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longitudinais sob um enfoque Bayesiano

Monografia de Projeto Final de Graduação sob o t́ıtulo “Modelo
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Resumo

Na análise deste estudo, foi investigada a variável infecção por Staphylococcus aureus
em pacientes de 0 a 24 anos, provenientes de um estudo já realizado em dois hospitais
públicos referência em atendimento a pacientes infectados pelo HIV. Por ser caracterizada
como uma variável binária, ou seja, só assume valores 0 ou 1 (onde 1 representa os
pacientes infectados pela bactéria S. aureus e 0 caso contrário), havia a necessidade de
implementar um modelo loǵıstico que permitisse definir algum tipo de padrão sobre os
dados observados. Pouco se sabe a respeito desta epidemiologia. Alguns dos fatores
determinantes já foram levantados sobre tal colonização nasal, e são a exposição a grandes
aglomerações e a realização de procedimentos considerados invasivos nos últimos doze
meses.

A contagem de células CD4 foi definida como sendo a variável regressora, por ser um
dos exames mais significativos realizados em pessoas que encontram-se com o v́ırus HIV e
que devem ser feitos regularmente no sangue. Desse modo, esta variável poderia explicar
melhor esta razão de chance da variável resposta.

Além disso, os dados dos pacientes são longitudinais, descritos através de 3 consultas
realizadas ao longo do peŕıodo de observação do estudo. Para isto, foi elaborado modelo
loǵıstico que considerasse a associação longitudinal entre as observações, ou seja, que
levasse em consideração os dias entre as consultas realizadas.

Com a intenção de explorar a estrutura dos dados de forma mais apropriada, foram
implementados dois modelos loǵısticos diferentes. Onde foi testado se o modelo proposto
melhora a qualidade do ajuste quando comparado com um modelo sem considerar a
caracteŕıstica longitudinal dos dados.

Os resultados indicaram com base no critério de seleção de modelos adotado, o De-
viance Information Criterion- DIC, que o modelo com influência dos dados longitudinais
apresentou melhor ajuste aos dados.

Palavras-chaves: Staphylococcus aureus ; modelos loǵısticos; modelos dinâmicos; células
cd4; dados longitudinais.
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Aos amigos que fiz durante esta jornada, Thays, Gabriela, Ranah e Raphael. Que

sempre estiveram ao meu lado ajudando e apoiando os momentos de alegria, tristeza e

desespero. A minha companheira no projeto final Júlia, que compartilhou das reuniões,
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1 Introdução

1.1 Descrição Médica

O Staphylococcus aureus é considerado um patógeno humano oportunista e frequente-

mente está associado a infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar.

São encontrados no meio ambiente (água, solo, ar, alimentos, objetos), mas também

na pele e nas mucosas. Esta bactéria coloniza, em geral, primeiro o nariz antes de se

espalhar para as outras partes do corpo. Ele é a principal causa de infecção nosocomial

(infecção contráıda no hospital) e suas infecções mais comuns envolvem a pele e feridas

em śıtios diversos. É considerado a bactéria mais perigosa de todas entre as bactérias

estafilocócicas mais comuns.

Há vários modos de transmissão dos estafilococos. Extremamente resistentes, eles

podem ser transmitidos de um indiv́ıduo para outro, especialmente no caso de infecção de

pele, mas também a partir de objetos contaminados pela bactéria ou ao inalar pequenas

got́ıculas infectadas dispersas no ar ao espirrar ou tossir. O contágio também pode ocorrer

pela ingestão de alimentos contaminados pelas bactérias que proliferam e liberam toxinas.

Existe tembém um subtipo de Staphylococcus aureus chamado de MRSA, que quer

dizer Staphylococcus aureus resistente à meticilina. É uma bactéria que se constituiu

num desafio cĺınico e terapêutico em todo o mundo, principalmente quando em grupos

populacionais mais vulneráveis, como no caso de pacientes infectados pelo v́ırus do HIV,

onde são observadas taxas de prevalência de colonização e infecção crescentes.

A meticilina é um antibiótico da famı́lia das penicilinas. O MRSA é portanto, um

Staphylococus resistente ao tratamento convencional através das penicilinas. A primeira

descrição de MRSA é de 1959, logo após a invenção da meticilina. Com o uso cada vez

mais difundido, e muitas vezes desnecessário, de antibióticos, as infecções por MRSA têm

sido cada vez mais frequentes em todo mundo.

O Staphyloccus aureus MRSA não é mais agressivo do que o Staphylococcus não
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MRSA. O seu problema está nas opções reduzidas de antibiótico e não na virulência da

bactéria.

Os indiv́ıduos infectados por HIV, na sua grande maioria não possuem uma avaliação

precisa do seu histórico epidemiológico, nem conhecem os fatores posśıveis de risco as-

sociado aos seus quadros infecciosos. No caso de crianças eles são encaminhados com

frequência para os ambulatórios de Infectologia Pediátrica do Hospital Antônio Pedro, da

Universidade Federal Fluminense, e para o ambulatório do Serviço de Doenças Infecciosas

e Parasitárias do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Esses

pacientes, quando adultos e infectados pelo HIV, possuem taxas de prevalência mais el-

evadas de colonização nasal por MRSA, como mostram os relatos de (Crum-cianflone;

Burgi; Hale, 2007), (Shet et al., 2009), (Hidron et al., 2010) e (Popovich et al., 2013). Tal

colonização apresenta um padrão que persiste frequentemente e que pode ser associado

ao risco de infecções mais invasivas, causadas por MRSA (Padoveze et al., 2008).

Estudos mostram que existem fatores de risco para o aumento da prevalência de

infecções por MRSA, são alguns deles: a aids, a idade avançada, sexo realizado entre

homens, doença dermatológica, o uso de drogas intravenosas, hemodiálise, o uso de drogas

iĺıcitas, uso prévio de antimicrobianos, as internações em unidades de terapia intensiva,

entre outros. Hábitos inadequados de higiene, aglomeração de pessoas, compartilhamento

de itens pessoais, assim como o uso prévio de antimicrobianos e imunodeficiência são

condições que favorecem a transmissão de MRSA na comunidade.

