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Resumo

As curvas de referência são bastante utilizadas em problemas reais en-l que se deseja avaliar

se as unidades amostrais seguem, ou não, um padrão de ''normalidade'', segundo alguma

característica de interesse. Na área médica, por exemplo, as curvas de referência, por

reíietirem o comportamento dos indivíduos saudáveis, fornecem uma espécie de guia clínico

para interpretar a informação de um novo paciente. A construção das curvas de referência

envolve a estimação dos quantia populacionais da distribuição da variável resposta y,

em diferentes valores da variável preditora X. Com o objetivo de construir curvas de

referência, nos iestringimos neste trabalho, à apl'esentação de métodos não paramétricos

nos quais funções quantílica condicionais são ajustadas localmente. Métodos locais que

tornam a curva ajustada resistente a valor'es discrepantes da variável preditora X (métodos

robustos) foram também considerados, adaptando as sugestões feitas por Einbeck et al.

(2004) no ajuste local da função de regressão. Os procedimentos de ajuste local foram

aplicados a ui-n conjunto de dados relacionado à área de Cardiologia, com o objetivo de

construir curvas dc referência para a freqüência cardíaca média de indivíduos saudáveis

em função da sua idade. Os resultados obtidos mostraram que m curva de referência

construídas pelos métodos robustos são nlaís apropriadas lias regiões de baixa freqiiência

cla.idade



Abstract

The refeience curves aie widely used in real problems to evaluate whether the sample

units follow, or not, an expected behavior, according to some characteristic of interest.

In the medical área, for example, the reference curves, for reílecting the behavior of the

healthful individuais, supply a kind of clinical cuide to interpret the information of a new

patient. The construction of the reference curves envolves the estimation of the populational

quantiles of respoílse variable (y) distribution, at di6erent values of pledictor vaiiable (X).

With the objectivo to construct reference curves, tais work presents some nonparametric

regressioii methods that fit condicional quantiles functions locally. Local quantile regression

methods that are robust to outlying predictor variable values are deríved by adapting the

methodology suggested in Einbeck et al. (2004) in the local âtting of the regression function.

These procedurcs a.re applied to a data set related to the cardiology área, with the objective

to construct reference curves for the average cardiac frequency of healthful individuais as

function of their age. The obtained resulta show that the reference curves constructed by

the robust methods are more appropriate in the regions in which the design is sparse.
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Capítulo l

Introdução

A análise de regressão é uma metodologia estatística que tem como principal

objetivo descrever a associação entre uma variável resposta r e uma ou mais variáveis

pi'editoras XI ,. . . ,X..

Na situação mais simples, na qual é considerada apenas uma variável pieditora,

o modelo de regressão assume a forma:

E )+.;, (í.i)

em que m(a) é a. função que estabelece a relação funcional entre y e X, ci são erros

aleatórios com média zero, não correlacionados e com variância a?, i = 1, . . . ,n. Como

n(rlx = z) = m.(=), qua.lquer estimativa de m(z) pode ser vista como cima. estimativa

desta esperança condicional.

Quando a forma da função m(z) em (1.1) é especificada, exceto por um número

finito de parãmetios, dizemos que o modelo de regressão é paramétrico. Por exemplo, se

a relação entre y' e X é linear, a. função de regressão é da. forma. m.(z) = a + /3z, levando

ao modelo X = a + P.XÍ + eí, i= 1,. . . ,n, onde a e .a são pai'ânletios desconhecidos a.

serem estimados. Possíveis métodos de estimação são o de máxin)a. veiossiniilhança e o de

mínimos quacli-idos (Netei et al., 1996).
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O primeiro passo para a especificação de m(z) é a construção do diagrama de

dispersão de y e X. Como ilustração, consideremos o conjunto de dados fornecidos por

Schimidt et a1. (1981), no qual são simulados acidentes com motos com o objetivo de

avaliar os efeitos físicos e traumatológicos que o impacto desses acidentes pode causar nos

motociclistas .

No diagrama de dispersão apresentado na Figura 1.1 estão representados 94 pon-

tos (zi, yi) correspondentes aos valores observados da Aceleração da cabeça do objeto teste,

em g* (y) e o Tempo após o impacto do acidente, em milisegun(tos (X).

0
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Tempo após o impacto do acidente (milisegundos)

Figura 1.1: Diagrama de dispersão da Aceleração da cabeça do objeto teste (g) e o

Tempo após o impacto do acidente (milisegundos).

Unia teta é claramente inapiopriacla para descrevem a relação entre }' e .X' e

cima. a.lternativa é o ajuste de um modelo de regressão polinomial. N'lodelos polinomiais

g é a aceleração da gravidade na superfície da Terra.
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de diferentes graus roíam ajustados a. esse conjunto de dados e os valores previstos estão

representados na Figura 1.2.

$i :: --44, 74 + 0, 89.z Ú{ = --21, 78 + 119, 29.r{ + 127, 95.aÍ
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.21, 78+ 119, 29.r{ + 127, 95.z? -- 212, 84.rf
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-21, 78+ 119, 29.ri + 127, 95.r? -- 212, 84.z? -- 23, 3.aÍ
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Figui'a 1.2: Nlodelos polinomiais ajustados pata descievet a relação enfie a .Aceleração

da cabeça do objeto teste Ig) e o Tempo após o impacto do acidente (milisegundos).

Notados (lue mesmo o ajuste cle uin poliu(5mio de grau 4 não é ade(luaclo pala

modelar comportamentos locais. A adoção de um modelo de regressão não paramétrico é

um proce(lamento alternativo para este problema ([lastie e Tibshirani, 1990).
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A regressão não paiainétiica, ao contrário da paramétrica, não assume um tbinla

especificada para m(z). A relação entre }" e X é definida pelos próprios dados. A única

restrição sobre m(r) é que seja sua.ve e que tenha derivadas contínuas até uma determina.da

ordem fixada.

Nas últimas décadas, houve um acentuado desenvolvimento das técnicas não

paramétiicas. Alguns métodos não paramétricos de ajuste de curvas, denominados de

técnicas cle suavização ou ainda, suavizadores, podem ser detalhadamente encontrados eM

Cleveland (1979), Müller (1988), Nadaraya (1989), Hastie e Tibshirani(1990), Green e

Silverman (1994), Fan e Gijbels (1996) entre outros.

O suavizador é uma ferramenta estatística que resume e descreve a tendência

de uma. variável resposta y como função de uma ou mais variáveis preditora.s .Vi, . . . , X..

Esse procedimento produz uma estimativa que apresenta uma variabilidade menor (lue a

de y, daí o nome de suavizador ou alisador. Quando a tendência de y é descrita em função

cle apenas uma variável X, o suavizador é denominado unidimensional. Quando p variáveis

preditoras são consideradas simultaneamente, diz-se que o suavizador é multidimensional.

Apenas suavizadoies tmidimensionais são apresentados neste trabalho.

O resultado de um procedimento de suavização consiste de valores ajustados de

y , Úi, i = 1, . . . , n. Os pontos (zí, Ú{) são iepiesentados graficamente iesultanclo na curva

alust.acta

De modo geral, os niétoclos de suavização po(lenl ser classlhcados em tios cite

goivas (Fahrmeir e Tutz, 1996): os blue sã.o modelados pol funções de base, os penalizados

e os locais

Os suavizadoies que estimam mjz) utilizando funções de base, como por exem-

plo, a. rcg]'estão sp/íne, assumen] que 111(=) é limo seqüência de polinõmios poi partes de

gra.tt (/ que se amem en] det.erminados va.lores de X denomina(los nós ou pontos (le (lue-

l)ta.. Em geral, é fixado d = :3 e assume-se (lue rlz(=) possui primeira e segun(la. derivadas

+



contínuas nos nós.

Formalmente, dados /\' nós, á:,. . . ,(5j;, assume-se que m(z) pertence ao espaço

gerado por um conjunto de funções de base Bj(z), .j = 1, . . . , k + d+ 1. Diferentes funções

de base podem ser consideradas. Uma possível escolha é o conjunto de funções baseado na

série de potência trLmcada, como a seguir:

Z?o(«)

B: («)

dB.(«) Z

(« - Õ-)ÍBd+l(z

B*--.+:(« ) (« - õ*)l.,

em que Z?a+t (z), . . . , Bk+d+l(z) é a série de potência truncada com

(, áí-l(' ;o'
se n -- -5{ > 0

Z

, se = -- á{ < 0

Usando esta base, a função de iegiessão m(z) é dada por:

m(«) a:"+...+P.«'+>1:«;(«- á;)Í,

onde /8o, . . . , .[3a, u: , . . . , z/k são parâmetros a serem estimados

Outras bases podem ser consideradas, como, poi exemplo, a base /3-sp/ílze des-

crita em de Book (1978) e Nlarx e Eilers (1998).

Um problema na utilização da Regi'estão Sp/;12e está na escolha do nomeio e cla

posição dos nós de forma adequada: um número muito grande de nós fará com que a. (-urva

ajustada. seja muito orzdli/ada, encluanto (lue um núnleio induzido de nós pode levar a curva

k

l

Õ



aj ustada. a não descrever adequadamente o conaportamento dos dados, como descrito em

Hastie e Tibshirani (1990). A dificuldade na. escolha do número de nós pode ser contornada

utilizando o suavizador P-Sp/urze que é a combinação de suavizadoies que são modelados

por funções de base e os penalizados, descrito co]]] detalhes em Maix e Eilers (1998). A

Figura 1.3 ilustra as curvas suavizados poi Regressão Sp/arie variando o nomeio de nós
utilizando os dados dos motociclistas.

