tendência de modo 

satisfatório, sem capturar a variabilidade total diária do número de atendimentos que 

desejamos explicar também através das demais variáveis confundidoras e da poluição. 
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Vale destacar que esse modelo apresentou a menor soma dos quadrados das autocor-

relações dos resíduos com defmagem de l a 30 (}ll:=i -F,4(# = 1,36), dentre todos
avaliados, onde essa medida vmiou de 1,36 a 1,71. Pma concluir a modelagem do efeito
sazonal, incluímos nesse modelo as variáveis indicadoras do dia da semana, ou seja,
temos o seguinte modelo de controle sazonal

logre(RESP)] = #o + /i(DIA, À 25%, d = 2) + P2Segunda + + #ÕSabado

O próximo passo dessa análise foi o controle das variáveis climáticas temperatura
(T.2) e unidade (U.7) no modelo básico. Para avaliar a forma da associação entre cada
uma dessas variáveis e o número de atendimentos de emergência já avaliado no modelo
básico sazonal, fizemos, de forma intuitiva, gráficos das diferenças entre o preditor ob-
servado (log(RESP)) e a estimativa do preditor aditivo do modelo básico sazonal contra
cada uma dessas variáveis(Figura 4.7). Aqui, nosso objetivo foi veriâcar a existência de
alguma associação entre o "resíduo" do modelo básico sazonal e as variáveis climáticas,
e para facilitar essa análise sobrepusemos aos dados uma curva não parainétrica do
tipo Zoess com À = 50% e d = 1 (parâmetros padrão) em cada gráfico. Observando
essa figura temos evidências de uma associação próxima à linear tanto para a variável
T.2 como para a (J.7, sendo a primeira com tendência de crescimento e a segunda
de decrescimento. Pelo teste F aproximado realizado para avaliar se a contribuição
mãs adequada de cada uma dessas va.Fiáveis no modelo básico sazonal é linear ou não
paramétrica, concluímos, como esperado, pela não rejeição da hipótese de linearidade
para ambos os parâmetros (PT.2 = 0, 204 e pu.7 = 0, 272). Da mesma forma, através do
teste F aproximado concluímos que a inclusão das variáveis meteorológicas no modelo
básico sazonal foi sígni6cativa (p < 0, 001). Assim, temos o seguinte modelo:

logre(RESP)] Po + .fi (DIA, À = 25%, d = 2) + &Segunda + . . . + #ÕSabado

+PTT.2 + #8U.7.
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Figura 4.7. Gráfico da di&rença entre o preditor observado (log(RESP)) e a, estimativa
do preditar aditivo (EPA) do modelo básico sazonal (MBS) contra a média móvel de
dois dia.s para da temperatura (a) e contra a média móvel de sete dias da umidade (b),
com curvas de alisamento {oess com À = 50% e d = 1.
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Vale destacar que esse modelo apresentou a menor soma dos quadrados das autocor

relações dos resíduos com defasagem de 1 a 30 o::::~1 F ACl = 1, 36), dentre todos 

avaliados, onde essa medida variou de 1,36 a 1,71. Para concluir a modelagem do efeito 

sazonal, incluímos nesse modelo as variáveis indicadoras do dia da semana, ou seja, 

temos o seguinte modelo de controle sazonal 

log[E(RESP)] = f3o + fi(DIA, À= 25%, d= 2) + /32Segunda + ... + /35Sabado. 

O próximo passo dessa análise foi o controle das variáveis climáticas temperatura 

(T.2) e umidade (U.7) no modelo básico. Para avaliar a forma da associação entre cada 

uma dessas variáveis e o número de atendimentos de emergência já avaliado no modelo 

básico sazonal, fizemos, de forma intuitiva, gráficos das diferenças entre o preditor ob

servado (log(RESP)) e a estimativa do preditor aditivo do modelo básico sazonal contra 

cada uma dessas variáveis (Figura 4. 7) . Aqui, nosso objetivo foi verificar a existência de 

alguma associação entre o "resíduo" do modelo básico sazonal e as variáveis climáticas, 

e para facilitar essa análise sobrepusemos aos dados uma curva não paramétrica do 

tipo loess com À = 50% e d = 1 (parâmetros padrão) em cada gráfico. Observando 

essa figura temos evidências de uma associação próxima à linear tanto para a variável 

T.2 como para a U.7, sendo a primeira com tendência de crescimento e a segunda 

de decrescimento. Pelo teste F aproximado realizado para avaliar se a contribuição 

mais adequada de cada uma dessas variáveis no modelo básico sazonal é linear ou não 

paramétrica, concluímos, como esperado, pela não rejeição da hipótese de linearidade 

para ambos os parâmetros (pT.2 = O, 204 e PU.7 = O, 272). Da mesma forma, através do 

teste F aproximado concluímos que a inclusão das variáveis meteorológicas no modelo 

básico sazonal foi significativa (p < O, 001). Assim, temos o seguinte modelo: 

log[E(RESP)] 

10 

/3o + fi (DIA, À = 25%, d = 2) + /32Segunda + ... + /35Sabado 

+f31T.2 + /3sU.7. 

