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Resumo

O escopo do presente trabalho é demonstrar a utilização de alguns modelos de regressão

de Poisson com efeitos aleatórios latentes na detecção de padrões de variação do risco

de doenças ou agravos. A inferência será feita sob a ótica bayesiana usando o método

INLA implementado no ambiente R. Tal método supera o MCMC em termos de acurácia

e tempo computacional para modelos com campos aleatórios gaussianos latentes como por

exemplo os espaciais e espaço-temporais. A aplicação aos dados de morbidade hospitalar

do SUS e de mortalidade para doenças do aparelho respiratório no estado do Rio de

Janeiro no ano de 2003 exemplifica como modelos com efeitos aleatórios não-estruturados

e/ou com estrutura espacial podem tratar a sobredispersão e reduzir a heterogeneidade

presente nos dados. No caso dos dados da taxa de internação por doenças respiratórias,

o modelo de regressão Poisson com efeitos aleatórios com estrutura espacial se mostrou o

mais adequado enquanto para o ajuste da taxa de mortalidade por doenças respiratórias

o modelo somente com efeitos aleatórios latentes foi o que mais se adequou. Em ambos

modelos nenhuma das covariáveis dispońıveis mostrou-se estatisticamente significativa.

Palavras-chaves: Regressão de Poisson, Modelos com efeitos aleatórios, INLA, DIC, Do-

enças respiratórias.



Abstract

The aim of this study is to demonstrate the use of some Poisson regression models with

latent random effects in detecting patterns of variation in risk of diseases or injuries. In-

ference is based on a Bayesian method using the INLA approach implemented in the R

environment. This method overcomes the MCMC in terms of accuracy and computati-

onal time for models with latent Gaussian random fields such as the spatial and spatio-

temporal. The application to data from the SUS hospital morbidity and mortality for

respiratory diseases in the state of Rio de Janeiro in 2003 exemplifies how random effects

models with unstructured and / or spatial structure can handle the overdispersion and re-

duce the heterogeneity present in the data. In the case of the data rate of hospitalization

for respiratory diseases, the Poisson regression model with random effects with spatial

structure was the most appropriate as to adjust the rate of mortality from respiratory

diseases only the model with random effects was the most latent adapt themselves. In

both models available any of the covariates was statistically significant.

Keywords: Poisson regression, Random effect model, INLA, DIC, Respiratory disease.
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1 Introdução

O mapeamento espacial ou espaço-temporal de doenças vem sendo cada vez mais em-

pregado em trabalhos cient́ıficos e se tornado uma ferramenta popular para descrever o

padrão de contagem de doenças e identificar as regiões com taxas de incidência incomuns

(Schrödle and Knorr-Held 2010a). Tais estudos são de grande importância por possibi-

litar um melhor entendimento do desenvolvimento de epidemias e subsidiar poĺıticas de

prevenção de doenças. Trabalhos famosos desenvolvidos com a perspectiva espacial pode

ser vistos em Clayton and Bernardinelli (1992) e espaço-temporal em Bernardinelli et al.

(1995) e Assunção et al. (1995).

Ao estudar os padrões de variação dos riscos de doenças ou agravos ao longo do

espaço e tempo, muitas vezes, modelos tradicionais, tais como os Modelos Lineares Gene-

ralizados (MLG) não sejam adequados, pois as observações podem ser correlacionadas no

espaço, no tempo ou haver uma interação entre espaço e tempo. Outro problema que pode

ser detectado nesse tipo de análise é a heterogeneidade entre indiv́ıduos ou unidades geo-

gráficas que pode não ser descrita de forma eficiente por covariáveis (Fahrmeir and Tutz

2001). Para mais detalhes sobre MLG sugere-se consultar Dobson (2002) e McCullagh

and Nelder (1989).

Os modelos com campos aleatórios gaussianos latentes (GMRF, sigla do inglês

Gaussian Markov Random Field) são um subconjunto de todos os modelos bayesianos

estruturados aditivamente, onde se supõe uma priori gaussiana para os parâmetros e

variáveis latentes (Fahrmeir and Tutz 2001), e são alternativas para o MLG na modelagem

de dados com estrutura espacial e espaço-temporal. Porém, conforme flexibiliza-se ou

aumenta a complexidade destes modelos, frequentemente, têm-se problemas na estimação

dos parâmetros de interesse.

Para obter tais estimativas são geralmente utilizados algoritmos computacio-

nalmente intensivos, como MCMC (abreviação do inglês para Markov chain Monte Carlo),

podendo assim induzir ao erro de Monte Carlo, uma vez que as estimativas dos parâmetros

de interesse estão associadas ao número de amostras Monte Carlo geradas. Intuitivamente

quanto maior a amostra Monte Carlo menor o erro devido a aproximação computacional.
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Deste modo, se fez necessário que pesquisadores obtivessem alternativas para

este tipo de abordagem. Rue, Martino and Chopin (2009) propuseram o método deter-

mińıstico de aproximação INLA (sigla do inglês para integrated nested Laplace approxi-

mation) para realizar inferência bayesiana de forma aproximada em modelos com campos

aleatórios gaussianos latentes de maneira eficiente e rápida. Embora métodos determi-

ńısticos já fossem utilizados, o INLA supera o MCMC em termos de acurácia e tempo

computacional em modelos espaciais e espaço-temporais (Schrödle and Knorr-Held 2010a)

e faz o uso de algoritmos especiais para matrizes esparsas, isto é, matrizes que têm uma

quantidade relativamente pequena de elementos não nulos. Para mais detalhes sobre o

INLA sugere-se consultar as dissertações Martins (2010) e Bonat (2010).

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a utilização do modelo de regres-

são de Poisson com efeitos não-estruturados, ou independentes, na detecção de padrões

de variação do risco de doenças ou agravos e efeitos estruturados de dependência espa-

cial, chamados efeitos espaciais. No processo de inferência, será utilizado o método INLA

proposto por Rue et al. (2009) usado para fazer inferência bayesiana em modelos com cam-

pos aleatórios gaussianos latentes, onde o modelo de regressão com efeitos estruturados e

não-estruturados são casos particulares.

Este trabalho está organizado da seguinte forma, no caṕıtulo 2 será apresentada

a metodologia e no caṕıtulo 3 serão propostos os modelos de regressão de Poisson com

efeitos aleatórios. No caṕıtulo 4 será apresentada uma aplicação com o escopo de ilustrar

a utilização da metodologia proposta para os modelos de regressão de Poisson com efeitos

aleatórios. O caṕıtulo 5 consistirá nas considerações finais constitúıdas por discussão e

posśıveis extensões para a metodologia apresentada.
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2 Metodologia

Nesse caṕıtulo a metodologia a ser utilizada no presente trabalho será apresentada. Esse

caṕıtulo está organizado da seguinte forma: na seção 2.1 serão apresentados os modelos

aditivamente estruturados, na seção 2.2 será descrito o método de inferência bayesiana

utilizado no presente estudo e na seção 2.3 será apresentada a computação bayesiana. Por

fim, na seção 2.4 será proposto um método de seleção de modelos.

2.1 Modelos aditivamente estruturados

Considere um MLG o qual assume que dado um conjunto de covariáveis x e parâmetros

desconhecidos θ, a distribuição da variável resposta Y pertence à famı́lia exponencial.

Tem-se que a média de cada variável aleatória µi = E[Yi|θ,xi] é ligada ao preditor linear

da seguinte forma

g(µi) = ηi = α + xTi β, (2.1)

onde g(·) é a função de ligação conhecida, xi o vetor de covariáveis da i-ésima observação,

α é o intercepto, β = (β1, · · · , βk) é vetor do efeito linear de xi, k refere-se ao número

total de covariáveis, i refere-se a i-ésima observação com i = 1, 2, · · · ,M e M número

total de observações.

