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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infeciosa e contagiosa que, apesar de ancestral, é
ainda a nona maior causa de morte em todo o mundo. Em cada ano são ainda reportados
mais de 10 milhões de casos desta doença, apesar do número estar felizmente a diminuir.
Em Portugal, nos últimos 10 anos, houve uma diminuição da taxa de notificação e de
incidência de tuberculose, embora os distritos do Porto e Lisboa continuem a apresentar
uma maior concentração do número de notificações.
Esta dissertação tem como objetivo principal o estudo da sazonalidade da tuberculose

e do efeito das variáveis climáticas precipitação, temperatura e humidade relativa sobre a
infeção, em Portugal continental, no período 2009 – 2016. Os dados que serviram de base
ao estudo contemplam uma frequência mensal e têm como unidade espacial o distrito.
Ao nível da análise espacial, não foram identificadas associações significativas entre as

taxas de mortalidade padronizadas exibidas pelos vários distritos, independentemente do
tipo de vizinhanças utilizadas.
Relativamente à análise longitudinal, foram utilizados modelos aditivos generalizados

mistos para dados de contagens, incluindo uma spline cíclica no preditor linear para
refletir o caráter periódico dos vários meses do ano, e incluídos efeitos aleatórios para
contabilizar a variabilidade nas taxas, entre distritos. A spline cíclica mostra que o
período de maior incidência da infeção é o compreendido entre abril e julho e que a
taxa mais baixa acontece no mês de dezembro. Verificámos que a presença explícita do
tempo no preditor linear aniquilou a influência de qualquer outra variável climática que
se incluísse no modelo.
Um melhor entendimento da forma como as variáveis ambientais interagem com a

incidência, assim como o reconhecimento de padrões sazonais, representa uma mais valia
para a melhoria da Saúde Pública, permitindo assim uma melhor gestão e alocação de
recursos, o que terá repercussões na resposta dos profissionais de saúde no terreno e,
consequentemente, irá promover a diminuição da incidência da tuberculose.

Palavras-chave: tuberculose, análise espacial, disease mapping, modelo BYM, modelos
aditivos generalizados, splines de regressão cúbica, R
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Abstract

Tuberculosis (TB) is an infectious and contagious disease that, although ancestral, still
is the ninth leading cause of death worldwide. In each year more than 10 million cases of
this disease are reported, although the number is fortunately decreasing. In Portugal, in
the last 10 years, there has been a decrease in the reporting rate and incidence of tuber-
culosis, despite the districts of Porto and Lisbon continue to show a higher concentration
of notifications.
This dissertation has as main objective the study of the seasonality of tuberculosis and

the effect of the climatic variables precipitation, temperature and relative humidity on
the infection, in mainland Portugal, in the period 2009 – 2016. The data for the study
contemplate a monthly frequency and have the district as its spatial unit.
With regard to spatial analysis, no significant associations were identified between the

standardized mortality rates displayed by the various districts, regardless of the type of
neighborhoods used.
For the longitudinal analysis, generalized additive mixed models were used for counting

data, including a cyclic spline in the linear predictor to reflect the periodic character of
the several months of the year, and included random effects to account for the variability
in rates between districts. The cyclic spline shows that the period of highest incidence of
infection is between April and July and that the lowest rate occurs in the month of De-
cember. We verified that the explicit presence of time in the linear predictor annihilated
the influence of any other climatic variable that was included in the model.
A better understanding of how environmental variables interact with incidence, as well

as the recognition of seasonal patterns, is a great asset for the improvement of Public
Health, thus allowing a better management and allocation of resources, which will have
repercussions in the response of health professionals in the field and, consequently, will
promote the reduction of the incidence of tuberculosis.

Keywords: tuberculosis, spatial analysis, disease mapping, BYM model, generalized
additive models, cubic regression splines, R
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Capítulo 1
Introdução

A tuberculose (TB) é uma doença infeciosa e contagiosa causada pela bactéria Myco-
bacterium tuberculosis (MT) que pode atingir qualquer órgão, sendo a forma pulmonar a
mais frequente. É também a forma pulmonar a que causa mais implicações em termos de
saúde pública [CDC, 2018; DGS, 2018]. Estima-se que um terço da população mundial
é portadora do bacilo da TB e está, por conseguinte, em risco de desenvolver a doença
pelo que a diminuição da sua taxa de incidência é uma prioridade a médio e longo prazo.
Nos últimos 10 anos, Portugal assistiu a uma diminuição de cerca de 40% da taxa

de notificação e de incidência de tuberculose, com valores de incidência abaixo dos 20
por 100.000 habitantes desde 2015. São os distritos do Porto e Lisboa que continuam a
apresentar uma maior concentração de notificações, totalizando 57,3% dos casos em 2017
[DGS, 2018].

1.1 Motivação

O estudo da distribuição de uma doença ao longo do espaço e/ou tempo é fundamental
para a sua melhor caraterização. São várias as doenças que apresentam uma variação
sazonal da incidência, como por exemplo a gripe, cólera e malária [Grassly & Fraser,
2006; Figueiredo, 2017].
A sazonalidade da TB tem vindo a ser alvo de estudo no passado recente, tal como

mostram os artigos Leung et al. [2005], Fares [2011], Santos et al. [2012], Bras et al.
[2014] e Narula et al. [2015]. Os mecanismos subjacentes à sazonalidade não são de todo
claros e permanecem desconhecidos [Grassly & Fraser, 2006; Santos et al., 2012]. Apesar
de se constatar a presença de sazonalidade, os estudos efetuados apresentam resultados
contraditórios no que diz respeito à época do ano onde os picos de incidência ocorrem.
Um fator que pode estar na base destas diferenças, é o atraso no diagnóstico (ou da
notificação) da tuberculose. Bras et al. [2014] menciona que os atrasos no diagnóstico da

1



2 FCUP
Introdução

TB variam imenso em Portugal, o que torna as inferências acerca da sazonalidade da TB
um desafio. Apesar desta consideração, a maioria dos estudos está em conformidade no
que diz respeito à existência de um pico de notificações de TB na primavera, pico esse que
provavelmente reflete um aumento da infeção ou reativação no Inverno. Todavia, podem
ocorrer exceções, já que Leung et al. [2005] curiosamente observou um pico de incidência
durante o Verão no Reino Unido e Hong Kong.

Dado que as estações do ano envolvem uma conjugação de fatores específicos tais como
temperatura, precipitação, pressão atmosférica, humidade, vento e radiação solar, distin-
tos mediante as coordenadas geográficas, vários investigadores sugerem que a presença de
variação sazonal da incidência de tuberculose pode estar relacionada com as flutuações
sazonais destes fatores [Fares, 2011; Santos et al., 2012; Figueiredo, 2017].

Nos estudos recentes verifica-se que o efeito das variáveis ambientais na incidência
de tuberculose é bastante díspar. GUO et al. [2017] apresenta um efeito contrário da
temperatura na incidência de tuberculose. MT pode parar de crescer e até mesmo ser
destruída com temperaturas superiores a 37ºC. Outros estudos sugerem um aumento
da incidência de TB com o aumento dos níveis de humidade relativa: níveis elevados
de humidade relativa podem favorecer a união do bacilo da tuberculose aos núcleos de
gotículas expelidos por doentes infetados, permanecendo no ar por mais tempo. Santos
et al. [2012] e GUO et al. [2017] revelam algum efeito ténue da precipitação, da pressão
atmosférica e da velocidade do vento [Figueiredo, 2017].

O reconhecimentos de padrões sazonais na ocorrência de tuberculose é ainda um tema
pouco explorado em Portugal. Um melhor entendimento da forma como as variáveis
ambientais interagem com a incidência, assim como o reconhecimento de padrões sazonais,
representa uma mais valia para a melhoria da Saúde Pública, permitindo assim uma
melhor gestão e alocação de recursos, o que terá repercussões na resposta dos profissionais
de saúde no terreno e, consequentemente, irá promover a diminuição da incidência da
tuberculose.

1.2 Epidemiologia Espacial e Disease Mapping

Nas últimas décadas, a disponibilidade e a quantidade de dados populacionais e de
saúde aumentou exponencialmente em virtude dos avanços na computação. Isto significa
que, hoje em dia, em diversas áreas, desde a epidemiologia até à ecologia, climatologia,
ciências sociais e biológicas, os investigadores têm de lidar com dados georreferenciados,
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isto é, dados que incluem informação acerca do espaço e, possivelmente, do tempo [Elli-
ott et al., 2000; Blangiardo & Cameletti, 2015; Carvalho & Natário, 2008]. Esse tipo de
dados, que podem ser obtidos através de sistemas de informação geográfica, sistemas de
posicionamento global, deteção remota ou sistemas de vigilância epidemiológica, come-
çaram a ser utilizados em investigações de saúde pública desde os anos 90, e desde então
a sua procura tem sido cada vez maior [Kaiser et al., 2003; Gruebner et al., 2011].
A Epidemiologia Espacial foca-se na descrição e análise de dados de saúde geografica-

mente indexados com respeito a fatores de risco demográficos que podem ser ambientais,
sociais, comportamento, socio-económicos, genéticos e infeciosos. Faz parte de uma longa
tradição de análises geográficas que remontam ao séc. XVII, quando os mapas de taxas
de doença (disease rates) em diferentes países começaram a emergir para caracterizar a
propagação e as possíveis causas de surtos de doenças infeciosas, como a febre amarela e
a cólera [Elliott et al., 2000; Elliott & Wartenberg, 2004; Carvalho & Natário, 2008]. Um
dos primeiros trabalhos da área foi o descrito por John Snow, aquando do surgimento
a 31 de agosto de 1854, em Londres, de uma epidemia de cólera. Convencido de que a
doença se transmitia através da água, após verificar num mapa que a maior parte das
mortes se localizavam muito próximas de um poço, aconselhou as autoridades a impedir
a utilização do poço. Em 1886 o seu trabalho foi ainda mais valorizado com a descoberta
do vibrião da cólera, que corrobora a hipótese dada por Snow que a transmissão da có-
lera ocorria através da água [Carvalho & Natário, 2008]. Como resultado do crescente
interesse, a Epidemiologia Espacial foi estabelecida como uma nova área multidisciplinar
de pesquisa nos últimos anos. Um grande número de diferentes livros e artigos científicos
têm sido publicados nos últimos anos [Bivand et al., 2013]. Existem quatro tipos de
estudos epidemiológicos:

• Disease mapping;
• Estudos de correlação geográfica;
• Avaliação do risco em relação a uma fonte pontual ou linear;
• Deteção de agrupamentos e agrupamentos de doença.

Nesta tese apenas nos focaremos no primeiro tipo de estudos. Disease mapping, termo
que optámos por não traduzir, é a área da Epidemiologia Espacial interessada em estimar
o padrão espacial do risco de doença ao longo de um número finito de áreas [Anderson
et al., 2014]. A sua realização tem como finalidade sumariar a variação espacial e espaço-
temporal do risco e fornecer uma representação da distribuição espacial do risco na área
em estudo.
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1.3 Abordagens utilizadas

Geralmente, o objetivo é avaliar a incidência de uma doença em particular, como um
tipo particular de cancro num determinado país. É importante considerar o potencial
padrão espacial da doença: é provável que as áreas próximas umas das outras com-
partilhem algumas características geográficas relacionadas com a doença, tendo assim
incidência semelhante. É também razoável esperar que, se houver um padrão temporal,
isso é mais forte para os anos subsequentes do que para anos mais distantes. É para isto
que utilizaremos modelos espaciais. Seguiremos a abordagem mais básica recorrendo à
taxa de morbilidade padronizada (TMP) e faremos referência às aproximações de Laplace
integradas aninhadas – INLA (integrated nested Laplace approximations) [Blangiardo &
Cameletti, 2015].

Como veremos mais à frente, não foram encontradas evidências suficientes de que existia
associação espacial entre os distritos. Dado este facto, e dada a estrutura longitudinal
dos dados, optamos por utilizar Modelos Aditivos Generalizados Mistos (MAGM).