(a) (b) 

15 " 50 .. 70 ., ., 100 

T.2 U.7 

Figura 4. 7 . Gráfico da diferença entre o preditor observado (log(RESP)) e a estimativa 

do preditor aditivo (EPA) do modelo básico sazonal (MBS) contra a média móvel de 

dois dias para da temperatura (a) e contra a média móvel de sete dias da umidade (b), 

com curvas de alisamento loess com À = 50% e d = 1. 
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Para ânalizar a construção do modelo básico, a inclusão da covariada número de
atendimentos pediátricos de emergência por causas não respiratórias (NRESP) foi feita
por essa mesma avaliação através de gráÊcos (Figura 4.8) e do teste F aproximado.
Por esses resultados, temos que a inclusão dessa vaiável de forma não paramétrica
apresentou melhores resultados no ajuste do modelo (p < 0, 001). Avaliando os gráÊcos
da Figura 4.8, onde temos curvas ajustadas com diversos parâmetros À e d = 1 (o
último foi fiado pelo comportamento dos dados), concluímos que os valores À = 30% e
d = 1 parecem controlar esses "resíduos" de modo satisfatório. Concluímos através do
teste F aproximado que a inclusão da variável NRESP no modelo básico com controle
sazonal e metereológico foi significativa (p < 0, 001). Temos então o seguinte modelo
básico completo:

logre(RESP)l Po + ./'i (DIA, À = 25%, d = 2) + /%Segunda + . . . + #0Sabado

+PTT.2 + #8(J.7 + /o(NRESP, À = 30%, d = 1).
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Figura 4.8. GráÊco da dihrença entre o preditor observado (log(.EESP)) e a estiilia-
tiva do preditor aditivo(EPA) do modelo básico com controle sazonal e metereológico
(MBSM) contra o número de atendimentos pediátricos de emergência por causas não
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Para finalizar a construção do modelo básico, a inclusão da covariada número de 

atendimentos pediátricos de emergência por causas não respiratórias (NRESP) foi feita 

por essa mesma avaliação através de gráficos (Figura 4.8) e do teste F aproximado. 

Por esses resultados, temos que a inclusão dessa variável de forma não paramétrica 

apresentou melhores resultados no ajuste do modelo (p < O, 001) . Avaliando os gráficos 

da Figura 4.8, onde temos curvas ajustadas com diversos parâmetros ,\ e d = 1 (o 

último foi fixado pelo comportamento dos dados), concluímos que os valores,\= 30% e 

d = 1 parecem controlar esses "resíduos" de modo satisfatório. Concluímos através do 

teste F aproximado que a inclusão da variável NRESP no modelo básico com controle 

sazonal e metereológico foi significativa (p < O, 001). Temos então o seguinte modelo 

básico completo: 
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Figura 4.8. Gráfico da diferença entre o preditor observado (Iog(RESP)) e a estima

tiva do preditor aditivo (EPA) do modelo básico com controle sazonal e metereológico 

(MBSM) contra o número de atendimentos pediátricos de emergência por causas não 

respiratórias, com curvas de alisamento loess para diversos valores de ,\ e d = l. 
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Por âm, vamos avaliar a inclusão da média móvel de sete dias da concentração do
poluente (MP10.7) no modelo básico completo. Inicialmente, essa avaliação também
foi feita através de gráÊcos da diferença entre o preditor observado (log(RESP)) e a
estimativa do preditor aditivo do modelo básico completo contra a média móvel de sete
dias da concentração do poluente com diversos parâmetros À e d = 1 (o último foi
fixado pelo comportamento dos dados). Esses gráficos estão apresentados na Figura
4.9, onde observamos que essa relação parece linear com leve tendência de crescimento.
A curva com pmâmetros À = 45% e d:: l parece adequada para representar essa
relação. O teste F aproximado para avaliar se a contribuição da covariada MP10.7 no

modelo completo apresenta melhores resultados de forma linear ou não paramétrica foi
realizado, e como esperado pela análise gráfica, não rejeitamos a primeira alternativa
(p = 0, 078). No entanto, como o üvel de sígni6cância desse teste foi muito próximo
de 5%, e como um dos nossos objetivos com essa aplicação é ilustrar a curva de riscos
relativos para o modelo aditivo bínomial negativo, vamos propor o ajuste dos dois
modelos

logre(RESP)] #o+/i(DIA,À = 25%,d = 2) + #2Segunda+ . .. + #6Sabado

+ T.2+#8U.7+/9(NRESP,À= 30%,d= 1)