Com isso, pode-se observar que as covariáveis tem uma ligação estritamente

linear com a variável resposta. Esta restrição prejudica a análise uma vez que o conjunto

de dados que podem apresentar estruturas complexas, na qual deseja-se incluir efeitos

espaciais e temporais que variam ao longo das unidades geográficas e do tempo. Desta

forma, para sanar esse tipo de restrição, podem ser obtidos modelos que trocam o preditor

linear na equação (2.1) por um preditor aditivamente estruturado

g(µi) = ηi = α + xTi β +
∑
j

fj(uji), (2.2)

cujo as funções desconhecidas {fj(·)} podem ter como argumento covariáveis uj permi-
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tindo assim que esta classe de modelos seja extremamente flex́ıvel para incorporar efeitos

aleatórios ou podem ser vistas como funções suaves de covariáveis xj, levando ao modelo

aditivo generalizado (MAG).

Algumas das opções posśıveis para fj(·) no INLA são os chamados“iid”(efeitos

não-estruturados ou aleatórios para cada unidade gerográfica, tempo ou indiv́ıduo i),

“RW1” (abreviação do inglês para random walk of order 1 ), “RW2” (abreviação do inglês

para random walk of order 2 ), CAR intŕınseco (abreviação do inglês para conditional

autoregressive) entre outras.

Como dito anteriormente, modelos gaussianos latentes são um subconjunto de

todos os modelos bayesianos aditivos o qual assume-se uma priori gaussiana para todos os

parâmetros de interesse, isto é, θ= (α, {βk}, {fj}). Então, desta forma, faz-se necessária a

busca de prioris gaussianas que garantam que todos os efeitos (estruturados ou não) sejam

levados em consideração no modelo final. Na maioria dos casos, estes modelos finais são

apresentados de forma que os efeitos apareçam somados uns aos outros, por isto o nome

de modelos aditivamente estruturados.

2.2 Inferência

A inferência para os parâmetros dos modelos de regressão apresentados na seção anterior

será feita sob o paradigma bayesiano. Seja θ= (α,{βk}, {fj}) o vetor de parâmetros do

modelo. Toda inferência é baseada somente na distribuição a posteriori de θ, que é obtida

via teorema de Bayes, ou seja,

π(θ|y,x) ∝ π(y|θ,x)π(θ), (2.3)

onde π(θ) é a distribuição a priori dos parâmetros e π(y|θ,x) é a função de verossi-

milhança, que sob independência condicional é dada pelo produto das densidades da

distribuição de Y .

A especificação do modelo se completa após a elicitação da distribuição a priori

para θ. A distribuição a priori tem como principal papel a inclusão de qualquer informação

a respeito dos parâmetros do modelo em forma de probabilidade.
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2.3 Método INLA

Esta seção será fundamentada nos artigos de Schrödle and Knorr-Held (2010a) e Schrö-

dle and Knorr-Held (2010b) onde os autores discutem o método INLA no mapeamendo

espacial e espaço-temporal de doenças. Os autores apontam que o INLA é uma boa al-

ternativa ao MCMC para esse tipo de modelagem, pois a aplicação de MCMC para esses

modelos é particularmente dif́ıcil, pois muitas vezes há uma forte dependência a posteri-

ori entre os componentes do campo latente espacial ou espaço-temporal. Em contraste, o

INLA fornece aproximações muito precisas para as marginais a posteriori em um tempo

computacional relativamente curto. Além disso, fornece o DIC (sigla do inglês Deviance

Information Criterion), proposto por Spiegelhalter et al. (2002), que é frequentemente

utilizado em comparações de modelos bayesianos.

As distribuições a posteriori da equação (2.3) geralmente não têm forma ana-

ĺıtica fechada. Desta forma, a seguir será brevemente explicado como o INLA calcula

distribuições marginais a posteriori dos parâmetros de interesse e o texto segue muito

próximo aos originais, enfatizando a ligação aos modelos com efeitos aleatórios que serão

introduzidos no caṕıtulo 3.

Modelos com efeitos aleatórios estruturados ou não, como por exemplo estru-

tura de dependência espacial, são constrúıdos como modelos hierárquicos bayesianos com

três fases: A primeira fase é o modelo de observação π(y|θ,x), onde y denota as obser-

vações e x as covariáveis. A segunda fase é o vetor que contém todos os componentes do

GMRF, θ. O GRMF é normalmente controlado por alguns hiperparâmetros ψ que não

são necessariamente gaussianos e formam a terceira fase.

O objetivo do INLA é obter aproximações para as seguintes marginais a pos-

teriori

π(θk|y,x) =

∫
π(θk|y,x,ψ)π(ψ|y,x)dψ, (2.4)

π(ψi|y,x) =

∫
π(ψi|y,x)dψ−i, (2.5)

onde ψ−i corresponde ao vetor de hiperparâmetros ψ excluindo a i-ésima componente.

Tais aproximações são baseadas na combinação eficiente da aproximação de Laplace para

as condicionais completas para π(ψ|y,x) e π(θk|y,x,ψ) e de rotinas de integração numé-

rica para os hiperparâmetros ψ.
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Todos os componentes do GMRF são aproximados pelo INLA usando a soma

finita

π̃(θk|y,x) =
∑
i

π̃(θk|y,x,ψi)π̃(ψi|y,x)∆i, (2.6)

onde π̃(·|·) é a densidade condicional aproximada de seus argumentos. Tem-se que as apro-

ximações para π(θk|y,x) são calculadas com aproximações para π(θk|y,x,ψ) e π(ψ|y,x),

e utilizando a soma finita avaliada nos pontos ψi usando pesos ∆i. Segundo Rue et al.

(2009), a integração numérica é posśıvel quando a dimensão de ψ é pequena e a aborda-

gem aninhada torna esta aproximação muito acurada quando aplicada para modelagem

espacial e espaço-temporal.

A marginal a posteriori dos hiperparâmetros, π(ψ|y,x), pode ser obtida usando

a aproximação de Laplace

π̃(ψ|y,x) ∝
π(ψ,θ,y,x)

π̃G(θ|ψ,y,x)

∣∣∣∣
θ=θ∗(ψ)

, (2.7)

onde π̃G(θ|ψ,y,x) denota a aproximação gaussiana de π(θ|ψ,y,x) e θ∗(ψ) é a moda

para a condicional completa de π(θ|ψ,y,x). Aproximação gaussiana significa que a dis-

tribuição de uma variável não-gaussiana é aproximada por uma distribuição gaussiana,

combinando a moda e curvatura da moda (Schrödle and Knorr-Held 2010b).

2.4 Critério de comparação de modelos

Os modelos ajustados serão comparados usando o DIC (sigla do inglês Deviance Infor-

mation Criterion), proposto por Spiegelhalter et al. (2002). Seja D(θ) a função desvio,

ou deviance, definida por

D(θ) = −2 log π(y|θ) + C

onde θ é o vetor de parâmetros de interesse, π(y|θ) é a função de verossimilhança e C é

uma constante que não depende de θ e que se cancela ao compararmos dois modelos.

Seja D̄ = E[D(θ)|y] o valor esperado a posteriori para a função desvio, que

é uma medida de ajuste dos dados que quanto menor melhor. Seja pD = D̄ − D(θ̄) o

número efetivo de parâmetros do modelo, onde θ̄ é a média a posteriori de θ. É uma

medida de complexidade do modelo.
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O DIC é dado pela função desvio média penalizada pelo número efetivo de

parâmetros, ou seja

DIC = pD + D̄. (2.8)

De uma forma geral, quanto menor o valor do DIC melhor o modelo. Para mais detalhes

a respeito do DIC veja em Spiegelhalter et al. (2002).
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3 Modelos de regressão de Poisson com

efeitos aleatórios

Neste caṕıtulo serão apresentados alguns modelos de regressão de Poisson. Na seção 3.1

pode ser visto o modelo de regressão de Poisson com covariáveis, MLG. Já na seção 3.2

será proposta a adição de alguns efeitos aleatórios latentes no modelo de regressão de

Poisson da seção anterior. Isto é, efeito aleatório não-estruturado, subseção 3.2.1, efeito

aleatório com estrutura espacial, subseção 3.2.2 e efeito aleatório não-estruturado e com

estrutura espacial, subseção 3.2.3. Por fim, na seção 3.3 será apresentada a inferência

para os modelos propostos neste caṕıtulo, seguindo a mesma abordagem apresentada na

seção 2.2.