Alguns fatores são determinantes para a colonização nasal e infecção por S. aureus

como, por exemplo, os mecanismos que estão envolvidos na determinação do estado de

portador nasal da doença que acredita-se ser multifatorial, o que envolve fatores bacte-

rianos, condições locais e caracteŕısticas imunológicas do hospedeiro (Sivaraman et al.,

2008) (Nguyen; Mascola; Brancoft, 2005). Pacientes abaixo de seis meses e acima de dois

anos de idade possuem maior chance, devido à idade, de possuir este estado de portador

nasal de MRSA. Algumas situações também podem ser fatores determinantes para o caso

de contaminação, como aglomerações, frequência em creches, o contato com cuidadores,

assim como o maior número de irmãos desta criança. Instrução materna, falta de higiene

pessoal e também ambiental são aspectos importantes. Apesar de existirem poucos es-

tudos que relacionem a contaminação de pacientes através de transmissão intrafamiliar e

colonização nasal de familiares de pacientes com infecção por CA-MRSA (Staphylococcus

aureus resistentes a meticilina adquiridos na comunidade), alguns autores aconselham a

identificação de posśıveis depósitos de S. aureus para descolonização do mesmo no ambi-
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ente doméstico.

Outros estudos apontam para a existência de uma relação causal direta entre o estado

de portador nasal de S. aureus e o posterior desenvolvimento da infecção estafilocócica

invasiva. Pode-se observar também que não era posśıvel distinguir a cepa invasiva colo-

nizadora. Esta colonização nasal por S. aureus é de extrema importância na epidemiologia

e na patogênese das infecções estafilocócicas.

A dinâmica da colonização nasal, conceitualmente pode ser considerada baseada

em dois aspectos fundamentais, são eles: (1) o temporal, que refere-se a como a colo-

nização pode ocorrer de forma persistente, transitória ou intermitente; (2) o da diversidade

genot́ıpica, que considera a possibilidade de oscilação das cepas colonizadoras. Tais fatos

fundamentam a necessidade de coletas seriadas, objetivando o aumento das chances de

detecção dos pacientes colonizados, assim como proporcionar a caracterização da diversi-

dade genot́ıpica. O artigo de Padoveze et. al (2008) apontou que existe uma necessidade

de serem realizadas pelo menos três coletas por paciente para não perder a chance de 20%

de detecção dos casos dos indiv́ıduos verdadeiramente colonizados.

Os portadores de S. aureus podem ser classificados em quatro conceitos. Sob o aspecto

temporal, são elas: (1) persistentes, quando duas ou mais culturas positivas são observadas

em momentos distintos e apenas uma ou nenhuma cultura negativa; (2) intermitentes,

quando têm duas ou mais culturas positivas, mas com mais de uma cultura negativa; (3)

transitórios, quando apenas uma de três ou mais culturas coletadas é positiva; e (4) não

portador, quando nenhuma de pelo menos três culturas coletadas é positiva (Muder et

al., 1991), (Nguyen; Mascola; Brancoft, 2005). Pacientes, quando portadores cont́ınuos

possuem uma maior probabilidade de desenvolver infecção que os pacientes transitórios e

os não portadores.

Em pacientes infectados pelo v́ırus do HIV, as infecções invasivas por MRSA possuem

altas taxas de morbidade e mortalidade, mostrando que o padrão de colonização é per-

sistente e mais frequente nestes indiv́ıduos do que em outros grupos de pacientes. Além

disso, acredita-se que decorram alterações imunológicas da mucosa, favorecendo a colo-

nização nasal por MRSA, o que auxilia a ocorrência de infecções. Quando comparados a

uma população geral, o risco aumenta em seis vezes para o desenvolvimento de infecções

de pele do tecido celular subcutâneo.

A amostra observada neste estudo estará formada por crianças e adolescentes infecta-

dos pelo v́ırus HIV. Pouco se sabe a respeito desta epidemiologia de infecções por MRSA.

Alguns dos fatores determinantes já levantados sobre tal colonização nasal são a exposição
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a grandes aglomerações, a realização de procedimentos considerados invasivos nos últimos

doze meses, o uso de antimicrobianos β-lactâmicos nos últimos seis meses, entre outros.

1.2 Critérios de Inclusão na Amostra

Para realização deste trabalho, temos uma base de dados contendo uma amostra com

117 pacientes, que é proveniente de um estudo realizado por (Vieira, 2016) em dois hospi-

tais públicos referência em atendimento a pacientes infectados pelo HIV, são eles: Hospital

Universitário Antônio Pedro (HUAP -UFF), em Niterói e Hospital Federal dos Servidores

do Estado (HFSE), no Rio de Janeiro. Neste estudo, só foram inclúıdos pacientes com

idade de zero a 24 anos, infectados pelo v́ırus HIV com base no protocolo de confirmação

do Ministério da Saúde (Brasil, 2009). Assim como fazer parte do quadro de pacientes

em um dos hospitais públicos participantes e também tendo a possibilidade de participar

do estudo por um peŕıodo de 12 meses, para que fossem realizadas pelo menos 3 coletas

de secreção nasal deste paciente.

1.3 Descrição dos Dados

O objetivo do presente trabalho é analisar algumas variáveis relacionadas ao estudo

citado anteriormente. Para isto, as variáveis que serão analisadas são: a presença da

infecção por S. aureus em cada consulta realizada, a carga viral e CD4, ambas medidas

também em cada consulta realizada.

Por definição, temos que as células CD4 são um tipo de linfócito (célula branca do

sangue) que são vistas como uma das mais importantes do sistema imunológico (Nam,

2010), tendo o papel de nos proteger contra infecções e doenças. A razão para que as

células CD4 sejam tão importantes na infecção por HIV é porque quando um paciente é

infectado com este v́ırus, ele infecta as células CD4, assim o v́ırus se torna parte das células

e quando multiplicada para combater algum tipo de infecção no organismo, produzem mais

cópias do HIV. Por isso é realizado testes para contagem do número de células CD4 em

um miĺımetro cúbico de sangue ou mm3. Quanto menor a contagem, maior pode ser o

dano causado pelo HIV. Uma vez que é um sinal de que o sistema imunológico está sendo

enfraquecido, significando que quanto menor, maior será a probabilidade desta pessoa

ficar doente.