0
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© e
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Tempo após o impacto do acidente (milisegundos)

Figura ruivas suavizadas por Regressão Sp/urze variando o número de nós

A segunda. classe de suavizadores utiliza uni teimo de penalização no critério cle

ajuste da função de regressão m.(z). Como exemplo desta classe cle suavizaclores, pode-se

citar o CttóÍc Sp/ine. Este suavizador piocula, entre todas as funções nz(=) com primeira e

segunda derivadas contínuas no intervalo la, bl::lz(i), z(n)l, aquela que minimiza a expressão:

Ê {* .*J}'--* /'(«"(«)y-«, ..« »::» ', o.
l
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em que a < =(1) < ... < z(n) < b, onde =(1) e 3(«) são, respectivamente, os valores

mínimo e máximo de -.r na amostra. Uma medida de óorzdade de ajuste dos dados é dada

por )l-.f:l {X -- nz(Xi)}', enquanto que uma medida de suavidade (orzdü/anão) de m(z) é

',«:d. p" # (m"(«)yd« ~. «:. d. í«ç'« m(*) 1:""" '.m-« .C (m"(«)yd« - o,

enquanto que as funções não lineares estão associados a valores maiores do que zero desta

expressão. O parâmetro À controla a relação de ganho e perda entre a bondade de ajuste

e a orzdzz/anão da curva ajustada: quando À --} oo, maior peso é dado à segunda parcela

da expressão (1.2) produzindo cui'vas mais suaves, isto é, menos ondit/abas. Em outl'o

extremo, se À --} 0, essa parcela tem pouca influência e a curva ajustada tende a interpolar

Maiores detalhes sobre suavizadores penalizados são obtidos em Schoenberg

(1964), Reinsch (1967), Kimeldorf e Wahba (1970, 1971).

A terceira classe de suavizadores, os classificados como locais, ajustam a ftmção

de regressão m(z) utilizando as observações da variável preditora X que se encontram na

vizinhança de um específico valor :o . A vizinhança é definida por intermédio do parâmetro

de suavização. O peso atribuído às observações é dado por urna função l<lernel, que é uma

função densidade de probabilidade, que atribui peso alto para as observações próximas a

a;o e peso baixo pat'a as observações distantes de .ro.

Entre os suavizadores classificados como locais podem-se citar o de regressão

polinomial local (Fan e Gijbels, 1996), /owess (Laca//y I'l''ElgÀfed Scafferp/ot Smool/zer)

(Clevelan(i, 1979), entre outros

Neste trabalho nos concentramos no método de regressão polinomial local blue

é descrito no Capítulo 2. A regressão polinomial local ajusta um polinõmio de gra.u p

localmente, em cada vizinha.nça de .X = zo fixado. Esse método de modela.gem teve

origem no século XIX, (quando o meteorologista italiano Schiaparelli(1866) e o matemático

americano de Forest (1873) se destacada.m entre os primeiros a trabalhar cona polinõmios

os pontos

f



loco.IS

No Capítulo 3 adoramos uma aplicação do método de ajuste polinomial local

para construir curvas de referência (Ha.íris e Boyd, 1995). Como exemplo desta metodolo-

gia podem-se citar as curvas de deferência para o peso e estatura de crianças, bastante

conhecidas na área de Pediatria, que são construídas em função da idade, pala cada sexo.

Dados, então, a idade e o sexo de uma nova criança, o valor de seu peso e de sua estatura

podem ser avaliados em relação ao restante da população do mesmo sexo e idade. Nesta.

situação, tema-se interesse ein estimar, não a esperança condicional de y dado X = z, Dias

os quantia condicionais de y. Esses quantia são dados pelas funções quantílicas condicionais

e envolvem a estimação de quantas populacionais da distribuição da variável resposta y, a

cada valor = da variável preditora X

Nesse capítulo são apresentados alguns conceitos sobre a função quantílica condi-

cional, assim como o procedimento de estimação desta função utilizando o método de ajuste

local. À.[étodos locais para o ajuste da função quantí]ica, que tornam a curva ajustada re-

sistente a. valores discrepantes da variável preditora são também considerados

Os aspectos computacionais utilizados no ajuste local da função quantílica são

abordados no Capítulo 4.

Os procedimentos de ajuste local descritos no Capítulo 3 são aplicados a lml

conjunto de dados relaciona.do à área de Cardiologia, conforme descrito no Capítulo 5.

O objetivo do estudo utilizado nessa aplicação é construir curva.s de deferência para a

freqiiência cardíaca média de indivíduos saudáveis considerando sua idade e sexo.

Algumas considerações finais sobre o trabalho e propostas pala estudos futuros

são feitas no Clanítulo 6

8



Capítulo 2

Regressão polinomial local

2.1 Introdução

Neste capítulo são apresentados alguns resultados de um dos métodos mais uti-

lizados de estimação não paramétrica da função de regressão: o método polinomial lo-

cal. Uma das maiores vantagens deste método é seu bom comportamento nas regiões do

fronteira. Esta técnica de suavização, em uma abordagem unidimensional, é aplicada ao

conjunto cle da.dos dos motociclistas descrito no Capítulo l.

Considere uma amostra aleatória(Xt, h), .. . ,(X«, Yn) selecionada da população

(.X,y). Assumimos que os dados sã.o gerados a partir clo modelo:

y +.'(x)., (2.1)

em que r?z(:z;) = E(rlx = =) é a função de tegiessão, .'(z) = Var(yl-X' = ;t), E(e) = 0

\;ai(c) = 1 e .X' e c são inclepenclentes.

Supondo que, pala todo ponto .r = ro, as (p + l)-ésimas derivadas da função

m(;z;) neste ponto existam, e utilizando a expansão cle Taylor podemos aproximar a função

de regi'estão não conhecida m.(z), para valores da variável .\.' na vizinhança de iz;O, por um



pollnõmlo cle grau p, oi-l sela:

«.(") H "''("o) + m'(".)(" - ".) + !!i:l:Ü(" - "o)' +

.j=o

P
-.- 'é;@(, - «.)'

(2.2)

(2.3)

com
U(«o)

p'j '

Assim, por (2.2), quando z = to, a função de regressão é dada por

«(«) ~ «(«.) - P.

De (2.3), segue que a .j-ésima derivada. de m(z) no ponto =o é m(j)(zo) = .j1/3j.

O polinõmio m(]ç) em (2.2) pode ser ajustado localmente, encontrando valores

do vedor /3 = (/3o, . . . , /3.)7', que tornem mínima a expressão:

>l: lÍX - >, #j(X' - "o)'lÃ'«(X' - ".),
{=i J=o

P

(2.4)

em que 1(.) é a função de perda escolhida, Ã'h(.) = {/T(É.) com Ã'(.) sendo a função l<ernel

cine atribui pesos aos dados e A, sendo /z > 0, é o parâmetro de suavização, aqui também

denominado tamanho da vizinhança a ser considerado em cada ajuste local.

No caso da função de perda assumir a forma l(f) = Z', a expressão (2.4) se reduz

ao ajuste local pelo método de mínimos quadrados ponderados, resultando na regressão

polinomial local propriamente dita. O processo de minimização da. expressa.o (2.4) é, então

ecluivalente a resolver o problema:

«l« (« - "P) 'w (« (2.5)

10



com

h
b

l (X: «o)

x - 1 1 p''

(X- - «o)'

(X, «;o)-

yn / \ l (X« --.) (X« - «o)'

p.l #' .w-.:-:l*'«(x.
P.

Portanto, a solução de (2.5) é:

Õ - (*'w:*)'::*'w«. (2.6)

As expressões da esperança, do viés e da valia.ncia do estima.dor P

, X. ) = X, são obtidas de (2.6) e dadas por:

';Ü l *) - (:*'w*)'::*'w- - P -- (:*'
":.;Úl*) - (*'w:*)'':*'«,,

",-M l *) - (*'w*.) ': (:*',*.) (:*'w*.y

T
condicional

; (x-,
l

w'x XTWr,

(2.7)

(2.8)

onde

n.( .Y:) ,

{«(-.), '

«, XP,

diag{ /x'2(-Yi

T
«,M( «o )

«d«'(XD}

1 1



As expressões exatas do viés e da variância em (2.7) e (2.8) não são diretamente

aplicáveis pois dependem das quantidades desconhecidas r e E. Desta forma, existe a

necessidade de serem obtidas expressões aproximadas para replesentá-las.

Assumindo que, pala valores da variável X na vizinhança de cada ponto =o

fixado, a função densidade de X, /(zo), é estrita.mente positiva e a (p + l)-ésima derivada

de m(.) da.da por mib+:)(.), /(.) e a'(.) são funções contínuas nesta vizinha.taça, e ainda

que À --} 0 e n/z --> oo, Ruppert e Wand (1994) obtiveram as expressões assintóticas de

primeira ordem para a variância e o viés do estimados da .j-ésima derivada de m(z) no

ponto zo, rh(j)(ao). Estas expt'essões são apresentadas no Apêndice A.

