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variáveis biométricas em fetos

saudáveis.
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Resumo

A necessidade de implementar modelos que permitam definir padrões de valores con-
siderados normais para variáveis biométricas em fetos tem aumentado com o uso de novas
tecnologias como o Doppler. O uso de modelos de regressão linear clássicos tem ajudado
neste trabalho, porém existe a limitação de que as observações precisam ser independentes.
Esta restrição não permite explorar de forma adequada situações em que se encontram
dispońıveis dados longitudinais, isto é, observações feitas em vários instantes de tempo
para cada um dos fetos.

Neste trabalho foram ajustados modelos de regressão que consideram a ocorrência de
dados longitudinais sob enfoque bayesiano e estes foram comparados com o modelo que
considera independência entre os dados (modelo sob abordagem clássica).

Assumindo-se independência dos dados, diversas regressões do logaritmo do ı́ndice de
pulsatilidade com os dados biométricos dos fetos foram ajustadas e comparadas. Foram
626 dados utilizados provenientes de 388 gestantes e todos, inicialmente, foram conside-
rados independentes. Foi posśıvel concluir que o modelo que apresentava a circunferência
abdominal como variável independente era o melhor dentre os demais para explicar o
ı́ndice de pulsatilidade.

Com o intuito de explorar de forma mais adequada a estrutura dos dados, dois modelos
bayesianos com dados definidos de maneiras diferentes (gestantes com 2 dados ou mais e
gestantes com 3 dados ou mais) foram ajustados e comparados com o modelo clássico.

Os resultados indicaram que, mesmo o erro quadrático médio (MSE) não sendo fa-
vorável para o modelo de regressão sob enfoque bayesiano, o mesmo é a melhor sugestão
para a construção de um normograma ou curva de referência.

Palavras-chaves: Doppler, Índice de pulsatilidade, Dados longitudinais.
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eterno e mais sincero agradecimento. Vocês não só me deram a vida, você são a minha
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Agradeço aos meus irmãos, Deborah e Thiago, por serem grandes exemplos e por
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somos gêmeas. Thiago, obrigada por sempre estar disposto a me ajudar e por todo o
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vocês. Além de serem uma equipe maravilhosa, sempre dispostos a ajudar uns aos outros

e sempre focados a dar e receber o melhor, vocês se tornaram grandes amigos que eu
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6 Densidades a Posteriori dos Parâmetros de cada Modelo. . . . . . . . . p. 38

7 Normograma ou Curva de Referência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 40



Lista de Tabelas
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1 Introdução

Todos os tipos de informações gestacionais são alvo de diversos estudos atualmente.

Resultados obtidos pelo estado nutricional e f́ısico (ganho ou perda de peso) materno ge-

ram conclusões gestacionais de extrema importância. O estado nutricional é atingido pela

ingestão de nutrientes por parte da mãe e, caso a ingestão seja insuficiente, uma disputa

entre mãe e feto se inicia podendo causar uma limitação da quantidade de nutrientes

imprescind́ıveis para o desenvolvimento do feto (MELO et al., 2007).

Outro fator responsável pelo desenvolvimento fetal, dito como um dos principais, é a

função placentária. A evolução da gestação faz com que ocorra a diminuição da resistência

vascular através de mudanças na vascularização uterina provenientes do processo de pla-

centação. Se esse processo não for realizado de maneira completa, o crescimento fetal

pode ser influenciado de maneira decisiva, pois o mesmo gera vasos de alta resistência

(MELO et al., 2008).

Uma forma de controlar se o feto está saudável é através da monitoração do cordão

umbilical, especificamente, da artéria umbilical. A artéria umbilical é responsável por

levar o sangue do feto em direção à placenta, local onde ocorre sua oxigenação, e fazer

com que o mesmo retorne através da veia umbilical (MüLLER, 2009).

Em gestações tidas como normais, o crescimento fetal e a dilatação da circulação

pelo cordão umbilical geram um aumento na velocidade diastólica final. Essas alterações

podem ser quantificadas, pelo Doppler, através dos ı́ndices (S/D - relação śıstole/diástole;

IR - ı́ndice de resistência; e IP - ı́ndice de pulsatilidade) ou através de análise qualitativa

dos espectros de onda (CARELLI, 2017).

O doppler obstétrico é um dos recursos dispońıveis para a avaliação da vitalidade do

feto, seu crescimento e sua relação para com a mãe. Isso é posśıvel através da avaliação

das artérias umbilicais e uterinas, da hemodinâmica feto-placentária e útero. A aplicação

deste procedimento foi adentrada na obstetŕıcia por Fitzgerald e Drumm (FITZGERALD;

DRUMM, 1977), através da análise do fluxo da artéria umbilical. Posteriormente, a análise



1 Introdução 13

foi aplicada à circulação fetal propriamente dita e, nos últimos tempos, no território venoso

fetal (CARVALHO et al., 2005).

A dopplervelocimetria foi responsável por revolucionar a prática obstétrica. Baseia

a análise do fluxo sangúıneo de um vaso através de sons de alta freqüência, ou seja, no

momento em que a onda (ultrassom) é remetida para o objeto desejado em movimento, a

mesma é refletida com uma frequência diferente. Essa diferença de frequência é nomeada

de efeito Doppler (ANTELO; WASSLER, 2011). Descrito teoricamente em 1842, o efeito

Doppler é visto como um sinal observado em ondas enviadas ou refletidas por agentes em

movimento em relação ao observador (MAIA; FARIAS, 2007).

Johann Christian Doppler, responsável pela descrição e pelo nome dado ao efeito, foi

quem observou que a frequência ondulatória produzida por uma fonte é alterada quando

a mesma se encontra em movimento. Seu estudo propunha que o movimento ligado à

proximidade das estrelas duplas (par de estrelas que, quando vistas da Terra, aparentam

estar próximas) e a Terra, estaria relacionado com a cor observada nas mesmas. Ou seja,

as cores se alteravam de acordo com a aproximação ou afastamento de maneira alternada.

Mesmo parecendo estar correto, quando analisado do ponto de vista astronômico, sua

afirmação era baseada em conjecturas não confiáveis uma vez que desconhecia a presença

da radiação luminosa. Porém, a suposição por trás da teoria das cores das estrelas estava

correta, ou seja, a frequência que era observada poderia aumentar ou diminuir de acordo

com a distância entre a fonte e o receptor (FERNANDES et al., 2016).

Tal observação só foi comprovada experimentalmente em 1845, por Christophorus

Henricus Diedericus Buys Ballot, quando aplicada em ondas sonoras. O holandês realizou

um experimento envolvendo trompetistas acomodados em um vagão de uma locomotiva

em movimento. Notou que a intensidade das notas musicais emitidas era diferente de

acordo com a distância (JONKMAN, 1980). Quando aplicado à obstetŕıcia, o efeito

Doppler faz com que o transdutor seja a fonte e o receptor ao mesmo tempo. Ou seja,

quando a ultrassonografia Doppler é realizada, ondas ultrassônicas são enviadas até a

estrutura que se deseja analisar e os ecos gerados pela mesma são recebidos, para, logo

em seguida, serem interpretados através da computação gráfica (CASTELLó et al., 2015).