As contagens de CD4 são utilizadas em conjunto com a carga viral para estimar
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por quanto tempo um paciente com HIV vai permanecer saudável. Desta forma, as

cargas virais geralmente são relatadas como cópias do HIV em uma gota de sangue, e seu

teste mede a quantidade de HIV presente em um mililitro de sangue (Santos, 2016). O

melhor resultado para este teste é que se tenha o menor número posśıvel, de preferência

indetectável. Mas isso não significa que não haja v́ırus em seu corpo; significa que não há

o suficiente para que o teste encontre e conte. Além do que, quanto maior a carga viral,

maior o risco de transmissão do HIV. Os resultados desta contagem de CD4 e carga viral

dão a informação necessária sobre o efeito da infecção pelo HIV. Esta associação também

é válida para o caso de infecção por S. aureus nos pacientes HIV positivos.

Figura 1: Proporção de Pacientes Infectados por consulta

Pode-se perceber com a Figura 1 que existe um leve decaimento nas proporções de

pacientes com HIV que estão infectados com o Staphylococcus aureus ao longo das consulta

realizadas, aparentando estar estável. Com ele, a variável resposta é apresentada como a

proporção da infecção pela bactéria (que é obtida através dos dados binários).

A fim de observar o comportamento da infecção por Staphylococcus aureus em alguns

poucos pacientes, foi feito um novo gráfico.

A Figura 2 mostra como quatro pacientes independentes, apresentam as infecções por
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Figura 2: Pacientes Infectados por consulta

S. aureus ao longo das cinco consultas realizadas. Assim, pode-se observar o quão distinto

é a dispersão das infecções nestes pacientes, onde alguns em um momento estão infectados

e em outros não. Apontando para uma contradição com a Figura 1, que indicava uma

infecção controlada. Com isso, pode-se dizer que a infecção aparenta ser estável na média,

porém olhando individualmente cada paciente não há como indicar que está estável.

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira, o Caṕıtulo 1 apresenta a in-

trodução. No Caṕıtulo 2 é exposto o objetivo. No Caṕıtulo 3 é apresentada a metodologia

proposta. No Caṕıtulo 4, são relatados os resultados encontrados e realizada uma análise

dos mesmos. Por fim, no Caṕıtulo 5, as considerações finais deste trabalho são descritas.
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2 Objetivos

• Propor uma opção de modelo loǵıstico que considere a associação longitudinal entre

as observações;

• Testar se o modelo proposto melhora a qualidade do ajuste quando comparado com

um modelo sem considerar a caracteŕıstica longitudinal dos dados.
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3 Metodologia

O problema analisado neste trabalho, conforme relatado na descrição médica, tem

a complexidade de possuir uma variável resposta que pode ser influenciada por diversos

fatores, cujo efeito necessita ser quantificado. Sendo assim, devido a esta necessidade é

natural pensar em modelos lineares para explicar tal relação.

3.1 Modelos Lineares

Nesta sessão, o problema de observar uma variável aleatória Y com valores afetados

por outras variáveis será discutido. Nestes casos, a variabilidade de Y é explicada por

outras variáveis. Como uma primeira aproximação, apenas uma relação linear seria usada

para descrever como essas variáveis influenciam Y (Migon; Gamerman; Louzada, 2014).

Seja X1,...,Xp o conjunto das variáveis explicativas, então:

E(Y ) = β0 + β1X1 + ...+ βpXp. (3.1)

No caso de p = 2 e X1 = 1, onde apenas uma variável explicativa é envolvida,

chamamos de Regressão Linear Simples.

É comum assumir V ar(Yi) = σ2 para todo i. Os erros, após observar a amostra

Y1, ..., Yn, podem ser especificados como:

ei = Yi − (β1X1i, ..., βpXpi), i = 1, ..., n,

β = (β1 + ...+ βp)
′, é estimado facilmente pelo método de mı́nimos quadrados.

Neste caso, o estimador é dado pelos valores de β minimizando
∑n

i=1 e
2
i . Não são

necessárias hipóteses sobre a distribuição de Y ou os erros. Se as hipóteses de normalidade

e independência da distribuição de Y são assumidas, então é fácil obter a função de
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verossimilhança:

l(β, σ2;Yi, ..., Yn) ∝ σ−n exp

{
− 1

2σ2

n∑
i=1

e2i

}
.

Sendo assim, o valor de β que maximiza a verossimilhança é equivalente ao valor

que minimiza
∑n

i=1 e
2
i , isto é, os estimadores de máxima verossimilhança e os de mı́nimos

quadrados são coincidentes.

Seja a notação matricial:

Y =



Yi

.

.

.

Yn


e X =



X ′i

.

.

.

X ′n


=



X11 ... Xpi

. .

. .

. .

X1n ... Xpn


.

Da qual segue que,

Y|β, σ2 ∼ N(Xβ, σ2Ip), onde Ip é a matriz identidade p × p.

A equação de verossimilhança pode ser reescrita como:

l(β, σ2;Yi, ..., Yn) ∝ σ−n exp

{
−S(β)

2σ2

}
, onde

S (β) =
n∑
i=1

(Yi −X′iβ)2

= (Y −Xβ)′(Y −Xβ)

O modelo apresentado anteriormente pode ser reescrito através das equações a seguir:

Yi ∼ N(µi, σ
2), i = 1, ..,n, independente

µi = λi, i = 1, ..., n

λi = X′iβ,

onde a segunda equação (aparentemente desnecessária) estabelece a relação entre a média

das observações e a estrutura explanatória no modelo, indicando o objetivo principal desta

forma, é claro que não há razão para ser restrita à distribuição normal e a classe de relação

linear.
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O modelo apresentado anteriormente constitui um exemplo da classe dos modelos

lineares generalizados, permitindo modelar observações descritas por muitos membros da

famı́lia exponencial e relacionar a média da distribuição da relação aleatória através de

qualquer função diferenciável. Portanto, Yi’s tem densidade dada por:

P (yi|θ) = a(yi) exp {u(yi)φ(θ) + b(θ)} , i = 1, ..., n, independente

g(µi) = λi, onde g é diferenciável

µi = E(Yi|θ)

λi = X ′iβ.

Esta classe é ampla o suficiente para incluir muitos dos modelos mais frequentemente

usados em estat́ıstica.

Como dito anteriormente, a infecção por Staphylococcus aureus, variável resposta

deste estudo, e conforme a necessidade de explicar como diversos fatores influenciam esta

ocorrência de infecção, nos remete ao uso dos modelos lineares para respostas binárias.