Os modelos de regressão para dados de contagem já estão bem estabelecidos na

literatura estat́ıstica (McCullagh and Nelder 1989). A introdução de efeitos aleatórios não-

estruturados em modelos de regressão de Poisson foi proposta por Hougaard (1984) com

o objetivo de tratar a sobredispersão, pois muitas vezes a hipótese de média e variância

equivalentes proveniente do modelo de Poisson é muito forte. Além disto, busca-se reduzir

uma posśıvel heterogeneidade presente nos dados causada, por exemplo, pela ausência de

uma covariável importante. A inclusão da estrutura espacial aos efeitos aleatórios foi

proposta no artigo seminal de Besag, York and Mollie (1991), onde aos efeitos aleatórios

foi atribúıdo um processo condicional autoregressivo espacial.

3.1 Modelo de regressão de Poisson

Seja Yi o total de casos ou agravos registrados em um determinado instante de tempo

na região i, i = 1, 2, . . . ,M , M denota o total de regiões. Será assumido que o número

de casos ou agravos registrados em um determinado instante de tempo na região i segue

uma distribuição de Poisson com taxa Eiλi > 0, onde Ei é o número esperado de casos

ou agravos na região i, e λi é o risco relativo de casos ou agravos na região i. Ou seja,

Yi|λi ∼ Poisson(Eiλi), i = 1, 2, . . . ,M. (3.1)
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Assim, a função de verossimilhança sob independência condicional é dada por

π(y|λ) ∝
M∏
i=1

(Eiλi)
yie−Eiλi . (3.2)

O estimador de máxima verossimilhança (EMV) de λi, é dado por

λ̂i =
Yi
Ei
, i = 1, 2, . . . ,M,

conhecido por razão de morbidade padronizada (RMbP), caso Yi seja o total de doenças

ou agravos da região i, ou razão de mortalidade padronizada (RMtP), caso Yi seja o total

de óbitos da região i.

Covariáveis por região, denotadas por xi, são introduzidas no modelo através

de uma função ligação, g(·), usualmente a função logaŕıtmica. Levando ao modelo de

regressão Poisson (MRP). Ou seja, para i = 1, 2, . . . ,M , a função de ligação é dada por

log(λi) = α + xTi β (3.3)

onde a distribuição a priori para α,β, isto é, π(α,β), será gaussiana independente com

média zero e variância v2. Ou seja,α
β

 ∼ Nk+1

(
0; v2Ik+1

)
(3.4)

Portanto pelo teorema de Bayes dado na equação (2.3) a distribuição a poste-

riori de θ = (α,β) será dada por

π(θ|y,x) ∝
M∏
i=1

(
Eie

(α+xTi β)
)yi

e−Eie
(α+xTi β)

π(θ). (3.5)

3.2 Modelo de regressão de Poisson com efeitos ale-

atórios

Os modelos propostos nesta seção são variações da equação (2.2) e serão atribúıdos efeitos

aleatórios espaciais estruturados ou não às funções f(·).

Seja o modelo proposto na equação (3.1) e função ligação, g(·), a função lo-

gaŕıtmica. Para suavizar a heterogeneidade dos dados, tratar a sobredispersão e incluir

posśıvel depêndencia espacial serão propostos modelos de regressão de Poisson com efei-

tos aleatórios latentes não-estruturado, estruturado com dependência espacial e completo,

isto é, com ambos os efeitos.
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3.2.1 Efeitos não-estruturados

Como as regiões têm caracteŕısticas distintas que podem não ser explicadas pelas cova-

riáveis utilizadas é razoável incluir ao modelo um efeito aleatório latente não-estruturado

para cada região, propostos por Besag, York and Mollie (1991), εi. O modelo de re-

gressão Poisson com efeitos aleatórios não-estruturados (MRPea), tem função de

ligação para cada região dada por

log(λi) = α + xTi β + εi, (3.6)

onde a distribuição do intercepto, α, e dos coeficientes de regressão, β, é dada por (3.4)

e ε = (ε1, · · · , εM) segue uma distribuição gaussiana independente com média zero e

variância σ2
ε . Ou seja,

εi
iid∼ N(0;σ2

ε ) (3.7)

e a distribuição a priori para a variância, σ2
ε , será Gama inversa, GI(a1, b1), com moda

b1/(a1 + 1), tal que a priori será não informativa. Desta forma, a posteriori será dada por

π(θ,ψ|y,x) ∝
M∏
i=1

(
Eie

(α+xTi β+εi)
)yi

e−Eie
(α+xTi β+εi)

π(θ|ψ)π(ψ), (3.8)

onde o vetor de parâmetros é dado por θ = (α,β, ε) e o vetor de hiperparâmetros por

ψ = (σ2
ε ).

3.2.2 Efeitos espaciais

Ao estudar taxas de morbidade ou mortalidade de doenças infecto-contagiosas de regiões é

razoável acreditar que as mesmas possuam uma dependência espacial, ou seja, a morbidade

ou mortalidade da região i tende a ter um comportamento similar com a morbidade ou

mortalidade de suas regiões vizinhas. Portanto, é razoável considerar a inclusão de um

efeito aleatório latente com estrutura espacial (efeito espacial), levando ao modelo de

regressão Poisson espacial (MRPesp). Para i = 1, 2, . . . ,M , a função de ligação é

dada por

log(λi) = α + xTi β + φi, (3.9)

onde a distribuição do intercepto, α, e dos coeficientes de regressão, β, é dada por (3.4)

e φ = (φ1, · · · , φM) é o efeito aleatório espacial. Será assumido que a distribuição de φi
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será gaussiana com média dada pela média de seus vizinhos e variância τ 2φ . Ou seja, para

cada região assume-se que

φi|φ∂i ∼ N

(
1

ni

∑
j∈∂i

φj;
τ 2φ
ni

)
, (3.10)

onde ∂i denota o conjunto de ı́ndices dos vizinhos da região i, ni denota o total de

vizinhos da região i, e τ 2φ é a variância dos efeitos espaciais e sua distribuição a priori será

Gama inversa, GI(a2, b2), com moda b2/(a2 + 1), tal que a priori será não informativa. A

distribuição a posteriori para é dada por

π(θ,ψ|y,x) ∝
M∏
i=1

(
Eie

(α+xTi β+φi)
)yi

e−Eie
(α+xTi β+φi)

π(θ|ψ)π(ψ), (3.11)

onde o vetor de parâmetros é dado por θ = (α,β,φ) e o vetor de hiperparâmetros por

ψ = (τ 2φ).

Essa estrutura de dependência espacial é um processo auto-regressivo no espaço

e é conhecida como CAR intŕınseco. Besag (1974) mostra que a distribuição conjunta

dos efeitos aleatórios é gaussiana com média zero e uma matriz de variância singular,

implicando em uma priori conjunta imprópria para os efeitos aleatórios. O uso de prioris

impróprias na inferência bayesiana é bastante estudado na literatura, para detalhes sobre

prioris impróprias veja Bernardo and Smith (1994).

3.2.3 Efeitos espaciais e não-estruturados

Este modelo será chamado de modelo de regressão Poisson completo (MRPc) e tem

como função de ligação

log(λi) = α + xTi β + εi + φi, (3.12)

onde a distribuição do intercepto, α, e dos coeficientes de regressão, β, é dada por

(3.4), a distribuição dos efeitos aleatórios independentes, ε, é dada por (3.7), a distri-

buição a priori para σ2
ε é GI(a1, b1)noinformativacommodab1/(a1 + 1), a distribuição

dos efeitos aleatórios espaciais, φ, é dada por (3.10) e a distribuição a priori para τ 2φ é

GI(a2, b2)noinformativacommodab2/(a2 + 1). Note que os modelos anteriores são ca-

sos particulares do modelo completo e podem ser obitidos simplesmente fixando uma ou

ambas variâncias dos efeitos aleatórios como zero.
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Assim, a posteriori, π(θ,ψ|y,x), será dada por

π(θ,ψ|y,x) ∝
M∏
i=1

(
Eie

(α+xTi β+εi+φi)
)yi

e−Eie
(α+xTi α+β+εi+φi)

π(θ|ψ)π(ψ), (3.13)

onde o vetor de parâmetros é dado por θ = (α,β, ε,φ) e o vetor de hiperparâmetros por

ψ = (σ2
ε , τ

2
φ).