A ultrassonografia Doppler é um procedimento não invasivo usado para avaliar a

circulação sangúınea tanto do feto quanto da mãe. Os resultados deste exame são obtidos

através da diferença entre as frequências geradas pelas ondas e pelos ecos, sendo posśıvel

obter a velocidade da corrente sangúınea (CARVALHO et al., 2008).
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Nesse estudo, a ultrassonografia Doppler foi realizada em diversas grávidas de um

único feto, e foram recolhidos diferentes dados de cada uma delas ao longo do peŕıodo

gestacional. Tem-se então, como objetivo, modelar todos esses dados utilizando modelos

de regressão com dados longitudinais. Sendo que o objetivo final é o cálculo de intervalos

de confiança para valores previstos da variável resposta em valores predefinidos da variável

regressora, o que constitui o normograma ou curva de referência.

Este trabalho encontra-se estruturado da seguinte maneira: no Caṕıtulo 2, a seguir, o

objetivo é explicado. No Caṕıtulo 3 é apresentada a metodologia proposta e é feita uma

descrição do banco de dados que foi utilizado. No Caṕıtulo 4, são divulgados os resultados

encontrados e é feita uma análise sobre os mesmos. Por último, no Caṕıtulo 5, têm-se as

considerações finais do trabalho.
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2 Objetivos

O objetivo deste trabalho é utilizar um modelo de regressão espećıfico para as gestações

de um único feto, considerando dados longitudinais, ou seja, dados que podem ser prove-

nientes de uma mesma grávida recolhidos ao longo do tempo. É importante ressaltar que

dados longitudinais possuem dependência entre as observações associadas a uma mesma

unidade experimental e, em geral, independência entre as unidades experimentais.

A variável resposta (dependente) é o logaritmo do Índice de Pulsatilidade da Artéria

Umbilical (lnIP) e as regressoras que serão utilizadas são: Diâmetro Biparietal (DBP),

Circunferência Cefálica (CC); Circunferência Abdominal (CA), Comprimento do Fêmur

(CF) e Idade Gestacional (IG).

Os resultados obtidos com o uso do modelo que leva em consideração a dependência

das observações ao longo do tempo, serão comparados com modelo de regressão linear

simples, que tem como pressuposto a independência entre os dados observados com a

intenção de explorar de forma eficiente a estrutura dos dados.
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3 Materiais e Métodos

3.1 Dados Utilizados

Os dados utilizados neste estudo foram colhidos restropectivamente de exames feitos

por dois examinadores (FM e RS) em pacientes de baixo risco e desfecho gestacional sem

intercorrências. Foi uma amostra por conveniência. O banco era composto inicialmente

por 7 variáveis, sendo uma delas a variável resposta desse estudo, e 626 dados de 388

pacientes (que não são distribúıdos de forma balanceada; o número de observações entre

as pacientes varia entre 1 e 5). É importante ressaltar que algumas pacientes tinham

dados faltantes em qualquer uma das suas variáveis, porém, dado que a nossa variável

dependente foi respondida em todos os casos, decidiu-se não retirar tais gestantes.

Todas as 7 variáveis presentes no banco de dados são quantitativas. São elas:

• Diâmetro Biparietal (DBP);

• Circunferência Cefálica (CC);

• Circunferência Abdominal (CA);

• Comprimento do Fêmur (CF);

• Logaritmo do Índice de Pulsatilidade da Artéria Umbilical (lnIP);

• Idade Gestacional (IG).

A variável que se espera uma resposta desta análise de regressão é o lnIP. O objetivo

é estimar o melhor modelo linear para explicar tal variável em função das demais.

Para entender melhor as variáveis é preciso entender seus significados. O DBP é

a distância transversal entre os parietais do crânio do feto (medido em miĺımetros); a

CC é calculada a partir do DPB e do diâmetro anterior/posterior (DAP), pela fórmula

(DAP +DPB)/2× 3, 14 (medida em miĺımetros); a CA é calculada a partir das medidas
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anterior/posterior e transversal do abdômen do feto (medida em miĺımetros); o CF é a

medida do fêmur do feto (medido em miĺımetros); o lnIPumb é o logaritmo do ı́ndice

de pulsatilidade, ou seja, o ı́ndice que indica a pulsação de sangue na artéria umbilical

(medido em cm/seg); e a IG é o tempo decorrido desde a data da última menstruação da

mulher grávida (medida em semanas).

Vale ressaltar que a digitação desses dados foi realizada no Software de Criação de

Planilha chamado Microsoft Excel (Microsoft, 2007) e as análises no Software R (R Core

Team, 2016).

3.2 Regressão Linear

A análise de regressão linear é uma metodologia estat́ıstica que tem como objetivo

estudar (modelar) uma relação existente entre duas ou mais variáveis, sendo uma delas

dependente das demais. Assim, para a realização de uma regressão linear é necessário

distinguir qual variável se tentará prever (variável dependente), e quais serão usadas para

prever tais valores (variável independente).

A manipulação através de matrizes permite que grandes sistemas de equações e con-

junto de dados sejam representados de forma compacta e operacional. São bastante uti-

lizadas na estat́ıstica e são essenciais quando o assunto é regressão linear, principalmente

múltipla.

É posśıvel encontrar diversos autores e obras falando sobre o assunto e nesse estudo

foi utilizado o livro Applied Regression Analysis: A Research Tool (RAWLINGS et al.,

1988).

3.2.1 Caso de Independência entre as Observações

O modelo de regressão linear simples envolve apenas uma variável independente e

afirma que a verdadeira média da variável dependente sofre alterações a uma taxa cons-

tante caso o valor das variáveis independentes aumente ou diminua. Assim, a relação

funcional entre a média verdadeira de Yi, denotada por E(Yi), e Xi é a equação de uma

linha reta:

E(Yi) = β0 + β1Xi, (3.1)

em que β0 é o intercepto, ou seja, o valor de E(Yi) quando Xi = 0; β1 é a taxa de

variação em E(Yi) por unidade de mudança em Xi; e o ı́ndice i indica a unidade de
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observação, i = 1, 2, ..., n. As observações sobre a variável dependente Yi são definidas

como observações aleatórias de média E(Yi). O desvio de uma observação Yi da sua média

significa que E(Yi) é observado levando em consideração a adição de um erro aleatório εi,

isto resulta no modelo estat́ıstico conhecido:

Yi = β0 + β1Xi + εi, (3.2)

Em que:

• Xi são as n observações sobre a variável independente (são considerados como valores

constantes conhecidos, pois assume-se que são observados sem erros ou com erros

despreźıveis);

• εi
i.i.d.∼ N(0, σ2), ou seja, são normalmente distribúıdos de forma independente e as

quantidades entre parênteses denotando a média e a variância, respectivamente, da

distribuição normal.

Assim, generalizando para o caso de p variáveis regressoras, tem-se:

Y˜ =


Y1

...