3.2 Modelos Lineares Generalizados

Modelos Lineares Generalizados (MLG) são uma extensão dos modelos lineres clássicos,

onde os componentes do vetor de observações Y são variáveis aleatórias independentes

com distribuição que pertence à famı́lia exponencial (??). A parte sistemática dos mod-

elos lineares é especificada como sendo uma função diferenciável da média de Y, escrita

como combinação linear das covariáveis X1, ..., Xp. Ou seja,

g(E(Yi)) = g(µi) =

p∑
j=1

Xijβj , i = 1, ..., n,

onde n é o número de componentes do vetor de observações Y , xi1 é igual a 1 qualquer

que seja a obseração i e xij, para j 6= 0 é o valor da j-ésima covariável da observação i.

No caso da função g(.) ser a identidade, então volta-se ao modelo da equação 3.1.

3.2.1 Dados Binários

Se a variável Y, denotado como o número de sucessos ocorridos em m posśıveis real-

izações, assumindo valores não-negativos, discretos, podendo variar entre 0 e um valor fixo

m, então dizemos que Y tem uma distribuição binomial, denotada por Y ∼ Bin(m,π),
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se Y tem função de massa de probabilidade dada por

fY (y|m,π) =

(
m

y

)
πy(1− π)m−y,

onde π é a probabilidade de ocorrer um sucesso e y o número de sucessos ocorridos na

m tentativas. A distribuição de Bernoulli é um caso particular da distribuição binomial

quando m = 1. Onde

Zi =

{
1, se ocorrer sucesso

0, caso contrário

Onde Zi = (Z1, ..., Zn).

Y =
n∑
j=1

Zj ∼ Binomial

Seja N o número de estratos definidos pelas covariáveis.

A soma de m variáveis aleatórias independentes com distribuição de Bernoulli com

parâmetro π também tem distribuição binomial (m,π).

Considerando y1, ..., yn como valores observados das variáveis aleatórias independentes

Y1, ..., Yn, tal que Yi tem distribuição binomial com parâmetros mi e πi, a função de

probabilidade de Y = (Yi, ..., YN)T é dada da forma

P (y|π) =
n∏
i=1

(
mi

yi

)
πyii (1− πi)mi−yi .

Passando o logaritmo, tem-se a função de log-verossimilhança dada por

l(π; y) =
n∑
i=1

{
log

(
mi

yi

)
+ yi log

(
πi

1− πi

)
+mi log (1− πi)

}
,

onde, y = (y1, ..., yN)T e π = (πi, ..., πN)T .

Pode-se omitir a primeira parcela da expressão acima por ser uma constante.

A parte sistemática do modelo que especifica a relação entre o vetor de probabilidades

π e a matriz de covariáveis X no MLG é da forma

g(πi) =

p∑
j=0

xijβj, i = 1, ..., n.

Assim, a log verossimilhança pode ser expressa como função dos parâmetros descon-
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hecidos β0, ..., βp. No caso de modelos loǵısticos lineares, tem-se que

g(πi) = logit(πi) = log [π/(1− πi)] =

p∑
j=0

xijβj, i = 1, ..., n.

Assim, obtém-se

l(β; y) =
n∑
i=1

p∑
j=0

yixijβj −
n∑
i=1

mi log

(
1 + exp

p∑
j=1

xijβj

)
.

Existem outras funções de ligação também utilizadas para modelos binomiais, tais

como as funções probit e log-log complementar, entretanto, será utilizada para este tra-

balho apenas a função loǵıstica, conforme descrição utilizada anteriormente. Por possuir

propriedades teóricas mais simples, assim como pela interpretação como logaritmo da

razão de chances para os parâmetros β′s, que será apresentada a seguir.

Seja π(z) a probabilidade de um evento ocorrer sob determinada caracteŕıstica z.

Define-se a chance deste evento ocorrer como sendo

C(z) =
π(z)

1− π(z)

Considerando o modelo loǵıstico, tem-se que

log(C(z)) = logit(π(z)) = log[πi/(1− πi)] =

p∑
j=0

xijβj

Pode-se, então, interpretar o parâmetro β0 como sendo a medida do logC quando

todos os valores das covariáveis são iguais a zero. Os demais parâmetros βj são uma

resposta ao que acontece no logC quando apenas uma variável do vetor X se altera e as

demais permanecem fixas.

Por simplificação, suponha que o modelo tenha apenas uma covariável X, ou seja,

logit(πi) = β0 + β1xi. Tomamos x1 um particular valor da covariável X, e x2 como sendo

esta mesma covariável acrescida de uma unidade. Então, tem-se que

logit(π(x2))− logit(π(x1)) = (β0 + (x1 + 1)β1)− (β0 + x1β1) = β1.

Assim, β1 representa a variação no logit(π) quando x é acrescido de uma unidade.
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Define-se razão de chance como sendo

RC =
C(x2)

C(x1)
=
exp{log (C(x2))}
exp{log (C(x1))}

= exp{(logitπ(x2))− (logitπ(x1))}

= exp(β1).

A interpretação é que um determinado evento, sob a covariável x2, onde exp (β1) nos

dá a razão de chances proveniente de um aumento unitário na variável regressora. Ou

seja, para o caso deste trabalho, o coeficiente negativo de β1 temos que, para o aumento

de um unidade na contagem de células CD4, o logaŕıtimo da chance de haver infecção

por S. aureus diminui. Já para o caso de aumento do β1, o aumento de um unidade na

contagem de células CD4, o logaŕıtimo da chance de haver infecção por S. aureus aumenta.

Se o modelo tivesse outras covariáveis, o racioćınio seria o mesmo para cada covariável,

mantendo-se constante as demais. É facil ver que se β1 = 0, a razão de chances é igual

a 1, mostrando que uma alteração em x não interfere na chance do evento ocorrer, o que

em outras palavras quer dizer que a variável resposta Y é independente da covariável X.

3.3 Variograma, Covariograma e Correlograma

Neste estudo, como visto, os dados a serem utilizados são longitudinais, fazendo com

que nenhum método visto anteriormente possam ser aplicados diretamente, pois existe de-

pendência entre as observações de um mesmo indiv́ıduo. Assim, métodos tradicionalmente

espaciais são sugeridos para tal abordagem.