3.3 Inferência para os parâmetros do modelo de re-

gressão de Poisson com efeitos aleatórios

A seguir será apresentada a inferência para os parâmetros dos modelos de regressão apre-

sentados na seção anterior que será feita a partir da metodologia apresentada na seção

2.2.

Seja θ = (α,β, ε,φ) e ψ = (σ2
ε , τ

2
φ) o vetor de parâmetros e hiperparâme-

tros, respectivamente, do modelo completo. Toda inferência é baseada na distribuição a

posteriori, isto é,

π(θ,ψ|y,x) ∝ π(y| θ,ψ,x)π(θ|ψ)π(ψ), (3.14)

onde π(θ|ψ)π(ψ) é a distribuição a priori dos parâmetros (e hiperparâmetros) e π(y|θ,ψ,x)

é a função de verossimilhança, que sob independência condicional é dada pelo produto

das densidades dadas em (3.1). Ou seja,

π(y|θ,ψ,x) ∝
M∏
i=1

(
Eie

(α+xTi β+εi+φi)
)yi

e−Eie
(xTi β+εi+φi)

(3.15)

A especificação do modelo se completa após a elicitação da distribuição a priori

para π(θ,ψ). A distribuição a priori tem como principal papel a inclusão de qualquer

informação a respeito dos parâmetros do modelo em forma de probabilidade. A priori

para π(θ,ψ), é dada por

π(θ,ψ) = π(α)π(β)π(ε|σ2
ε )π(σ2

ε )π(φ|τ 2φ)π(τ 2φ). (3.16)

Para a distribuição do intercepto e dos coeficientes de regressão serão utiliza-

das prioris normais independentes dada em (3.4). A distribuição dos efeitos aleatórios

não-estruturados é dada em (3.7), e dos efeitos aleatórios com estrutura espacial é dada

em (3.10), e as distribuições a priori para as variâncias σ2
ε e τ 2φ serão Gamas inversas

independentes tal que as prioris serão não informativas.
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A aproximação utilizada foi proposta por Rue et al. (2009) e consiste em três

passos. O primeiro é a obtenção de uma aproximação de Laplace para a densidade

π(θ|y,x,ψ), o segundo passo consiste em aproximar a marginal π(θk|y,x) novamente

usando uma aproximação de Laplace, e o terceiro passo consiste em resolver numerica-

mente as integrais (2.4) e (2.5). Veja detalhes da aproximação e da integração numérica

em Rue et al. (2009) e Schrödle and Knorr-Held (2010a). A integração é possivel quando a

dimensão de ψ é baixa, em geral menor ou igual a 6. Fato que é verificado na modelagem

proposta neste trabalho, onde a dimensão máxima de ψ é 2, pois o modelo completo tem

dois hiperparâmetros, τ 2φ e σ2
ε .

Com isto, podemos obter as aproximações marginais a posterirori para o MRP

dada em (3.5), para o MRPea dada em (3.8), para o MRPesp dada em (3.11) e finalmente

para o MRPc dada em (3.13) utilizando o pacote ‘INLA’ do R. Como a dimensão máxima

do vetor de hiperparâmetros ψ é 2, isso permite o uso do INLA sem que haja preocupações

com a aproximação na integral (2.4) pela soma (2.6).
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4 Análise do risco de mortalidade e

morbidade hospitalar por doenças

respiratórias no estado do Rio de Janeiro

Este caṕıtulo está organizado da seguinte forma, na seção 4.1 será dada uma breve intro-

dução do problema de interesse, na seção 4.2 os dados a serem utilizados serão descritos.

Na seção 4.3, a modelagem estat́ıstica será apresentada, onde serão descritos o modelo

de regressão Poisson com efeitos aleatórios e o método de inferência. Na seção 4.4, será

estudada a presença de posśıveis fatores de risco para a morbidade hospitalar do SUS e

mortalidade por doenças respiratórias no estado do Rio de Janeiro. Finalmente, na se-

ção 4.5, o trabalho será conclúıdo com uma discussão dos resultados obtidos e posśıveis

extensões para a modelagem estat́ıstica.

4.1 Introdução

Efeitos da poluição do ar sobre a saúde humana têm sido constatados tanto na mortalidade

geral e por doenças respiratórias e cardiovasculares como na morbidade, aumentando o

conjunto de indiv́ıduos que adoeceram e foram internados com sintomas respiratórios e

diminuições nas funções pulmonares (Castro et al. 2009).

Segundo Gouveia et al. (2003), no Brasil, alguns estudos investigatórios dos

efeitos da poluição do ar na saúde encontraram associações estatisticamente significantes

com mortalidade infantil, mortalidade em idosos, além de hospitalizações em crianças e

adultos por causas respiratórias.

Evidências comprovam que fatores meteorológicos, assim como os aspectos

demográficos, ı́ndices de desenvolvimento humano (IDH), urbanização, padrões de in-

dustrialização, dentre outros, também afetam a qualidade do ar, com reflexos diretos

sobre a saúde humana (Bueno 2008). Devido a tais evidências, algumas covariáveis sócio-

econômicas serão usadas para tentar explicar a relação entre qualidade do ar e mortalidade

e/ou as internações hospitalares segundo doenças respiratórias no estado do Rio de Ja-
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neiro (RJ) no ano de 2003, tais como, IDH, taxa de urbanização do ano 2000, taxa da

frota veicular, densidade demográfica entre outras.

Dados referentes às internações hospitalares e mortalidade por doenças do apa-

relho respiratório (caṕıtulo X da Classificação Internacional de Doenças em sua décima

revisão - CID 10) foram coletados diretamente de bancos de dados informatizados, dispo-

nibilizados pelo Ministério da Saúde para os hospitais conveniados ao SUS - DATASUS.

Esses bancos contêm informações de todas as internações e óbitos no âmbito do SUS por

intermédio das Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) e Declarações de Óbito (DO),

respectivamente.

Até meados de 1980, a poluição atmosférica provinha das emissões industriais.

Com o rápido crescimento da frota veicular, verificou-se a enorme contribuição dessa

fonte na degradação da qualidade do ar, principalmente nas regiões metropolitanas do

páıs (IBGE 2008).

A estimativa de poluição usada nesse trabalho é o IPPS (abreviação do inglês

para Industrial Pollution Projection System) implementado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia e Estat́ıstica (IBGE). O IPPS é um sistema de estimativa de intensidade de

poluição industrial que se baseia em coecientes de intensidade de emissão de poluição

para os meios: água, ar, e solo. Esses coeficientes podem ser utilizados em função de uma

das três medidas de produção industrial: o valor de produção, o valor adicionado ou o

número de empregados. Sor et al. (2008), em um estudo inicial, não identificaram uma

relação entre o IPPS e dados de doenças respiratórias do DATASUS.

Podem existir muitas covariáveis que ajudam a explicar a taxa de morbidade e

mortalidade de um munićıpio. Com o objetivo de reduzir a heterogeneidade entre munićı-

pios o presente trabalho propõe a utilização de modelos de regressão com efeitos aleatórios

na detecção de padrões de variação de morbidade hospitalar do SUS e de mortalidade por

doenças respiratórias nos munićıpios do Rio de Janeiro no ano de 2003.

O objetivo da presente aplicação é demonstrar a utilização do modelo de re-

gressão com efeitos aleatórios independentes na detecção de padrões de variação do risco

de morbidade hospitalar do SUS e de mortalidade para doenças do aparelho respiratório

no estado do Rio de Janeiro e efeitos aleatórios com estrutura de dependência espacial.

No processo de inferência, será utilizado o método INLA, proposto por Rue et al. (2009),

usado para fazer inferência bayesiana em modelos com campos aleatórios gaussianos la-
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tentes, onde o modelo de regressão com efeitos aleatórios e espaciais são casos particulares.