Yn


n×1

,X =



1 X11 · · · X1p

1 X21 · · · X2p

1 X11 · · · X1p

...
...

...
...

1 Xn1 · · · Xnp


n×p′

, β˜ =


β0

β1

...

βn


p′×1

e ε˜ =


ε1

...

εn


n×1

,

e pode-se usar a seguinte notação matricial para representar o modelo:

Y˜ = Xβ˜ + ε˜, (3.3)

Em que:

• Y˜ é o vetor das observações (n× 1);

• X é a matriz das variáveis independentes, que possui a primeira coluna composta

por 1’s (n× p′);

• β˜ é o vetor de parâmetros a serem estimados (p′ × 1);

• ε˜ é o vetor de erros (n× 1);
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• p′ é a denotação para p+ 1 e é menor que n.

Para estimar os parâmetros desconhecidos de regressão linear simples, utiliza-se o

método de estimação por mı́nimos quadrados que consiste em minimizar o quadrado

das diferenças entre os valores observados de uma amostra e seus respectivos valores

esperados. Sejam β̂0 e β̂1 as estimativas numéricas (valores observados) dos parâmetros

β0 e β1 (valores esperados). A soma dos quadrados dos erros (SQE) é representada na

equação a seguir:

SQE =
n∑
i=1

εi
2 =

n∑
i=1

(Yi − β0 − β1Xi)
2 (3.4)

Os estimadores para β0 e β1 são aqueles que minimizam SQE. Para isso é necessário

derivar SQE em relação à β0 e β1 e igualar os resultados a zero. Isto gera um sistema de

duas equações, como é definido abaixo:

n(β̂0) + (
n∑
i=1

Xi)β̂1 =
n∑
i=1

Yi (3.5)

(
n∑
i=1

Xi)β̂1 + (
n∑
i=1

Xi
2)β̂1 =

n∑
i=1

XiYi (3.6)

Resolvendo o sistema para β̂0 e β̂1 simultaneamente, têm-se:

β̂1 =

∑n
i=1(Xi − X̄)(Yi − Ȳ )∑n

i=1(Xi − X̄)
2 (3.7)

β̂0 = Ȳ − β̂1X̄ (3.8)

Reescrevendo-as (Equações 3.7 e 3.8) em forma matricial, tem-se:(
n

∑n
i=1 Xi∑n

i=1Xi

∑n
i=1Xi

2

)(
β̂0

β̂1

)
=

( ∑n
i=1 Yi∑n

i=1XiYi

)

O que é equivalente a escrever:

X ′Xβ̂ = X ′Y (3.9)

A equação que define os estimadores de mı́nimos quadrados de β0 e β1 é apresentada

a seguir. Vale ressaltar que só é posśıvel realizar o desenvolvimento da mesma se a matriz

inversa de X ′X existir, ou seja, se X ′X for uma matriz não singular.
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Com isto,

β̂ = (X ′X)
−1

(X ′Y ), (3.10)

em que:

(X ′X)
−1

=

 ∑n
i=1Xi

2

n
∑n

i=1(Xi−X̄)
2

−X̄
n
∑n

i=1(Xi−X̄)
2

−X̄
n
∑n

i=1(Xi−X̄)
2

1∑n
i=1(Xi−X̄)

2

 .

Este resultado pode ser generalizado para o caso de p regressores.

3.2.1.1 Propriedades dos Estimadores dos Coeficientes de Regressão

Dada a Equação (3.3) e tendo sido assumido que εi ∼ NID(0, σ2), tem-se que:

E(ε) = 0 (3.11)

V ar(ε) = Iσ2 (3.12)

E através das Equações (3.11) e (3.12) é posśıvel notar que:

E(Y ) = E(Xβ + ε) = Xβ + E(ε) = Xβ (3.13)

V ar(Y ) = V ar(Xβ + ε) = V ar(ε) = Iσ2∗ (3.14)

A expressão de β̂, definida na Equação (3.10), mostra que os estimadores dos coefici-

entes de regressão são funções lineares de Y , com os coeficientes de função linear sendo

definidos por A = [(X ′X)−1X ′]. Uma vez que os X ′s são constantes, a matriz A, também

é constante. Se o modelo Y = Xβ + ε (Equação 3.3) é correto, a esperança de Y é Xβ

(Equação 3.13) e a esperança e a variância de β̂ são, respectivamente:

E(β̂) = [(X ′X)
−1
X ′]E(Y )

= [(X ′X)
−1
X ′]Xβ

= [(X ′X)
−1
X ′X]β

= β

(3.15)

∗V ar(Y ) = V ar(ε), pois uma vez que faz-se adição de uma constante como Xβ a uma variável
aleatória, a variância não sofre alteração.
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V ar(β̂) = [(X ′X)
−1
X ′]V ar(Y )[(X ′X)

−1
X ′]′

= [(X ′X)
−1
X ′]Iσ2[(X ′X)

−1
X ′]′

= (X ′X)
−1
X ′(X ′X)

−1
X ′σ2

= (X ′X)
−1
σ2

(3.16)

Assim, as variâncias e covariâncias dos coeficientes de regressão estimados são dadas

por (X ′X)−1σ2. Os elementos da diagonal são as variâncias na ordem em que os coefici-

entes de regressão são listados em β e os elementos fora da diagonal são suas covariâncias.

Logo, pode-se notar que:

β̂ ∼ N(β, (X ′X)
−1
σ2) (3.17)

Lembrando que Ŷ = [X(X ′X)−1X ′]Y = PY e usando PX = X, tem-se que a

esperança de Ŷ é dada por:

E(Ŷ ) = E(X(X ′X)
−1
X ′Y )

= X(X ′X)
−1
X ′E(Y )

= X (X ′X)
−1
X ′X︸ ︷︷ ︸

I

β

= Xβ

(3.18)

Dado, novamente, que o modelo é correto, tem-se que Ŷ é um estimador não tenden-

cioso da média de Y para os valores particulares de X.

Levando em consideração a relação Ŷ = Xβ̂ e definindo-se que P = X[(X ′X)−1X ′],

a variância de Ŷ é dada por:

V ar(Ŷ ) = PV ar(Y )P ′

= PP ′σ2

= Pσ2

(3.19)

Novamente tem-se que os elementos da diagonal são as variâncias e os elementos fora

da diagonal são suas covariâncias.

Logo, pode-se notar que:

Ŷ ∼ N(Xβ, Pσ2) (3.20)
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O valor médio previsto para Y dado um valor espećıfico de X (X0), é definido como

Ŷ0 = X0β. Com o resultado visto na Equação (3.20), é posśıvel provar que:

Ŷ0 ∼ N(X0β̂, X
′
0(X ′X)

−1
X0σ

2) (3.21)

Tendo em vista todos o resultados aqui apresentados é importante ressaltar que os

mesmos podem ser aplicados a modelos de regressão múltipla, utilizando-se da abordagem

matricial. Como já dito no ińıcio desta seção, essa abordagem é essencial nesses casos e,

por facilitar toda a manipulação dos dados, será utilizada neste estudo.