Os MAGM foram criados com o propósito de combinar propriedades dos Modelos
Lineares Generalizados Mistos (MLGM) e dos Modelos Aditivos (MA). O primeiro artigo
publicado sobre o assunto foi Hastie & Tibshirani [1986], onde são apresentados como
uma extensão dos Modelos Lineares (ML). Quatro ano mais tarde, em 1990, Hastie &
Tibshirani publicaram um livro com mais desenvolvimentos do trabalho realizado por
ambos, onde descrevem com detalhe a metodologia e destacam a flexibilidade da regressão
não paramétrica.

Nesta classe de modelos substitui-se o preditor linear, que nos modelos ML e MLGM
são uma combinação linear de variáveis ∑j βjXj, por uma soma de funções de suavização∑
j fj(Xj). As funções fj(·) são funções não especificadas cujo processo de estimação foi

variando ao longo anos. Para a obtenção destas funções, iremos aproveitar a possibilidade
de representação destas funções como splines. Hastie & Tibshirani [1990, secção 9.3.6]
foram os primeiros a sugerir a representação dos MAG utilizando splines, descritas pela
primeira vez por asWahba, em 1980, e Parker e Rice, em 1985, como suavizadores de
regressão penalizada.

Nos modelos MAGM considerados nesta dissertação, para cada função de suavização
será estimado um parâmetro de suavização específico para cada função com recurso ao
método VCG (generalized cross validation). Outras abordagens tais como ERSV (Un-
biased Risk Estimator) ou AIC, presente em vários trabalhos de Wood [2006, 2008, 2011,
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2017], podem também ser usadas para este fim. Este parâmetro medirá o quão suave será
a função: valores baixos indiciam baixa suavização, ou seja, uma função que visualmente
apresenta muitos picos; valores mais elevados correspondem a uma função mais suave e
portanto com menos variações.

1.4 Objetivos

Tendo em conta o que foi referido na Motivação, o objetivo geral desta tese será o de
analisar o efeito de fenómenos meteorológicos na incidência de tuberculose em Portugal
Continental, no período de 2009 a 2016. Mais especificamente, pretende-se também:

• Avaliar a existência de dependência espacial entre as taxas de incidência de tuber-
culose a nível distrital, em Portugal Continental, no período de 2009 a 2016;

• Investigar a existência de variações sazonais da taxa de incidência de tuberculose,
em Portugal Continental durante o período de 2009 a 2016;

• Avaliar o efeito longitudinal da temperatura (máxima e mínima), humidade relativa
média e precipitação média acumulada na taxa de incidência de tuberculose por
distrito, no período de 2009 a 2016, com e sem ajustamento para outros preditores
sociodemográficos tais como VIH e número de desempregados.

1.5 Organização da tese

A tese está dividida em 5 capítulos, sendo que no início de cada capítulo é feito um
breve resumo dos tópicos abordados.
No Capítulo 2 será primeiramente explicitado em que consiste cada um dos três dife-

rentes tipos de dados espaciais. No campo dos dados referentes a áreas, os dados que
temos ao nosso dispor, iremos verificar o tipo de padrões que podem formar, apresentar
modos de representação e estatísticas que nos permitam decidir a presença ou não de
associação espacial. No final, é fornecida uma abordagem possível à sua modelação.
No Capítulo 3 é feita referência ao Modelos Aditivos Generalizados, onde está apresen-

tada a estrutura do modelo e os seus pressupostos. São introduzidas também as funções
de suavização e o modo como é feita a escolha do parâmetro de suavização. Dentro das
splines, serão abordadas as de regressão cúbica (cíclica e não cíclica) e o modo como
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podem ser incluídos efeitos aleatórios neste tipo de modelos. Por fim, é apresentada uma
secção em que se explicita como fazer análise à qualidade do ajustamento do modelo.
No Capítulo 4 estará presente a aplicação das metodologias retratadas no capítulos pre-

cedentes, assim como todo o processo de pré-processamento dos dados, análise descritiva
dos mesmos e aplicação da metodologia retratada.
No Capítulo 5 serão referidas todas as conclusões que retiramos desta tese, assim como

sugestões e/ou problemas a serem tratados em trabalhos futuros.

1.6 Software utilizado

Vários software podem ser usados no tratamento deste tipo de dados, alguns mais
populares e conhecidos, tais como o SPSS, R, SAS, Stata, GraphPad Prism e MATLAB,
e outros não com tanta notoriedade, como Statistica, Python, Minitab e SUDAAN [Haine,
2017].
Nesta dissertação iremos recorrer à linguagem de programação R, pois apresenta várias

vantagens em relação aos concorrentes: é gratuito, possuiu um elevado número de biblio-
tecas e possui uma fácil interface para representação gráfica. A versão do R utilizada é a
3.5.1 (2 de julho de 2018). Utilizaremos também o software livre de ambiente de desen-
volvimento integrado RStudio para correr todos os códigos utilizados. Ao longo de alguns
capítulos serão referenciadas algumas funções utilizadas no Capítulo 4 e explorados, em
detalhe, os argumentos respetivos.



Capítulo 2
Dados Espaciais

Neste capítulo serão apresentados primeiramente os tipos de dados espaciais existentes
e o conceito de padrão espacial, conjuntamente com a apresentação de alguns métodos que
permitam fazer a avaliação desse mesmo padrão. Seguidamente será abordado com mais
pormenor o disease mapping e abordada uma modelação possível para dados espaciais
referentes a áreas, que são o tipo de dados que dispomos.

2.1 Tipos de dados espaciais

Os dados espaciais, tal como já foi referido na Secção 1.2, são essencialmente dados
georreferenciados, ou seja, possuem a localização espacial. Normalmente, para este tipo
de dados, pretende-se modelar tendências e estruturas de correlação, assim como estimar
parâmetros dos modelos pressupostos, realizar testes de seleção a modelos que compitam
entre si e, cada vez mais, efetuar a predição em instantes e locais não observados.
A forma como os dados espaciais nos são apresentados é um reflexo da diferença entre

os vários tipos existentes. Carvalho & Natário [2008] e Banerjee et al. [2014] referem que,
por convenção, existem três tipos de dados espaciais: dados referentes a pontos (point-
referenced data), dados referentes a áreas (areal data) e dados referentes a processos
pontuais (point pattern data). Tem-se agora a seguinte descrição breve:

• dados referentes a pontos: campo aleatório Y (s), onde s varia continua-
mente num domínio D, que é um subconjunto de Rr que contém um retângulo
r-dimensional de volume positivo;

• dados referentes a áreas: o domínio D é um novamente um subconjunto de
Rr, mas agora particionado num número finito de regiões disjuntas, com formas
regulares ou irregulares, com fronteiras bem definidas;

• dados referentes a processos pontuais, onde agora D é ele próprio aleatório.

7
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Cada índice dá a localização de eventos aleatórios que são o padrão espacial dos
pontos. Y (s) é igual a 1 para todo s ∈ Rr – indicando a ocorrência do evento –
ou, possivelmente, pode fornecer alguma informação adicional sobre as covariáveis
– produzindo um processo pontual marcado (marked point pattern process).

No primeiro caso são estudados conjuntos finitos de vetores {Y (s1),Y (s2), . . . ,Y (sn)}
constituídos por observações das mesmas características de um fenómeno em n localiza-
ções precisas, num domínio espacial contínuo e limitado. Frequentemente este tipo de
dados são chamados de dados geocodificados ou geoestatísticos, nomes que emergem da
longa história deste tipo de problema noutras ciências geológicas. Apresentamos na Fi-
gura 2.1 um exemplo deste caso. No mapa está representado o valor da precipitação,
em milímetros (mm)1, registado em 18 das 142 estações meteorológicas portuguesas, du-
rante o mês de fevereiro de 2018. Os dados utilizados são públicos e estão disponíveis no
Boletim Climatológico do IPMA [IPMA, 2018].
Constata-se que a distribuição da precipitação está longe de ser uniforme: é nas zonas

Norte Litoral que se verificaram os valores mais elevados de precipitação, enquanto na
zona do Alentejo e Algarve se verificam valores de precipitação mais baixos. A modelação
do fenómeno da precipitação passa por encontrar um modelo para a sua distribuição
geográfica que, tendo em conta a correlação espacial e algumas covariáveis como a altitude
e a distância ao mar, por exemplo, possa fornecer estimativas em locais onde não existem
estações meteorológicas. Outros exemplos deste tipo de dados podem ser encontrados em
Banerjee et al. [2014] e Carvalho & Natário [2008], por exemplo.
A utilização de cores, diferentes formas ou mesmo ambas para a sua representação serve

para facilitar a leitura, já que as formas e, principalmente, as cores permitem que exista
uma ordem mais natural para cada categoria.
Em dados deste tipo o propósito do estudo é a predição do valor da característica

analisada em pontos não observados. A modelação do campo aleatório subjacente ao
fenómeno, a estimação dos parâmetros e a avaliação do ajustamento são elementos essen-
ciais na prossecução desse objetivo.
O segundo tipo de dados, denominado em inglês por lattice data, refere-se a conjuntos

de vetores {Y (B1),Y (B2), . . . ,Y (Bn)}, constituídos por observações das mesmas carac-
terísticas em n sub-regiões, de uma partição do domínio espacial fixo limitado. Banerjee
et al. [2014] e Carvalho & Natário [2008] referem como exemplos deste tipo de dados
testes em campos agrícolas (onde as parcelas cultivadas formam uma grelha regular) e

11 mm de pluviosidade, a medida de precipitação, corresponde a 1 litro por metro quadrado.
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Precipitação (mm)
15 – 40
41 – 65
66 – 90
91 – 115

Figura 2.1: Precipitação acumulada no mês de fevereiro de 2018 em 18 estações meteorológicas

restauro de imagens (onde os dados correspondem a pixeis num ecrã, novamente numa
grelha regular).
O campo aleatório Y usado para modelar este tipo de observações tem como espaço de

índices a partição de D, cujos elementos são designados por células, áreas ou blocos, que
não denotaremos por si mas sim por Bi, i = 1, . . . , n, para evitar confusões entre pontos
si e blocos Bi. Note-se que não dispomos de qualquer informação acerca do interior da
área em estudo e, na prática, a maior parte dos dados referentes a áreas são sumários
sobre uma grelha irregular, como um conjunto de distritos ou países.
Frequentemente escolhe-se um ponto para representar cada bloco, sendo que a escolha

mais comum é o seu centróide, e à partição do domínio associa-se um grafo cujos vértices
são os centróides. A ligação entre vértices é feita por meio de arestas, sendo que dois
vértices estão ligados se e somente se os blocos correspondentes a esses vértices são “vi-
zinhos”. A relação de vizinhança entre blocos pode ser feita de formas muito distintas,
e será explorada na Subseção 2.2.1, sendo a forma mais óbvia considerar como vizinhos
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blocos contíguos, ou seja, que partilham parte ou a totalidade das respetivas fronteiras. A
Figura 2.2 apresenta o grafo de Portugal considerando blocos contíguos. A representação
em grafo torna implícita uma definição de vizinhança baseada na distância entre vértices,
o que se torna útil nalguns tipos de estudos de correlação espacial entre blocos.