4.2 Descrição dos dados

Os dados utilizados para as análises foram secundários. As variáveis dependentes, número

de internações e óbitos por doenças do aparelho respiratório, na população residente do

RJ, no ano de 2003, são provenientes dos Sistemas de Informações Hospitalares do SUS

(SIH-SUS) e do Sistema de Mortalidade (SIM) disponibilizados no DATASUS.

O número médio de internações, por local de residência, por doenças do apa-

relho respiratório no estado do RJ no ano de 2003 foi 1.041,25 e o total de notificações de

internações neste mesmo ano foi 95.795. O número médio de óbitos pela mesma causa e

ano foi 135 e o total de registros de óbito foi 12.421.

O munićıpio que obteve o menor ı́ndice de morbidade hospitalar do SUS pela

causa estudada foi o Carapebus com apenas 12 registros. Os munićıpios que apresentaram

os maiores ńıveis de morbidade hospitalar do SUS e, também, de mortalidade foram Rio de

Janeiro (15.212 e 5.551, respectivamente) e São Gonçalo (12.724 e 726, respectivamente).

O menor número registrado de óbitos foi em Laje do Muriaé com apenas 2 casos no ano

de 2003 pela causa analisada.

As covariáveis referentes aos aspectos demográficos como taxa de urbanização,

dada pela razão da população residente da área urbana do munićıpio e a população resi-

dente total do munićıpio, e o IDH foram extráıdas do censo demográfico de 2000 realizado

pelo IBGE. Também do IBGE, foram coletadas informações referentes à área territorial

dos munićıpios do RJ (km2) e à população geral estimada para o Tribunal de Contas da

União (do ano de 2003) para o cálculo da densidade demográfica.

A taxa média de urbanização em 2000 foi 0,80. Sumidouro foi classificado

como o munićıpio de menor taxa de urbanização (0,16) dentre todos os 92 munićıpios do

RJ. O IDH médio do ano de 2000 foi equivalente à 0,76. O IDH mı́nimo e máximo ficou a

cargo dos munićıpios de Varre-Sai (0,679) e Niterói (0,886), respectivamente. A densidade

demográfica média encontrada foi 665,6 habitantes por km2. O munićıpio com o maior

valor registrado foi São João de Meriti com 13.110,0 habitantes por km2.

Para representação do ńıvel de poluição de cada um dos 92 munićıpios do RJ

foram utilizadas a frota veicular total, por tipo de véıculo, do mês de Dezembro de 2003
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obtida através do site do Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro (Detran-

RJ)1, e estimativas IPPS a partir do estudo implementado pelo IBGE que disponibiliza a

quantidade de emissão potencial IPPS (tonelada/2003) de particulados finos, part́ıculas

inaláveis, de diâmetro inferior a 10 micrómetros (PM10) e de dióxido de enxofre (SO2).

Sor et al. (2008) apontam que o estado do RJ apresenta duas áreas cŕıticas em

termos de poluição do ar: a região Metropolitana, a qual se encontra a segunda maior

concentração de população, de véıculos, de indústrias e de fontes emissoras de poluentes

do páıs e a região do Médio Paráıba, cujas principais cidades são Volta Redonda, Barra

do Piráı, Itatiaia e Resende, que é conhecida por sua atividade industrial concentrada

no eixo viário que interliga as duas maiores metrópoles brasileiras, Rio de Janeiro e São

Paulo.

A taxa da frota veicular média, por tipo de véıculo, do mês de Dezembro de

2003 é de 17,68%. O Rio de Janeiro apresenta a maior taxa dentre todos os 92 munićıpios

com 30,83%.

Em 1990 foi criado e sancionado o Projeto de Lei da Emancipação do muni-

ćıpio de Mesquita. Sendo assim, o mesmo não entrou no censo de 2000, inviabilizando

suas informações de população urbana e IDH. Para o cálculo dos dados faltantes foi cons-

trúıda uma média de seus vizinhos semelhantes em área geográfica: Belford Roxo (leste),

Nilópolis (sul) e São João de Meriti (sudeste).

A emissão potencial IPPS média de PM10 foi de 208, 3 toneladas em 2003. Os

munićıpios que mais emitiram PM10 foram Rio de Janeiro (4.844, 0 toneladas) e Volta

Redonda (4.030, 5 toneladas). A emissão potencial IPPS média de SO2 encontrada foi

902, 6 toneladas emitidas em 2003. Os munićıpios que mais emitiram SO2 foram Rio de

Janeiro (2.557, 0 toneladas) e Duque de Caxias (17.959, 7 toneladas).

O potencial de poluição industrial do ar também é concentrado em poucos

munićıpios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Volta Redonda, na emissão de SO2, e Rio

de Janeiro, Volta Redonda e Cantagalo, em relação aos PM10, substâncias que causam

danos à saúde respiratória e ao meio ambiente. Isso significa que os maiores potenciais de

poluição do ar por indústrias estão na região metropolitana do Rio de Janeiro e no médio

Paráıba do Sul.

Na próxima seção, modelos de regressão serão usados para explicar a mor-

1http://www.detran.rj.gov.br/ estatisticas.veiculos/index.asp, acessado em 15/04/2011.
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bidade hospitalar do SUS e mortalidade por doenças respiratórias usando as variáveis

descritas nesta seção e a inclusão de efeitos aleatórios para reduzir uma posśıvel hetero-

geneidade presente nos dados.

4.3 Regressão Poisson com efeitos aleatórios

O modelo de regressão de Poisson é usado quando a variável resposta é uma contagem.

Como por exemplo, o total de internações e de óbitos por doenças respiratórias no estado

do Rio de Janeiro no ano de 2003.

Sem perda de generalidade, os modelos descritos nessa subseção a seguir serão

para o número de internações por doenças respiratórias, mas a mesma proposta de mo-

delagem estat́ıstica continua válida para o total de óbitos por doenças respiratórias. Na

seção 4.4, os modelos propostos nesta seção serão utilizados tanto para total de interna-

ções quanto para o total de óbitos por doenças respiratórias no estado do RJ no ano de

2003.

4.3.1 Descrição do modelo estat́ıstico

Seja Yi o total de internações por doenças respiratórias do munićıpio i, i = 1, 2, . . . ,M , M

denota o total de munićıpios do estado do Rio de Janeiro no ano de 2003, 92 munićıpios.

Será assumido que o número de internações por doenças respiratórias no RJ em 2003

segue uma distribuição de Poisson com taxa Eiλi > 0, onde Ei é o número esperado de

internações no munićıpio i, e λi é o risco relativo de internações no munićıpio i. Ou seja,

Yi|λi ∼ Poisson(Eiλi), i = 1, 2, . . . ,M. (4.1)

O total esperado de internações no munićıpio i é aproximado usando a distri-

buição de internações do estado do Rio de Janeiro por faixa etária, informações dispońıveis

pelo DATASUS, e a população por faixa etária em cada munićıpio, informações dispońıveis

pelo IBGE. Ou seja,

Ei =
∑
k

Pikπ
RJ
k , (4.2)

onde k representa uma faixa etária {menor que 1 ano, 1 a 4 anos, 5 a 9 anos, 10 a 14

anos, 15 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos,
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70 a 79 anos, e 80 anos ou mais}, Pik é a população do munićıpio i na faixa etária k,

e πRJk é a proporção de pessoas internadas no estado do Rio de Janeiro na faixa etária

k,
∑

k π
RJ
k = 1. Note que E1, . . . , EK não refletem variações espaciais da morbidade

hospitalar do SUS.