3.2.2 Caso de Dependência entre as Observações

3.2.2.1 Enfoque Bayesiano

A abordagem Bayesiana aplicada a problemas de inferência foi lançada em 1763, por

Richard Price, quando publicou a obra “An Essay Towards Solving a Problem in the

Doctrine of Chances” do falecido Rev. Thomas Bayes.

Desde então, a lista de bayesianos foi crescendo e a teoria bayesiana foi sendo impul-

sionada uma vez que, juntamente com o avanço tecnológico, novos métodos estat́ısticos

computacionais foram surgindo. Por ser capaz de tratar modelos mais complexos de uma

forma um pouco mais simples, seu ńıvel de aceitabilidade foi crescendo e continua até os

dias atuais.

As informações citadas neste estudo sobre a Inferência Bayesiana podem ser encon-

tradas no livro Estat́ıstica Bayesiana (PAULINO et al., 2003).

Teorema de Bayes

O Teorema de Bayes é, basicamente, uma fórmula matemática usada para calcular

probabilidades condicionais. É extremamente importante na inferência bayesiana.

Nos problemas de probabilidades, costuma-se definir um espaço de probabilidade

(Ω, A∗, P ), em que:

• Ω é um espaço não vazio (espaço amostral), com elementos ω, ω ∈ Ω, chamados de

eventos elementares e subconjuntos A,A ⊆ Ω, designados eventos;

• A∗ é a famı́lia (álgebra ou σ-álgebra) dos eventos dotados de probabilidade;

• P é a medida de probabilidade definida para os eventos A ⊆ Ω, A ∈ A∗, em que
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P (A) é a probabilidade do evento A.

Será considerada uma partição de Ω, definida por:

A1, A2, . . . , Am,

em que: P (Ai) > 0;Ai ∩ Aj = ∅; i 6= j;∪iAi = Ω

Dado um evento B qualquer (P (B) > 0), tem-se que B é definido como:

B = ∪i(Ai ∩B)

e, consequentemente,

P (B) =
∑
i

P (Ai ∩B) =
∑
i

P (B|Ai)P (Ai),

em que P (B|Ai) é a probabilidade condicional de B dado Ai.

Então, tem-se que o Teorema de Bayes é:

P (Ai|B) =
P (B|Ai)P (Ai)

P (B)
=

P (B|Ai)P (Ai)∑
i P (B|Ai)P (Ai)

∝ P (B|Ai)P (Ai)

em que: P (Ai ∩B) = P (B|Ai)P (Ai) = P (Ai|B)P (B)

Distribuição a Priori

Seja θ um certo evento de interesse e seja p a probabilidade que o estat́ıstico assumiu

para que esse mesmo evento aconteça, ou seja, P (θ) = p. Considere, também, que θ

assume valores de um determinado espaço amostral Θ. Porém, o estat́ıstico deseja usar a

opinião de um especialista para rever a sua probabilidade a priori de que θ ocorra, ou seja,

utiliza o fato de que o especialista atribui à realização de θ uma credibilidade H. Com

isso tem-se que essa probabilidade é denotada por P (θ|H) e é chamada de distribuição

a priori. Desta forma, o p ficaria determinado de forma a quantificar o conhecimento do

especialista.

Distribuição a Posteriori

A distribuição a posteriori é uma distribuição de probabilidade sobre o espaço dos

parâmetros, ou seja, é a probabilidade de uma hipótese dada a evidência observada.
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É definida a partir do Teorema de Bayes (Subseção 3.2.2.1):

P (θ|y,H) =
P (θ|H)P (y|θ,H)

P (y|H)
, (3.22)

em que:

P (y|H) =

∫
θ

P (y, θ|H)dθ. (3.23)

A partir da Equação (3.23), pode-se reescrever a Equação (3.22) da seguinte forma,

uma vez que P (y|H) é uma constante normalizadora (não depende de θ):

P (θ|y) ∝ P (θ)P (y|θ) (3.24)

Nota-se que a dependência em H é omitida e isso deve-se ao fato de que H é um fator

comum a todos os termos (porém, nunca deve ser esquecido).

Distribuições Preditivas

Nota-se que, ao omitir o termo P (y|H) , a igualdade na Equação (3.22) foi substitúıda

por uma proporcionalidade (Equação 3.24). Esta forma simplificada do teorema de Bayes

é útil em problemas que envolvem estimação de parâmetros, já que o denominador é

apenas uma constante normalizadora, como dito anteriormente.

A constante normalizadora da posteriori pode ser recuperada, pois uma distribuição

de probabilidade deve integrar 1 em todo o seu domı́nio. O cálculo desta constante pode

trazer grandes desafios computacionais.

Assim, reescrevendo a Equação (3.24) de forma que:

P (θ|y) = kP (θ)P (y|θ) (3.25)

tem-se que ∫
θ

P (θ|y)dθ =

∫
θ

kP (θ)P (y|θ)dθ = 1 (3.26)

ou seja,

k−1 = P (y|H) =

∫
θ

P (y|θ)P (θ)dθ = Eθ[P (y|θ)] (3.27)

Novamente, a dependência em H pode ser omitida e foi denotado apenas como P (y).

Esta é a distribuição esperada de Y (sob a priori) e o seu comportamento preditivo para

um dado H. Assim,
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• Antes de observar Y pode-se checar a adequação da priori fazendo predições via

P (y);

• Se Y observado recebe pouca probabilidade preditiva, então o modelo deve ser

questionado.

Valores Previstos

Em muitas aplicações o maior interesse é na previsão do processo em pontos não

observados do tempo ou espaço. Supõe-se então que, após observar Y = y, o interesse é a

previsão de uma quantidade Y ∗, também relacionada com θ, e descrita probabilisticamente

por P (y∗|y, θ). A distribuição preditiva de Y ∗ dado y é obtida por integração como:

P (y∗|y) =

∫
θ

P (y∗, θ|y)dθ =

∫
θ

P (y∗|θ, y)P (θ|x)dθ (3.28)

Como é posśıvel encontrar em diversos problemas estat́ısticos a presença da hipótese

de independência condicional entre X e Y dado θ, a distribuição preditiva deve ser escrita

da seguinte forma:

P (y∗|y) =

∫
θ

P (y∗|θ)P (θ|y)dθ = Eθ|y[P (y∗|θ)] (3.29)

3.2.3 Critérios para Seleção do Modelo

Existem muitos meios de avaliar a qualidade do ajuste do modelo de regressão. O

Critério de Informação Akaike (AIC) é um deles. Ele é definido por:

AIC(p′) = n ln(SQResp) + 2p′ − n ln(n), (3.30)

em que:

• p′ é o número de parâmetros;

• n é o número de observações;

• SQResp =
∑n

i=1(Yi − Ŷi)2 .