Figura 2.2: Vizinhança mediante contiguidade para cada um dos distritos portugueses

Alguns conjuntos de dados espaciais combinam dados referentes a pontos com dados re-
ferentes a áreas, e requerem simultaneamente a sua representação e análise. Um exemplo
deste caso pode ser encontrado em Banerjee et al. [2014, p. 4].
A Figura 2.3 é um exemplo de um mapa coropleto. Num mapa desta tipologia são

utilizados tons de cor ou cinzento para classificar valores em poucas classes amplas (6
neste caso), tal como num histograma ou gráfico de barras para dados não espaciais.
Esta é a abordagem mais usual para a representação da variável de interesse em dados
referentes a áreas, já que são visualmente apelativos e fornecem uma ideia sumária da
característica de interesse. Contudo, a análise visual pode ser muito falível. Um das
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razões de destaque é o facto de as fronteiras entre blocos serem uma construção artificial
do domínio. Nalguns casos, as divisões utilizadas podem levar à aglomeração de um certo
fenómeno em certos blocos, e à rarefação noutros, pelo que as conclusões tiradas podem
ser enganadoras e diferentes mediante a divisão escolhida. Outro problema passa pela
definição do número de classes. Este pode ser facilmente alterado manipulando os limites
de cada classe ou o gradiente de cores utilizado, levando a conclusões erradas caso o
número de classes seja demasiado pequeno ou demasiado grande. Note-se também que os
mapas apenas fornecem um sumário dos dados em bruto, algo que pode ser considerado
como limitação, mediante o estudo que se pretende fazer.

População residente 
no ano de 2017

1,678 − 5,542
5,542 − 8,638
8,638 − 14,699
14,699 − 24,168
24,168 − 54,396
54,396 − 505,526

Figura 2.3: População residente em Portugal Continental no ano de 2017
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Na imagem acima está representada a população residente em Portugal Continental no
ano de 2017, por concelho de residência. Os dados utilizados neste exemplo podem ser
consultados no site da Pordata e a sua fonte é o Instituto Nacional de Estatística (INE)
– Estimativas Anuais da População Residente. Este exemplo é meramente ilustrativo,
já que a representação da população em mapa não é de todo o objetivo pretendido.
Nesta dissertação, o que será de facto de interesse será a representação do número de
casos de TB ou da incidência. A análise de dados referentes a áreas tem muitas vezes
como objetivo a procura de padrões espaciais da distribuição da variável, nomeadamente
a verificação da significância estatística de aglomerações de valores mais altos ou mais
baixos em determinadas zonas do domínio. Contudo, a predição de valores da variável em
células não observadas é também um alvo habitual de estudos entre os quais se salientam
os relacionados com restauros de imagem. A adoção de modelos que permitem construir
estimativas alisadas do número de casos em cada região possibilita a obtenção de imagens
mais realistas da incidência da doença.
Métodos baseados em modelos que levam em conta a correlação espacial entre células

vizinhas e eventuais covariáveis são um instrumento preciso neste tipo de análise.
Os dados referentes a processos pontuais podem ser exemplificados pelas localizações

de moradas de pessoas que sofrem de uma doença em particular (cólera, algum tipo de
cancro, etc.), ou pelas localizações exatas de certas espécies de árvores numa floresta.
Um exemplo recorrente deste tipo de dados são os fogos florestais.
Aqui, a resposta Y é frequentemente fixa e apenas as localizações si são considerados

aleatórias, num determinado domínio fixo D. Cada conjunto de localizações é denotado
por x = {x1, . . . , xn} e serve de base ao processo, designado por processo pontual, usado
na modelação.
Nalguns casos, cada ponto xi pode ser complementado com as informações sobre o tipo

de ocorrência aí verificada – sob a forma de outra variável aleatória com valores num
conjunto de marcas – produzindo o que se denomina por processo pontual marcado. Ao
contrário dos dados referentes a áreas, onde não existem pontos individuais que possam
ser identificados, em dados referentes a processos pontuais (e referentes a pontos) a lo-
calização precisa é conhecida, e deve ser quase sempre protegida, com a finalidade de
proteger a privacidade das pessoas envolvidas.
A análise de dados referentes a processos pontuais tem frequentemente como objetivo o

estudo do agrupamento das ocorrências no espaço. Trata-se de verificar se as localizações
tendem a estar aglomeradas espacialmente em um ou mais focos, ou se, pelo contrário,
se encontram espalhadas independentemente e de forma homogénea no espaço.
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A aplicação utilizada nesta dissertação utilizará dados referentes a áreas, pelo que
será adotada a representação apresentada anteriormente e aprofundada, mais à frente,
a metodologia de tratamento dos mesmos. Para já, vamos ver de que maneira é que
podemos caracterizar o padrão espacial dos dados, aspeto fundamental aquando da análise
exploratória de dados.

2.2 Padrão espacial

Em muitos casos os valores da variável em consideração podem não parecer estar es-
palhados ao acaso, verificando-se a existência de áreas do domínio que apresentam valo-
res mais elevados (respetivamente inferiores) que a média. A esta distribuição desigual
chama-se padrão espacial e, numa primeira fase, a sua deteção é feita através de mapas,
tal como apresentado na secção anterior. Intuitivamente, “padrão espacial” sugere que
as unidades espaciais próximas possuam valores mais semelhantes que unidades espaciais
mais afastadas. Com medições independentes para as unidades esperamos que nenhum
padrão específico seja identificado, ou seja, visualiza-se um arranjo completamente alea-
tório de valores elevados e baixos. Apesar de ser algo claro quando se vê, esta noção é
vaga e, naturalmente, o uso deste tipo de mapas deve servir apenas para tentar identificar
possíveis concentrações de valores semelhantes, cuja verdadeira existência deve ser con-
firmada através de métodos estatísticos [Carvalho & Natário, 2008; Banerjee et al., 2014].
Um outro problema que pode surgir é a acumulação de valores extremos, especialmente
no caso de uma variável de contagem. Supondo que se dispõe de uma variável deste
tipo, será de esperar que nas unidades que possuam mais população também existam
mais casos. Para contornar esta situação deve-se fazer o que chama de suavização (smo-
othing). Em vez de representar o número de casos representa-se a razão entre o número
de casos e o número esperado de casos para essa área dado que, desse modo, os valores
mais elevados tendem a ser mais baixos e vice-versa [Banerjee et al., 2014]. Esta é uma
abordagem comum no contexto de disease mapping, e será revisitada na Subseção 2.4.1.
A razão referida tem o nome de taxa de morbilidade padronizada (em inglês, standardized
morbidity ratio), e é abreviada como TMP.

No que diz respeito à representação em mapa, e tal como nos histogramas, aqui residem
outros problemas como o da escolha do número ideal de intervalos para a representação
em mapa. O número não deve ser elevado, pois nesse caso existirão intervalos com
baixa representatividade, assim como um gradiente grande de cores, que podem não
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ser distinguíveis facilmente pelo olho humano. Por conseguinte, considera-se que uma
divisão entre 5 e 8 intervalos, mas nunca excedendo 10, é uma escolha razoável. No que
diz respeito ao gradiente de cores, associam-se geralmente cores mais escuras a valores
mais elevados [Carvalho & Natário, 2008].
Vamos então perceber como é que as unidades se relacionam, isto é, vamos verificar

qual a sua associação espacial. A associação espacial pode ser negativa, positiva, ou não
existir. Se a associação é positiva, então os valores elevados (ou baixos) tendem a estar
agrupados no espaço; se a associação é negativa regiões vizinhas tendem a ter valores
muito diferentes. Se os valores estão dispersos ao longo das regiões então a associação
espacial é zero ou próxima de zero [GIS, 2018a]. A Figura 2.4 demonstra um exemplo de
padrão para cada um dos casos.

(a) Associação espacial negativa (b) Associação espacial positiva

(c) Associação espacial inexistente

Figura 2.4: Possível padrão para os vários tipos de associação espacial

Agora já estamos em condições de definir uma estrutura útil, não só para as rela-
ções entre vizinhos, mas também para a modelação deste tipo de dados: a matriz de
vizinhanças.

2.2.1 Matriz de vizinhanças

Estas matrizes, também denominadas como matrizes de pesos espaciais e denotadas
habitualmente por W, são matrizes da forma
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W =



0 w12 w13 . . . w1n

w21 0 w23 . . . w2n

w31 w32 0 . . . w3n
... ... ... . . . ...
wn1 wn2 wn3 . . . 0


.

Estas matrizes são definidas positivas e os seus elementos wij representam a associação
espacial entre regiões. Por convenção, os elementos da diagonal wii são nulos. Embora
existam várias escolhas para os pesos wij [Carvalho & Natário, 2008; Smith, 2011; Ba-
nerjee et al., 2014], as que se destacam são as baseadas na adjacência e na distância, e
algumas das escolhas são apresentadas seguidamente.

Vizinhança por adjacência

Na vizinhança por adjacência uma abordagem comum é considerar que uma matriz de
pesos espaciais binária é tal que

wij =


1, se i ∼ j

0, caso contrário
(2.1)

onde a relação ∼ é a relação de vizinhança entre blocos, ou seja, wij vale 1 se os blocos i e
j são contíguos, e 0 caso contrário. A contiguidade binária pode ser definida de diferentes
modos [Smith, 2011], embora comummente sejam utilizadas as de Rook e Queen. Na
contiguidade de Rook duas regiões são consideradas vizinhas se têm uma fronteira em
comum. Já na contiguidade de Queen duas regiões são consideradas vizinhas se possuem
uma fronteira ou um vértice em comum. Em Sarrias [2017] é também referida a conti-
guidade de Bishop, em que duas regiões são consideradas vizinhas se possuem um vértice
em comum. A figura seguinte apresenta um pequeno exemplo que demonstra a diferença
entre as três abordagens:

j

j i j

j

(a) Contiguidade de Rook

j j

i

j j

(b) Contiguidade de Bishop

j j j

j i j

j j j

(c) Contiguidade de Queen

Figura 2.5: Vizinhos da região i consoante a contiguidade escolhida
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Vizinhança baseada na distância

Nesta abordagem existem diversas possibilidades. Das ferramentas propostas na lite-
ratura para analisar dados referentes a áreas destacam-se

• distância entre centróides;
• k-vizinhos mais próximos;
• função potência da distância;
• função exponencial da distância.

A primeira delas baseia-se em considerar como vizinhas regiões cuja distância entre
centróides é inferior a uma distância d, isto é,

wij =


1, 0 ≤ dij ≤ d

0, d > dij
.

A segunda consiste em considerar os k vizinhos mais próximos da região em questão,
tomando novamente como distância entre regiões a distância entre centróides. Seja i a
região de partida. Considerando como Nk(i) o conjunto do k vizinhos mais próximos de
i, tem-se que os elementos da matriz de pesos espaciais são

wij =


1, j ∈ Nk(i)

0, caso contrário
.

Caso existam indícios de que o efeito da variável diminui com a distância, então pode ser
utilizada uma função potência inversa como

wij = d−αij , α > 0,

onde tipicamente α = 1, ou uma função exponencial dependente da distância como

wij = exp (−αdij) .

Vizinhança baseada em matrizes estocásticas por linhas

Os elementos desta matriz, que será denotada por W̃, são

w̃ij = wij
wi+

,
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onde wi+ = ∑n
j=1 wij. Note-se que wi+ representa o número total de vizinhos da região i,

no caso em que wij apenas toma os valores 0 e 1, e que W̃ não será simétrica, a não ser
que exista apenas um e um só peso unitário por linha. Pelo facto de que ∑n

j=1 w̃ij = 1,
estas matrizes denominam-se matrizes estocásticas por linhas ou matrizes de Markov.
Uma grande vantagem desta escolha é a garantia de que todos os pesos espaciais estão
entre 0 e 1.
Uma característica importante a salientar destas matrizes, que será relembrada aquando

da modelação da componente espacial, é o facto de uma matriz deste género satisfazer a
condição |λi| ≤ 1, onde λi são os seus valores próprios [Carvalho & Natário, 2008; Sarrias,
2017].
Na biblioteca spdep do R estão disponíveis diversas possibilidades de vizinhanças, entre

elas as já referidas atrás: contiguidades de Rook e Queen, k-vizinhos mais próximos e
vizinhança baseada na distância Euclidiana.

2.2.2 Medidas de associação espacial

Agora que dispomos de variadas maneiras de construir pesos espaciais, podemos iniciar
por testar a presença de auto-correlação espacial nos dados que nos propusemos analisar.
Tal como referido anteriormente, são necessários métodos estatísticos que avaliem a cor-
relação espacial presente. Duas estatísticas usuais e amplamente utilizadas para medir a
associação espacial entre unidades espaciais são as estatísticas Moran’s I e Geary’s C.