Em dados espaciais, os métodos que são baseados nos efeitos de segunda ordem explo-

ram a estrutura de covariância espacial do fenômeno. Possuindo a vantagem de produzir

estimativas que quantificam os erros envolvidos em sua estimação.

Os variogramas são funções utilizadas para análise estrutural da dependência espacial

contidas em dados espacialmente cont́ınuos. Eles mensuram a variabilidade das diferenças

dos valores medidos em todos os pontos ao longo do espaço separados a uma distância

determinada. Os variogramas tendem a ter o valor igual a variância total à medida que

essa distância entre os pontos possa aumentar (Bailey; Gatrell, 1995).
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Dado um processo estocástico espacial {Y (~s) : ~s ∈ S}, tem-se que:

E(Y (~s)) = µ(~s),

V ar(Y (~s)) = σ2(~s),

onde,

Y é a variável aleatória observável;

~s é o vetor de posição ou localização;

S é uma região em R2.

A covariância, em dois pontos distintos, si e sj será dada da seguinte forma:

C(~si, ~sj) = E[Y (~si)− µ(~si))(Y (~sj)− µ(~sj))],

e sua correlação será,

ρ(~si, ~sj) =
C(~si, ~sj)

σ(~si)σ(~sj)
.

Perceber que C(~si, ~si) = σ2(~s)

Um processo é chamado estacinário se:

µ(~s) = µ,

σ2(~s) = σ2,

e

C(~si, ~sj) = C(~si − ~sj) = C(~h),

ou seja, a covariância do processo Y (~s) entre dois locais quaisquer depende apenas da

distância (em módulo e direção) existente entre eles. C(~h) é habitualmente conhecido

como função de covariograma ou covariograma do processo e a correspondente correlação

ρ(~si, ~sj) como correlograma.

O processo é denominado isotrópico se a dependência é uma função puramente da

distância ~si e ~sj e não da direção. Assim,

C(~si, ~sj) = C(h)

e

ρ(~si, ~sj) = ρ(h).
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Uma suposição mais fraca é a de estacionariedade intŕıseca na qual a média é con-

stante,

E[Y (s+ h)− Y (h)] = 0

e também, variância constante

V ar[Y (s+ h− Y (h)] = 2γ(h),

nas diferenças entre os valores em locais separados por uma certa distância h. A função

γ(~h) é conhecida como semi-variograma, ou simplesmente variograma.

Em um processo estacionário, o covariograma, correlograma e variograma encontram-

se diretamente relacionadas, de maneira que:

ρ(~h) =
C(~h)

σ2

e

γ(~h) = σ2 − C(~h).

Sendo assim, as três ferramentas vistas fornecem, em um processo estacionário, in-

formações similares de uma forma ligeiramente diferente. Isto é, o covariograma, o cor-

relograma e o variograma possuem a mesma forma, porém o correlograma possui como

máximo, o valor 1, enquanto o variograma aparece de forma invertida. Podendo ser mais

facilmente visualizadas as diferenças a partir da Figura 3.

Figura 3: Covariograma, variograma e correlograma

Para a estimação do variograma é utilizado o variograma emṕırico, que leva em con-
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sideração as distâncias h. Este, é dado por:

2γ̂(~h) =
1

n(~h)

∑
~si−~sj=~h

(yi − yj)2,

onde n(~h) é o número de pares com separação ~h.

O estimador para o covariograma é dado da seguinte forma,

Ĉ(~h) =
1

n(~h)

∑
~si−~sj=~h

(yi − ȳ)(yj − ȳ),

onde ȳ é a média de todos os dados observados.

De uma forma geral, é posśıvel notar que as relações teóricas entre os variogramas

e covariogramas para processos estacionários não são necessáriamente válidos para os

estimadores. Sendo assim, temos

γ̂(~h) 6= Ĉ(~0)− Ĉ(~h).

Observar que no caso de dados longitudinais, uma das coordenadas espaciais é igual

a zero. Assim, o covariograma pode ser usado para representar a covariância entre dados

longitudinais como uma função do ”tempo”h entre as observações. Assim, C(h) representa

a covariância entre duas observações distantes h unidades de tempo e C(0) = σ2.

Desta maneira, a função C(h) nos possibilitará ter uma matriz que possui as variâncias

das observações e as covariâncias entre as mesmas. O estudo de Bailey & Gatrell expõem

alguns meios funcionais para representação desta matriz (Bailey; Gatrell, 1995). Esta

estratégia também está implementada no livro de análise de dados longitudinais de Diggle

(Diggle, 2002).

Uma proposta encontrada em Fernandes (2006) será utilizada como forma de solu-

cionar o problema desta trabalho. Seja o modelo exponencial proposto para a função de

covariância

C(h) = σ2 exp−φh .

Onde,

σ2 > 0 será a variância;

φ > 0 será definido a priori pela metade do maior tempo entre as consultas;

h será o tempo entre as consultas.
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Para o parâmetro σ2 aplicaremos uma priori Gama, tal que σ2 ∼ GamaInversa(aσ2 , bσ2)

e para φ, o parâmetro que controla o decaimento da função de correlação, será utilizada

uma distribuição Gama, tal que φ ∼ Gama(aφ, bφ). Onde aφ e bφ são calculados da

seguinte forma:

E(φ) =
aφ
bφ

=
3

dmax
,

V ar(φ) =
aφ
b2φ

= 1.

Onde, dmax é a distância máxima entre as consultas utilizadas (Banerjee; Carlin;

Gelfand, 2014).
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4 Resultados

Como forma de tentar explicar as variações da variável resposta, infecção por S.

aureus nos gráficos a seguir serão exibidas as variáveis regressoras carga viral e CD4.

A fim de justificar os decaimentos na média de carga viral nas três primeiras consultas

e o leve aumento e decaimento da média de carga viral nas duas consultas seguintes,

respectivamente. O que a priori podem ser considerados como insignificantes, uma vez que

a infecção observada sozinha não agrega tanto valor ao estudo. Porém, quando observado

em conjunto com as regressoras, de acordo com o contexto do problema analisado, é capaz

de expor como as regressoras estão diretamente interligadas com a variável resposta.