Sabendo-se que SQResp diminui à medida em que o número de variáveis indepen-

dentes aumenta, fica claro que o primeiro termo da Equação (3.30) diminui com p′. No

entanto, o mesmo não acontece com o segundo termo, já que o mesmo aumenta com o p′.
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O ideal é que os modelos possuam medidas de AIC pequenas, pois espera-se que o

modelo possua a soma do reśıduos SS(Res) com baixo valor e poucas variáveis preditivas.

Esse critério é amplamente usado, embora se saiba que o mesmo tende a selecionar modelos

com maiores número de variáveis independentes do que o modelo verdadeiro. Devido a

esta tendência, um certo número de critérios alternativos foram desenvolvidos.

Outro critério, um desses que foi desenvolvido devido à tendência citada do AIC, foi

o Critério da Informação Bayesiana (BIC), que é definido como:

BIC(p′) = n ln(SQResp) + [ln(n)]p′ − n ln(n) (3.31)

Pode-se notar que o 2 utilizado na Equação (3.30) é substitúıdo por ln(n) na Equação

(3.31). Isso faz com que os modelos que possuem um maior número de variáveis indepen-

dentes sejam penalizados de forma mais severa que no AIC. E, assim como o AIC, tem-se

como melhor modelo aquele que possui o menor valor deste critério.

Outra maneira de se avaliar a qualidade do ajuste do modelo é através do coeficiente

de determinação (R2). O R2 é a proporção da soma total (corrigida) de quadrados da

variável dependente “explicada”pelas variáveis independentes do modelo:

R2 =
SS(Regr)

SS(Total)
, (3.32)

em que:

• SS(Total) =
∑
Y 2
i −

(
∑
Yi)

2

n

Tem-se então que, quanto mais alto for o valor do R2, mais explicativo é o modelo.

Sabe-se também que tal coeficiente aumenta de acordo com a adição de variáveis no

modelo, fazendo com que a quantidade de variáveis menos explicativas em relação à

variável dependente aumente.

Para que essa tendência causada pelo R2 seja contida é utilizado o R2
adj, definido a

seguir:

R2
adj = 1− (1−R2)

(n− 1)

(n− p)
(3.33)

O R2
adj, ao contrário de R2, nem sempre aumenta à medida que as variáveis são

adicionadas ao modelo. O seu valor tenderá a se estabilizar em torno de algum limite

superior de acordo com o número de variáveis que são adicionadas. O modelo mais simples

com R2
adj perto deste limite superior é escolhido como o “melhor” modelo.
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Uma vez escolhido o modelo, é necessário estudar o ajuste em relação aos dados. Isso

é feito utilizando a análise de multicolinearidade e a análise dos residuos (diagnótico de

normalidade, homocedasticidade e autocorrelação), como visto em Hoffmann (2006).

3.3 Variograma, Covariograma e Correlograma

Os dados utilizados nesse estudo são dados longitudinais (como será visto na Seção

4.1), fazendo com que nenhum dos métodos vistos anteriormente possa ser aplicado dire-

tamente, devido à falta de independência entre observações de um mesmo indiv́ıduo.

Neste estudo sugere-se a utilização de métodos tradicionalmente usados em dados

espaciais, como apresentado em Diggle et al. (2001).

Em dados espaciais, os métodos baseados nos efeitos de 2a ordem são métodos que,

adicionalmente, exploram a estrutura de covariância espacial do fenômeno. Possuem a

vantagem de produzirem estimativas quantificando os erros envolvidos na estimação.

As informações citadas nesse estudo sobre Variograma, Covariograma e Correlograma

podem ser encontradas no livro Interactive Spatial Data Analysis (BAILEY; GATRELL,

1995).

O variograma é a função utilizada para análise da estrutura da dependência espa-

cial em dados espacialmente cont́ınuos. Este é a medida da variabilidade das diferenças

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

determinada. O variograma tende a ter o valor igual ao da variância total à medida em

que essa distância entre os pontos aumenta.

Dado um processo estocástico espacial {Y (−→s ) : −→s ∈ D}, tem-se que:

E(Y (−→s )) = µ(−→s ) (3.34)

V ar(Y (−→s )) = σ2(−→s ), (3.35)

em que:

• Y é a variável aleatória observável;

• −→s é o vetor de posição ou localização;

• D é uma região em R2.
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A covariância desse processo em dois pontos distintos, si e sj, será dada por:

C(−→si ,−→sj ) = E((Y (−→si )− µ(−→si ))(Y (−→sj )− µ(−→sj ))) (3.36)

E a correlação será:

ρ(−→si ,−→sj ) =
C(−→si ,−→sj )
σ(−→si )σ(−→sj )

(3.37)

A função de correlação correspondente é chamada de correlograma. Tem-se ainda

que a covariância de um ponto com ele mesmo é igual a σ2.

Na maioria dos problemas práticos em que as técnicas de Geoestat́ıstica se aplicam,

confronta-se com uma limitação nos dados que exige a introdução de suposições adicionais

no modelo geoestat́ıstico. A principal limitação com a qual se depara é o fato de possuir

apenas uma única realização do processo estocástico.

Por este motivo, não se pode obter a função de distribuição de Y (−→s ) e, consequen-

temente, as distribuições de Y (−→si ) que representam as distribuições marginais de Y (−→s )

nos pontos −→si .

Uma forma que é amplamente utilizada para resolver este problema é utilizar os dados

recolhidos em toda a região D para estimar a função de distribuição de Y (−→si )

A utilização desta abordagem para a resolução deste impasse na Geoestat́ıstica exige

que utilizemos uma restrição onde é necessário assumir estacionariedade.

Se houver estacionariedade, o variograma expressa o grau de dependência espacial

entre todos os pontos da superf́ıcie.

Um processo é chamado estacionário se

µ(−→s ) = µ (3.38)

σ2(−→s ) = σ2 (3.39)

C(−→s i,−→sj ) = C(−→si −−→s j) = C(
−→
h ) (3.40)

Ou seja, a covariância do processo Y (−→s ) (Equação 3.40) entre dois locais quaisquer

depende apenas da distância (em módulo e direção) existente entre eles.

O processo é dito isotrópico se a dependência é puramente uma função da distância
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entre −→si e −→sj e não da direção. Então:

C(Y (−→si ,−→sj )) = C(h) (3.41)

e

ρ(Y (−→si ,−→sj )) = ρ(h), (3.42)

em que h =‖ si − sj ‖

A função 2γ(h) a seguir é chamada de variograma e γ(h) é chamada de semi-

variograma.

V ar(Y (−→s +
−→
h )− Y (−→s )) = 2γ(

−→
h ) (3.43)

Para um processo espacial estacionário o covariograma, o correlograma e o variograma

são diretamente relacionados, de maneira que:

ρ(Y (
−→
h )) =

C(
−→
h )

σ2
(3.44)

γ(Y (
−→
h )) = σ2 − C(

−→
h ) (3.45)

Neste caso, as três funções fornecem informações similares. O covariograma e o cor-

relograma têm a mesma forma, sendo que o correlograma possui como máximo, o valor

1.