Moran’s I

Esta estatística, proposta por Moran [1948] para matrizes de vizinhança e depois adap-
tada para o caso de matrizes de pesos por Cliff & Ord [1973], surge em muitos dos livros
sobre análise espacial como Carvalho & Natário [2008]; Bivand et al. [2013] e Banerjee
et al. [2014]. Supondo que se dispõe de n unidades espaciais, a estatística Moran’s I toma
a seguinte forma:

I =
n
∑
i

∑
j wij(Yi − Y )(Yj − Y )(∑
i 6=j wij

)∑
i(Yi − Y )2

, (2.2)

onde Yi representa a observação i da variável de interesse, Y representa a sua média, e wij
o peso espacial da ligação entre i e j. Aqui, centrar na média é equivalente a afirmar que
o modelo correto tem uma média constante, e que qualquer padrão remanescente após
centrar é causado por relações espaciais incluídas nos pesos espaciais [Gomez-Rubio, 2017].
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Esta estatística é também utilizada em especial nos testes globais [Lawson, 2008; Bivand
et al., 2013] que serão abordados de seguida. Observe-se que I pode ser encarada como
a razão entre a covariância espacial e a variância dos dados. Note-se que a estatística I
é muito semelhante ao coeficiente de correlação

ρ =
∑
i(xi − x)(yi − y)

n

√∑
i
(xi−x)2

n

√∑
i
(yi−y)2

n

se se escrever na seguinte forma:

I =
∑
i

∑
j wij(Yi − Y )(Yj − Y )∑

i 6=j wij

√∑
i
(Yi−Y )2

n

√∑
i
(Yi−Y )2

n

.

A diferença evidente é a introdução dos pesos espaciais, o que torna o coeficiente
mais sensível à distância entre unidades. Note-se também que a correlação espacial é
quantificada pelo numerador:

∑
i

∑
j

wij(Yi − Y )(Yj − Y ). (2.3)

Embora em certas referências [ver Lee & Jack, 2017, p. 18] seja referido que I varia no
intervalo [−1, 1], o mesmo não é defendido por Banerjee et al. [2014] e Carvalho & Natário
[2008]. Carvalho & Natário [2008] explicita que, em geral, o limite de |I| é inferior a 1,
mas pode ser maior em casos especiais de distribuições muito irregulares de entradas
da matriz de vizinhanças. Apesar disso, e supondo que estamos perante uma situação
regular, tem-se que:

• valores de I ≈ −1 representam uma forte correlação espacial negativa, ou seja,
unidades espaciais muito próximas no espaço tendem a ter valores muito diferentes;

• valores de I ≈ 0 representam independência, isto é, nenhuma correlação espacial;

• valores de I ≈ 1 representam uma forte correlação espacial positiva, ou seja, unida-
des espaciais muito próximas no espaço tendem a ter valores muito similares.

Contudo, valores de I acima de 0.5 são extremamente raros, pelo que um valor de 0.2 já
indicia correlação espacial positiva [Lee & Jack, 2017].

Geary’s C

A estatística Geary’s C, que surgiu em 1954, toma a forma
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C =
(n− 1)∑i

∑
j wij(Yi − Y )(Yj − Y )

2
(∑

i 6=j wij
)∑

i(Yi − Y )2
. (2.4)

As semelhanças entre esta estatística e I são evidentes. A estatística C apresenta a vanta-
gem de nunca ser negativa e de possuir média fixa igual a 1, sob hipótese de independência
das observações. Valores de C � 1 indiciam associação espacial positiva, contrariamente
a valores de C � 1 que indiciam associação espacial negativa. Além disso, C é uma razão
de formas quadráticas em Y e, tal como I, é assintoticamente normal se Yi forem i.i.d..

Teste Global de Moran

A estatística I, por si só, não serve para avaliar a significância espacial, pelo que se
recomenda uma utilização com um fim meramente exploratório [Banerjee et al., 2014].
O teste que se apresenta em seguida é provavelmente o mais utilizado, e servirá para, de
facto, ter uma base para rejeitar ou não a existência de associação espacial. Um teste
análogo existe para a estatística Geary’s C [Carvalho & Natário, 2008; Bivand et al.,
2013]. Segundo [Banerjee et al., 2014; Lee & Jack, 2017], as hipóteses subjacentes ao
teste são

H0 – Não há associação espacial
H1 – Há associação espacial.

Moran mostrou, sob a hipótese de independência das observações e considerando Y1, . . . , Yn

uma amostra aleatória, que I segue assintoticamente uma distribuição normal com valor
esperado e variância dados por, respetivamente,

E (I) = − 1
n− 1 V (I) = n2(n− 1)S1 − n(n− 1)S2 − 2S2

0
(n+ 1)(n− 1)2S2

0
.

onde S0 = ∑
i 6=j wij, S1 = 1

2
∑
i 6=j(wij + wji)2 e S2 = ∑

k

(∑
j wkj +∑

iwik
)2
. Um facto

interessante a notar é que uma vez estabelecida a matriz de pesos tanto o valor médio como
a variância de I são invariantes face aos valores observados e também às características do
bloco, tal como forma e área. Em Carvalho & Natário [2008, p. 99–102] é ainda abordado o
problema da variância enviesada, no caso em que não é conhecida a distribuição dos dados,
sendo que para colmatar o problema têm em consideração 3 hipóteses nulas distintas.
Para contornar esta situação, e pelo facto de que ambos os testes são sensíveis à forma do
grafo formado pelas unidades espaciais (e outros fatores), iremos seguir a recomendação
de Banerjee et al. [2014] e a utilizar a abordagem via Monte Carlo para correr um teste de
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significância utilizando as estatísticas (2.2) e (2.4). Nesta abordagem calcula-se o valor-p
empírico da hipótese H0, verifica-se a posição da estatística de teste I (ou C) na amostra
ordenada dos valores de I (ou C) calculados a partir de uma das réplicas, e compara-se
com um nível de significância definido previamente, por exemplo α = 0.05 [Carvalho &
Natário, 2008].
Em R, o teste global de Moran da biblioteca spdep é obtido através do seguinte comando

> moran.test(x, listw, randomisation = TRUE, alternative = "greater")

onde:

• x corresponde à variável que se pretende analisar;
• listw é a lista de vizinhos de cada distrito, obtida através da função nb2listw;
• randomisation corresponde à assunção (FALSE) ou não assunção (TRUE) da norma-

lidade de x;
• alternative corresponde à hipótese alternativa subjacente ao teste, tomando os

valores greater, less ou two.sided.

Um argumento algumas vezes utilizado, mas não mencionado anteriormente, é o argu-
mento zero.policy, que deve ser considerado TRUE quando a inclusão de ilhas no estudo
é necessária.
Quanto à função nb2listw, esta apresenta os seguintes argumentos principais:

> nb2listw(neighbours, style = "W", zero.policy = NULL).

Por definição é utilizada pelo R a matriz W̃, referida na subsecção 2.2.1. Embora existam
mais estilos, apenas serão utilizados nesta dissertação as matrizes binárias – ‘B’, que
favorecem observações com muitos vizinhos – e matrizes estocásticas por linhas – ‘W’,
que favorecem observações com poucos vizinhos.
Os testes de Moran e Geary via Monte Carlo são obtidos através da função

> moran.mc(x, listw, nsim, zero.policy = NULL, alternative = "greater").

Tirando o argumento nsim ( = “número de simulações” − 1), os restantes argumentos
são os mesmo que os da função moran.test. Iremos sempre efetuar 1000 simulações,
isto é, nsim = 999. Infelizmente, a função anterior não permite a utilização de uma
hipótese alternativa bilateral (two.sided), pelo que iremos utilizar a opção greater em
todos os testes realizados no Capítulo 4, para possibilitar a comparação dos valores-p
correspondentes.
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O teste global de Geary e teste de Geary via Monte Carlo são acedidos através da
funções geary.test e geary.mc, respetivamente, que possuem os mesmos argumentos
que as funções apresentadas anteriormente.

Gráfico de Moran

Este gráfico, criado por Anselin [1988], para explorar visualmente a auto-correlação
espacial, tem como abcissas os valores estandardizados das observações Yi e nas ordenadas
os valores da média ponderada por wij dos valores estandardizados de todos os outros
elementos. A unidade de medida dos eixos é o desvio padrão das observações. O valor
resultante do teste global de Moran tem uma relação entre ambas as variáveis e, por isso,
é representado por uma reta não horizontal. A utilização deste gráfico é mais vulgar
quando a matriz de pesos é uma matriz de vizinhanças, caso em que as ordenadas são
apenas a média dos valores estandardizados dos vizinhos de cada bloco.
O gráfico é subdividido em quatro quadrantes, sendo que os quadrante ímpares cor-

respondem a blocos positivamente correlacionados. Se existirem muitos valores nestes
quadrantes será de esperar que observações com valores elevados (resp. baixos) tendam,
portanto, a estar rodeadas por por blocos com observações elevadas (resp. baixos). Nos
quadrantes pares estão os pontos que apresentem correlação negativa, assim como even-
tuais outliers se estiverem a grande distância da origem. No segundo quadrante estarão
localizado os pontos que tomam valor baixo mas estão rodeados por valores altos, e o
inverso para o quarto quadrante.
Assim sendo, se se verificar que a maior parte dos pontos está nos quadrantes pares, o

padrão deve ser do tipo axadrezado e estamos na presença de associação espacial negativa,
tal como ilustrava a Figura 2.4a. Se a concentração de pontos for maior nos quadrantes
pares, existe presença de um padrão espacial com aglomerados de valores elevados ou
baixos. Se os pontos estiverem dispostos em nuvem em torno da origem não deve existir
nenhum padrão espacial. Um exemplo deste gráfico será apresentado na aplicação desta
dissertação, no Capítulo 4 [Carvalho & Natário, 2008].

2.3 Disease Mapping: mais informações

Como já referido na Secção 1.2, um dos principais objetivos do disease mapping é
fornecer uma representação da distribuição espacial do risco na área em estudo, que
em geral se assume como estando dividida em várias regiões mais pequenas que não se
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sobrepõem. Outros objetivos do disease mapping referidos em Lawson et al. [2000] e
Ugarte et al. [2006] são:

. fornecer uma descrição dos dados;

. representar e descrever a distribuição espacial do risco de doença;

. identificação de fatores de risco relacionados com algumas doenças específicas.

A visualização da variação espacial da incidência de uma doença pode ajudar-nos a detetar
áreas onde a doença é particularmente prevalente, o que pode levar à deteção de fatores
de risco previamente desconhecidos. Os último ponto é principalmente importante para
posterior ação no local e para fornecer informação mais fundamentada para novos estudos
que se venham a desenvolver.
O risco pode refletir o número de mortes atualmente devido à doença – mortalidade

– ou, se não for fatal, o número de pessoas que sofrem da doença – morbilidade – num
determinado período de tempo, para a população em risco.
Desta forma, os dados a utilizar devem incluir a população em risco e o número de casos

em cada área. Estes dados são, geralmente, divididos de acordo com diferentes variáveis
num determinado número de grupos ou estratos, que podem ser definidos usando género
e idade (caso mais usual) ou utilizando outras variáveis importantes [Bivand et al., 2013].
Seguindo esta estrutura, será apresentada de seguida de forma breve a estrutura do

processo de Poisson, que é a metodologia aplicada neste tipo de casos e que foi considerada
em várias publicações – Diggle [1990], Diggle & Elliott [1995], e Wakefield & Elliott [1999]
– como referido em Elliott et al. [2000].