Figura 4: Proporção da Infecção, Média de Carga Viral e Média de CD4 por Consulta
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Assim, com o acompanhamento destes pacientes nas consultas realizadas, percebe-se

que a média de carga viral nas consultas tem um pico, que é apresentado na consulta 4,

onde a carga viral elevada pode explicar o aumento na proporção de pacientes infectados

com o S. aureus na mesma consulta em questão, visto na Figura 4. Uma vez que, quanto

maior a carga viral detectado no paciente, mais provável é a chance de que sintomas

apareçam e causem problemas, chegando a levar a novo tratamento com antirretrovirais

para diminuição da carga viral elevada.

O mesmo acontece com a média de células CD4, porém neste caso, quanto maior o

número de CD4 contido no sangue, melhor para o paciente com HIV (Santos, 2016). E

na mesma consulta 4, observou-se o decaimento na média de CD4 contido em 1 mililitro

de sangue, evidenciando assim esta relação direta entre carga viral e CD4 nos pacientes.

Apesar de não ficar tão evidente tal relação nas outras consultas, ela é muito importante

para diminuição do risco.

A tabela a seguir apresenta de forma mais clara os resultados obtidos para as variáveis

de interesse deste estudo.

Tabela 1: Médias por consulta realizada

Consulta Infecção S. aureus Carga Viral CD4

1 0,5556 19657 857,4

2 0,5259 22224 874,4

3 0,4615 28409 966,3

4 0,5234 29415 881,0

5 0,4521 12665 897,1

Como visto anteriormente, acreditava-se que seriam utilizadas para este estudo as

variáveis regressoras CD4 e Carga Viral e a variável de interesse, seria a infecção por

Staphylococcus aureus, todas medidas em cada consulta realizada. Porém, foi visto que

em muitas das consultas nem todas as variáveis regressoras haviam sido mensuradas.

Desta forma, para contornar o problema, optamos por retirar a variável que continha

menos informações coletadas, a Carga Viral. Com isso, apenas os pacientes com todas as

informações coletadas nas 3 primeiras consultas serão considerados no estudo.

Vale ressaltar que, somente infecção por S. aures e contagem de células CD4 serão

utilizados, chegando a uma amostra de tamanho 49.

Além disso, devido a grande variabilidade da contagem de células CD4, foi necessário
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fazer uma transformação nestes dados, utilizando os valores padronizados desta contagem.

Tabela 2: Estat́ısticas Descritivas para Infecção S. aureus

Consulta Proporção

1 0,57

2 0,47

3 0,41

Tabela 3: Estat́ısticas Descritivas para Contagem de Células CD4

Variáveis Consulta 1 Consulta 2 Consulta 3

Mı́nimo 3,00 3,00 10,00

1o quartil 427,00 237,00 380,00

Mediana 799,00 790,00 819,00

Média 817,49 9 858,18 891,10

3o quartil 986,00 1090,00 1215,00

Máximo 3427,00 3292,00 2712,00

Desvio Padrão 663,03 759,21 655,24

A partir da Tabela 2 é posśıvel perceber uma diminuição da quantidade de pacientes

infectados pelo Staphylococcus aureus. Assim como, pela Tabela 3 é visto o aumento da

quantidade de células CD4 contidos em uma gota de sangue. Ou seja, é plauśıvel supor

que quanto maior a quantidade de células CD4 contidos no sangue, menor a chance de

infecção por S. aureus.

Com intuito de verificar se o resultado da infecção por S. aureus está correlacionada

conforme os dias entre as consultas, serão utilizados dois modelos. Um terá influência dos

dias entre as consultas, ou seja, utilizará modelo para dados longitudinais (Modelo 2). O

outro será um modelo que não fará uso da interferência do efeito longitudinal entre as

consultas, ou seja, não serão levados em conta os dias entre cada consulta dos pacientes

(Modelo 1).

Um modo natural de comparar modelos é usar critérios baseados em medidas de ajuste

dos dados aos diferentes modelos. Para este trabalho utilizaremos um critério bayesiano

de seleção de modelos, que é o Deviance Information Criterion (DIC), ele está definido no

Apêndice A. Este, assume que a média a posteriori é uma boa estimativa dos parâmetros
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do modelo. Ou seja, o modelo que apresenta o menor DIC é considerado como aquele

que melhor pode predizer um novo conjunto de dados com a mesma estrutura dos dados

observados. Como visto em (Gelfand; Ghosh, 1998).

4.1 Modelos Utilizados

O modelo não longitudinal (Modelo 1) é composto das seguintes equações:

Yij ∼ Ber(θij),

ln
θij

1− θij
= β0 + β1Xij + βij.

β0 ∼ N(0; 1000),

β1 ∼ N(0; 1000),

βij ∼ N(0; 1).

Onde,

Yij é a proporção de infecção por Staphylococcus aureus do paciente i na consulta j;

i varia de 1 a 49 pacientes;

j varia de 1 a 3 consultas;

Xij é a contagem de células CD4 do paciente i na consulta j;

θij é a probabilidade de infecção por Staphylococcus aureus do paciente i na consulta j;

βij é o efeito aleatório simples do modelo.

O modelo longitudinal (Modelo 2) foi constitúıdo através das seguintes equações:

Yij ∼ Ber(θij),

ln
θij

1− θij
= β0 + β1Xij + β[i,j],

βi,. ∼ N(~0,Ωi),

Ωi =
1

τ
e−φDi ,

φ ∼ Gama(0, 44; 0, 67),

τ ∼ Gama(2, 2; 10),
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β0 ∼ N(0; 1.000),

β1 ∼ N(0; 1.000).

Onde,

Yij é a proporção de infecção por Staphylococcus aureus do paciente i na consulta j;

i varia de 1 a 49 pacientes;

j varia de 1 a 3 consultas;

Xij é a contagem de células CD4 do paciente i na consulta j;

θij é a probabilidade de infecção por Staphylococcus aureus do paciente i na consulta j;

β[i,j] é o efeito longitudinal do modelo;

Ωi é a matriz de variância e covariância entre as observações de cada paciente i;

φ é o parâmetro que indica a amplitude, a distância máxima de associação entre os dados

definido pelos dias entre as consultas;

τ representa a precisão dos parâmetros como função das distâncias entre os dias entre as

consultas e é igual a inversa da variância dos dados σ2;

D é a matriz de distâncias calculada pelas diferenças entre os dias entre as consultas para

as observações.