+#ioMP10.7 (4-1)

e

logre(RESP)l Po +/i(DIA,À = 25%, d = 2) +/%Segundas. . . + #õSabado

+#7T.2 + P8U.7 + /g(NRESP, À = 30%, d = 1)
+.fio(MP10.7, À = 45%, d = 1). (4.2)

Para esses dois modelos concluímos, abra;vés do teste F aproximado, que a inclusão
da variável MP10.7 no modelo básico completo foi signiÊcativa (p < 0, 001). Maiores
detalhes desses dois ajustes estão apresentados na, Tabela 4.4, onde temos estimativa.s
dos parâmetros desses modelos muito próximas. Note que as estimativas do parâmetro
relacionado ao poluente e respectivo erro padrão, obtidas no ajuste do modelo (4.1),
são muito próximas das obtidas pelo modelo modelo log-linear binomial negativo (ver
Tabelas 4.3 e 4.4), destacando que aqui também temos a primeira estimativa positiva.
Vale lembrar que nos MAG's é possível representar graâcamente o efeito estimado
de cada variável explicativa do modelo na variável resposta, mantidas constantes as
demais variáveis. No cmo do modelo (4.2), a curva representada n& Figura 4.10 é
a contribuição estimada da MP10.7 no predítor aditivo ajustado, após controlar as
variáveis confundidoras. As linhas pontilhadas são uma aproximação para o intervalo
de con6ança da cur'ma de alisamento aj'mta,da, e as barra.s verticais no eixo das abscissa.s
representam os valores da MP10.7 efetívainente observados na. amostra. Esta figura
apresenta, como esperado, a curva ajustada próxima a uma rega com tendência de
crescimento indicando, mais uma vez, que quanto maior a concentração desse poluente,
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Por fim, vamos avaliar a inclusão da média móvel de sete dias da concentração do 

poluente (MPl0.7) no modelo básico completo. Inicialmente, essa avaliação também 

foi feita através de gráficos da diferença entre o preditor observado (log(RESP)) e a 

estimativa do preditor aditivo do modelo básico completo contra a média móvel de sete 

dias da concentração do poluente com diversos parâmetros À e d = 1 (o último foi 

fixado pelo comportamento dos dados). Esses gráficos estão apresentados na Figura 

4.9, onde observamos que essa relação parece linear com leve tendência de crescimento. 

A curva com parâmetros À = 45% e d = 1 parece adequada para representar essa 

relação. O teste F aproximado para avaliar se a contribuição da covariada MPl0.7 no 

modelo completo apresenta melhores resultados de forma linear ou não paramétrica foi 

realizado, e como esperado pela análise gráfica, não rejeitamos a primeira alternativa 

(p = O, 078). No entanto, como o nível de significância desse teste foi muito próximo 

de 5%, e como um dos nossos objetivos com essa aplicação é ilustrar a curva de riscos 
relativos para o modelo aditivo binomial negativo, vamos propor o ajuste dos dois 

modelos 

e 

log[E(RESP)) - /3o + fi (DIA, À= 25%, d= 2) + /32Segunda + ... + /35Sabado 

= +f31T.2 + /3sU.7 + fg(NRESP, À= 30%, d= 1) 

log[E(RESP)) 

- + ,810MPlO. 7 (4.1) 

f3o + fi (DIA, À = 25%, d = 2) + /32Segunda + ... + /35Sabado 

+f31T.2 + /3sU.7 + /g(NRESP, À= 30%, d= 1) 

+ fio(MPl0.7, À= 45%, d= 1). (4.2) 

Para esses dois modelos concluímos, através do teste F aproximado, que a inclusão 

da variável MPl0.7 no modelo básico completo foi significativa (p < O, 001). Maiores 

detalhes desses dois ajustes estão apresentados na Tabela 4.4, onde temos estimativas 

dos parâmetros desses modelos muito próximas. Note que as estimativas do parâmetro 

relacionado ao poluente e respectivo erro padrão, obtidas no ajuste do modelo (4.1), 

são muito próximas das obtidas pelo modelo modelo log-linear binomial negativo (ver 

Tabelas 4.3 e 4.4), destacando que aqui também temos a primeira estimativa positiva. 