O estimador de máxima verossimilhança de λ, é dado por

λ̂i =
Yi
Ei
, i = 1, 2, . . . ,M,

conhecido por razão de morbidade padronizada (RMbP) ou razão de mortalidade padro-

nizada (RMtP). A Figura 4.1 apresenta o mapa das razões padronizadas de morbidade

hospitalar do SUS e mortalidade por doenças respiratórias no estado do Rio de Janeiro no

ano de 2003. A Figura 4.1 (a) sugere a existência de um padrão espacial para a morbidade

hospitalar do SUS. Vale destacar que os munićıpios do noroeste fluminense apresentaram

uma morbidade hospitalar do SUS maior que a esperada, enquanto munićıpios da região

dos lagos tiveram uma taxa de morbidade hospitalar do SUS menor que a esperada. Foi

observado que 23 munićıpios tiveram internações abaixo do valor esperado. A Figura 4.1

(b) sugere que a maioria dos munićıpios tiveram mortalidade por doenças respiratórias

acima do que era esperado, apenas 6 em 92 munićıpios tiveram o total de óbitos abaixo

do esperado.
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Figura 4.1: Mapas das razões padronizadas de morbidade hopitalar do SUS (a) e morta-

lidade (b) por doenças respiratórias no estado do Rio de Janeiro no ano de 2003.
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4.3.2 Modelos de Regressão de Poisson

1. Regressão de Poisson

A primeira proposta é o modelo de Regressão de Poisson (MRP) com uma priori

degenerada no ponto zero para cada efeito aleatório, ou seja, P (εi = 0) = P (φi =

0) = 1,∀i. Para α e β assumiremos normalidade e independência como visto na

equação (3.4). Portanto, a distribuição a posteriori se reduz a

π(α,β|y,x) ∝
M∏
i=1

(
Eie

(α+xTi β)
)yi

e−Eie
(α+xTi β)

π(α)π(β). (4.3)

2. Regressão de Poisson com efeitos aleatórios não-estruturados

A segunda proposta é o modelo de regressão de Poisson com efeitos aleatórios não-

estruturados (MRPea) cuja especificação a priori para os efeitos aleatórios não-

estruturados seria uma priori degenerada no ponto zero para cada efeito aleatório

espacial, ou seja, P (φi = 0) = 1,∀i. Para α e β assumiremos normalidade e indepen-

dência como descirto na equação (3.4), para ε também assumiremos normalidade

e independência como visto na equação (3.7). Note que tal distribuição depende

de um hiperparâmetro τ 2ε , este por sua vez deve ter uma distribuição a priori de-

vidamente elicitada. Combinando as prioris (3.7), (3.4) e π(τ 2ε ) com a função de

verossimilhança (3.1), a distribuição a posteriori obtida é dada por

π(α,β, ε, σ2
ε |y,x) ∝

M∏
i=1

(
Eie

(α+xTi β+εi)
)yi

e−Eie
(α+xTi β+εi)

× π(α)π(β)π(εi|σ2
ε )π(σ2

ε ). (4.4)

3. Regressão de Poisson com efeitos espaciais

A terceira proposta é o modelo de regressão de Poisson com efeitos aleatórios com

estrutura espacial (MRPesp). A distribuição a priori para os efeitos aleatórios estru-

turados, φ, seria o processo CAR intŕınseco apresentado na equação (3.10) e para

α e β assumiremos normalidade e independência como descirto na equação (3.4).

Note que a distribuição do efeito espacial depende de um hiperparâmetro, π(τ 2φ),

que deve ter uma distribuição a priori devidamente elicitada. Desta forma, teremos

uma priori degenerada no ponto zero para cada efeito aleatório independente, ou

seja, P (εi = 0) = 1,∀i. Combinando as prioris (3.4), (3.10) e π(τ 2φ) com a função de
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verossimilhança (3.1), a distribuição a posteriori obtida é dada por

π(α,β,φ, τ 2φ |y,x) ∝
M∏
i=1

(
Eie

(α+xTi β+φi)
)yi

e−Eie
(α+xTi β+φi )

× π(α)π(β)π(φi|τ 2φ)π(τ 2φ). (4.5)

4. Regressão de Poisson com efeitos aleatórios não-estruturados e com es-

trutura espacial (MRPc)

A quarta e última proposta é o modelo de regressão de Poisson completo (MRPc),

em que os casos anteriores são casos particulares, pois basta que uma ou ambas

variâncias dos efeitos aleatórios sejam zero. Combinando a priori (3.16) com a

função de verossimilhança (3.1), a distribuição a posteriori obtida é dada por

π(α,β,φ, ε, σ2
ε , τ

2
φ |y,x) ∝

M∏
i=1

(
Eie

(α+xTi β+εi+φi)
)yi

e−Eie
(α+xTi β+εi+φi)

× π(α)π(β)π(εi|σ2
ε )π(σ2

ε )π(φi|τ 2φ)π(τ 2φ). (4.6)

4.3.3 Inferência

A inferência será como a apresentada no caṕıtulo 3.3. Para o intercepto e os coeficientes

de regressão serão utilizadas prioris normais independentes com média zero e variância

1002. A distribuição dos efeitos aleatórios não-estruturados é dada em (3.7), e dos efeitos

aleatórios com estrutura espacial é dada em (3.10), e as distribuições a priori para as

variâncias σ2
ε e τ 2φ serão Gamas inversas independentes, GI(a, b) com moda b/(a + 1), as

seguintes prioris não informativas com a = 1 e b = 0, 00005.

Desta forma, como as posteriori dos modelos propostos na subseção 4.3.2 não

têm forma anaĺıtica tratável, recorreremos ao método INLA para obter as marginais a

posteriori de interesse, isto é, as marginais a posteriori das distribuições (4.3), (4.4), (4.5)

e (4.6).
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4.4 Análise dos dados de doenças respiratórias no es-

tado do Rio de Janeiro

Nesta seção serão comparados os modelos de regressão de Poisson (MRP), com efeitos

aleatórios (MRPea), com efeitos espaciais (MRPesp) e completo (MRPc) segundo o cri-

tério DIC, como pode ser visto na subseção 4.4.1. O melhor modelo resultante desta

comparação, isto é, modelo final, será utilizado para fazer inferência.

4.4.1 Seleção dos modelos finais

Para cada um dos modelos propostos na seção 4.3, modelo de regressão de Poisson (MRP),

com efeitos aleatórios (MRPea), com efeitos espaciais (MRPesp) e completo (MRPc),

tanto para o risco de morbidade hospitalar do SUS quanto para mortalidade, foi realizada

uma seleção não automática de covariáveis baseada no método stepwise (Efroymson 1960).

Este método consistiu inicialmente em criar os modelos com todas as cova-

riáveis dispońıveis para cada um dos 4 casos propostos. Destes modelos as covariáveis

estatisticamente significantes foram selecionadas e analisadas separadamente. Por fim, foi

criado o modelo que é composto pelas covariáveis estatisticamente significantes isolada-

mentes, e que em conjunto continuam sendo significantes. Estes modelos finais para cada

um dos quatro casos propostos podem ser observados na Tabela 4.1.

Variáveis MRP MRPea MRPesp MRPc

Densidade NS (NS) NS (NS) NS (NS) NS (NS)

SO2 - (NS) NS (NS) NS (NS) NS (NS)

PM10 + (NS) NS (NS) NS (NS) NS (NS)

Frota veicular - (NS) NS (NS) NS (NS) NS (NS)

Taxa de urbanização + (+) NS (NS) NS (NS) NS (NS)

IDH - (-) - (NS) NS (NS) NS (NS)

Tabela 4.1: Modelos finais escolhidos para morbidade hospitalar do SUS (e mortalidade)

segundo um método de seleção de covariáveis não automático. Os sinais ± indicam o sinal

do efeito e NS indica variável não significativa.

Vale ressaltar que os modelos finais tanto para morbidade hospitalar do SUS
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quanto para mortalidade as covariáveis não foram estatisticamente significativas. No

entanto, a inclusão de efeitos aleatórios, espaciais ou não, capturou a heterogeneidade

presente nos dados.

As análises desta seção serão realizadas a partir dos modelos finais, segundo

critério de DIC, para morbidade hospitalar do SUS e mortalidade que apresentaram o

menor valor do DIC (Tabela 4.2).

MRP MRPea MRPesp MRPc

Morbidade 13.579,96 898,36 896,99 897,41

Mortalidade 702,55 640,22 661,16 640,90

Tabela 4.2: Comparação dos modelos finais através do critério DIC.