Onde a covariância entre os βi estão determinadas pela distência entre as consultas

através do ω. O que significa dizer que quanto maior a distância entra as consultas, menor

a covariância entre elas.

Para os parâmetros φ e τ , as definições utilizadas foram retiradas da metodologia

aplicada em Fernandes (2006), onde a distribuição a priori é uma Gama com parâmetros

tais que tenhamos pouca informação.

A obtenção de amostras das posterioris dos parâmetros foi realizada através do soft-

ware OpenBugs, onde utilizou-se o algoŕıtimo do Amostrador de Gibbs. Cujo esquema é

iterativo de amostragem de uma cadeia de Markov, onde as probabilidades de transição

dos estados são as distribuições condicionais completas. Tendo como conceito básico,

construir uma cadeia de Markov cuja distribuição de equiĺıbrio é igual à distribuição de

interesse. Após números finitos de simulações desta cadeia, o objetivo é atingir a dis-

tribuição de equiĺıbrio e, a partir deste ponto, dar origem a uma amostra da distribuição

de interesse. Não foi utilizado espaçamento na obtenção destes resultados.

Com os dois modelos bem definidos, ambos foram implementados no OpenBugs, onde

foram simuladas 100.000 rodadas para o aquecimento, mais conhecido como burn-in. Para

que em seguida, fossem simuladas 10.000 amostras para obtenção das posterioris dos
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parâmetros de interesse. Os scripts para os modelos 1 e 2 encontram-se no Anexo A e

Anexo B, respectivamente.

4.2 Análise dos Modelos

Inicialmente serão observados os resultados das análises do modelo sem efeito longitu-

dinal (Modelo 1). Na Tabela 4 tem-se os resultados obtidos para os parâmetros do modelo,

onde pode-se observar pelo intervalo de credibilidade de β1, que o valor 0 está contido

entre o limite superior e inferior, logo não existe efeito significativo da variável regressora

o que significa que a contagem de células CD4 não têm influência sobre a ocorrência de in-

fecção por S. aureus. Então, como β1 é o efeito da covariável, e como visto na distribuição

a posteriori deste parâmetro, através dá Figura 6, ele não é significativo baseado no fato

de que a distribuição a posteriori desse parâmetro da muita densidade de probabilidade

ao valor zero.

Tabela 4: Estimativas dos Parâmetros do Modelo Não Longitudinal

Parâmetros Média Desvio Padrão Intervalo

β0 -0,08277 0,1994 [-0,4745;0,3045]

β1 0,2330 0,2082 [-0,1708;0,6399]

Conforme a Figura 5 é posśıvel perceber ind́ıcios de convergência dos parâmetros.

Assim como também é posśıvel notar através da Figura 6, que o formato das posteriori

são semelhantes aos das prioris.

Figura 5: Monitoração da Convergência dos Parâmetros do Modelo 1

A seguir, serão analisados os resultados do Modelo 2. Pela Tabela 5 é posśıvel vi-

sualizar os resultados obtidos para os parâmetros do modelo. Observando o intervalo

de β1 percebemos que o valor 0 está contido nele, então o parâmetro não possui valor

significativo para o modelo, mais uma vez CD4 não influencia a ocorrência de infecções
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Figura 6: Densidades a posteriori dos Parâmetros do Modelo 1

por Staphylococcus aureus. Então, da mesma forma como no modelo 1, o β1 é o efeito da

covariável contágem de células CD4. E tal como dito anteriormente, pela Figura 8, β1

não é significativo pois a distribuição a posteriori desse parâmetro causa maior densidade

de probabilidade ao valor zero.

Analisando as estimativas de τ e φ temos que ambos não possuem o valor zero contido

no intervalo de credibilidade, logo são significativos para o modelo. O que significa dizer

que a precisão dos parâmetros (τ - inversa da variância) como função das distâncias entre

os dias entre as consultas (efeito longitudinal) é significativa nesta análise e φ, parâmetro

que indica a amplitude, ou seja, a distância máxima de associação entre os dados definido

pelos dias entre as consultas também é significativo para o modelo.

Tabela 5: Estimativas dos Parâmetros do Modelo Longitudinal

Parâmetros Média Desvio Padrão Intervalo

β0 -0,1377 0,3572 [-0,8606;0,57]

β1 0,4006 0,3834 [-0,2895;1,236]

φ 0,6941 0,8441 [0,02237;3,198]

τ 0,1774 0,1235 [0,03387;0,4963]

Da mesma forma como na figura anterior, pela Figura 7 é viável perceber os ind́ıcios

de convergência dos parâmetros. Apesar dos parâmetros φ e τ (precisão) não aparentarem

trajetória similar aos parâmetros β0 e β1, supomos que ambos estão convergindo devido a

dificuldade de obten ção de convergência. A Figura 8 apresenta as densidades a posteriori.

Foram realizados uma sequência de testes alterando a média da priori de β1 de 0 para 1

e 2, com a finalidade de comparação entre os resultados, mantendo-se estes inalterados.
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Figura 7: Monitoração da Convergência dos Parâmetros do Modelo 2

Figura 8: Densidades a posteriori dos Parâmetros do Modelo 2

Verificando a medida de ajuste escolhida para análise dos modelos, conforme explici-

tado anteriormente, pela Tabela 6, é posśıvel observar as estimativas para a Deviance In-

formation Criterion (DIC), onde é de fácil percepção que o Modelo Longitudinal (Modelo

2) possui menor valor para esta função. Logo é o modelo mais adequado, pois apresentou

melhor ajuste aos dados.

Tabela 6: Estimativas do Parâmetro da Função Desvio

Modelo Média

Modelo 1 132,70

Modelo 2 81,28
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5 Conclusão

Avaliando os resultados encontrados neste estudo, foi posśıvel encontrar um modelo

de regressão loǵıstico que considerasse a associação longitudinal entre as observações,

ou seja, que levasse em consideração os dias entre as três consultas realizadas em cada

paciente portador do v́ırus HIV. A infecção por Staphylococcus aureus contou com a

variável regressora contagem de células CD4, que por ser uma das mais importantes do

sistema imunológicos, auxilia na proteção contra infecções e doenças. Esta, exerce sobre

a infecção por S. aureus uma influência de quanto maior a contagem, melhor para o

paciente, auxiliando no combate a esta infecção.