2.4 Modelação

Vamos então agora seguir uma abordagem adequada ao contexto de dados de contagem.
Para simplificar, no que se segue será ignorada a dependência do risco de todos os fatores
de risco, com exceção da localização espacial. Suponhamos que dispomos de dados de
contagem. Considere-se também uma região D particionada em n blocos {B1, . . . , Bn}
tal que D = B1 ∪ · · · ∪Bn e Bi ∩Bj = ∅, ∀i 6= j.
Sejam x a localização espacial bidimensional e Oi o número de casos observados no bloco
Bi, que contém população Pi, i = 1, . . . , n. A hipótese subjacente de um processo de
Poisson implica que Pi ∼ P(λ0i) e Oi ∼ P(λ1i), onde
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λli =
∫
Bi
λl(x) dx, l = 0, 1. (2.5)

Relembre-se que a intensidade λl(x) do processo fornece o número médio de eventos na
localização x, e que os eventos ocorrem de forma independente. Note-se que com dados
de contagem não conseguimos obter nenhuma informação acerca do interior do bloco Bi.
Em particular, não sabemos a forma das relações dentro de uma área, pelo que não é
possível calcular os integrais em (2.5) [Elliott et al., 2000; Gomez-Rubio, 2017].
Quando, como é usual, a população está estratificada por idade e género, e indexando

o estrato por j, tem-se que
Oij ∼ B(Pij, pij), (2.6)

onde Oij é o número observado de casos, Pij a população e pij é incidência2 no bloco i e
estrato j. Somando para todos os j estratos, num bloco i fixada, obtemos o número total
de casos e o total de população desse bloco, Oi e Pi, e somando novamente para todas as
regiões obtemos, logicamente, os totais de casos e população na região em estudo, O+ e
P+. Se a doença for rara deve-se tomar

Oij ∼ P(Pijpij). (2.7)

Pascutto et al. [2000] explana que em muitos casos esta hipótese é razoável, apesar de a
discretização em áreas e estratos ser uma construção artificial e não coincidir necessaria-
mente com as mudanças do risco. Para doenças que não sejam raras, o modelo binomial
(2.6) continua a ser o mais apropriado.
Se dispusermos de Pi e Oi, o número esperado de casos no bloco i pode ser calculado

como Ei = Pir+, onde r+ será a taxa de incidência dada por O+
P+

. Quando os dados estão
agrupados por estrato, um procedimento similar é aplicado, mas desta vez tomando em
conta a distribuição dos casos e a população em diferentes estratos. Em vez da taxa de
incidência obtida anteriormente, vamos ter uma taxa de incidência para cada estrato, que
corresponde a calcular a razão entre a soma de todos os casos no estrato j e a população
nesse mesmo estrato, isto é,

rj =
∑
iOij∑
i Pij

. (2.8)

Utilizando (2.8), é possível obter uma simplificação do modelo (2.7), considerando

pij = θi × rj, (2.9)

2Proporção de novos casos que surgem numa determinada população, num determinado intervalo de tempo.
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onde θi representa o risco relativo3 no bloco i e rj a incidência no estrato j. Desta forma,
já não é necessário estimar n×m (m número total de estratos) probabilidades, valor alto
caso o número de blocos seja elevado [Pascutto et al., 2000]. Nestas condições, o número
esperado de casos na área i é dado por Ei = ∑

j Pijrj e, admitindo isto, pelas propriedades
da distribuição de Poisson, pode-se concluir que [Bivand et al., 2013, p. 319–321]

Oi =
∑
j

Oij ∼ P(Eiθi). (2.10)

Este modelo é apropriado quando a prevalência da doença é baixa relativamente ao nú-
mero de habitantes em cada região [Blangiardo & Cameletti, 2015]. A estrutura anterior
é geralmente implícita em muitos métodos que foram propostos para análise de dados
epidemiológicos espaciais, embora alguns métodos não paramétricos coloquem hipóteses
mais ligeiras. [Elliott et al., 2000, Cap. 8 e 9]
Tal como referido ao abordar brevemente o alisamento dos dados espaciais na Sec-

ção 2.2, a representação do número observado de casos por si só não dá informação
sobre o risco da doença, dado que é de esperar que existam mais casos em áreas com
maior população. Para obter uma estimativa do risco, o número observado de casos deve
ser comparado com o número esperado de casos, e será essa a primeira abordagem que
apresentaremos [Bivand et al., 2013].

2.4.1 Taxa de Morbilidade Padronizada

O objetivo agora é construir modelos cujo propósito seja fornecer estimativas adequadas
para cada um dos blocos. Considerando o modelo (2.10), a primeira abordagem mais
simplista é a utilização da taxa de morbilidade/mortalidade padronizada (TMP) [Lawson
et al., 2000; Bivand et al., 2013], que é definida como

TMPi = Oi

Ei
. (2.11)

Esta taxa é precisamente o estimador de máxima verosimilhança dos riscos relativos do
modelo (2.10). A prova não é de difícil execução: basta notar que a função de verosimi-
lhança é dada por L(θ|o) = ∏n

k=1 f(ok|θk), onde f(·) representa a função densidade de
probabilidade da distribuição de Poisson, e como apenas estamos interessados em estimar
θi, a função de verosimilhança reduz-se a L(θi|oi) = (Eiθi)oie−Eiθi

oi! , e aplicando o logaritmo
sai imediatamente o pretendido.

3Razão entre a probabilidade da doença ocorrer numa população exposta a um determinado factor de risco e a proba-
bilidade da doença ocorrer numa população não exposta a esse factor de risco.
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Não obstante a representação da TMP em mapa ser útil, esta taxa apresenta algumas
desvantagens:

• A variância do estimador é θi/Ei sendo, assim, proporcional a E−1
i , o que implica

que blocos com pouca população, como zonas rurais, terão alta variabilidade;
• Não diferencia entre regiões onde se observam mortes e não;
• Não tem em conta a dependência espacial entre blocos [Lawson et al., 2000; Blan-

giardo & Cameletti, 2015].

Lawson et al. [2000] apresenta algumas alternativas que tentam colmatar os problema
apresentados acima. Estas podem ser agrupadas em:

• modelos de suavização (como regressão não paramétrica), que tentam suavizar o
ruído baseadas em funções de suavização dos dados em áreas circundantes;

• métodos lineares de Bayes, baseados numa função linear da TMP;
• modelos Bayesianos, que assumem que os riscos relativos são realizações de alguma

distribuição;
• modelos Bayesianos empíricos, similares aos modelos Bayesianos, mas a distribuição

a priori dos riscos relativos é estimada a partir dos dados.

De maneira a colmatar principalmente esta questão da variabilidade Pascutto et al.
[2000], Wakefield et al. [2000] e Blangiardo & Cameletti [2015] sugerem a utilização de
um modelo hierárquico de três níveis, razão pela qual iremos explorar um dos modelos
Bayesianos mais utilizado, e apresentado em Lawson et al. [2000] e Blangiardo et al.
[2013]: o modelo Besag-York-Molliè (BYM).

2.4.2 Modelo BYM

A abordagem mais comum consiste em assumir uma função de ligação logarítmica:
[Lawson, 2008]

log(θi) = ηi

Do modelo (2.10) retira-se que a distribuição condicional de Oi dado θi e Ei é

Oi|Ei, θi ∼ P(Eiθi), (2.12)

log(θi) = ηi. (2.13)

Neste modelo é refletida no preditor linear a divisão do risco relativo em três componentes

ηi = α + ui + vi, (2.14)
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onde α é o termo constante, quantificando a taxa média da resposta na região em estudo;
ui é o efeito aleatório do bloco que será modelado com uma estrutura espacial e vi é o
efeito aleatório do bloco com uma estrutura não espacial.

Por ser plausível que blocos próximos tenham um risco relativo semelhante, assume-se
a especificação a priori da seguinte forma:

f(u) ∝ exp [Q(ui − uj)]

onde u = (u1, . . . , un)T e Q(·) é uma função pré-definida. O termo vi é introduzido
para combater o facto de a independência não estar bem definida pelo modelo, e a sua
distribuição a priori é dada por

vi
ind∼ N (0, σ2

v).

Outras estruturas podem ser especificadas em u. Uma escolha comum para Q(·) é uma
função quadrática, como o modelo IGMRF (Intrinsic Gaussian Markov Random Field)
[Lawson et al., 2000]. Aqui iremos proceder de forma idêntica a Blangiardo & Cameletti
[2015] e apenas nos iremos focar no modelo Auto-Regressivo Condicional, abreviado como
CAR, do inglês Conditional AutoRegressive. Considere-se novamente um domínio D nas
condições da Secção 2.4. Iremos denotar por u−i um vetor (n− 1)–dimensional que não
possui a i-ésima coordenada. O modelo CAR é dado por um conjunto de n distribuições
condicionais

ui|u−i ∼ N

µi +
n∑
j=1

cij(uj − µj), κ2
i

 , (2.15)

onde cii = 0, µi é a média para o bloco i e κ2
i > 0 é a variância para esse mesmo

bloco [Assunção & Krainski, 2009]. Estamos assim a dizer que a média do efeito espacial
depende, não só da área i, como também das áreas vizinhas.

Não é qualquer conjunto de n distribuições condicionais que determina inequivoca-
mente uma distribuição conjunta de u. No entanto, uma escolha de cij e κi corrente em
estudos espaciais e que define uma distribuição conjunta válida é a que vai ser apresentada
seguidamente.

Seja C uma matriz que reflete o grau de proximidade entre blocos e W uma matriz
binária, com entradas nas condições de (2.1). Definimos W̃ de tal forma que w̃ij =
wij/wi+, onde wi+ = ∑n

j=1 wij representa o número de vizinhos do bloco i. Finalmente,
defina-se C = ρW̃ e κ2

i = σ2
u/wi+. Esta estrutura de variância reconhece o facto de que,

na presença de forte correlação espacial, quanto mais vizinhos um bloco tiver, menor será
o seu valor e mais informação existirá nos dados acerca do valor do seu efeito aleatório.
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O parâmetro σ2
u controla a variação entre os efeitos aleatórios com estrutura espacial.

Sob restrições no valor de ρ, o modelo (2.15) define uma distribuição conjunta válida
para u dado por uma distribuição Normal Multivariada:

u ∼ N (n)
(
µ, (I− ρW̃)−1K

)
(2.16)

onde µ = (µ1, . . . , µn)T , I a matriz identidade e K = diag(κ1, . . . , κn), que por definição
de κi pode ser escrita como σ2

udiag(w−1
1+, . . . , w

−1
n+). Para garantir que (I − ρW̃)−1K é

definida positiva, há que impor condições em ρ. Assim sendo, é então necessário tomar
um valor de ρ que esteja entre 1/min1≤i≤n λi e 1/max1≤i≤n λi, onde λi são valores próprios
de W̃. Esta escolha reduz (2.16) a

ui|u−i ∼ N

µi + ρ

wi+

n∑
j=1

wij(uj − µj),
σ2
u

wi+

 , (2.17)

onde 1
wi+

∑n
j=1 wij(uj − µj) é a média dos desvios bj − µj entre j ∼ i, isto é, entre os

blocos vizinhos de i. Com estas escolhas para o modelo CAR, a correlação entre blocos
i e j depende apenas em ρ e W̃:

Cor(ui, uj) =
√
wi+

wj+

(I − ρWij)−1√
(I − ρWii)−1 (I − ρWjj)−1

(2.18)

A distribuição condicional (2.17) não é muito utilizada em estudos de disease mapping
já que o parâmetro ρ pode ser difícil de estimar [Blangiardo & Cameletti, 2015]. Besag,
York e Molliè propuseram em 1991 uma versão do modelo CAR cuja matriz de covariância
não era definida positiva, modelo denominado por Auto-regressivo Condicional Intrínseco
(abreviadamente ICAR). Este corresponde à escolha no modelo (2.16) de ρ = 1, o que
nos leva à seguinte distribuição condicional para ui:

ui|u−i ∼ N

µi + 1
wi+

n∑
j=1

wij(uj − µj),
σ2
u

wi+

 , (2.19)

Esta distribuição condicional em conjunto com o efeito aleatório vi origina o modelo
Besag-York-Molliè, abreviado BYM [Assunção & Krainski, 2009; Blangiardo & Cameletti,
2015]. Contudo, devido à não-positividade da matriz de covariância, não existe uma
distribuição conjunta válida para u, pois seria possível adicionar qualquer constante a
cada ui sem alterar a distribuição. Por esta razão, o modelo ICAR só pode ser usado como
prior para os efeitos aleatórios e não como uma distribuição das observações. Uma solução
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para evitar este problema é impor uma condição como ∑n
i=1 ui = 0 [Carvalho & Natário,

2008; Blangiardo & Cameletti, 2015]. Se assumirmos que µi = 0,∀i, a distribuição
condicional toma a forma

ui|u−i ∼ N

 1
wi+

n∑
j=1

wijuj,
σ2
u

wi+

 , (2.20)

que é a mais típica e aquela que é usualmente apresentada na literatura sobre disease
mapping [ver, por exemplo, Best et al., 2005].
Em R, o modelo BYM está implementada na biblioteca INLA (versão de 12 de julho de

2018), e pode ser executado do seguinte modo:

> inla(formula, family, data, E)

onde:

• formula vai servir para incluir o modelo pretendido;
• family é o argumento que permite especificar a família de verosimilhança, dispondo

de 65 opções. A família de verosimilhança "poisson" é a utilizada no nosso caso;
• data são os dados de entrada, devendo conter a identificação de cada região (ID)4,
Oi e Ei;

• E é o número esperado de casos Ei. Existe outra maneira de definir o mesmo, através
do comando offset = log(E), comum noutras bibliotecas como stats ou lme4,
por exemplo.