No ca.se particular, em que E = ao, vimos que m(sç) H nl(zo) e a expressão do

viés assintótico condicional de â(zo) assume a forma:

â(,o) '«.(«o) - :M')+.,@"'''D,E (2.9)

quando p é ímpar, e quando p é par, é dado por:

E I"("a - «(«aj - lvl;l=Ç'3("a -- eq7:;lPI «,--,(") --

+ ..(A'''''), (2.10)

onde m(j)(zo) é a .j-ésima derivada de m(;r) no ponto a;o, /(zo) é a função densidade de

X no ponto =o e p.(Ã') = J' taça'(u)du, que depende somente da função Kernel A"(.).

A variância assintótica condicional de ü(=o) é dada por:

v-, l ü(«.
.'( ;,. )

":M'« -- ., ((«©-') , l2.ii)

onde a2(=o) é a variância condicional de y da.do X = ico, /z é o para.metro de suavização,

/\'(.) é a função l<elnel e ./(#o) é a função densidade de .X no ponto =o.
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2.2 Aspectos importantes no ajuste polinomial local

No ajuste ]oca] da função de regressão existem aspectos importantes a serem

discutidos: a determinação do parâmetro de suavização A, a escolha da função l<ernel

Ã'(.) a ser utilizada e o grau p dos polinõmios ajustados localmente

A escolha do parâmetro de suavização /z é o aspecto mais importante a s

considerado no ajuste polinomial local, por permitir diferentes níveis de suavização

Pala valores pequenos de /z, somente as observações imediatamente próximas

de zo serão influentes; pata grandes valores de /z, as observações distantes de zo também

influenciarão na estimativa local. De maneira geral, quando /} --} 0, o resultado do ajuste

polinomial tende a interpolar os dados, levando a um modelo mais complexo. Quando

A -+ oo há um ajuste global de um potinõmio de grau p, resultando em um modelo mais

simples. Por este motivo, diz-se que o A controla a complexibilidade do modelo ajustado.

É importante notar que o viés de à(=), quando # = =o, dado nas expressões (2.9)

e (2.10) envolve o parâmetro de suavização 6 no numero.dor, enquanto que a variância de

ü(z) em (2.11), apresenta o parâmetro /i no denominador. Por esse fato, qua.ndo A -"} 0 e

nh -+ (x), o viés tolda-se menor e, em contrapartida, a variância maior.

A escolha do parãmetio de suavização h deve ser feita cona basta.nte cautela.

Pode-se optar por um /z constante, também conhecido como Ã g/oóa/, ou por um A uar áue/.

Na classe do /} t;ar'íáue/, uma distinção deve ser feita entre o /z uar áue/ /oca/ e o /z t;ar'iáoe/

g/oóa/: o b oariát;e/ /oca/, /z(=o), varia de acordo com a localização do ponto ro, enquanto

que o /z uarÍát,e/ g/oóa/, /z(Xf), muda com as observações.

\ literatlira sobre a escolha teórica do h ur7zíátFe/ g/oóa/ é bastante ampla. e

está. resumida. em Fa.n e Gijbels (1992). Neste trabalho nos concentlamos na. escolha. do

l t;n;iiáuet tocítí e clo +t coítsta.nte

O valor teórico ótimo do /z t;aríát;c/ /oca/ para. estima.r m.(j)(a:o) é obtido minimi-

ei
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zando o Erro Quadrático Nlédio condicional a (XI, . . . ,X.) = X, dado por:

IViéslâ(«o)IN:} '+ VarlàU("o)IXl-

Essa escolha teórica pode ser aproximada pelo h oaráát;e/ /oca/ assintoticamente

ótimo, isto é, o /z que minimiza o Erro Quadrático Médio Assintótico condicional obtido

das expressões (A.3) e (A.4). Esse processo de minimização resulta em:

T

A...(".) - cj,-(x) jtmb--u(".)}'.r(".)l ''"; .-:/p,'-q,
(2.12)

com a'(zo) e .f(zo) deânidos como em(2.11) e (lb,.(Ã') uma constante(lue depende sotnente

de .j, p e da função l<ernel K(.), sendo dada por:

'.,,.«, -rg]r=HH:],] '"''*;', (2.13)

em que /{;(.) é a função l<ernel equivalente descrita em Ruppert e Wand (1994). Essa

função é obtida considerando uma expressão equivalente à (2.6) para o .j-ésimo elemento

do vetor /3, /3j, .j = 0, . . . ,p, dada por:

'. - -n $.1\"l*'* * ..':»,
onde

e(«)
T

';+1

s'

.}....s'' (l, «,

lo,..., o, i, o,

(Pj+l)o$j ,i$p ,

ü' /t'( tl)d té.

üP)TÃ'(u), sendo ]e'(.) a função Kernel equivalente,

, 01 é o vedor com l na (.j + l)-ésima posição e 0 nas denaais,

\ Tabela 2.1 apresenta os valores da consta.nte (l&,,(/{') pala alguns valores de

.j, p e funções l<ernel comumente utilizadas.
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Tabela Valores da Constante Cj..(/{) para alguns valores de .j, p e funções l<ernel

F'..,;. l<"....l
A Ull\F C+v A L v & l XU l

.j p Normal Uniforme Epanechnikov

0 1
0 3
1 2

2 3

Fonte: Fan e Gijbels (1995)

Tricúbica

Para a determinação do /z conslanfe, é considerada uma ftmção de perda global,

dada pelo Erro Quadrático Médio Ponderado Integrado condicional, dado por:

( IViéslâ(")IXJI '+ V,riam(')IX}).«(«)d("),

com w(.) sendo uma função de peso não negativa estabelecida a priori. Utilizando as

expressões assintóticas da variância e do viés dadas em (A.3) e (A.4) respectivamente, o

valor assintoticamente ótimo para A conZar2fe que minimiza (2.14) é:

(2.14)

&... - c.,.UO IJ/{"'(« K«)}'«,(z)dzl ''''; .-:/p---n

com Cj,,(Ã') definido em (2.13).

Note que a expressão de /z.,.t em (2.15), assim como a de A..t(zo) em (2.12)

contém as quantidades desconhecidas a'(.), m(p+:)(.) e ./'(.) que necessitam ser estimadas.

Por esse mot,ivo, são necessários proce(lirnentos numéricos pa.ra. a seleçã.o do va.lor (5timo

para o paiãmetro de sua.vização. Unia das maneiras de contornar essa situação é utilizei

o método P/zzg-ín descrito em Ruppert et al. (1995) e implemente.do no So@lPa/.e R. Neste

(2.15)

0,776 1,351 1,719 2,312

1,161 2,813 3,243 3,987

0,884 1,963 2,275 2,869

1.006 2,604 2,893 3,503



método as quantidades desconhecidas são estimadas iterativamente e então substituídas

na expressão (2.15). Assim sendo, os estimadores preliminares de .f(.), mW'''O(.) e a'(-),

obtidos utilizando um paiâmetio de suavização inicial (hi), são substituídos em (2.15),

resultando em um segundo valor pala o paiãmetro de suavização A (A2). Este valor /z2 é

utilizado no cálculo de /(.), à(p+U(.) e â2(.) pai'a futura obtenção do h3, e assim, o algo-

ritmo é executado de maneira t'ecursiva até a sua convergência. Existem muitas variações

do método P/tig-ilz para regressão local na literatura estatística, considerando, por exem-

plo, diferentes formas de estimação de /(.), m('+:)(.) e a'(.), conforme aprece'tam Gassei'

.t al. (1991).

Uma outra maneira de determinação do parâmetro de suavização /z conlante é

por intermédio dos procedimentos apresentados por Fan e Gijbels (1995) que sugeriram o

ajuste global de um polinõmio de grau (p + 3) aos dados, gerando o ajuste paramétrico:

'Ü(«) + ã....;«'''';. (2.16)

ConforlBe assumido pelos autores a2(z) como sendo constallte pala todo a; e

igual a az, o quadrado médio dos resíduos do modelo ajustado em (2.16) é considerado

como uma estimativa deste parâmetro e denotado por ã2

Supondo que estamos interessa.dos em estimar a .j-ésima. derivada da função de

regressão, mO)(=), no intervalo ]a,b], tomando a, função de peso tt'(n) = ./'(=)/[.,b](=) e

substituindo rn('+i)(z) e o'(z) em (2.15) por ü +U(z) e õ' respectivamente, obtemos a

seguinte expressão aproximada para o /} corzslar2fe em (2.15):

"'..- - c.,.po l.iíp..(l;: ;l:úij l :'''«''';, ''',-''''.(2.17)

O denominador de (2.17) pode ser aproximado por:
Z.. . - 2

í=l
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.A.ssim procedendo, o valor aproximado do parâmetro de suavização ótimo é:

r à'(b a) ]:/P'+q
«,.,.* - '.,,'") l l l2.ts)

com
2

,hb+n(x:) i)! 'l ó--., + (p + 2)õ'-+,x' + (p + 2)(p + 3)à,*;--f I'

Este procedimento pa.ta a obtenção de um valor aproximado do h corzstanle deve

ser utiliza.do sob certas condições, quando por exemplo, não se notar o aparecimento de

freqüências alternadas no comportamento dos dados através do diagrama de dispersão, o

que tornaria a estimativa ó2 de a2 não apropriada

No caso em que se desejar ajustar a função de regressão utilizando localmente

polinõmios de primeiro grau e o parâmentro de suavização /z constante, Fan e Gijbels (1995)

sugerem o uso do pai'âmetro de suaviza.ção h consta-rate :: 1, 5.A.pro'-'

Uma rotina computacional para o cálculo de /Za.r-, dado em (2.18), foi criada

no So#toare R e é apresentada no Apêndice B. Essa rotina é utilizada na Seção 2.3 em um

dos exemplos do ajuste polinomial local.