O variograma também tem a mesma forma do covariograma, mas aparece “invertido”,

enquanto que o covariograma começa de um máximo em σ2 em h = 0 e decresce até 0, o

variograma inicia em 0 e cresce até um máximo de σ2.

Um estimador natural para o variograma é o variograma emṕırico, considerando a

distância h. O variograma emṕırico é dado por:

2γ̂(Y (
−→
h )) =

1

n(
−→
h )

∑
−→si−−→sj=

−→
h

(yi − yj)2, (3.46)

em que n(
−→
h ) é o número de pares com separação

−→
h .

O covariograma emṕırico, pode ser estimado da seguinte forma:

Ĉ(Y (
−→
h )) =

1

n(
−→
h )

∑
−→si−−→sj=

−→
h

(yi − ȳ)(yj − ȳ), (3.47)

em que ȳ é a média de todos os valores observados.
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Pode-se observar que, de uma forma geral, relações teóricas entre variograma e covari-

ograma para processos estacionários não necessariamente são válidas para os estimadores,

assim:

γ̂(
−→
h ) = Ĉ(

−→
0 )− Ĉ(

−→
h ) (3.48)

que não é necessariamente verdadeira.

No espaço, a localização está representada por um vetor de duas coordenadas. Se

considerarmos uma destas duas coordenadas igual a zero, então os conceitos anteriormente

apresentados são de fácil adaptação para o caso de dados longitudinais. Assim, C(h)

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

σ2.

Essa função (C(h)) permitirá ter uma matriz V que contém as variâncias das ob-

servações e as covariâncias entre as mesmas. Bailey & Gatrell apresentam formas funcio-

nais para representar esta matriz (BAILEY; GATRELL, 1995).

Neste trabalho será usada a sugestão encontrada em Fernandes (2006) que é um

modelo exponencial da forma

C(h) = σ2e−φh, (3.49)

em que σ2 > 0 é a variância; φ > 0 é definido a priori (neste trabalho) pela metade do

maior tempo entre consultas; e h é o tempo entre consultas.
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4 Resultados

4.1 Análise Preliminar da Amostra

A análise estat́ıstica descritiva dos dados foi efetivada por meio do cálculo da média,

da mediana, do desvio padrão, dos valores máximo e mı́nimo e dos quartis, quando tratou-

se de variáveis quantitativas (Tabela 1). O ńıvel de significância – probabilidade de se

rejeitar a hipótese que se quer provar que a mesma é verdadeira, adotado nesse estudo foi

de 5%.

Tabela 1: Análise Descritiva para as Variáveis Quantitativas

Variáveis DBP CC CA CF lnIP IG

Mı́nimo 38, 50 139, 60 114, 80 24, 90 −0, 82 17, 00
1o quartil 60, 10 218, 00 199, 70 43, 00 −0, 21 24, 00
Mediana 77, 30 282, 40 265, 50 56, 60 −0, 04 29, 50
Média 74, 14 270, 20 254, 30 54, 32 −0, 06 29, 18

3o quartil 87, 90 318, 00 309, 00 65, 30 0, 08 34, 00
Máximo 100, 10 361, 30 368, 00 76, 40 0, 85 40, 00

Desvio-Padrão 15, 20 53, 80 61, 36 12, 65 0, 22 5, 69

A partir da Tabela 1, é posśıvel supor que quanto maior o lnIP, menor é a CA e isso

poderá ser visto de forma mais clara na Figura 7.

4.2 Ajuste e Comparação dos Modelos Considerando

Independência

Com o intuito de ilustrar o objetivo deste estudo, uma regressão linear supondo que

os dados são independentes foi realizada. Vale ressaltar que os dados originais não são

independentes e que tal método foi realizado apenas para exemplificar a necessidade das

ferramentas que já foram explicadas na Seção 3.3, para a realização da regressão da

maneira correta, ou seja, com dados dependentes.
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Como pode ser visto na Figura 1, a relação linear é mais evidente entre lnIP e IG

(Figura 1(b)) do que entre IP e IG (Figura 1(a)).

(a) Diagrama de IGxIP (b) Diagrama de IGxlnIP

Figura 1: Diagramas de dispersão de IP e lnIP em função da IG.

Para fazer a seleção do melhor modelo ajustado em relação aos dados, é necessário fa-

zer alguns testes. Como são muitas variáveis preditivas no modelo, optou-se por não fazer

os critérios de informação no inicio, pois teriam que ser realizados os testes para muitos

modelos. Primeiro foi feito a análise de multicolinearidade, em seguida, foi realizado a

seleção do modelo através do método da eliminação progressiva. Em seguida utilizou-se

os critérios de informação e por último foi definido o melhor modelo.

O método de seleção escolhido, como já dito anteriormente, foi o da eliminação pro-

gressiva, que tem como objetivo ajustar o modelo completo e a partir dele retirar as

variáveis com valores p não significativos. Este processo é repetido até que todos os valo-

res p sejam significantes, ou seja, menores que o ńıvel de significância de 5%.

Tabela 2: Estimativas Pontuais do Modelo Completo

Estimativa Valor p

(Intercept) 0, 4521 < 0, 0001
DBP 0, 0008 0, 8154
CC −0, 0006 0, 5749
CA −0, 0012 0, 0609
CF −0, 0038 0, 1791
IG 0, 0034 0, 6572

Como é visto na Tabela 2, existem valores p maiores que o ńıvel de significância

adotado, portanto o método recomenda eliminar a variável que contém o maior p-valor
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entre todos. A variável que possui o maior valor p é DBP (0, 8154). Na primeira vez que

repetiu-se esse processo a variável IG, com p-valor de 0, 6266, saiu do modelo. Na segunda

vez foi retirada a variável CC, com o valor p de 0, 6581. Na terceira vez, a variável CF

com o valor p igual a 0, 0963 foi removida. Então, a variável restante, CA, teve valor p

significativo, conforme a Tabela 3.

Tabela 3: Estimativas Pontuais do Modelo Final

Estimativa Valor p

(Intercept) 0, 4352 < 0, 0001
CA −0, 0020 < 0, 0001

Após a realização de todos esses passos, o modelo final pode ser descrito da seguinte

forma:

l̂nIP = 0, 4352 −0, 0020CA

Observa-se na Tabela 4 que os Critérios de Informação melhoraram no Modelo Fi-

nal, comparados com o Modelo Completo, com exceção do R2, que ficou praticamente o

mesmo.

Tabela 4: Critérios de Informação dos Modelos

AIC BIC R2

Modelo Completo −341, 28 −311, 19 0, 3268
Modelo Final −352, 24 −339, 32 0, 3231

Análise do Modelo

Depois de selecionado o modelo final, foi necessário realizar a análise de reśıduos para

fazer o diagnóstico de normalidade, homocedasticidade e autocorrelação.

I Normalidade

Analisando a Figura 2, pode-se supor que os reśıduos seguem uma distribuição normal.