O argumento formula é especificado da seguinte maneira:

formula <- O ~ 1 + f(ID, model = "bym", graph = pt.adj,

hyper = list(

prec.unstruct = list(prior = "loggamma", param = c(1,0.0005)),

prec.spatial = list(prior = "loggamma", param = c(1,0.0005))))

• O é o número de casos observados Oi;
• graph é o grafo com as ligações de vizinhança de Portugal Continental;
• hyper serve para especificar as distribuições a priori dos efeitos aleatórios espa-

cial e não espacial, ui e vi, respetivamente. Por omissão, a precisão5 dos efei-
tos aleatórios seguem, respetivamente, as distribuições log τu ∼ log Γ(1, 0.0005) e
log τv ∼ log Γ(1, 0.0005). Outras distribuições à priori podem ser especificadas.

4Utilizam-se número em vez dos nomes das regiões para evitar o problema da inclusão de caracteres.
5A precisão é o inverso da variância, ou seja, τ = 1/σ2.
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A estimação de modelos INLA é feita com recurso a técnicas Bayesianas, que não serão
abordadas aqui. Quanto à inferência, em Blangiardo & Cameletti [2015, p.58] é feita uma
breve referência a esse tópico.

2.4.3 Comparação de modelos Bayesianos

Na estrutura clássica deste tipo de modelação, a comparação de modelos tem em conta
a definição de uma medida do ajustamento, tipicamente uma estatística de desviância, e
complexidade, o número de parâmetros livres no modelo. Como o aumento da comple-
xidade é acompanhado por um melhor ajustamento, os modelos são comparados através
de um equilíbrio entre as essas duas quantidades [Spiegelhalter et al., 2002].
O DIC, proposto por Spiegelhalter, que é uma generalização do critério AIC e dos mais

utilizados em modelos desta tipologia [Shriner & Yi, 2009], baseia-se no princípio de que

DIC = “qualidade do ajustamento” + “complexidade”.

A medida do ajustamento é obtida através da desviância

D(θ) = −2`(dados|θ))

e a complexidade medida através do “número efetivo de parâmetros”

pD = Eθ|y(D)−D(Eθ|y(θ)) = D −D(θ),

isto é, a desviância avaliada na média a posteriori do parâmetros subtraída à média a
posteriori da desviância. O DIC é então definido, analogamente ao AIC, como

DIC = D(θ) + 2pD = D + pD.

Modelos com o valor mais baixo de DIC são melhor suportados pelos dados [Spiegelhalter,
2006]. Um problema referido em Spiegelhalter [2006] é o facto de pD não ser invariante a
uma reparametrização e poder ser negativo, problema que tenta ser solucionado através
da medida alternativa pV = V (D) /2. Valores de pD pequenos relativamente à dimensão
dos dados indicam que o modelo fornece muita informação sobre os parâmetros. Modelos
com valores de DIC que diferem do “melhor” modelo entre 1 ou 2 são fortemente apoia-
dos; entre 3 e 7 são fracamente suportados e mais que 7 são substancialmente inferiores
[Best et al., 2005; Spiegelhalter, 2006]. Mais algumas informações sobre a seleção de mo-
delos Bayesianos com à desviância ou distribuição preditiva podem ser encontrados em
Blangiardo & Cameletti [2015, p.165 – 172].
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Capítulo 3
Modelos Aditivos Generalizados

Iniciaremos este capítulo por uma breve exploração aos Modelos Aditivos Generaliza-
dos (MAG), passando pela sua estrutura e destacando as diferenças em relação a outros
tipos de modelos. Como utilizaremos efeitos aleatórios, iremos passar a denominar estes
modelos daqui por diante por Modelos Aditivos Generalizados Mistos (MAGM). Seguida-
mente, iremos apresentar as funções de suavização, que são de extrema importância para
esta modelação, assim como o modo de controlar a suavização; faremos ainda referência
às splines, nomeadamente as cíclicas, que são uma possibilidade para representação das
funções de suavização e será explicitado como se podem introduzir efeitos aleatórios em
modelos desta tipologia. Por fim, será apresentada a estimação da componente fixa do
modelo, como fazer avaliação da qualidade do ajustamento e o modo de seleção entre
modelos.

3.1 Estrutura do Modelo

Esta é uma classe de modelos que permite a extensão dos Modelos Lineares (ML) e
Modelos Lineares Generalizados (MLG), pois permite a inclusão de funções de suavização
não paramétricas das variáveis explicativas X1, . . . , Xp [Maindonald, 2010; Wood, 2017].
Uma condição para estes modelos é que a resposta siga uma distribuição pertencente

a uma família exponencial ou simplesmente ter uma relação conhecida entre média e
variância de modo a permitir uma abordagem de quasi-verosimilhança. O modelo resul-
tante tem, na sua forma geral, uma aparência semelhante à que se segue, contendo uma
componente paramétrica e uma não paramétrica:

g(µi) = β0 + β1X1 + · · ·+ βqXq + f1(Xq+1) + · · ·+ fp−q(Xp), (3.1)

onde µi ≡ E (Yi|Xi) e Yi ∼ FE(µi, φ), onde FE é uma distribuição pertencente à família
exponencial com média µi e parâmetro de escala φ e fj as funções de suavização das

31
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covariáveis, Xk [Wood, 2017]. De seguida veremos qual o modo de representação de
funções de suavização, para o caso mais simples em que apenas existe uma covariável.
Em R, os MAGM estão implementados na biblioteca mgcv (versão de 23 de junho de

2018), e pode ser executado do seguinte modo:

> gam(formula, family, data, offset, knots)

onde:

• formula vai servir para incluir o modelo pretendido. É aqui que entrarão as splines
s(·);

• family é o argumento que permite especificar a distribuição e a função de ligação
utilizada no ajustamento. No nosso caso é utilizada a distribuição "poisson" e a
função de ligação log, que é a que está por omissão;

• data são os dados de entrada;
• offset serve para indicar o offset utilizado para ajustamento;
• knots serão especificados para garantir as condições que pretendemos na spline

cíclica, e serão revisitados um pouco mais à frente.

3.2 Suavização univariada

Por simplicidade, vamos começar por fazer a representação e estimação de funções de
suavização de um modelo com apenas uma covariável

Yi = f(Xi) + εi, (3.2)

onde Yi é a variável resposta, Xi é uma covariável, f é uma função de suavização e
εi

ind∼ N (0, σ2).

3.2.1 Representação de uma função recorrendo à expansão em base

Quer no caso dos ML, quer no dos MLG, a estimação de f requer que esta seja repre-
sentada de tal maneira que (3.2) se torne num modelo linear. Isto pode ser executado
escolhendo uma base cujo espaço de funções possui f como elemento. A escolha de uma
base implica a escolha de outras funções, denominadas base de funções (basis function),
que serão tratadas como completamente conhecidas: se bj(Xi) é a j-ésima função da base
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de funções, então é assumido que f tem a representação

f(Xi) =
k∑
j=1

bj(Xi)βj. (3.3)

Substituindo (3.3) em (3.2) obtém-se

Yi =
k∑
j=1

bj(Xi)βj + εi, (3.4)

que é claramente um modelo linear. Note-se que os parâmetros βj não são conhecidos e
que a escolha das funções bj(Xi) não é única. Wood [2017] dá como exemplos polinómios
ou bases lineares por partes (piecewise linear basis).

Wood [2006] demonstra que o problema de estimação dos MAG se reduz a um problema
de estimação dos parâmetros de suavização e dos coeficientes do modelo por maximiza-
ção de uma certa verosimilhança penalizada. Na prática, o problema de maximização da
verosimilhança penalizada é resolvido utilizando o método dos mínimos quadrados pena-
lizados iterativamente pesados (penalized re-weighted least squares) (MQPIP), enquanto
os parâmetros de suavização podem ser estimados por validação cruzada generalizada
(VCG), que será o método utilizado nas aplicações desta dissertação, embora outro tipo
de critério possa ser escolhido [ver Wood, 2017, p. 255–269].

3.3 Estimação da componente paramétrica

Os MAGM são ajustados por maximização da verosimilhança penalizada e na prática
o ajustamento é conseguido iterativamente com recurso aos mínimos quadrados penali-
zados. Wood [2006, 2017] refere que não existe um truque simples para produzir GLM
não penalizados cuja verosimilhança é equivalente à verosimilhança penalizada dos GAM
que pretendemos ajustar.

Para ajustar o modelo iteram-se os passos a seguir descritos até à convergência. Este
esquema é denominado por mínimos quadrados penalizados iterativamente pesados (MQ-
PIP) (penalised iterative re-weighted least squares) e é descrito em Wood [2017, p.180]
para um modelo com uma funções de suavização:

Yi = β0 + f(Xi) + εi. (3.5)

A constante β0 é, naturalmente, o termo constante, f uma função de suavização e εi são
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variáveis aleatórias independentes tal que εi ∼ N (0, σ2). Para parâmetros de suavização
já definidos, estes são então os passos a realizar:

1. Dada a estimativa do preditor linear, η̂, a correspondente estimativa do vetor da
média da resposta, µ̂, calcula-se

wi = 1
V (µ̂i)g′(µ̂i)2 e zi = g′(µ̂i)(yi − µ̂i) + η̂i,

onde V (Yi) = V (µi)φ e g é função de ligação.

2. Definindo W como uma matriz diagonal tal que Wii = wi, minimizar
∥∥∥√Wz −

√
WXβ

∥∥∥2
+ λβ

TSβ

com respeito a β para obter uma nova estimativa β̂, e consequentemente atualizar
as estimativas de η̂ = Xβ̂ e µ̂i = g−1(η̂i).

S é a matriz de penalização referente à função de suavização f , e β representa os coefi-
cientes da parte paramétrica do modelo.
No caso que iremos abordar no Capítulo 4 a função de ligação é o logaritmo, pelo que

g′(µi) = µ−1
i e a V (µi) = µi. Assim, para o modelo de Poisson com função de ligação

logaritmo (log-link poisson model) tem-se que

wi = µi e zi = (yi − µ̂i)/µ̂i + η̂i.

No que diz respeito ao parâmetro de suavização λ, a escolha mais natural recai sobre o
score VCG do modelo obtido na última iteração do MQPIP [Wood, 2006, 2017]. Mais
pormenores sobre a VCG serão dados na Secção 3.4.
A interpretação dos coeficientes da parte paramétrica do modelo é feita tal como nos

modelos MLGM.