Vale lembrar que nos MAG's é possível representar graficamente o efeito estimado 

de cada variável explicativa do modelo na variável · resposta, mantidas constantes a.5 

demais variáveis. No caso do modelo (4.2), a curva representada na Figura 4.10 é 
a contribuição estimada da MPl0.7 no preditor aditivo ajustado, após controlar as 

variáveis confundidoras. As linhas pontilhadas são uma aproximação para o intervalo 

de confiança da curva de alisamento ajustada, e as barras verticais no eixo das abscissas 

representam os valores da MPl0.7 efetivamente observados na amostra. Esta figura 

apresenta, como esperado, a curva ajustada próxima a uma reta com tendência de 

crescimento indicando, mais uma vez, que quanto maior a concentração desse poluente, 
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Figura 4.9. Gráfico da diferença entre o preditor observado (log(RESP)) e a estimativa
do preditor aditivo (EPA) do modelo básico completo (MBC) contra a média móvel de
sete dias da concentração do poluente, com curvas de alisamento /oess pma diversos
valores de À e d = 1.

maior será a estimativa desse termo não paramétrico e, logo, o valor esperado do número
de atendimentos pediátricos de emergência diários por causas respiratórias.

A análise de diagnóstico desses modelos apresentou resultados muito similares
(Figura 4.11). Os gráficos de probabilidade meio-normal dos resíduos do desvio apre-
sentam poucos pontos acima do envelope, indicando que os modelos aditivos binomiais
negativos propostos em (4.1) e (4.2) não parecem inadequados. Comparando esses
dois gráÊcos com o gráfico de probabilidade meio-normal do modelo log-linear binomial
negativo, apresentado na Figura 4.2b, concluímos que esses três modelos apresentam
resultados muito similares quanto à qualidade de ajuste e parecem adequados para a
análise proposta. Os demais gráficos da Figura 4.11 não indicam nenhuma evidência
de falta de ajuste.
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Tabela 4.4 Estimativas dos parâmetros dos modelos aditivos binomiais negativos

40 60 80 100
MPI0.7

120 140

Figura 4.10. Clurva estimada /(MP10.7) = Zoess(MP10.7) no modelo aditivo binomial
negativo completo, e respectivo intervalo de confiança aproximado.
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uauvD Glu \'E- XJ ç \'=-z'J .    
  Modelo (4.1) Modelo (4.2)

  Estimativa Erro Padrão Estimativa Erro Padrão
Intercepto 3.3683 0.1575 3,6631 0,1351     
Dias da Semana    

domingo    
segunda-feira 0.4598 0.0572 0.4700 0.0569

  0,5792 0,0487 0.5902 0.0485
quarta-feira 0.4040 0.0468 0,4156 0,0466
quinta feira 0.4068 0.0454 0.4175 0.0452
sexta,feira 0,3475 0,0433 0,3564 0,0431
sábado 0.2303 0.0381 0.2326 0.0379

[Rmperatura (T.2) 0.0124 0.0042 0.0101 0.0042

Umídade (U.7) -0.0034 0.0014 -0,0027 0,0014
Poluente MPio (MP10.7) 0.0047 0.0006  
Dispersão 27.2664 2.4003 27,9041 2.4794
Desvio 627.4090 - 628.2887 -
Graus de Liberdade 582.3740 - 578.4465 -
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Tabela 4.4. Estimativas dos parâmetros dos modelos aditivos binomiais negativos 

dados em (4.1) e (4.2). 
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Figura 4.10. Curva estimada f(MPl0.7) = loess(MPl0.7) no modelo aditivo binomial 

negativo completo, e respectivo intervalo de confiança aproximado. 
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4 Associação entre poluição atmosférica e saúde em São Paulo

Para o modelo aditivo binomial negativo(4.1), as estimativas do risco relativo
(intervalo de 95% de confiança) para o incremento de 10pg/mS na média móvel de sete
dias do poluente e para o incremento da distância interquartílica (75-25 percentíl) dessa
mesma média móvel são 1, 049 (j1, 036; 1, 0621) e 1, 149 ([1, 108; 1, i901) respectivamente.
O risco relativo ao poluente Mpla e repectivo intervalo de 95% de confiança foram

calculados pala incrementou de até 70/zg/mS, construindo-se assim a curva de risco
relativo estimada, que está apresentada na Figura 4.12. Para efeito de comparação,
foi incluída no gráfico a curva de risco relativo estimada através do modelo log-linear
binomial negativo, onde observamos resultados muito similares nas estimativas pontuais
e intervalos de confiança aproximados de menor amplitude em relação aos obtidos pelos
modelos aditivos.
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Figura 4.12. Estimativas pontuais das curva,s de risco relativo associadas ao poluente
Mpla e respectivos interva]os de 95% de confiança para os mode]os ]og-linear e aditivo
binomial negativo (BN).