A escolha da função l<ernel /((.) também é outro aspecto a ser considerado no

ajuste polinomial local. Como visto em Hãrdle (1990), diferentes funções do tipo Kernel

podem ser utilizadas no ajuste polinomial local, como por exemplo, as apresentadas na

Tabela 2.2.
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Tabela Exemplos de Funções Keinel

Função Kernel -K(u)

"«:"-«. {:(1«1*«)

"-:-;«,.- (: 1«1):(1«1: «)

-p"""":*- l:(t «')i(l«l<i)

T.:.úb:" (: 1«1');i(1«1<«)

N«m.l ;k«p(-{«')
c.*-. t..;({«1111«l < l

l(A) é a função indicadora no conjunto A

Fonte: Hârdle (1990)

Nas Figuras 2.1 e 2.2 podemos observar as representações gráficas das Funções

l<ernel: Uniforme, Triangular, Epanechnikov, Tricúbica, Normal e Cosseno. Foram utiliza-

dos valores de tl gerados por uma variável aleatória com distribuição Uniforme no intervalo

1,1]
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{.

1.0 -0.5 0.0

U

0.5 1.0

Figura Funções l<einel Uniforme, Triangular e Epanechnikov

Figura Funções lCeinel Tiicúbica, Nottilal e Cosseno

Segundo Fan et al. (1995), para qualquer valor de p e .j, a função l<ernel consi-

derada ótima é a Epanechnikov, por minimizar o erro (quadrático médio assintótico condi-

cional do ajuste polinomial local. E importante salientar que a escolha da função T<erncl é

relativamente pouco importante comparada. com a escolha do patãnletio (le suavização /z.

O grau p dos polinõmios ajustados localmente necessita. tanibénl ser fixado. O

ajuste polinonaial de alto grau leva a unia dedução do viés, mas por outro lado, aumenta.
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a variabilidade causada pelo acréscimo de mais parâmetros locais. Intuitivamente é prefe-

rível a utilização do ajuste local constante ou linear quando for observada localmente, no

diagia.ma de dispersão, nenhuma ou pouca tendência. Se existirem regiões com picos ou

ua/es, o ajuste local quadrático ou cúbico é recomendado

Na situação particular em que se deseja ajustar um polinõrllio local de grau p pala

estimei a .j-ésima derivada da função de regressão no ponto zo, m(j)(=o), é importante

ressaltar duas situações que envolvem o viés assintótico condicional de ü(j)(z.), dado na

expressão (A.2):

e Quando (p--.j) é ímpar, o viés é da ordem h'+''j, além de não depender da densidade

de X, /(z);

. Para (p .j) par, o viés depende de /(a) e é da ordem h'+2'j

Este fato confirma a redução da ordem do viés quando um ajuste polinomial de grau mais

alto é adorado.

Outro fato importante é que a ordem da variância assintótica condicional a.ssoci-

ada ao ajuste local é de n'iA (i+2j), não sendo assim influenciada pelo grau do polinõmio

(vei expressão A.l).

Estas considerações em relação à ordem do viés e da variância assintóticos condi-

cionais, torna evidente a preferência por polinõmios de grau ínnpar no ajuste local da função

de regressão m(z). Apesar do ajuste polinomial de grau q ímpar introduzir un] parâmetro

extra na comparação com um ajuste de grau (q -- 1) par, não há aumento da variabilidade

além de ocorrer redução do viés. Essas e outras considerações sobre a preferência de ordem

ímpar no ajuste polinomial local podem ser encontrados em Fan (1992)
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2.3 Exemplo do ajuste polinomial local

A seguir o método de ajuste polinoinial local é ilustrado utilizando os dados dos

motociclistas descritos no Clapítulo l.

O diagrama de dispersão de y e X ilustrado na Figura 2.3 apresenta os ajustes

polinomiais locais considerando como funçã.o Kernel a Epanechnicov, utiliza.ndo polinõmios

de primeiro grau e considerando diferentes valores do parâmetro de suavização /z, que

foram fixados poi meio de inspeção visual do diagrama de dispersão. A curva ajustada

considerando A=10 não se adapta aos picos e aos t;a/es adequadamente. Quando /z é

:eduzido pala 2,5 a cuida ajustada torna-se mais ondlz/ada (menos suave), e consegue

descrever melhor o comportamento dos dados (menor viés). Reduzindo ainda mais o valor

de /z para 0,5, obtém-se uma. curva muito ondi&/ada, que não pa.tece representa.i a verdadeira.

tendência dos dados.

&

>

0
/

Ü 0ê Íe'
.u0

10 20 30 40 50

X

Figura 2.3: Curvas ajustadas pelo método de iegresão polinomial local com diferentes

valores de Ã.
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.\ Figura 2.4 apresenta os ajustes polinomiais locais considerando como função

jçetnel a Epanechnicov, o parâmetro de suavização h=1,8 obtido através do método f'/ttg-

ín, e vadiando o grau dos polinõinios a serem ajustados localmente. As curvas ajustadas

apresentam comportamentos muito semelhantes, sendo que as curvas utilizando polinâmios

de segundo e terceiro graus são indistinguíveis visualmente.

00
01,-\.o (D

06 0
0

0e'

10 20 30 40 50

Figura 2.4: Curvas ajustadas pelo método de regressão polinomial local utilizando

polinõmios de diferentes graus.

X

O ajuste local, ilustrado na Figura 2.5, foi feito utilizando polillõmios cle primeiro

grau, a. função l<ernel Epanechnikov e o parâmetro de suavização À consfanle igual a 0,06,

obtido de (2.18) por íntetmédio da rotina computacional ciiacla com este objetivo (ver

\pêndice B). Observe que a curva obtida é bastante onda/ada, não sendo compatível à

variabilidade dos dados, sugerindo que o tamanho da vizinhança fixado não é adequado.

isto pi'ovave]mente ocos'eu devido ao fato deste banco de dados não satisfazer às con(tições

dadas na Seção 2.2 para a utilização adequada do h.p.«.



>

q 0JÇ

Ü
X

Figura
0,06

Curva ajustada pelo método de regressão polinomial local utilizando
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Capítulo 3

Curvas de referência e Regressão

quantílica

3.1 Introdução

Neste capítulo o método de ajuste polinomial local é utilizado na construção de

curvas de referência (barris e Boyd, 1995), bastante utilizadas em problemas reais em que

se deseja avalia.r se as unidades amostrais seguem, ou não, um padrão de ''normalidade'',

segundo alguma característica de interesse.

Na área médica, as curvas de deferência, por refletirem o comportamento dos

indivíduos saudáveis, fornecem uma espécie de guia, clínico para interpretar a informação

de um novo paciente. Como citado no Capítulo 1, na área de Pediatria, por exemplo, as

curvas de deferência de peso ou estatura são construídas em função da idade para crianças

de cada sexo, e desta forma, os valores do peso e da estatura de uma nova criança podem

sei' avaliados em relação ao restante cla população do mesmo sexo e idade. Como illlstração,

a Figura :3.1 apresenta as cllrvas de referência para o peso e estatura de crianças do sexo

masculino com idade entre 0 e 60 meses. Assim, por exemplo, uma. criaitça com 24 meses de
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A construção das curvas de referência envolve a estimação dos quantas popula-

cionais da distribuição da variável resposta }'", em diferentes valores da variável preditora

X

Formalmente, uma curva de referência de ordem a, denotado por {.(n), é dada

pelo quantia populacional de ordem a de y para cada valor = de X. Um Intervalo Preditivo

de ordella '.100%, com 'y = (1 -- a), é deânido por:

l c./,(z) ; (--«/,(r) 1 , p':''o< a<l

Existem várias técnicas de construção de curvas de referência (ver, por exemplo,

barris e Boyd (1995) ou Sacudo (2000)). Neste trabalho nos restringiremos à apresen-

tação de métodos nos quais regressões quantílicas (Koenker e Bassett, 1978) são ajustadas

localmente.

Três métodos não paiamétricos de construção de curvas de referência são apre-

sentados nas Seções 3.2.1, 3.3.1 e 3.3.2, todos apropriados a estudos do tipo tra.nsveisal.

O primeiro utiliza a técnica de regressão quantílica linear local, sendo que em cada ajuste

local são estimados os parâmetros de uma regressão quantílica linear. O segundo método

consiste em uma versão robusta do primeiro, e incorpora no ajuste, o procedimento de

atribuição de pesos proposto em Einbeck et a1. (2004), o que torna a curva obtida ]'e-

xistente a valores desci'epantes da variável preditora .V (soP i'oZ,tzsfiWc.ztíoiz). O terceiro e

último método propõe um procedimento para. a detecção e posterior eliminação de valores

discrepantes de .Y (/zard rob?lsZáWcafÍon.) antes do ajuste local.

3.2 Regressão quantílica

Os métodos clássicos de regressão linear possibilitam a estimação da espera.nça

condicional de y a. cada va.lor X = .z;; a. regressão quantílica., introduzida. poi l<oenker e

Bassett (1978), estima as funções club.ntílicas condiciona.is.
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Um dos atratlvos da regressão quantifica esta no lato ae ser possível caracLe

reza.r toda a distribuição condicional da variável resposta, dadas as variáveis preditoras,

fornecendo assim, uma visão mais completa da relação entre essas variáveis. Além disto, a

regressão quantílica é tuna técnica robusta a valores disciepantes da variável resposta y

A regressão quantílica tem sido aplicada em diversas áreas do conhecimento.