3.4 Escolha do parâmetro de suavização

A decisão do valor do parâmetro de suavização, denominado aqui por λ, é um passo
importante para ajustar o melhor possível aos dados a função de suavização f . Valores
elevados representam uma suavização mais intensa, enquanto valores baixos representam
uma suavização mais leve. Em qualquer um dos casos, a estimativa de f , f̂ , não será
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próxima da verdadeira função f . O nosso objetivo é escolher f̂ o mais semelhante possível
a f . Para isso, um critério adequado [Wood, 2017] é escolher λ de modo a minimizar

M = 1
n

n∑
i=1

(f̂i − fi)2, (3.6)

onde f̂i ≡ f̂(xi, λ) e fi ≡ f(xi). Infelizmente, f é desconhecida, pelo que M não pode
ser utilizada diretamente para obter λ. Contudo, é possível obter uma estimativa para
E (M) + σ2, que é o erro quadrático esperado de M . Seja f̂ [−i] o modelo ajustado para
todos os dados exceto yi, e defina-se score da validação cruzada ordinária como

Vo = 1
n

n∑
i=1

(f̂ [−i]
i − yi)2. (3.7)

Para cada observação disponível é então calculado o ajustamento do modelo para os
restantes dados e calculada a diferença quadrática entre a observação em falta e o seu
valor previsto. É ainda feita no final a média desta diferenças quadráticas. Substituindo
em (3.7) yi = fi + εi tem-se que

Vo = 1
n

n∑
i=1

(f̂ [−i]
i − fi − εi)2

= 1
n

n∑
i=1

[
(f̂ [−i]
i − fi)2 − 2(f̂ [−i]

i − fi)εi + ε2
i

]
.

Tomando o valor esperado e gozando da sua linearidade verificamos que

E (Vo) = 1
n
E
(

n∑
i=1

(f̂ [−i]
i − fi)2

)
− 2
n
E
(

n∑
i=1

(f̂ [−i]
i − fi)εi

)
+ 1
n
E
(

n∑
i=1

ε2
i

)

= 1
n
E
(

n∑
i=1

(f̂ [−i]
i − fi)2

)
− 2
n

n∑
i=1

E
(
(f̂ [−i]
i − fi)εi

)
+ E

(
ε2
i

)
= 1
n
E
(

n∑
i=1

(f̂ [−i]
i − fi)2

)
− 2
n

n∑
i=1

E
(
(f̂ [−i]
i − fi)εi

)
+ σ2.

O segundo termo desaparece dado que εi e f̂ [−i]
i são independentes e E (εi) = 0. Como

E (εi) = 0, então E (ε2
i ) = V (εi) = σ2.

Pelo teorema do limite central é então razoável assumir que f̂ [−i] ≈ f , pelo que se
conclui que E (Vo) ≈ E (M) + σ2. A escolha de λ de modo a minimizar Vo é denominada
validação cruzada ordinária.

Contudo, é custoso computacionalmente calcular Vo, pois são calculados n conjuntos
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de dados para cada componente yi, mas pode ser mostrado que

Vo = 1
n

n∑
i=1

(yi − f̂i)2

(1− Aii)2 ,

onde f̂ é a estimativa do ajustamento a todos os dados e A é a matriz de influência1. Na
prática, os elementos Aii são geralmente substituídos pela sua média, tr(A)/n, obtendo-se
o score da validação cruzada generalizada (VCG):

Vg = n
∑n
i=1(yi − f̂i)2

[n− tr(A)] .

Em qualquer caso, pode ser mostrado que E (M) minimiza Vg pelo teorema do limite
central.
O score VCG é utilizado como critério de seleção na biblioteca mgcv. Este score é

preferível a outros, pois pode ser calculado sem recorrer a validação cruzada, o que
permite um menor tempo de execução do modelo. O valor reportado no sumário dos
MAGM corresponde ao valor de score VCG minimizado – ERSV [ver Wood, 2017, p.255]
no caso de o parâmetro de escala ser conhecido, que é o nosso caso – e pode ser utilizado
como o AIC: menores valores indicam melhor ajustamento dos modelos [Wood, 2006].

3.5 Splines

Mais geralmente, uma spline matemática é a solução de um problema de otimização
com restrições: cada porção da spline, compreendida entre cada ponto de união, é subs-
tituída por um polinómio com alguns pontos de descontinuidade, onde os polinómios se
podem unir. Uma spline é uma função definida por pedaços, em que cada pedaço é um
polinómio, sendo que cada um desses polinómios é escolhido de modo a minimizar a cur-
vatura quadrática média do pedaço. Os pontos de união de splines, em matemática, são
denominados por nós (knots) [Wegman & Wright, 1983].
Na maior parte dos casos as splines podem ser escritas como uma combinação linear de

bases de funções que, usualmente, têm uma representação polinomial [ver Wood, 2017,
p.162–166]. Diversos tipos de splines podem ser definidas, sendo muito comuns as cúbicas.
Uma spline cúbica é uma curva, feita de secções de polinómios cúbicos, de tal modo que
é contínua e possui primeira e segunda derivadas. Numa spline convencional, os nós

1Também denominada por matriz chapéu, é a matriz que produz o vetor de valores ajustados Xβ̂ quando pós-
multiplicado pela resposta y.
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ocorrem onde existem dados, mas para as splines de regressão, que são as que iremos
abordar, a localização dos nós tem de ser escolhida [Wood, 2017].

Wood [2006, 2017] refere vários tipos de splines, especialmente cúbicas, como as natu-
rais, de regressão (cíclicas ou não); B-splines, P-splines, produtos tensoriais, entre outras.

3.5.1 Splines de regressão cúbicas

Esta é uma abordagem que consiste na parametrização de uma spline em termos dos
valores que toma nos nós. De seguida, definimos spline cúbica, f(x), com k nós, x1 · · ·xk.
Seja βj = f(xj) e δj = f ′′(xj). A spline pode ser escrita como

f(x) = a−j (x)βj + a+
j (x)βj+1 + c−j (x)δj + c+

j (x)δj+1 se xj ≤ x ≤ xj+1 (3.8)

onde as base de funções a−j , a+
j , c

−
j e c+

j são as definidas na Tabela 3.1. Se a segunda
derivada da spline for contínua em cada nó xj e as segundas derivadas forem nulas em x1

e xk é possível provar [ver Wood, 2006, p.213 – exercício 1] que

Bδ− = Dβ, (3.9)

onde δ− = (δ2, . . . , δk−1)T , já que δ1 = δk = 0, e B e D são as definidas na Tabela 3.1.
Definindo F− = B−1D e

F =


0

F−

0

 ,
onde 0 é uma linha de zeros, tem-se que δ = Fβ. Assim, a spline pode ser reescrita em
termos de β como

f(x) = a−j (x)βj + a+
j (x)βj+1 + c−j (x)Fjβ + c+

j (x)Fj+1β se xj ≤ x ≤ xj+1, (3.10)

que pode ser reescrita, mais um vez, como

f(x) =
k∑
i=1

bi(x)βi (3.11)

por definição implícita da nova base de funções bi(x). Pode ainda ser mostrado [ver
Wood, 2006, p.213 – exercício 2] que∫ xk

x1
f ′′(x)2 dx = β

TDTB−1Dβ
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isto é, S ≡ DTB−1D é a matriz de penalização para a base.

Em R, a instrução s(x, bs = "cr", k = 10) serve para indicar uma spline de regres-
são cúbica na variável x. O termo bs indica a base utilizada – "cr" de cubic regression,
neste caso – e k representa a dimensão da base que, por omissão, é 10.

3.5.2 Splines de regressão cúbicas cíclicas

Muitas vezes é apropriado para um modelo que uma função de suavização seja cíclica,
ou seja, que a função, nos seus limites inferior e superior, tenha o mesmo valor e as
primeiras derivadas existam. Por exemplo, não faria sentido uma função de suavização
do tempo (ano ou mês) não ser contínua no final do período. As splines de regressão
cúbicas apresentadas anteriormente podem ser modificadas para produzir a suavização
que pretendemos. A spline pode continuar a ser escrita na condições da Tabela 3.1, mas
agora temos que β1 = βk e δ1 = δk, pelo que definimos os vetores βT = (β1, . . . , βk−1) e
δ

T = (δ1, . . . , δk−1). As condições de que a spline possua segunda derivada contínua em
cada nó, e que f(x1) é igual a f(xk) até à segunda derivada, são equivalentes a

B̃δ = D̃β,

onde B̃ e D̃ são as definidas na Tabela 3.1. Pelas mesmas razões apontadas anteriormente,
a spline pode ser escrita como

f(x) =
k−1∑
i=1

b̃i(x)βi

por definição de base de funções b̃i(x). Também é novamente possível obter a segunda
derivada penalizada: ∫ xk

x1
f ′′(x)2 dx = β

TD̃TB̃−1D̃β.

Em R, a expressão s(x, bs = "cc", knots) representa uma spline de regressão cúbica
cíclica na variável x. O termo bs indica a base utilizada – "cc" de cyclic cubic. Por
omissão, a spline irá associar os valor de mais baixo de x com o valor mais elevado de
x. No nosso caso será mais apropriado definir os nós manualmente através do argumento
knots: o argumento terá que ser knots = list(Mes = seq(1, 13, length = 10). Mes

é a variável para a qual pretendemos a spline, e a sua divisão será em 13 partes, já que
pretendemos que janeiro de um dado ano corresponda a janeiro do ano seguinte, e não a
dezembro. Note-se ainda que os nós têm que ser dados num formato de lista.
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3.5.3 Efeitos aleatórios como splines

Os MAG podem incluir efeitos aleatórios, recorrendo à mesma instrução que se utiliza
para as funções de suavização.
Assim sendo, s(x, bs = "re") especifica isso mesmo, onde x é uma variável contínua

ou categórica e o argumento bs = "re" está a especificar que em vez de uma base de fun-
ções terei um efeito aleatório na variável x. O termo "re" resulta do facto de, em inglês,
efeito aleatório se exprimir como random effect. É ainda possível incluir efeitos aleatórios
aninhados (nested) utilizando a instrução s(g, bs = "re") + s(x, g, bs = "re"),
onde x é uma variável contínua e g uma variável categórica [Wood, 2017, p.154–155].