As estimativas do risco relativo ao poluente para o modelo (4.2) foram avaliadas com
valores de referência da variável explicativa Mpla.7 iguais a 38, 3pg/m3(valor mínimo)
e 51, 7pg/m3 (primeiro quartel). A Figura 4.13 apresenta estimativa.s dessas curvas de
risco, onde observamos que a escolha do valor de referência é muito importante, um&
vez que produzem resultados muito diferentes. A estimativa do risco relativo de um
determinado incremento no valor mínimo da média móvel de sete dias da concentração
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Figura 4.12. Estimativas pontuais das curvas de risco relativo associadas ao poluente 

MP10 e respectivos intervalos de 95% de confiança para os modelos log-linear e aditivo 

binomial negativo (BN). 
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de Mpla é maior que a estimativas do risco relativo quando esse incremento é dado
no primeiro quartel da MP10.7. Essa diferença no comportamento das curvas de risco
relativo estimadas com diferentes valores de referência da Mpla.7 nos chama a atenção
para a importância da a;valiação do impacto da poluição no número de atendimentos
pediátricos de emergência com base em um valor de referência do poluente, o que na
prática prece muito plausível. Parece razoável cosiderarmos que o risco relativo de
atendimentos pediátricos de emergêcia para o incremento de 5pg/ma na média, móvel
de sete dias da, concentração do MPio seja diferente se nos referimos a uma mudança
de, por exemplo, 40pg/n7}a para 45pg/ma ou de 110Pg/ma para 115pg/m3 na MP10.7.
No entanto, esse fato não é considerado quando calculamos as estimativas dos riscos
relativos a parir do ajuste de modelos log-lineares(ver Senão 2.7) e, portanto, pode
ser visto com uma vantagem dos MAG's.

0 20 40 60 80

Mpla.7 - MP10.7treferencia]

l®

Figura 4.13. Curva de risco relativo estimada e respectivos intervalos de conâança
para valores de referência do poluente 38, 3Pg/ma (mínimo) e 51, 7/zg/ma (primeiro

quartel), através do modelo aditivo binomial negativo dado em (4.2).

Na Figura 4.14 temos uma comparação das curvas de risco relativo estimadas a par-
tir de todos os modelos com distribuição binomial negativa estudados nesse capítulo, ou
sda, o modelo log-linear (MLLBN) e os modelos aditivos (4.1) e (4.2) (MABN), sendo
o último avaliado com os valores de referência mínimo e primeiro quartel da MP10.7.
Observando essa 6gura, de uma forma geral, podemos dizer que o impacto do polu-
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de MP 10 é maior que a estimativa do risco relativo quando esse incremento é dado 
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Figura 4.13. Curva de risco relativo estimada e respectivos intervalos de confiança 

para valores de referência do poluente 38, 3µg/m3 (mínimo) e 51, 7µg/m 3 (primeiro 

quartil), através do modelo aditivo binomial negativo dado em (4.2). 

Na Figura 4.14 temos uma comparação das curvas de risco relativo estimadas a par

tir de todos os modelos com distribuição binomial negativa estudados nesse capítulo, ou 
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ente no número de atendimentos pediátricos de emergência apresenta três diferentes

comportamentos, o que não era de se esperar, uma vez que todos esses modelos ajus-
tados, como mostramos ao longo dessa aplicação, parecem adequados para analisar os
dados em estudo. Observamos também que a curva de risco relativo com referência no
valor mínimo da MP10.7 apresenta os resultados mais distintos das demais e pa.tece
superestimar esses riscos. As demais curvas são próxima somente para incrementou
maiores que apr(ximadamente 45pg/ma, o que na prática geralmente, são resultados
de menor interesse. Destacando msim, que temos gra.ides diferenças nos resultados de
maior interesse, ou seja, para menores incrementou do poluente. Essa comparação está
também ilustrada na Tabela 4.5, onde temos as estimativas e respectivos intervalos de
confiança para incrementou de 10pg/m3 e 50pg/ma na MP10.7 pma cada modelo em
estudo. Para incrementou de 10pg/m3 essas estímatívm variaram de 1,049 a 1,116, o
que prece uma variação impoüante do ponto de vista epidemiológico. Para incremen-
tos de 50pg/ma, o modelo aditivo (4.2) com referência no valor mínimo da MP10.7
apresentou a estimativa d03isco igual a 1,417, que é maior que o limite superior dos
intervalos de conâança das demais estimativa.s, onde temos resultados muito similares
e em torno de 1,275.