Cromo ilustração, citamos a seguir, alguns trabalhos nos quais essa técnica foi aplicada,

como por exemplo, em Economia, onde estudos foram realizados com o objetivo de ana-

lisar a relação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico de países

(Fitzenberg et al., 2002). Além deste exemplo, destaca-se também na área económica, a

utilização da. regressão qua.ntílica no estudo da distribuição dos salários de trabalhadores

em função do nível de escolaridade (h'lartins e Peneira, 2004).

Estudos na área de Educação fazem uso da regressão qua.ntílica modelando a

distribuição do desempenho de estudantes de escolas públicas em função de algumas ca-

racterísticas como a renda dos pais, o tamanho da sala de aula e a qualificação do professor

(Buchinsky, 1998).

Na área de Ecologia e Biologia, a regressão quantílica foi empregada para estimar

os efeitos dos fatoles que afetam o crescimento, a sobrevivência e a. reprodução de um

organismo (Cede et a1., 1999); assim como também para avaliar a associação entre o

tamanho da presa e do predador (Scharf et al., 1998); e ainda na investigação das mudanças

na. vegetação com o uso de conservantes agrícolas (Allen et al., 2001).

A tegiessão quantílica foi utilizada na área Nlédica, no estudo da associação

do peso, da altura e do índice de massa corporal de indivíduos com a sua idade, como

apiesentaclo eni Royston (1991), Cole et a1. (1998), Royston e Wright (1998) e Heagerty

e Pape (1999) entre outros. Os leitores interessados em mais referências de aplicações da

iegiessão (lua.ntílica. podem consultar lioenkei e Hallock (2001).

A, função (iuantílica condicional de oiclem a, e.(=), é obtida minimizando a
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expressão:

EÍI«(}"' -- (.(z))l-X - z}, para 0 < cr < l

com respeito a (.(z), em que l.(t) é a função de perda dada por:

(3.1)

(3.2)1.. (t) + (2a -- 1){, para 0 < a < l

Notamos (lue a função de perda em (3.2) se reduz a l«(Z) =1 t 1, quando a = 0, 5,

que corresponde à função de perda do método robusto de estimação Li (Tavares, 1998).

Supondo que os dados são modelados por (2.1), a função quantílica condicional

de ordem a no ponto X = #, pode ser escrita como:

(.. («) a(*)Gi:(.«) , (3.3)

em que m(z) é a função de regressão, a'(a) = Var(yjX = z) e GJ:(a) é o quantia de

ordem cv da distribuição de c. No caso particular onde o(z) = a, para todo #, as funções

quantílicas, ou simplesmente, as curvas quantílicas ajustadas são paralelas. Na, situação

em que as curvas não são paralelas, sugerindo a presença. de heterocedasticidade, cuidados

adicionais devem ser tomados na análise estatística, como por exemplo, a transformação dos

dactos. Uma vasta. ievisã.o sobre os diversos tipos de tra.nsfoimações pode ser encontrada

em Carroll e Ruppert (1988)

Quando a função de regressão m(z) é especificada, como por exemplo, uma teta,

do que c,'(z) = 1, para todo z, a função quantílica condicional tem a forma:e asstiminS

(.(;«) + GJ'(o'),

em que Po e Hi são parâmetros a serem estimados e Gi'(a) é definido como em (3.3)-

O processo de minimização da. expressão (3.1) considerando a função de perda

como em (3.2) é feito, em geral, por alguma variedade do método de programação linear

simplex. Os leitores interessados neste assunto podem consultar Sultan (1993).
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Como neste trabalho o interesse principal está nos métodos de ajuste local, que

utilizam a regressão quantílica quando a forma de m(z) na expressão (3.3) não está especi'

ficado, não são discutidas as propriedades assintóticas dos estimadoies da função quantílica

paiamétrica, assunto detalhadamente descrito em Koenker e 13assett (1978)

3.2.1 Regressão quantílica local

Uma maneira alternativa de ajustar (.(z) é apresentada nesta seção, utilizando

a idéia do ajuste local da função de regressão m(z) apresentado no Capítulo 2. Neste

caso, {l.(:c) é ajustada localmente na vizinhança de cada ponto r - =o fixado a priori,

minimizando a expressão:

E L.lx -Ep,(x:

onde 1«({) é definida como em (3.2), /3j, .j = 0, . . . ,p, são parâmetros a serem estimados

em cada ajuste local, p é o grau dos polinâmios ajustados localmente, Ã(a) é o tamanho

da vizinhança, que depende do quantil a fixado e .lí'(.) é a função kernel. Assim, a ideia é

a mesma apresentada no Capítulo 2, com a função de perda quadrático sendo substituída

pela função de perda dada em (3.2). O parâmetro de suavização À(a) utilizado nos ajuste

de {.(.), dependerá somente de a e não do ponto alvo zo.

No caso particular onde o ajuste linear local é adorado (p = 1), a expressão (3.4)

«o)' I'Ã'
Xi -- zo

h(a)
(3.4)

se reduz a,:
1,./ Xi :.

d .} " l. -àm

onde l.(f) é definida como em (3.2), /z(a) e /((.) dehnidos como em (3.4), /3o e /3t são

parâmetros a serem estimados em cada ajuste linear local

Segundo Fan e Gijbels ( 1996), supondo /z -+ 0 e n/z -} oo, a variância assintótica

a:(x. - -
n

}:l.lx
=1
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de («(=), é:

d )*.,(úl,«'«««',
onde /{(.) e h(a) são definidos como em (3.4), /(z) é a densidade de X no ponto z e

g(.l#) é a densida.de condicional de y dado X = z.

O valor assintoticamente ótimo pala o parâmetro de suavização A(a) utilizado

no ajuste da função quantílica de ordem a é obtido da expressão para o A constante

apresentada em(2.15) , substituindo a'(=) e m('+:)(a) por a(l -- a) ip((.(z)lz)I'' e (g+:)(z),
respectivamente, resultando em:

onde Cj,.(K) é definido como em (2.13), g(.la) e /(.) são definidos como em (3.5) e to(z)

é uma função de peso definida a priori . Note que, se os dados são modelados por (2.1)

'om erros hon.ocedásticos, -tão g((l.(z) z) = g:(GÍ:(a)), onde G.(.) e gl(.) são, respec'

tivanlente, a função distribuição acunaulada e a função densidade de ac{, í = 1, . . . ,n.

Desta forma, quando a = 0, 5 e g:(.) é simétrica ao fedor do zero, tem-se que G;:(a) = 0.

Neste caso, o mesmo procedimento prático utilizado na obtenção do valor aproximado para

o A assintoticamente ótimo, A:.pr«, definido em (2.17), pode ser aplicado pai'a t'agressão

(luantílica, resultando na expressão:

1/(2P+3)

7Z - 1/(2P+3) ,

1/(2P+3)

À...(a) = Cj,,(/T) .f a(l a)Ig((«(z)la)I''««(«)//(:«)d«
J' {(9''''n(«)}'«-(«)d«

à :....*(a )
a(l - a)IÉ:(Õi'(a))l ' J'«,.(«)d«

EL. {eg-'-o(x.)}'«.(x':)

(3.5)

usando lu(.z;) = too(=)./(.c), para uma função de peso específica too(.l. .Aqui, (.(.z:)

áo + . . . + àp+3itP+3 é obtida do ajuste g]oba] de um polinõmio de grau ip + 3). .\ função

densidade ãl(.) pode ser estimada de forma. não para.métrica a partir dos resíduos do ajuste

polinomial global e G. '(a) é o a-ésimo cluantil a.mostral dos resíduos.
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'['omando a t'unção de peso too(#) :: /[a,Z,]].z), onde ]a,ó] é o intervalo de inte-

resse na estimação de e«(z) e substituindo em (3.6), tem-se uma outra expressão pala o

parâmetro de suavização:

Õ ',~ n ,K.~Fa(l-a)IÉ:lé;'(a)}l''(Z':l1l
",-«*tuJ---'j,,t'-'l -- '''-''-.',....'-'-''

1/(2P+3)

Yu e Jones (1998) apresentaram uma forma simplificada que relaciona o parâmetro

de suavização utilizado no ajuste da função quantílica de ordem cr, {«(.), com o /z ótimo uti-

lizado no ajuste da função de regressão m(z) dado em (2.15). Supondo que a distribuição

condicional de y dado X é Normal com média p« e variância a3, os autores obtiveram a

seguinte expressão para o cálculo do parâmetro de suavização:

r -l 1/5

onde A.,Pt é definido em (2.15), @ e (> são respectivamente a função densidade e a função

distribuição da Normal padrão.