Porém tal fato só pode ser confirmado após a realização de um teste. O teste usado nesse

estudo para testar normalidade foi o de Shapiro-Wilk. As hipóteses de tal teste são:

H0:A amostra provém de uma população normal
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Figura 2: Histograma dos Reśıduos (Modelo Final)

H1:A amostra não provém de uma população normal

Neste caso, a amostra da hipótese acima estaria formada pelos reśıduos. Como o p-

valor encontrado após a realização do teste foi < 0, 0001, menor que o ńıvel de significância

de 5%, rejeita-se H0 . Ou seja, os reśıduos não seguem uma distribuição normal.

Este teste pode não ser conclusivo pois é sabido que quando n cresce tem-se que o

p-valor tende a zero. Este pode ser o caso neste estudo, pois n é igual a 626.

I Homocedasticidade

Para auxiliar no diagnóstico da existência de homocedasticidade, ou seja, variância

constante dos erros, foi feito o gráfico utilizando os valores dos reśıduos ao quadrado.
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Figura 3: Gráfico dos Reśıduos ao Quadrado (Modelo Final)

A variância dos reśıduos é indicada pela largura da dispersão dos reśıduos, quando o
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valor de x aumenta. Se essa largura aumenta ou diminui quando o valor de x aumenta, a

variância não é constante. Pode-se notar através da Figura 3, que o comportamento dos

reśıduos é aleatório, sem padrão. Tal resultado indica que os erros são homocedásticos.

Porém, tal fato pode ser confirmado através de um teste. Existem diversos posśıveis a

serem aplicados nesse caso, porém o utilizado nesse estudo foi o teste de Breusch-Pagan

(BP), que possui as seguintes hipóteses:

H0: σ2
1 = σ2

2 = · · · = σ2
k

H1: pelo menos um dos σ2
i ’s diferente, i = 1, . . . , k

Como o p-valor encontrado foi 0, 1266, que é maior que o ńıvel de significância de 5%,

não se rejeita H0. Ou seja, os erros são homocedásticos.

I Autocorrelação

Para auxiliar a detectar a presença de autocorrelação (dependência) nos reśıduos de

uma análise de regressão, foi feito o gráfico abaixo.
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Figura 4: Gráfico Correlograma ACF para os Reśıduos (Modelo Final)

Analisando a Figura 4, não parece haver autocorrelação entre os reśıduos, pois não

existem muitos valores fora do intervalo (tracejado azul). O teste de Durbin-Watson foi

aplicado para confirmar tal suposição. Tem como hipóteses:

H0: ρ1 = ρ2 = · · · = ρk = 0

H1: pelo menos um dos ρi’s diferente, fde zero, i = 1, . . . , k

Como o p-valor encontrado foi de, aproximadamente, 0, 0039, menor que o ńıvel de

significância de 5%, rejeita-se H0. Ou seja, indica que existe autocorrelação nos reśıduos.
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Com isso é posśıvel concluir que a variável CA é a melhor preditora de lnIP. Porém,

também é posśıvel observar que, quando analisadas individualmente, todas as variáveis

são significativas, ou seja, possuem o p-valor menor do que 5%.

Na Tabela 5 é posśıvel ver a estimativa, o p-valor e os critérios que avaliam cada

modelo. Vale ressaltar que todos os modelos tinham como variável resposta o lnIP.

Tabela 5: Análises dos Modelos com Apenas uma Variável Independente

Variável Independente Estimativa P-valor AIC BIC R2

DBP −0, 0079 < 0, 0001 −336, 6988 −323, 7745 0, 3169
CC −0, 0023 < 0, 0001 −336, 4606 −323, 5528 0, 3204
CA −0, 0020 < 0, 0001 −352, 2430 −339, 3187 0, 3231
CF −0, 0096 < 0, 0001 −340, 5303 −327, 6060 0, 3222
IG −0, 0212 < 0, 0001 −311, 8086 −298, 4905 0, 2925

E mesmo quando analisados modelo por modelo (Tabela 5) , aquele que contém CA

como variável independente continua sendo melhor quando comparado aos demais, o que

apenas confirma a conclusão dada anteriormente de que a variável CA é a melhor preditora

de lnIP.

4.3 Ajuste e Comparação dos Modelos Considerando

Dependência

4.3.1 Modelo Clássico

O procedimento para estimar os parâmetros do variograma resultaram em valores

muito altos e acredita-se que tal fato tenha prejudicado a definição da matriz de projeção

(utilizada na definição do modelo via Mı́nimos Quadrados Generalizados - MQG) e por

isso o modelo clássico (via MQG) não pode ser definido, optando-se então, pela abordagem

Bayesiana.

4.3.2 Modelo Bayesiano

O modelo bayesiano foi constrúıdo através das equações:

Yi,. v N(µi,.,Ωi),

µi,j = β0 + β1Xi,j,

Ωi = 1
τ
eφDi ,
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β0 v N(0; 0, 001),

β1 v N(0; 0, 001),

φ v Gama(0, 44; 0, 67),

τ v Gama(2, 2; 10),

em que:

Ωi é a matriz de variância e covariância de cada gestante i;

τ representa a precisão dos dados como função das distâncias entre as idades gestacionais;

φ é o parâmetro que indica a distância máxima de associação entre os dados definido pela

idade gestacional;

e D é a matriz de distâncias calculada pelas diferenças entre as idades gestacionais para

as observações.

O parâmetro β0 foi definido dessa forma pois a média 0 indica o logaritmo de 1 e o

valor 1 foi dado pelos médicos especialistas como sendo o valor esperado para lnIP. O β1

definido dessa maneira indica que, a priori, não existe influência da variável CA. Para

as definições dos parâmetros φ e τ foi utilizada a metodologia aplicada em Fernandes

(2006), onde a distribuição a priori de τ é Gama com parâmetros tais que tenhamos

pouca informação. A priori para φ também será Gama não informativa, porém baseada

na ideia de que a média a priori seja proporcional com a metade do maior tempo entre

consultas.

Para a obtenção de amostras das posteriori dos parâmetros foi utilizado o software

OpenBugs (cujo script se encontra no Apêndice A) , usando o algoritmo do Amostrador de

Gibbs - que é uma das técnicas de simulação de Monte Carlo que permite gerar amostras

da distribuição conjunta de duas os mais variáveis aleatórias.

Vale ressaltar que foram testados dois modelos diferentes. Em um deles, foram con-

siderados apenas os dados das gestantes que realizaram duas ou mais consultas e, assim,

apenas os dois primeiros registros das mesmas foram utilizados (Modelo 1). O outro

seguiu a mesma linha, porém foram utilizados os dados das gestantes com três ou mais

consultas e os três primeiros registros foram levados em consideração (Modelo 2). Outro

ponto que vale a pena citar é que, as gestantes que possúıam valor faltante na variável

CA foram descartadas, após a seleção feita para os modelos determinados anteriormente.

O Modelo 1 contou com dados de 116 gestantes,ou seja, 232 dados totais. Enquanto

o Modelo 2 contou com dados de 39 gestantes, ou seja, 117 dados totais.

Após a definição dos dois modelos, ambos foram implementados no software utili-
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zado. As cadeias foram simuladas através de 100000 rodadas para o burn-in (peŕıodo de

aquecimento).