4.4.2 Análise

O melhor modelo que ilustra a variação do risco de morbidade hospitalar do SUS por

doenças do aparelho respiratório no ano de 2003 possui uma estrutura espacial no risco de

morbidade hospitalar do SUS, como apontado anteriormente na Figura 4.1 (a). Para este

modelo nenhuma covariável foi significativa, a mediana a posteriori do intercepto α é 0,307

e IC95(0, 292; 0, 321) e a mediana posteriori da precisão τ−2φ é 1,047 e IC95(0, 777; 1, 396).

Para a variação do risco de mortalidade por doenças do aparelho respiratório no ano

de 2003 tem-se que o melhor modelo possui efeitos aleatórios no risco de mortalidade.

Para este modelo nenhuma covariável foi significativa, a mediana a posteriori do inter-

cepto α é 0,614 e IC95(0, 565; 0, 660) e a mediana posteriori da precisão σ−2ε é 49,950 e

IC95(24, 472; 109, 224).

Tem-se que as covariáveis dispońıveis não foram significativas no presente tra-

balho, mas acredita-se que covariáveis meteorológicas sejam significantes para estes desfe-

chos. Não se pode descartar a possibilidade de que alterações climáticas sejam as respon-

sáveis pelo agravamento dos sintomas respiratórios. Segundo Arbex et al. (2004) fatores

meteorológicos como temperatura, umidade relativa do ar e precipitação, assim como os

aspectos demográficos, ı́ndices de desenvolvimento humano, urbanização, padrões de in-

dustrialização, dentre outros, afetam a qualidade do ar, com reflexos diretos sobre a saúde

humana.
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Embora se tenha evidências constatadas em Gouveia et al. (2003) de associa-

ções entre as internações de crianças (menor de cinco anos de idade) e idosos (maior ou

igual a 65 anos) devido às doenças respiratórias e do aparelho circulatório com o PM10,

CO e SO2 nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro no presente trabalho as varáveis

utilizadas para representar a poluição atmosférica não foram significativas. Tal resultado

pode ser explicado pelo fato das variáveis utilizadas serem estimativas das quantidades

de emissão potencial poluidor industrial nos munićıpios. No primeiro estudo que utiliza

IPPS como variável proxy para poluição, realizado por Sor et al. (2008), também não foi

identificado uma relação entre o IPPS e dados de doenças respiratórias do DATASUS.

A Figura 4.2 (a) apresenta o mapa da mediana a posteriori do risco de morbi-

dade hospitalar do SUS por doenças do aparelho respiratório no ano de 2003 nos munićı-

pios do RJ e seu padrão espacial é ńıtido. Percebe-se que a Região Noroeste Fluminense,

assim como a Microrregião geográfica da Barra do Piráı, apresenta um alto risco de mor-

bidade hospitalar do SUS por doenças do aparelho respiratório no ano de 2003. Já as

Regiões das Baixadas Litorâneas como a da Costa Verde apresentam riscos mais baixos.

As Figuras 4.2 (b) e (c) apresentam os mapas dos quantis 2,5% e 97,5% da distribuição a

posteriori do risco de morbidade hospitalar do SUS. Esses mapas representam um inter-

valo de credibilidade espacial para o risco de morbidade hospitalar do SUS. Já a Figura

4.3 apresenta os mapas da mediana a posteriori do risco de mortalidade por doenças do

aparelho respiratório no ano de 2003 nos munićıpios do RJ e do intervalo de credibilidade

espacial de 95%.

Temos que o munićıpio do Rio de Janeiro apresenta o risco mediano a posteriori

de morbidade hospitalar do SUS igual 0,39 que pertence ao intervalo no qual os riscos

são menores que 0,99. Como seu intervalo de credibilidade de 95% (IC95) a posteriori

(Figura 4.2 (b),(c)) encontra-se no mesmo intervalo do risco mediano a posteriori, isto é,

IC95(0, 38; 0, 41) pode-se afirmar que com 95% de credibilidade o risco de internações por

doenças do aparelho respiratório foi menor que o esperado nessa região no ano de 2003.

A Figura 4.3 mostra que o risco mediano a posteriori de mortalidade no munićıpio do Rio

de Janeiro está entre 1,5 e 2 com 95% de credibilidade. Para os demais munićıpios esses

mapas não são muito informativos, porém percebe-se que o risco mediano a posteriori de

mortalidade para o estado do RJ no peŕıodo de 2003 foi maior que o esperado.

Alguns destes resultados como a RMbP, RMtP, risco mediano a posteriori

(λ) e seu respectivo IC95 podem ser vistos na Tabela 4.3 para os 6 munićıpios do RJ
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considerados no estudo desenvolvido pelo IBGE Sor et al. (2008) como os mais poluentes

em relação aos particulados finos e dióxido de enxofre e Niterói por possuir o IDH mais

elevado e ter uma grande representatividade no estado do RJ.

Munićıpios RMbP λMorb(IC95) RMtP λMort(IC95)

Campos dos Goytacazes 1,17 1,18 (1,12;1,24) 1,81 1,82 (1,55;2,12)

Cantagalo 2,46 2,46 (2,17;2,77) 1,99 1,89 (1,41;2,52)

Duque de Caxias 0,89 0,89 (0,85;0,93) 1,84 1,84 (1,60;2,11)

Nilópolis 0,64 0,64 (0,58;0,70) 2,36 2,22 (1,83;2,70)

Niterói 0,70 0,70 (0,66;0,75) 2,70 1,81 (1,57;2,09)

Rio de Janeiro 0,39 0,39 (0,38;0,41) 1,72 1,72 (1,56;1,91)

Volta Redonda 1,01 1,01 (0,94;1,08) 2,14 2,08 (1,74;2,48)

Tabela 4.3: Razão de morbidade hospitalar do SUS e mortalidade padronizadas, risco

mediano a posteriori e IC95 para alguns munićıpios do RJ.

Pode-se observar que os riscos de morbidade hospitalar do SUS a posteriori e a

RMbP são homogêneos para os munićıpios apresentados na Tabela 4.3. Em geral, embora

se tenha uma estrutura espacial associada ao risco de morbidade hospitalar do SUS a

RMbP pode representar bem esse risco. Isso pode ser atribúıdo à ausência de covariáveis

que ajudem a explicar tal desfecho. Já para o risco de mortalidade por doenças do aparelho

respiratório no ano de 2003 tem-se que os efeitos aleatórios conseguem suavizar os valores

encontrados pela RMtP. Embora esta diferença causada pela suavização seja significativa

ela ainda é relativamente pequena.
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Figura 4.2: Mapa da mediana a posteriori dos riscos de morbidade hospitalar do SUS

por doenças respiratórias no estado do Rio de Janeiro no ano de 2003 (a) e mapas de

credibilidade de 95% (b) e (c).
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Figura 4.3: Mapa da mediana a posteriori dos riscos de mortalidade por doenças respira-

tórias no estado do Rio de Janeiro no ano de 2003 (a) e mapas de credibilidade de 95%

(b) e (c).

As análises desta subseção foram implementadas no ambiente livre R (R Deve-

lopment Core Team 2011). Os mapas foram feitos usando o pacote ‘spdep’ (Bivand et al.

2011) com a malha obtida através do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estat́ıs-

tica, a inferência feita com o pacote ‘INLA’ (Rue and Martino 2009) e alguns códigos de

autoria própria.
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4.5 Discussão

O objetivo desta aplicação foi ilustrar a utilização de modelos de regressão de Poisson

com efeitos aleatórios espaciais ou não usando o método INLA. A metodologia foi usada

com o objetivo de detectar padrões na variação do risco de morbidade hospitalar do SUS

e de mortalidade para doenças do aparelho respiratório no estado do Rio de Janeiro no

ano de 2003.

As variáveis de poluição e sócioeconômicas utilizadas nesse trabalho não apre-

sentaram relação significativa com a morbidade hospitalar do SUS e mortalidade por

doenças respiratórias no estado do Rio de Janeiro. Espera-se que variáveis metereológicas

e medidas de poluição feitas em estações monitoradas possam explicar melhor a variação

nas taxas de morbidade hospitalar do SUS e mortalidade por doenças respiratórias.