MABN: referencia no mínimo

MABN: referencia no lo quarül
MABN: Mpla.7 linear
MLBN

0 20 ® 60 ©
Incremento

100

Figura 4.14. Clomparação das curvas de risco relativo estimadas através dos diferentes
modelos binomiais negativos desenvolvidos nesse estudo.
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Figura 4.14. Comparação das curvas de risco relativo estimadas através dos diferentes 

modelos binomiais negativos desenvolvidos nesse estudo. 
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De qualquer fonna, nossa análise baseada nos modelos binomíais negativos linear e
aditivo, leva a evidências de associação positiva entre a concentração do poluente e o
número de atendimentos após o controle de variáveis de confundimento. Este resultado

reforça a idéia de que a poluição urbana é muito prejudicial à saúde identificando a
necessidade de medidas eâcíentes de controle de emissão de poluentes visando proteger

alaúde pública.

94

xaoeia 'l.ü. üstlmauvas ao risco relativo {u,K; associado com o poluente.

ModelosRR(10pg/ma)RR(50pg/ma)
BN Estimativa IC(95%) Estimativa IC(95%)

 

MLLBN 1,049]1,036;1,062] 1,268]1,192;1,348]
MABN:MP10.71inear 1,049 [1,032;1,0661 1,270 j1,171;1,377j

MABN:ref. mínimo 1,116 [1,007;1,225] 1,417 j1,236;1,597j
MABN:ref. lo. quartel 1,089 [1,036;1,141] 1,289 j1,193;1,3851

4. Associação entre poluição atmosférica e saúde em São Paulo 

Tabela 4.5. Estimativas do risco relativo (RR) associado com o poluente. 

Modelos RR(10µg/m3) RR(50µg/m 3) 

BN Estimativa IC(95%) Estimativa IC(95%) 

MLLBN 1,049 [1,036;1,062] 1,268 [1,192;1,348] 

MABN: MPl0.7 linear 1,049 [1,032;1,066] 1,270 [1,171;1,377] 

MABN: ref. mínimo 1,116 [1,007;1,225] 1,417 [1,236; 1,597] 

MABN: ref. lo. quartil 1,089 [1,036 ;1,141] 1,289 [1,193;1,385] 

De qualquer forma, nossa análise baseada nos modelos binomiais negativos linear e 

aditivo, leva a evidências de associação positiva entre a concentração do poluente e o 

número de atendimentos após o controle de variáveis de confundimento. Este resultado 

reforça a idéia de que a poluição urbana é muito prejudicial à saúde identificando a 

necessidade de medidas eficientes de controle de emissão de poluentes visando proteger 

a saúde pública. 
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Capítulo 5

Conclusões

e Os MLG's são uma ampla classe de modelos de regressão e apresentam
métodos inferenciaís e técnicas de diagnóstico bem desenvolvidos na libera.
Lura tanto do ponto de vista teórico como do prático. Os MAG's estendem a
c[asse dos MLG's permitindo não linearidade na relação entre uma função da
resposta média e as covaríáveis, que é modelada através de funções alisado-
ras não especificadas, mas apresentam como desvantagens seu alto custo
computacional e a falta de medidas de diagnóstico para a análise de pon-
tos influentes e discrepantes. Comparando a aplicação dessas duas classes
de modelos, podemos dizer que os MLG's enfatizam a estimação e análise
inferencial dos parâmetros do modelo, enquanto os MAG's localizam a ex-
ploração dos dados de forma não paramétrica, e são mais adequados para
a exploração de conjuntos de dados e a visualização da relação entre as
variáveis resposta e explicativas.

8 Nosso estudo ilustra a importância de uma análise de diagnóstico, em parti-
cular para detectar uma possível inadequação do modelo de Poisson quando
os dados revelam variabilidade maior do que a suposta por tal modelo.
Uma conseqüência importante de se ignorar a superdispersão é que os erros
padrão obtidos através do modelo de regressão de Poisson são incorretos e
subestimam a variabilidade dos estimadores de seus parâmetros levando a
intervalos de confiança enganosos. Assim, na presença de superdispersão o
desvio do modelo de Poisson estará íncorreto, e logo, teremos informações
incorretas sobre a significância da cada parâmetro, podendo optar por um
modelo complexo sem necessidade.

e Um dos modelos de superdispersão muito utilizado é o modelo com res-
posta binomial negativa. Se um certo parâmetro (k) dessa distribuição é
conhecido, ela faz parte da família exponencial e, logo, esse modelo per-
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tende à classe dos MLG's e dos MAG's. No entanto, a suposição de que
tal parâmetro é conhecido é gei'aumente irreal e métodos adequados de es-.
timação, inferência e diagnóstico na extensão desses modelos foram apre-
sentados dos pontos de vista teórico e prático. Foi também desenvolvida a
função gam .nb que possibilita a implementação computacional dos modelos
aditivos binomiais negativos no soPwczre S-Paus. No entanto, a literatura es-
tatística é pobre em estudos da validade das aproximações assintóticas para
estimadores e testes nos MAG's. Assim, é mais prudente utilizar os MAG's
e os modelos aditivos binomiais negativos para análises exploratórias do que

com propósitos inferencias.