â(a) a(l - a)

@(@ :(a)y
(3.7)

3.3 Regressão quantílica local resistente a valores dis

crepantes da variável preditora

O método cle ajuste da função qua.ntílica a.piesentado na seção anterior é robusto

a valores discrepantes na variável y mas não na variável .Y. Nesta seção, propomos a

utilização de dois piocedimcntos mais resistente a valor-es disclepantes na variável pleditola

pala a estimação da função quantílica: ''iobustificação'' fraca e ''iobustificação'' forte
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3.3.1 í'Robustificação'' fraca

Este procedimento de ajuste foi inspirado em Einbeck et a1. (2004). Nesse tra-

balho, a função densidade de X, /(;r), é incorporada à ponderação dos dados no processo

de ajuste local da função de regressão m.(z), de forma que porltos nos quais o planeja.mento

é esparso recebam menor peso No ajuste local da função de regressão nz(z), tendo =o como

ponl;o alvo, é minimizada a expressão:

>ll: iÍx - >1: pj(x: - ".y } (( x')x' l
0l J

(3.8)

com l(t) = t', Pj, .j = 0, . . . ,p, parâmetros a serem estimados, ((.) qualquer função mono

tona c:escente de ./'(.) e /T(.) a fu«ção Kernel.

Um possível estimados pata a função densidade de X no ponto ao é dado por:

,(«a -iS: ''' l
Z

em que s« é o tamanho da vizinhança, que por sugestão de Silverman (1986) é dado por

s. = 0, 9.,4n':/;, onde .4 é:

A dniln íiQ
''T:ã'

em que dp e lIQ são respectivamente o desvio-padrão e o intervalo interquartil amostral

deX

(3.9)

Estinladores não paramétricos da funçaõ densidade de .X podem também ser

considerados, conforme apresentam Fa.n e Gijbels (1996).

O procedimento de ''robustifica.ção'' descrito acima pode

da função (luantílica (.(.). A expressão a. ser minimizada é, então:

$:.{*-'.'*; *;,«1'1a'l

a,dotado no ajustesei S

l3.io)
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com respeito a él«(.), pala 0 < a < 1, em que l.(t) é a função de perda definida em (3.2) e

((.) e K(.) definidos como em (3.8).

É importante notar que o papel de ((.) em (3.10) é reduzir o efeito dos valores

discrepanl;es de X na estimação de (.(.). Essa redução pode ser mais efetiva se considerar-

mos ((.) = ./'*(.), com k>1. Conforme mostrado em Einbeck et a1. (2004), quanto maior for

o valor de k, mais robusto se torna o procedimento de estimação. Contudo, esse expoente

k não deve aumentar arbitrariamente, pois os estimadores tornam-se instáveis. Na Seção

3.4 ilustramos o efeito da introdução da função densidade de X nos pesos atribuídos nos

ajustes locais.

3.3.2 ltRobustificação'' forte

No processo de iobustificação do ajuste da função quantílica descrito na seção

a.nterior, o efeito dos valores discrepantes na variável X é minimizado, mas não é totalmente

ellrrnnaclo

O método de ajuste da função quantílica descrito nesta seção foi também inspi-

rado em Einbeck et al. (2004), que, na tentativa de reduzir os efeitos dos valores disciepantes

de X no processo de ajuste da função de regressão m(z), sugere um procedimento para a

detecção desses valores que são então eliminados. São considerados discrepantes os valores

de X com densidade estimada abaixo de certo limiar (valor de corte).

Para determinação desse valor de coice, os autores sugerem que a função den-

sidade de .X seja estimada pela ftmção densidade Normal com média igual à mediana

amostrar de .\ , e desvie-padrão Á definido como na expressão (3.9).

Considera.nulo d corno a proporção espera.(ta de valores disclepantes na variável

em geral é de 1% a. 5%, o valor de (-arte utilizado no critério cle eliminação dosX que
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pontos é dado por:

á ,«,(«./,) - @«,«,(p + Á.;'/,) - i 4'(''/,)

onde é é a função densidade Normal com média igual à mediana amostral de X e desvio-

padrão .A, e za/2 e za/2 são os quantas de ordem d/2 da distribuição estimada de X e da

distribuição Normal padrão, respectivamente.

A curva de deferência ajustada de ordem a, (.(.), é obtida minimizando a ex-

pressão:

X -- {«(X{ - zo

com respeito a (.(.), para 0 < cl < 1, em que l.(t) é definida como em (3.2), ((.),

Ã'(.) definidos como em (3.8) e h(a) definido como em (3.4).

3.4 Efeito da ''robustificação'' no ajuste da função quan

tílica local

Nesta seção vamos ilustrar o comportamento dos procedimentos apresentados

nas Seções 3.2.1, 3.3.1 e 3.3.2 no ajuste das funções quantílicas de ordem 50%, (õo%(z).

Com tal finalidade, foi gerada uma amostra de 50 observações a partir do moctelo

y{ = (zi--3)2+ci. Os valores =i fora.m obtidos a. partir da distribuição Uniforme no intervalo

Í 0 , 6 1, e os erros ci foram gerados a partir de uma distribuição Normal com média 0

e desvio-padrão 0,6, i = 1, . . . ,50. Para a visualização do efeito de ''robustificação'' dos

métodos apresentados, roíam acrescentados a amostra sete pontos com valores disctepantes

"a «riá-l ,V:(7 ; 6,2),(7,7 ; 4),(8,2 ; 3),(7,9 ; 1,8),(8,5 ; 2,9),(8,9 ; 2) '(8,5 ; 0,5).
Esses pontos focam introduzidos lm] a uin ao banco de dados, para posterior ajuste clãs

cuidas e estão representados com cores diferentes nas Figut'as 3.2 e 3.3. Em todos os

ajustes foram utilizados polinõmios de primeiro gi'au (p = 1), tendo sido fixado em todos
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eles h(50%) = 0,3, obtido por inspeção do diagrama de dispersão de y e X, e escolhida a

função l<ernel Normal.

A Figura 3.2 ilustra o comportamento dos ajustes linear local não robusto e do

robusto fisco, considerando neste último ((#) = .f(z) e ((a) = .f'(z). O ajuste robusto

fraco é claramente mais resistente a valores discrepantes X que o ajuste linear local não

robusto. A utilização da /'(a) no ajuste robusto apresenta um melhor efeito na ''robusti-

ficação'' da curva ajustada. qua.ndo conaparado ao ajuste utiliza.ndo ./'(z).

O comportamento das curvas ajustadas pelo método robusto forte considerando

((a) = /(#) e ((a) = .f'(z), conforme ilustra a Figura 3.3, são bastante semelhantes até

a. adição do quinto valor discrepante. Com a introdução de mais valores discrepantes, as

curvas começam a se diferenciar, tornando visível o comportamento mais robusto da curva

utilizando /'(=).

É importante observar que as curvas ajustadas pelo método robusto fraco são

inüuenciadas já na introdução do primeiro valor disciepante (ver Figura 3.2), o que não

ocorre com as curvas ajustadas pelo método robusto forte, sendo estas influenciadas apenas

quando o sexto valor disciepante é introduzido, isto é, até a adição do quinto ponto, este

método os identifica como discrepantes e os elimina do processo de ajuste (ver Figura 3.3).
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Figura 3.2: Ajuste linear local não robusto (linha sólida) e com ''robustiflcação'' fraca

ponderada pela densida.de de X (linha tracejada) e pela segunda potência da densidade

de X (linha pontinha.da) vadiando o número de pontos com valores discrepantes rla

variável X (pontos colos-idos) . 36



Figura 3.3: Ajuste com ''robustificação'' forte ponderada pela densidade de X (linha

tracejada) e pela segunda potência da densidade de X (linha pontilhada) variando o

número de pontos com valores discrepantes na variável X (pontos coloridos).
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Capítulo 4

Aspectos computacionais no ajuste da

função quantílica local

Neste capítulo são apresentados os procedimentos computacionais utilizados no

ajuste da função quantílica local através dos métodos robustos e não robusto, descritos no

Capítulo 3

O ajuste local não robusto da função quantílica de ordem a, (.l.z), é leito uti

lizando a função /prg do pacote guanZreg do SoPzoare R, disponível em http : //www . r-proj ect

Esta função solicita do usuário os valores da variável resposta Y e da variável preditora X,

o quantil desejado (a), o número de pontos (b) da função quantílica que se deseja estimar,

e por fim, o parâmetro cle suavização (/z(a)), que deverá ser fixado pelo usuário através

de um dos métodos descritos no Ca.pítulo 3, ou por meio da inspeção do diagrama de

clãs l)ersao

org

A rotina da função /prq encontra-se na íntegra no Apêndice C e consiste na

execução dos seguintes passos:

(il Um vedor a é criado, tal (lue a é uma progressão aritmética de tamanho b com o
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primeiro eleme

valor de X;

Os passos (ii) a (iv) abaixo são repetidos b vezes, isto é, o índice i varia de l a b

último elemento igualva.loi de X e olto igual llla101e aoi'neiloi' aao

(ii) Um vetou Zi é criado, tal que Zí é o vetor X subtraído do í-ésimo elemento do vetou

a ( alzl );

(iii) A função quantílica de ordem a, (l.(z), é ajustada utilizando Y como variável resposta

e Z{ como variável preditora;

(i") O p-t' (,líl ; â.('lil)) é «l««d. - di g -m- d. di;p";;' '' y . X
É importa.nte notar que no passo (iii) a função quantílica ajustada é («(z)

õ. -- õ:, - õ. -- õ-(, [:]), --. õ. . ': ;;. « «--.-':-; '. P. . P:. ",'« -:"'
(quando # = ajíl tem-se que (.(r) = /3o.

Assina procedendo para todos os valores do vetar a, temos b pontos no diagrama

de dispersão e a interpolação destes pontos é a função qua.ntílica não paramétrica ajustada

de ordem a desejada, (.(z).