Dado o aquecimento, amostras de tamanho 10000 foram utilizadas para que as pos-

teriori dos parâmetros de interesse fossem simuladas. É posśıvel notar ind́ıcios de que os

parâmetros atingiram a convergência através da Figura 5.

É posśıvel perceber também, através da Figura 6, que as posteriori têm formatos

semelhantes com as prioris, o que é justificado pelo uso das prioris conjugadas. Isto

constitui mais uma evidência de convergência atingida.

(a) Modelo 1 (b) Modelo 2

Figura 5: Monitoração da Convergência dos Parâmetros de cada Modelo.

(a) Modelo 1 (b) Modelo 2

Figura 6: Densidades a Posteriori dos Parâmetros de cada Modelo.
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É posśıvel analisar ainda as estat́ısticas ligadas a cada parâmetro em cada modelo

definido através da Tabela 6. Nota-se que nos intervalos do parâmetro β1 para os dois

modelos o zero não está inclúıdo, ou seja, o efeito da variável CA é significativo.

Tabela 6: Estimativas dos Parâmeros de Cada Modelo

Média Mediana Intervalo

Modelo 1
β0 0, 4371 0, 4373 [0, 3322; 0, 5456]
β1 −0, 0019 −0, 0019 [−0, 0024;−0, 0016]
φ 2, 21 1, 847 [0, 7609; 5, 681]
τ 0, 0304 0, 0303 [0, 0253; 0, 0365]

Modelo 2
β0 0, 5496 0, 5497 [0, 3807; 0, 7213]
β1 −0, 0024 −0, 0024 [−0, 0031;−0, 0018]
φ 2, 396 2, 04 [0, 8167; 6, 032]
τ 0, 0324 0, 0320 [0, 0249; 0, 0421]

Porém, o interesse geral é a criação de normogramas. Por isso, também foram mo-

nitorados os valores previstos para diversos ńıveis da variável regressora. Para facilitar o

entendimento, o modelo que considera a independência entre os dados (descrito na Seção

4.2) será chamado de modelo clássico e os modelos 1 e 2, de modelo bayesiano 1 e modelo

bayesiano 2, respectivamente.

A Figura 7 une curvas dos dois modelos de interesse com o intuito de facilitar a

comparação entre eles. As curvas na cor azul representam os valores previstos do modelo

que adota independência entre os dados (azul escuro) e seus respectivos intervalos de

confiança (azul claro). Já as curvas na cor vermelha representam os valores previstos

do modelo bayesiano 2 (vermelho escuro) e seus respectivos intervalos de credibilidade

(vermelho claro).

O interesse dos médicos em relação a esse gráfico são os intervalos que foram determi-

nados, pois os mesmos podem ser chamados de normograma. Nesse caso, em particular,

não pode-se chamar de normograma, uma vez que não foram dados valores espećıficos

(uma grade regular) para os valores de CA.

Na Tabela 7 é posśıvel observar que os beta’s utilizados pelos três modelos foram sig-

nificativos, uma vez que seus intervalos não contém o valor zero, indicando que a variável

CA influencia na média de lnIP. Pode-se notar também que os valores das estimativas de
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β1 nos modelos apontam que o aumento da variável CA provoca uma leve diminuição da

variável lnIP.

É posśıvel observar ainda nessa mesma tabela que, mesmo o MSE do modelo bayesiano

1 tendo indicado uma qualidade mais baixa do ajuste do que o modelo clássico, este

apresentou melhores resultados. Isso se deve ao fato de que os valores apresentados para

AIC e BIC do modelo baysiano 1 foram os menores e tais critérios são tidos como mais

robustos na hora de avaliar o modelo. Pode-se concluir então que, sob o enfoque bayesiano,

quanto maior for o número de dados para serem modelados, melhor é o ajuste.

Tabela 7: Coeficientes para os Modelos Finais com CA como Variável Independente

Modelos β0 IC(β0) β1 IC(β1) AIC BIC MSE

Clássico 0.4352 [0, 3726;0, 4978] −0.0019 [−0, 0022;−0, 0017] −353, 2 −339, 3 0, 0305
Bayesiano 1 0, 4371 [0, 3322;0, 5456] −0, 0019 [−0, 0024;−0, 0016] −646, 8 −635, 5 0, 0602
Bayesiano 2 0, 5496 [0, 3807;0, 7213] −0, 0024 [−0, 0031;−0, 0018] −317, 8 −307, 5 0, 0634
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5 Conclusão

Levando-se em consideração os resultados encontrados e apresentados neste estudo, é

posśıvel perceber a necessidade da criação de um modelo espećıfico para a gestação de um

único feto, considerando dados longitudinais. Ou seja, um modelo que irá permitir que os

médicos construam um normograma para o Índice de Pulsatilidade da Artéria Umbilical.

O modelo de regressão linear simples aqui apresentado, também chamado de modelo

clássico, tinha como pressuposto a independência entre os dados observados. Após ser

analisado, percebeu-se que mesmo a variável Idade Gestacional (IG) sendo muito utilizada

na área médica, não foi a melhor regressora quando testada.

Viu-se que a Circunferência Abdominal (CA) é a melhor preditora, tanto na com-

paração entre diversos modelos compostos por mais variáveis quanto na comparação de

modelos compostos por apenas uma variável. Vale ressaltar que estes modelos compostos

por apenas uma variável apresentaram todas significativas, porém, como dito anterior-

mente, o que possúıa CA como regressora foi o melhor dentre os demais.

Porém, o modelo dito como “melhor”apresentou os dados residuais autocorrelaciona-

dos. Tal resultado pode ter sido encontrado devido ao fato dos dados serem longitudinais.

Quando comparado aos modelos bayesianos - que também tinham a variável CA como

preditora, os quais levavam em consideração a dependência entre os dados provenientes

da mesma gestante, obteve um valor para o MSE mais baixo, mas os valores encontrados

para o AIC e o BIC foram mais altos (apenas quando comparado ao modelo 1, pois o

modelo 2 possúıa valores mais altos).

Sendo assim, mesmo com a desvantagem do MSE, o modelo bayesiano explora de

forma mais adequada a estrutura longitudinal dos dados e por isso é o mais indicado

quando o assunto é a construção de um normograma.
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ANEXO A -- Script do Modelo

Implementado no OpenBUGS

model

{
beta0 v dnorm(0,0.001)

beta1 v dnorm(0,0.001)

phi v dgamma(0.44,0.67)

precisao v 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) {
Y[i,1:N] v dmnorm(mu[i,1:N],Omega[i,,])

Z[i,1:N] v dmnorm(mu[i,1:N],Omega[i,,])

for(j in 1:N){
mu[i,j] < − beta0 + beta1 * X[i,j]

difquad[i,j] < − pow(Y[i,j]-Z[i,j],2)

}
}
quadmed < − mean(difquad[,])

aic < − M*N*log(quadmed)+2*3

bic < − M*N*log(quadmed)+3*log(117*2)

}
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