8 A seleção de modelos binomiais negativos é uma tarefa difícil pela falta
de medidas de qualidade do ajuste adequadas à presença de um certo
parâmetro (k) que apresenta variação de modelo a modelo. Concluímos
que a avaliação grá6ca dos dados e a aplicação de técnicas de diagnóstico
nos diferentes modelos podem ser alternativas para a seleção de um mode-
lo mais adequado, ressaltando que a primeira alternativa pode ser muito
subjetiva.

e Utilizamos modelos bhomiais negativos para a análise de associação entre
o número de atendimentos pediátricos de emergência diá.rios por motivos
respiratórios registrados no Instituto da Criança da USP, em São Paulo, e os
níveis de poluição atmosférica, representados pela concentração de material
particulado (MPto), no período de maio 1991 a abril de 1993. Mostramos
que esses modelos são bem mais adequados que o modelo de regressão
usual de Poisson para o conjunto de dados considerado. Nossa análise
leva a evidências de associação positiva entre a concentração do poluente e
o número de atendimentos após o controle de variáveis de confundimento,
reforçando a idéia de que a poluição urbana é muito prdudicial à saúde
identiÊcando a necessidade de medidas eficientes de controle de emissão de

poluentes visando proteger a saúde pública.

e A interpretação dos resultados dos modelos estudados através de estimativas

do risco relativo deve ser vista com muito cuidado, uma vez que vários
modelos bem ajustados apresentaram resultados muito diferentes para essa
medida. Os riscos relativos calculados a partir dos MAG's apresentam como

importante vantagem do ponto de vista epidemiológico a. dependência de
um valor de referência da covariável relacionada que, no caso da nossa
aplicação, é representada pela concentração do poluente.
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Apêndice A

F'unção gam.nb

gam.nb<-function(G, link, contrai, data)
{

li.brary(Mass)
loglik <- functi.on(n, k, mu, y) { sum(lgamma(k + y) - lgamma(k)

+ k I' log(k) + y 'p log(lau + (y == O)) - (k + y) + log(k + mu)) }
object <- gam(G, fama.ly = ''poisson'', link = link, contrai =

contrai, data = data)
k <- as .vector(theta.nl(object$y, object$fitted, li.mit

control$maxit , trace = control$trace))
éter <- 0
cat('' n'')
cat(''+ # # # I' # # # I'#'p # # # #

######### #8### ### #####)), ír\n)))
cat(' ''p+ Ajuste do Modelo Aditivo Generalizado Binomial

negativo 'k+' ' , ' '\n' ')
cat(''##+#+$ã'H'##$ # ##l'+#+ $ $$ #8#'k##+

+#+##+4'### ## ## ####++,lc)), t(\n)))
cat ( ' ' \n' ' )

cat(''### lteração'', item, '' #++'', ''\n'')
cat(''Desvio do MAG com distribuição Poisson=' ' , signif(

object$deviance) , ' ' \n' ')
cat(''Valor inicial para k, ou k('', éter, ''):'', signif(k),

( ( \.n ) } )

cat(''\n'')
Lm <- ].oglik(length(object$y) , k, object$:fi.tted, object$y)
Lm0 <- [m + ]
del <- l
while((item <- i.ter + 1) <= control$maxit && (abs(Lm0

control$epsilon) && (abs(del) > control$epsilon))
{

m)>
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gam.nb<-function(G, link, control, data) 
{ 

library(Mass) 
loglik <- function(n, k, mu, y) { sum(lgamma(k + y) - lgamma(k) 