Pala uln melhor entendimento dos passos seguidos para. o ajuste da função quan-

tílica condicional, exemplificaiemos o ajuste da função cluantílica de ordem 97,5%a uti-

lizando a amostra de 10 observações apresentada na Tabela 4.1 e representada no dia-

grama de dispersão na Figura 4.1. Os valores zi foram obtidos a partir da distribuição

Normal com média 25 e desvio-padrão 3. De forma independente, foram gera.dos erros

:Í segundo uma distribuição Normal padrão. As respostas yf foram obtidas pela relação

yi = 28 + ] , 8=í + ei, j = 1, . . . , 10
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Tabela Amostra gerada

+0

Z    
! 69 24

2 65 22

3 78 29

4 82 28

5 76 27

6 80 26

7 70 23

8 72 25

9 65 20

10 81 30



Figura Diagrama de dispersão dos dados apresentados na Tabela 4.1

Fixando que a = 97,5%, b = 5 e h(97,5%)

diagrama de dispersão na Figura 4.1, tem-se que o vetar a é

20

22,5

a= 1 25

27,5

30

obtido por inspeção do

Na. determinação clo primeiro ponto da função quantílica são utilizados os vetotes

lo variável resposta, e Zi, como variável preditora, tal que Zt = X -- 20, ou seja

z.-(- , 9 8 7 6 ; ' o "o,l
T

resultando ein (ov,s%(20) = 65
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O ponto (20 ; 65) é colocado [lo diagrama de dispersão de y e .X.

Na determinação clo segundo ponto tem-se que Z2 = X -- 22,5, ou seja,

Z2= ( 1,5 --0,5 6,5 5,5 4,5

obtém-se (97,59 (22, 5) = 71, 3

Da mesma forma, o ponto (22, 5 1 71, 3) é colocado no diagrama de dispersão de

3,õ o,s 2,5 -2,s 7,5 l

reX

A determinação dos demais pontos segue os mesmos passos A Tabela 4.2 apre-

senta os pontos obtidos da. função quantílica ajustada e o vetar Zí em cada um dos i passos

considerados.

Tab'la 4.2: P-t'' (ajíl ; &.,.%('líl)) e o; «;p"tí"s "t.:« Z. - p'"":' d. aj«:te
d

A função quantílica de ordem 97,5% ajustada é obtida interpolando os pontos

(,[:] ; é«,;«(,[:D) , ; - - . . . , ', . .;'' "-««'-,-. - ':;«-- -.:.

+2

, curva quantílica cle ordem 97,5%.              
í l anil ; e«,SK(anil)     Vetor Z.        
1 (20 ; 65) (4 2 9 8 7 6 3 5 0 10)'

2 (22,5 ; 71,3) (1,5 -0,5 6,5 5,5 4,5 3,5 0,5 2,5 -2,5 7,5)'

3 (25 ; 77,5) (-1 -3 4 3 2 1 2 0 5 5)'

4 (27,5 ; 81,5) (-3,5 -5,5 1,5 0,5 0,5 -1,5 4,5 2,5 7,5 2,5)7'

5 (30 ; 81) (-6 -8 l -2 3 -4 7 5 10 0)'



>

28 30262420 22

Figura 4.2: Curva de ordem 97,5% para os dados apresentados na Tabela 4.1, ajustada

pelo método local não robusto.

X

O ajuste da função quantílica robusta a valores discrepantes cle X é feito intro-

duzindo uma alteração na. função /prq do So#zoare R: a função peso utilizada no processo

de ajuste da curva é multiplicada, pela função densidade estimada de X. Desta forma, o

peso utilizado no ajuste da cuida robusta incorpora a informação da. densidade de X

No ajuste da curva robusta utilizando a segunda potência da função densidade

estimada. de X, .f'(#), o peso utilizado é multiplicado por ./''(z), e assim, pa-ra as demais

potências que se queira consideiai.

Para efeito de ilustração, a. Figura 4.3 a.presente. o comportamento da. curva

ajustada pelo método de regressão quantílica local não robusto, bem como das curvas

ajustadas pelo método robusto considerando o parâmetro de suavização/z(97,5%) = :3, 5 eH

todos os ajustes (obtido por inspeção do diagrama de dispersão). É importante notar

que as curvas obtidas pelos métodos robustos, indistinguíveis visualmente, apresentam

+3



exatamente o mesmo comporta.mento, e comparando-as com a curva obtida pelo método

local pião robusto, pode-.se notei um pequeno distanciamento nas proximidades dos pontos

(25 ; 72) e (30 ; 81).

3026 28242220

X

Figura 4.3: Curvas de ordem 97,5% para os dados apresentados na Tabela 4.1.

ajustadas pelo método local não robusto (linha sólida) e com ''robustificação'' fraca

ponderada pela densidade de X (linha tracejada) e pela segunda potência da densidade

cle X (linha pontilhada).
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Capítulo 5

Aplicação

5.1 Apresentação do problema

Neste capítulo é feita uma aplicação dos procedimentos de ajuste local das curvas

quantílicas condicionais discutidos no Capítulo 3. O conjunto de dados utilizado foi obtido

de um estudo realizado no Instituto do Coração da Faculdade de A/ledicina da Universidade

de São Pa.ulo (Incor-USP), com o objetivo de descrever a atividade elétrica do coração em

indivíduos que passaram por uma rigorosa triagem clínica e não apresentaram nenhum

sintoma ou doença. relacionados ao sistema cardiovascular. Estes dados foram inicialmente

analisados por André et al. (2002).

4 Cardiologia médica dispõe de muitos métodos auxiliares no diagnóstico de pa-

tologias que se manifestam rlo sistema cardiovascular. Um deles é o eletrocardiogra.ma cte

longa duração, também conhecido como /7o//er, no qual a atividade elétrica do coração é

monitorada de forma prolongada durante as atividades rotineiras dos indivíduos. Os bati-

mentos são tegistrados em uma fita K7 durante o período de 24 horas e depois analisados

por um sistema computadorizado

\. a,mostra coletada nes ta Pesquisa é composta por 625 indivíduos de ambos os



sexos e de diferentes faixas etárias entre aquelas que procuraram o InCor-USP pala exame

de rotina (cAeck-?lp).

Neste trabalho a construção das curvas de referência é feita considerando apenas

o grupo feminino, composto por 349 mulheres, uma vez que foi detectado o efeito da

variável sexo no ritmo cardíaco, conforme resultados inferenciais apresentados em André

et a1. (2002)

A varia,vel resposta considerada é a trequencia caralaca l.-r u,J media, liieciiaa, eiii

batimentos por minutos, calculada a partir de medidas da freqüência cardíaca durante

um período de 24 horas e a variável preditora é a idade (anos). São ajustadas curvas de

referência de ordem 2,5%, 50% e 97,5% pelos métodos descritos no Capítulo 3, utilizando

os valores para o parâmetro de suavização iguais a 8,9 nos ajustes das curvas de 2,5% e

97,5%o, e o valor de 6,6 no ajuste da curva de 50%, obtidos da expressão (3.7) considerando

D...+ = b. l

A Figura 5.1 mostra o diagrama de dispersão da frequência cardíaca média (y) e

a idade (X) juntamente com as curvas de referência ajustadas de ordem 2,5%, 50% e 97,5%

utilizando o método local não robusto descrito na Seção 3.2-1. É importante lembrar que

as curvas de 2,5% e 97,5% compõem o intervalo preditivo de 95%
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de ordem 2,5%, 50% e 97,5% ajustadas utilizando oFigui'a 5.1: Curvas cle referêi

método local não robusto

Note que as cuidas de iefe[ência ilustra.das ]]a. Figura 5.1 são basta.nte influenci-

adas pelos pontos coiiespondentes aos poucos indivíduos com idade a.cima de 65 anos. Na

tentativa de ieduzii essa influência, é utilizado o método de ''robustiflcação'' fraca, descrito

.. q.,;. Q 2 1
llLb 1./ v\ [bv t/ 0 v B J a

A Figura 5.2 ilustra as curvas de referência de ordem 2,5%, 50% e 97,5% ajustadas

utilizando o método de ''iobusti$ca.ção'' fra.ca e o método local não robusto. Observamos

quc as curvas obtida.s pelo método robusto finca, a.o contrário das ajustadas pelo método

local não robusto, são menos afeta.das pelos valor-es da idade acima. de 65 anos.
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Figura 5.2: Curvas de referência de ordem 2,5%, 50% c 97,5% ajustadas considerando o

método de ''robustificação'' fraca e o método ]oca] não robusto.

O ajuste das curvas de deferência utilizando o método de ''iobustificação'' forte,

descrito na Seção 3.3.2 ta.mbém [oi aplicado. ]Q)ram considerados como va]ores discrepantes

de X aqueles com deílsidade estimada abaixo de 0,05, o que corresponde a valores de idades

maiores ou iguais a 70,7 anos. Desta forma, com base nesse critério, foram retirados da

amostra. 6 pontos, levando à redução do tamanho da amostra em cerca de 1,7%, que passou

de 349 pa.ta 343 mulheres. Assim, o método de ''robustificação'' forte não foi afetado pelos

valores da idade que ocorreram com baixa frequência.

A Figura 5.3 apresenta as curvas ajustadas pelos métodos de ''robustificação'' forte

e fraca. No intervalo de valores onde as cuidas são comparáveis observa-se certa some..