Foi posśıvel elaborar duas abordagens distintas de modelos. Onde em uma possúıamos

um modelo que não considerava o efeito longitudinal entre as consultas (Modelo 1), ou

seja, possúıa um efeito aleatório. Já o outro modelo abordado levava em consideração o

efeito longitudinal dos dados, (Modelo 2), isto é, tráz a convariância entre os βi, que estão

determinadas pela distância entre as consultas, o que significa dizer que quanto maior a

distância, menor a covariância entre elas.

A análise dos dois modelos contou com a interpretação das estimativas dos parâmetros

do modelo, que foram obtidas a partir de amostras das posterioris dos parâmetros, através

do software OpenBugs, onde utilizou-se o algoŕıtimo do Amostrador de Gibbs. Com isso,

foi posśıvel perceber que β1 não obteve significância, o que significa dizer que a contagem

de células CD4 não tem influência sobre a proporção de infecção por Staphylococcus au-

reus. Tragetória e densidades a posteriori também foram interpretadas, onde foi posśıvel

perceber ind́ıcios de convergência dos parâmetros.

Desta forma foi posśıvel testar os efeitos dos modelos e verificar qual apresenta melhor

ajuste aos dados pelo critério bayesiano de seleção de modelos, que foi o utilizado para

esta análise, mais conhecido como Deviance Information Criterion - (DIC).

Assim conclúımos que o modelo com influência dos dados longitudinais (Modelo 2)

apresentou menor DIC, logo é considerado como aquele que melhor pode predizer um
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novo conjunto de dados com a mesma estrutura dos dados observados.

Para trabalhos futuros é posśıvel pensar na utilização de modelos dinâmicos para

obtenção de melhores resultados desta análise.
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APÊNDICE A -- Deviance Information

Criterion (DIC)

Um modo natural de comparar modelos é usar critérios baseados em medidas de ajuste

dos dados aos diferentes modelos respeitando o prinćıpio da parcimônia, isto é, escolher

entre modelos que expliquem consideravelmente bem um certo conjunto de dados o que

tiver o menor número de parâmetros.

O Deviance Information Criterion (DIC) (Spiegelhalter et al., 2002) é um critéio

bayesiano de seleção de modelos onde serão computadas as seguintes estat́ısticas:

D̄ representa a média a posteriori da deviance. A deviance é definida como

D = −2ln(p(y|θ)),

onde p(y|θ) representa a função de verossimilhança.

D̂ é uma estimativa pontual da deviance obtida a partir da utilização da média a

posteriori de θ, denotada por θ̄, na expressão da deviance. Logo,

D̄ = −2ln(p(y|θ̄).

Dependendo da parametrização utilizada na especificação das prioris do modelo o

valor de D̄ pode ser alterado.

pD: Representa o número efetivo de parâmetros e é dada por pD = D̄−D̂. Para

modelos não-hierárquicos, o valor de pD pode ser aproximadamente igual ao verdadeiro

número de parâmetros.

A partir destas estat́ısticas, o DIC é definido como:

DIC = D̄ + pD

= D̂ + 2pD.
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O modelo que apresenta o menor DIC é considerado como aquele que melhor pode

predizer um novo conjunto de dados com a mesma estrutura dos dados observados.

O critério DIC assume que a média a posteriori é uma boa estimativa dos parâmetros

do modelo. Assim, nos casos em que estas distribuições são multimodais ou nos casos em

que há uma acentuada assimetria, o DIC não é recomendado.

O DIC é semelhante ao critério cléssico de comparação de modelos AIC (Akaike’s

Information Criterion), mas difere substancialmente do critério BIC e do fator de Bayes.
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ANEXO A -- Script do Modelo Não

Longitudinal Implementado no

OpenBUGS

model

{
beta0 ∼ dnorm(0, 0.001)

beta1 ∼ dnorm(0, 0.001)

for (i in 1:M){
for (j in 1:N){
Y[i,j] ∼ dbern(theta[i,j])

Z[i,j] ∼ dbern(theta[i,j])

logit(theta[i,j]) <- beta0 + beta1*X[i,j] +b[i,j]

b[i,j] ∼ dnorm(0,1) desvio[i,j] <- Y[i,j] * (log(Y[i,j]+0.5)-log(Z[i,j]+0.5)) + (1-Y[i,j]) *

(log(1.5-Y[i,j])-log(1.5-Z[i,j]))

}
}
funcaodesvio <- 2*sum(desvio[,])

}
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ANEXO B -- Script do Modelo Longitudinal

Implementado no OpenBUGS

model

{
beta0 ∼ dnorm(0, 0.001)

beta1 ∼ dnorm(0, 0.001)

phi ∼ dgamma(0.44,0.67)

precisao ∼ dgamma(2.2,10)

for(k in 1:M){
for(i in 1:N){
for(j in 1:N){
Omega[k,i,j] <- exp(-phi*distancia[k,i,j])/precisao

}
}
}
for (i in 1:M) {
for (j in 1:N){
Y[i,j] ∼ dbern(theta[i,j])

Z[i,j] ∼ dbern(theta[i,j])

logit(theta[i,j]) <- beta0 + beta1*X[i,j] + beta[i,j]

desvio[i,j] <- Y[i,j] * (log(Y[i,j]+0.5)-log(Z[i,j]+0.5)) + (1-Y[i,j]) * (log(1.5-Y[i,j])-log(1.5-

Z[i,j]))

}
beta[i,1:N] ∼ dmnorm(hiperbeta[],inversaOmega[i,,])

inversaOmega[i,1:N,1:N] ¡- inverse(Omega[i,1:N,1:N])

}
funcaodesvio <- 2*sum(desvio[,])

}


	Lista de Figuras
	Lista de Tabelas
	Introdução
	Descrição Médica
	Critérios de Inclusão na Amostra
	Descrição dos Dados

	Objetivos
	Metodologia
	Modelos Lineares
	Modelos Lineares Generalizados
	Dados Binários

	Variograma, Covariograma e Correlograma

	Resultados
	Modelos Utilizados
	Análise dos Modelos

	Conclusão
	Referências
	Apêndice A – Deviance Information Criterion (DIC)
	Anexo A – Script do Modelo Não Longitudinal Implementado no OpenBUGS
	Anexo B – Script do Modelo Longitudinal Implementado no OpenBUGS