+ k * log(k) + y * log(mu + (y == O)) - (k + y) * log(k + mu)) } 
object <- gam(G, family = ''poisson'', link= link, control = 

control, data= data) 
k <- as.vector(theta.ml(object$y, object$fitted, limit = 

control$maxit, trace= control$trace)) 
iter <- O 
cat ( e e n' ') 

cat ( e e* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' ' , e e \n' ' ) 

cat(''** Ajuste do Modelo Aditivo Generalizado Binomial 
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cat ( e e* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' ' , e e \n' ' ) 

cat(''\n'') 
cat("* ** Iteração", iter, " ***", "\n") 
cat(''Desvio do MAG com distribuição Poisson='', signif( 

object$deviance), ''\n' ') 
cat ("Valor inicial para k, ou k (" , i ter, ") : " , signif (k) , 

e '\n' ') 
cat (' '\n' ') 
Lm <- loglik(length(object$y), k, object$fitted, object$y) 
LmO <- Lm + 1 
del <- 1 
while((iter <- iter + 1) <= control$maxit && (abs(LmO - Lm) > 

control$epsilon) && (abs (del) > control$epsilon)) 
{ 
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A. Função gam.nb

object <- gam(G, family = negative.binomial(k) , link = link,
contrai = contrai, data = data)

tO <- k

k <- as.vector(trota.ml(object$y, object$fitted, limit
contro].$maxit , trace = control$trace))

del <- tO - k
Lm0 <- Lm

[.m <- ]og].ik(]ength(object$y) , k, object$fitted, object$y)
Ls <- loglik(length(object$y) , k, object$y, object$y)
Dev <- 2 + (Ls - Lm)

cat(''++# lteração'', i.ter, '' ###
cat(''k('', item, '') ='', signo:E(:
cat(' '(diferença entre ko ' , éter

''):'', sígnif(del), '')'', ''\n'')
cat(' 'Desvio do MAG binomial negati.vo=' ' , signo.f(Dev) , ' '\n'')
cat(''\n'')

k <- theta.n].(object$y, object$fitted, limit
trace = control$trace)

object$theta <- as .vector(k)
object$SE.treta <- ater(k, ' 'SE' ')
if(! is .nu].l(attr(k, ' 'wam.' ')))
object$k.wam <- atar(k, ' 'wax'n' ')
i:f(item > control$maxi.t)

}

{

contro].$maxit,

warning(' '0 ajuste do MAG binomial negativo não convergiul ' ')
object$k.varn <- ' '0 ajuste do MAG binomial negativo não

convergiul''

cat(''\n'')
cat(' '###+# Resultados Fi.mais +'k+'p#' ' , ' '\n' ')
cat( ' 'Modelo : ' ' )

print (G)
cat(''Função de ligação: '', li.nk, ''\n'')
cat(' 'Distribuição Final: Binomial Negativa com k igual a' ',

signif(k), ''(SE ='', signif(atar(k,''SE'')), '')'', ''\n'')
cat(''Saída padrão do S-Plus: '', ''\n'')
print(summary.gam(object , dispersíon = 1))
return ( object )

}
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object <- gam(G, family = negative.binomial(k), link= link, 
control = control, data = data) 

tO <- k 
k <- as.vector(theta.ml(object$y, object$fitted, limit = 

control$maxit, trace = control$trace)) 
del <- to - k 
LmO <- Lm 
Lm <- loglik(length(object$y), k, object$fitted, object$y) 
Ls <- loglik(length(object$y), k, object$y, object$y) 
Dev <- 2 * (Ls - Lm) 
cat(' '*** Iteração'', iter, '' ***'', ''\n' ') 
cat("k(", iter, ") =", signif(k), "\n") 
cat(''(diferença entre k('', iter - 1, '') e k('', iter, 

' ') : ' ' , signif (del) , ' ') ' ' , ' '\n' ') 

} 

cat(''Desvio do MAG binomial negativo='', signif(Dev), ''\n'') 
cat(' '\n' ') 

k <- theta.ml(object$y, object$fitted, limit = control$maxit, 
trace= control$trace) 

object$theta <- as.vector(k) 
object$SE.theta <- attr(k, ''SE'') 
if(!is.null(attr(k, ''warn' '))) 
object$k.warn <- attr(k, ''warn' ') 
if(iter > control$maxit) 
{ 

warning(''O ajuste do MAG binomial negativo não convergiu!'') 
object$k.warn <- ''O ajuste do MAG binomial negativo não 

convergiu!'' 
} 
cat (' '\n' ') 
cat(''***** Resultados Finais*****'', ''\n'') 
cat(''Modelo: '') 
print(G) 
cat(''Função de ligação: '' link, ''\n'') 
cat(''Distribuição Final: Binomial Negativa com k igual a'', 

signif (k), '' (SE =' ', signif(attr(k, ''SE'')), '')' ', ''\n' ') 
cat (' 'Saída padrão do S-Plus: ' ' , ' '\n' ') 
print(summary.gam(object, dispersion = 1)) 

return(object) 

} 
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