Ihança de comportamento. O método de ''robustificação" forte não considerou os pontos

discrepantes representados em verde na Figura 5.3. Note ainda um certo distanciamento

das curvas de 97,5% obtida.s pelos dois métodos pa.la as idades entre 54 a 67 anos.
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Figura 5.3: Curvas de referência de ordem 2,5%, 50% e 97,5% ajustadas considerando

os métodos de ''robustificação'' forte e fraca.

As curvas obtidas pelos métodos robustos (ver Figura 5.3) com o parâmetro de

suaviza.ção dado pela expressão (3.7) são ba.soante rústicas, o que pode não ter interpretação

na. área de cardiologia. Uma. n)aneira de resolver este problema é alterar o parâmetro de

suavização buscando, através da inspeção visual, produzir curvas ma.is suaves. A Figura

5.4 apresenta as curvas ajustadas considerando o valor para o parâmetro de suavização

igual a 15 nos ajustes das curvas de 2,5% e 97,5%, e o valor de 6,6 no a:fuste da curva de
50%
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Figura 5.4: Curvas de referência de ordem 2,5%, 50% e 97,5% ajustadas considerando

os métodos de ''robustiflcação'' forte e fraca.

Outra maneira dc se obter curvas mais suaves é ajustam localmente polillõnlios

de primeiro grau, considerando como "observa.ções''da variável resposta os valores ajus-

tados pelos métodos robustos. Assim, estaríamos einpregattdo um segundo procedimento

de suavização na construção da curva, em vez de simplesmente interpolarmos os valores

ajustados. Como ilustração, a Figura 5.5 apresenta as curvas de 97,5% obtidas pelos méto-

dos robustos qua.lido é feita. a, intelpolação dos dados e qua.Tido um segundo processo de

suavização é adorado.
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Figura 5.5: Ajustes polinomiais locais e Curvas de referência de ordem 97,5% ajustadas

considerando os métodos de ''robustificação'' forte e fraca.

Os ajustes polinolniais apresentados na Figura 5.5 apresentam níveis de siéaüiza-

ção mais adequados, proporcionando desta maneira, uma interpretação prática mais aprc'-

priada.
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Capítulo 6

Considerações finais

Neste trabalho apresentamos o método de ajuste polinomial local com o objetivo

de utiliza-lo na construção de curvas de referência. O método de regressão quantílica local

foi então considerado. Modificações foram introduzidas tornando este método robusto a

valores discrepantes na variável preditora X. Essas modificações foram motivadas por

um problema na área de Cardiologia, analisado anteriormente por técnicas não robustas,

que nlostraiam não ser apropriadas na construção de curvas de referência pala indivíduos

idosos, isto é, com idade acima de 65 anos

O maior problema encontrado neste trabalho foi o cálculo do parâmetro de

suavização h utilizado no ajuste das curvas, uma vez que envolvem expressões complexas

no aspecto computacional.

Como continuidade do trabalho. pode ser sugerido o estudo das rotinas de se-

leção do parâmetro de suavização A. Pode também ser estudada a influência de valores

cliscrepantes iia variável preditora X na obtenção de A, nos métodos de regressão qliantílica

local e robusto, de forma análoga ao que foi feito em Einbeck et al. (2004).

Pode-se também sugerir um estudo das propriedades assintóticas dos procedi-

mentos robustos apresentados neste trabalho.
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J\pêndice A

Variância e Viés assintóticos

O teorema a seguir apresenta as expressões aproximadas do viés e da variância do

estimador rh(j)(zo) = .j1/3Í, para J ' 0, . . . ,p. Esses resultados foram obtidos por Ruppert

e Wand (1994).

Teorema. ,4««mã«d. q«. .f(zo) > 0 . /(.), «,('+:)(.) ' a'(.) ;ão c.«lú«-. n« «{,{nA-ç«

de zo, então a uariánc a assínZólica condiciona/ de ih(j)(zo), gwarzdo h -} 0 e n/z -+ oo é

dada'por:

««{«'''«"*} - .â-.'-''*'''«*.4=h * ., (;LI (A.l)

onde

(o,...,o, l,o,

(P;+.)o$; ,.Sp,

zl' Á'( ü)du ,

(.ji+l)osí .l$p ,

uj /\''( ü)du

,0) é o vedor com l «a (.j + l)-ésíma posição e 0 nas demais,



O viés a.sintético condicional, -ssumindo que /'(.) e mb+')(.) são contínuas na

vizinhança de zo e nh3 --} oo, é dado por:

er .S-'cpt;;-jliFm(p+')(zo)A'+''j + o,(h'+''j), se (p é ímpar,

vió:ión(«.)lx} -l , n.n
.}...:S-:4G#Dlmh-'-a(«d+ @+ nm'''o(«d#ê9lh''''-' +
+ o.(Ap+2'j), se (p -- .j) é par,

o«de 'â-:, S e S* sã.. d'tímidos "m''m(A.l), cp -(p«F , . . .,p,,-...)r'êp -(PP+,,

As expressões (A.l) e (A.2), para (p -- .j) ímpar, podem também ser escritas em

termos do Kernel equivalente Ã';(.), na forma:

Üm(«o)IX '';'(«)'«X:hà -- .. (a;-)/ (A.3)

vió;lüm(".)lx}
/u'+'/Ç(u)d"l 'p "('+')(zo)A'+:'j +

+ ., (A'''" ' 'j) . (A.4)
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}\pêndice B

Rotina para o cálculo do parâmetro de

suavização A constante

Listagem dos comandos utilizados no So#zoare R para

análise dos dados apresentados no Capítu]o ]-

Inicialização

requere(base)

requere(MASS)

requi.re(KernSmooth)

Preparação do banco de dados denominado motor obtida pg So/tware R

data(motor)

attach(motor)

x<-limes

y<-accel



Obtenção do valor aproximado do A

#fatoria[ é a função que ca]cu].a o fatorial de um número i.ntei.ro x

fatorial<-function(x) {

a<-x

b<-x

while(b>1) {a<-a'P(b-l) b<-(b-l)}

lisa(a

}

p<-1 #p é o grau dos polinõmios ajustados localnente, por exemplo,

polinâmios de prineira grau (p:l)

consta-1.719 #const ê a constante uti.lizada no cálculo do h no

ajuste da função de regressão, utilizando poli.nõmi.os de primeiro

grau e função Kernel Epanechnikov (ver Tabela

1)2

li<-min(x) #menor valor de x

ls<-max(x) #maior valor de x

fita-lm(y'poly(x,(p+3))) #ajuste do poli.nõmi.o de grau (p+3)

sigma2<-deviance(fit)/fit$df .residual #estimativa do si.gma2

z<-fatorial(p+l)
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m<-length(x)

dm< -rep(0 , n)

for (i in l:m) {

if (x[i[>=]i && xEj.]<=]s)

{ dm]i]<-z$a+(coefficients(fit)[3] +

(p+2) +coe:ffi.cients(fit)[4] +x]i] +

(p+2)+(p+3) 'pcoefficients(fit)[5] +((xE1.] '2)/2) )

}

else dmEi1<-0

}

somadm2<-sum(dm-2)

# h ê o va].or aproxinado do parâmetro de suavização ótimo

h<-(canse)+(((sigma24'(ls-li))/(somadm2)) '(1/(2'kp+3)) )



J\pêndice C

Rotina para o ajuste da função

quantílica

c.l Rotina para o ajuste local da função quantílica

Esta rotina está disponível no So@ware R e é utilizada para o ajuste da função

quantílica local. O usuário deve fornecer o vetou x (valores da variável X), o vetar y (valores

da variável y), o parâmetro de suavização (À), a ordem da função quantílica desejada (tau)

e o número de pontos (m) em que se deseja ajustar a função quantílica.

lprq<-function (x, y, h, tau ; 0.5, m

requere(quantreg)

xx <- seq(mi.n(x), max(x), length
fv <- xx

der <- xx

for (i in l:length(xx))
z <- x - xx]i]

wx <- dnorm(z/h)

50) {

m)

58



r <- rq(y ' z, weights : vx, tau
fvE[.] <- r$coefE]]

derEi] <- r$coef12]

tau, ci FALSE)

}

li.st(xx = xx, fv = fv, der = der) }

CI.2 Rotina para o ajuste local robusto da função quan

tílica

Esta rotina foi feita com o objetivo de criar uma estimativa da função (luantílica

robusta a valores discrepantes de X. Como no ajuste da função quantílica local, o usuário

também deve fornecer o vedor x (valores da variável X), o vetar y (valores da variável y),

o parâmetro de suavização (h), a ordem da função quantílica desejada (tau) e o número

de pontos (m) em que se deseja ajustar a função quantílica.

lprqr< .function(x, y, h, tau=0.5, m=50) {

requere(quantreg)

xx <- seq(nin(x) , max(x), ].ength:m)

fv <- xx

der <- xx

alpha <- density(x,n=m)

a<- alpha$y #a ê o vetar com a densidade
variável x

for (i in l :length(xx)) {

z <- x-xx]i]

wx <- dnorm(z/h)

estinada da
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peso <- vx4'a #peso é o vetar que incorpora a informação
da densidade da variável x

r <- rq(y ' z, wei.ghts ; peso, tau = tau, ci=FALSE)

fvEi] <- r$coef]]]

derLi] <- r$coefE2]

}

lisa(xx = xx, fv = fv, der = der)}
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