Duas posśıveis extensões para a metodologia proposta podem ser consideradas.

A primeira seria tratar conjuntamente a morbidade hospitalar do SUS e mortalidade, uma

vez que é natural assumir a existência de uma correlação positiva entre tais medidas. A

segunda extensão seria a modelagem espaço-temporal onde seria estudada a evolução das

taxas de morbidade hospitalar do SUS e mortalidade ao longo do tempo por munićıpio.
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5 Considerações finais

O objetivo deste trabalho foi apresentar modelos com campos aleatórios gaussianos la-

tentes, em particular os modelos de regressão de Poisson com efeitos aleatórios, que são

alternativas para o MLG na modelagem de dados com estrutura complexa, por exemplo,

com estrutura espacial, temporal e espaço-temporal. Todavia, conforme flexibiliza-se ou

aumenta a complexidade destes modelos, geralmente, têm-se problemas na estimação dos

parâmetros de interesse.

O INLA é um método recente, o pacote ‘INLA’ implementado no ambiente livre

R possui um algoritmo especial para tratar matrizes esparsas, disponibiliza como sáıda,

por exemplo, as estimativas a posteriori dos parâmetros de interesse (e hiperparâmetros)

e seus intervalos de credibilidade de 95% e o DIC. Além disto, o INLA supera o MCMC

em termos de acurácia e tempo computacional para estimar os parâmetros do GMRF.

Todavia, há uma preocupação em controlar a dimensão do vetor de hiperparâmetros, pois

caso essa dimensão seja elevada, maior que 6, o INLA já não será uma boa alternativa e

para a estimação sugere-se métodos intensivos como o MCMC.

A aplicação exposta no caṕıtulo 4 teve como intuito demonstrar como a meto-

dologia proposta no caṕıtulo 2 é eficaz para os modelos de regressão de Poisson com efeitos

aleatórios apresentados no caṕıtulo 3. Embora as covariáveis dispońıveis não tenham sido

estatisticamente significativas, os efeitos aleatórios conseguiram tratar a sobredispersão,

pois espera-se que a média e a variância não sejam equivalentes como sugere o modelo

de Poisson e também reduziram a heterogeneidade dos dados para explicar por exem-

plo a ausência de variáveis meteorológicas e medidas de poluição feitas em estações de

monitoramento nos modelos propostos.

Uma posśıvel extensão para este trabalho é adição de efeitos aleatórios não-

estrututados e estruturados com dependência temporal no modelo de regressão de Poisson

com efeitos aleatórios independentes e com efeitos espaciais culminando no modelo não-

paramétrico com tendência espaço-temporal proposta por Knorr-Held (2000) como pode

ser visto a seguir.

Suponha Yit a variável resposta na região i, i = 1, . . . ,M , M denota o número
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total de regiões no estudo, no instante de tempo t, t = 1, . . . , T , T denota o número total

de instantes de tempo abordado. Seria assumido que a variável resposta, Yit, segue uma

distribuição de Poisson com taxa Eitλit > 0, onde Eit é o número de casos esperado na

região i no instante de tempo t, e λit é o risco relativo na região i no instante de tempo

t. Ou seja,

Yit|λit ∼ Poisson(Eitλit), (5.1)

onde i = 1, 2, . . . ,M e t = 1, 2, . . . , T .

Como as regiões e os instantes de tempo, aparentemente, têm caracteŕısticas

distintas que podem não ser explicadas pelas covariáveis dispońıveis, x, com o objetivo

de reduzir a heterogeneidade dos dados, é razoável incluir ao modelo efeitos aleatórios

latentes para cada região e instante de tempo.

Desta forma, a função de ligação log(·) seria decomposta aditivamente em

componentes dependendo do espaço e do tempo. Isto é,

log(λit) = α + xTitβ + εi + φi + γt + ωt. (5.2)

A distribuição do intercepto, α, e dos coeficientes de regressão, β seria dada

em (3.4), a distribuição dos efeitos aleatórios independentes por região, ε, em (3.7) e a

distribuição dos efeitos aleatórios espaciais, φ, em (3.10).

Tem-se que γ = (γ1, · · · , γT ) representa o componente temporal não-estruturado

(ou independente) e segue uma distribuição gaussiana independente com média zero e va-

riância σ2
γ. Ou seja,

γt
iid∼ N(0;σ2

γ). (5.3)

A distribuiação a priori para σ2
γ pode ser Gama inversa, GI(a3, b3), com moda

b3/(a3 + 1), tal que a priori é não informativa.

O componente ωt representa o termo com estrutura temporal associada ao

instante de tempo t. Assim, ω = (ω2, · · · , ωT ) segue um passeio aleatório de primeira

ordem dada por

ωt|ωt−1, τ 2ω ∼ N(ωt−1; τ
2
ω). (5.4)

A distribuição a priori para ω1 é π(ω1) ∝ 1 e a distribuiação a priori para τ 2ω

seria Gama inversa, GI(a4, b4), com moda b4/(a4+1), tal que a priori seria não informativa.
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A posteriori para o modelo espaço-temporal completo seria dada por

π(α,β, ε, σ2
ε ,φ, τ

2
φ ,γ, σ

2
γ,ω, τ

2
ω|y,x) ∝

M∏
i=1

T∏
t=1

(
Eite

(α+xTitβ+εi+φi+γt+ωt)
)yit

× e−Eite
(α+xTitβ+εi+φi+γt+ωt)

× π(α)π(β)π(εi|σ2
ε )π(σ2

ε )π(φi|τ 2φ)π(τ 2φ)

× π(γt|σ2
γ)π(σ2

γ)π(ωt|τ 2ω)π(τ 2ω), (5.5)

onde o vetor de parâmetros é dado por θ = (α,β, ε,φ,γ,ω) e o vetor de hiperparâmetros

é dado por ψ = (σ2
ε , τ

2
φ , σ

2
γ, τ

2
ω). Como a dimensão de ψ é igual a 4 para o modelo espaço-

temporal completo, o INLA ainda é eficiente para obter aproximações das marginais a

posteriori (2.4) e (2.5).

Note que o modelo de regressão de Poisson com efeitos aleatórios independen-

tes, γ, e com estrutura temporal, ω , pode ser obtido simplesmente fixando as variâncias

τ 2φ e σ2
ε como zero. Usualmente, costuma-se atribuir um componente de interação entre

tempo e espaço, ζit. Para mais detalhes sobre modelos com componente de interação entre

tempo e espaço sugere-se consultar Schrödle and Knorr-Held (2010a).

A inferência para este modelo pode ser feita da mesma forma descrita na seção

2.2. A aproximação para as marginais a posteriori do modelo de regressão de Poisson com

efeitos aleatórios espaciais e temporais dada em (5.5) pode ser obtida através do pacote

‘INLA’ implementado no ambiente livre R.
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McCullagh, P. and Nelder, J. (1989), Generalized Linear Models, second edition edn,

Chapman and Hall/CRC.

R Development Core Team (2011), R: A Language and Environment for Statistical Com-

puting, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0.

URL: http://www.R-project.org/

Rue, H. and Martino, S. (2009), INLA: Functions which allow to perform a full Bayesian

analysis of structured additive models using Integrated Nested Laplace Approximation.

R package version 0.0.

Rue, H., Martino, S. and Chopin, N. (2009), “Approximate Bayesian inference for latent

Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations”, Journal of the

Royal Statistical Society, Series B , Vol. 71, pp. 319–392.

Schrödle, B. and Knorr-Held, L. (2010a), “Spatio-temporal disease mapping using inla”,

Envirometrics , Vol. 22, pp. 725–734.

Schrödle, B. and Knorr-Held, L. (2010b), “A primer on disease mapping and ecological

regression using inla”, Computational Statistics. DOI: 10.1007/s00180-010-0208-2. .

Sor, J. L., Clevelario Junior, J., Guimarães, L. T. and de Andrade Memoria Moreno,
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