Base de funções para uma spline cúbica

a−j (x) = (xj+1 − x)/hj2 c−j (x) = [(xj+1 − x)3/hj − hj(xj+1 − x)]/6

a+
j (x) = (x− xj)/hj c−j (x) = [(x− xj)3/hj − hj(x− xj)]/6

Elementos não nulos - spline não cíclica

Di,i = 1/hi Di,i+1 = −1/hi − 1/hi+1

Di,i+2 = 1/hi+1 i = 1, . . . , k − 2

Bi,i = (hi + hi+1)/3 Bi,i+1 = hi+1/6

Bi+1,i = hi+1/6 i = 1, . . . , k − 3

Elementos não nulos - spline cíclica

B̃i−1,i = B̃i,i−1 = hi−1/6 B̃i,i = (hi−1 + hi)/3

D̃i−1,i = D̃i,i−1 = 1/hi−1 D̃i,i = −1/hi−1 − 1/hi
i = 2, . . . , k − 1

B̃1,1 = (hk−1 + h1)/3 D̃1,1 = −1/h1 − 1/hk−1

D̃1,k−1 = hk−1/6 D̃1,k−1 = 1/hk−1

B̃k−1,1 = hk−1/6 D̃k−1,1 = 1/hk−1

Tabela 3.1: Definição das base de funções e matrizes utilizadas para definir as splines de regressão cúbica

3.6 Análise à qualidade do ajustamento e diagnósticos

A biblioteca mgcv disponibiliza algumas ferramentas que permitem o diagnóstico deste
modelos. Existem duas funções que permitem uma análise, que é essencialmente gráfica,
ao modelo obtido: plot.gam e gam.check. plot.gam irá apresentar os gráficos resultantes

2hj = xj+1 − xj .
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das splines utilizadas na escala do preditor linear, ou seja, na escala logarítmica no
nosso caso. Mediante a modelação que será efetuada no Capítulo 4 irão aparecer dois
gráficos, um relativo ao comportamento da spline cíclica e outro relativamente aos efeitos
aleatórios. Em relação ao gráfico resultante da spline cíclica, será possível ver os intervalos
de confiança a 95% (±2σ) para as funções de suavização, a sombreado. gam.check

apresenta informação de diagnóstico acerca do ajustamento. São 4 os gráficos resultantes
desta instrução:

1. Gráfico dos quantis (Q-Q plot) dos resíduos3;
2. Histograma dos resíduos;
3. Gráfico dos resíduos versus o preditor linear;
4. Gráfico da resposta versus os valores ajustados;

No caso da distribuição de Poisson, o gráfico dos resíduos versus o preditor linear tem
uma aparência um pouco particular, que pode ser vista na Figura 4.13 e Figura 4.14 do
Capítulo 4. Pedersen [2016] refere que devem ser utilizados os resíduos randomizados dos
quantis (randomized quantile residuals) para complementar a informação que temos. Se
tudo estiver bem, estes terão uma aparência “normal”, embora com algum cuidado pois
é apenas uma versão experimental. Caso o modelo seja adequado, estes resíduos terão
uma aparência normal.
Estes resíduos são um caso especial dos resíduos “brutos” apresentados por Cox e

Snell, em 1968. Dunn & Smyth [1996] pretende ao definir estes resíduos incluir alguma
aleatoriedade para obter resíduos contínuos quando a variável resposta é discreta. Seja
F uma função de distribuição cumulativa de uma distribuição D. Se F é contínua,
então F (yi|µi, φ) está uniformemente distribuída no intervalo [0, 1]. Assim sendo, os são
definidos por

rq,i = Φ−1{F (yi|µ̂i, φ̂)},

onde Φ é a função de distribuição cumulativa da N (0, 1). No se F não ser contínua, uma
definição mais geral dos resíduos do quantis é necessária. Seja ai = limy↑yi = F (y|µ̂i, φ̂i)
e bi = F (yi|µ̂i, φ̂). Definimos os resíduos randomizados do quantis para yi por

rrq.i = Φ−1(ui),

onde ui é uma variável com distribuição uniforme no intervalo (ai, bi]. Novamente, rq,i e
rrq,i seguem uma distribuição N (0, 1), fora a variabilidade amostral em µ̂i e φ̂ [Dunn &

3Por omissão utiliza os resíduos da desviância.



FCUP 41Modelos Aditivos Generalizados

Smyth, 1996].
Pedersen modificou o código da biblioteca dsm, da função rqgam.check, para este ex-

trair os quantis randomizados de MAG, possibilitando a utilização de qualquer distribui-
ção incluída na biblioteca mgcv. A função para os obter é, simplesmente, rqresiduals,
presente no site https://github.com/eric-pedersen/mgcv-esa-workshop/tree/

master/slides.
Iremos ainda utilizar mais duas instruções que, para a nossa análise, serão também

fundamentais: vis.gam() e gam.vcomp(). A primeira destas instruções irá produzir um
gráfico de perspetiva das previsões do modelo e a segunda irá devolver as componentes
de variância estimadas (neste caso, desvio padrão) e associadas a cada uma das funções
de suavização. Se possível4, retorna ainda os intervalos de confiança dessas componentes
na escala em que se encontra o desvio padrão.

3.7 Seleção de modelos

Wood [2009] refere que há essencialmente duas formas de seleção:

1. Dar a cada função de suavização uma penalização extra;

2. Utilizar uma seleção adicionando ou retirando variáveis, tal como nos MLG, com
base nos valores de AIC ou nos valores-p das variáveis do modelo.

Nas nossas análises, optámos por seguir o ponto 2. Em relação aos efeitos aleatórios, a
seleção pode ser feita com recurso aos valores-p que o sumário que os MAGM devolvem.

4Se o método de estimação fosse, por exemplo, máxima verosimilhança restrita.

https://github.com/eric-pedersen/mgcv-esa-workshop/tree/master/slides
https://github.com/eric-pedersen/mgcv-esa-workshop/tree/master/slides
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Capítulo 4
Aplicação a dados reais

Neste capítulo serão apresentados os conjuntos de dados utilizados na modelação, assim
como o processo de pré-processamento precedente. É ainda feita uma análise descritiva
dos dados e aplicados os modelos retratados nos Capítulos 2 e 3.

4.1 Introdução

A aplicação que iremos estudar está relacionada com a epidemiologia, termo proveniente
das três palavras gregas epi “sobre”, demos “povo” e logos “estudo”. Epidemiologia é o
estudo da distribuição de doenças e dos seus determinantes, tendo ainda o objetivo de
aplicar o seu estudo ao controlo de doenças e a outros problemas relacionados com a saúde
[WHO, 2018]. Primeiramente faremos a análise dos dados recolhidos tendo em conta a
distribuição espacial dos dados, utilizando as técnicas do Capítulo 2, e depois passaremos
para uma análise tendo em conta a estrutura longitudinal, utilizando os Modelos Aditivos
Generalizados explorados no Capítulo 3.

4.2 Pré-processamento dos dados

A construção de ficheiros de dados em formatos específicos, fundamentais à aplicação
das instruções em R, constituiu uma tarefa morosa, consequência da existência de vários
ficheiros separados, devido às suas diferentes proveniências. Existiam essencialmente
cinco ficheiros, que continham as seguintes variáveis:

1. data de diagnóstico, distrito de residência, idade e sexo de cada indivíduo com TB,
provenientes do Sistema de Vigilância da Tuberculose em Portugal (SVIG-TB);

2. média de temperatura mínima, máxima e média; humidade relativa média e preci-
pitação média acumulada, provenientes do IPMA, IP;
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3. número de novos casos notificados de VIH, provenientes do Instituto Nacional de
Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA);

4. número de desempregados registados1, proveniente do Instituto do Emprego e For-
mação Profissional (IEFP);

5. população média residente e população residente, proveniente do Instituto Nacional
de Estatística (INE).

A extração do ano e mês do primeiro ficheiro foi realizada com recurso à biblioteca
lubridate. A triagem e a organização de cada um dos ficheiros na forma pretendida
foi, principalmente, realizada com recurso à biblioteca dplyr, e a sua fusão recorrendo à
biblioteca reshape2. Mediante o estudo que se está a fazer o conjunto de dados utilizado
é diferente, razão pela qual faremos a sua distinção.

4.2.1 Base de dados utilizada para análise espacial

O conjunto inicial de dados apresentava apenas as variáveis ano, distrito, nº de casos de
TB e nº esperado de casos e ainda o valor de TMP no distrito correspondente. Estes dados
foram particionados em 8 conjuntos de dados (correspondentes a cada ano) para posterior
adição aos polígonos espaciais, possibilitando a representação em mapa e facilidade na
aplicação da metodologia escolhida. As variáveis presentes em cada um dos conjuntos
anuais são as seguintes:

Variável Descrição
Distrito Nome dos distritos de Portugal Continental
TB Número de casos de TB por distrito
E Número esperado de casos por distrito
SMR Taxa de morbilidade padronizada por distrito

Tabela 4.1: Descrição das variáveis dos conjuntos de dados em questão

Esta forma é consequência da estrutura do conjunto de dados do ficheiro shapefile,
denominado por SPDF (Spatial Points Data Frame), que possui os distritos por li-
nha. Na Secção 4.3 será feita uma análise gráfica a este conjunto de dados e aplicada a
modelação referida no Capítulo 2.

4.2.2 Base de dados utilizada para análise longitudinal

O conjunto de dados utilizado nesta parte do estudo consiste, então, de 19 variáveis,
cujo nome, descrição estão apresentados na tabela abaixo. A base contém dados referentes

1Situação no final do mês.
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aos anos entre 2009 e 2016, inclusive, a nível mensal e distrital2, perfazendo um total de
1728 observações, correspondentes aos 8 anos, 18 distritos e 12 meses. Cada uma das
restantes variáveis é sempre dependente destas três.

Variável Descrição
Tempo Contagem dos meses entre 2009 e 2016
Prec Precipitação acumulada (mm) num ano, mês e distrito fixados
Tmin Média mensal de temperatura mínima (ºC) num ano, mês e distrito fixados
Tmed Média mensal de temperatura média (ºC) num ano, mês e distrito fixados
Tmax Média mensal de temperatura máxima (ºC) num ano, mês e distrito fixados
Hrmed Média mensal de humidade relativa média (%) num ano, mês e distrito fixados
TB.H Número de casos TB do género Masculino num ano, mês e distrito fixados
TB.M Número de casos TB do género Feminino num ano, mês e distrito fixados
TB Número de casos de TB num ano, mês e distrito fixados
PopH População do género Masculino num ano, mês e distrito fixados
PopM População do género Feminino num ano, mês e distrito fixados
N.Hab População total num ano, mês e distrito fixados
PropH Proporção de população do género Masculino num ano, mês e distrito fixados
PropM3 Proporção de população do género Feminino num ano, mês e distrito fixados
VIH Número de casos de VIH num ano, mês e distrito fixados
Desemp Número de desempregados num ano, mês e distrito fixados

Tabela 4.2: Descrição das variáveis do conjunto de dados em questão

Após a secção de Análise gráfica e modelação dos dados espaciais será feita uma análise,
especialmente gráfica, a este conjunto de dados.

4.3 Análise gráfica e modelação dos dados espaciais

Como já referido nos Objetivos, pretendemos avaliar a existência de dependência es-
pacial nas taxas distritais de tuberculose, no período 2009 – 2016. Começámos por
considerar a representação, em mapa coropleto, do que pretendemos estudar, isto é, da
incidência da TB. Contudo, e pelo que vimos no Capítulo 2, deveremos comparar o nú-
mero observado de casos com o número esperado de casos, razão pela qual iremos utilizar
a TMP e não a incidência, já que esta medida é mais sensível.
A representação em mapa no R é feita com recurso a um ficheiro shapefile (extensão

.shp). Para Portugal, o ficheiro referido está acessível no site referenciado em GIS [2018b].
É necessário colocar no diretório utilizado todos os ficheiros com o nome PRT_adm, que
contém toda a informação acerca dos limites e identificação das unidades administrativas
escolhidas. Os números que aparecem ulteriormente a adm são referentes ao nível da

2Apenas para os distritos de Portugal Continental.
3Variável complementar de PropH.
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unidade administrativa: Distrito (1), Concelho (2) e Freguesia (3). Para a leitura do
ficheiro .shp foi utilizada a biblioteca rgdal e para a representação em mapa recorreu-se
a diversas funções da biblioteca tmap, cuja documentação pode ser encontrada no site
referenciado em Tennekes [2018]. Esta biblioteca, que foi lançada em 2018, oferece uma
abordagem fácil e flexível para a criação de mapas temáticos, e a sua sintaxe é bastante
semelhante à do ggplot2, biblioteca com funcionalidades gráficas que será utilizado mais
à frente, na Secção 4.5.
Antes de avançar gostaríamos de referir dificuldades que podem surgir aquando da

fusão entre os dados que serão representados em mapa e o SPDF (Spatial Points Data

Frame), que é a classe do ficheiro .shp após a sua leitura no R. O primeiro passo consiste
em remover as ilhas dos Açores e Madeira, dado que no shapefile pretendemos incluir
apenas os dados de Portugal Continental. A sua remoção, apesar de fácil, comporta
alguns problemas, como a numeração dos distritos. A numeração dos distritos de acordo
com o SPDF está presente na Figura 4.1. Este é um problema que apenas surge quando
se pretendem adicionar dados ao SPDF, tarefa necessária para a representação em mapa,
ou quando se utiliza o gráfico de Moran, a título de exemplo. A fusão de dados pode,
consequentemente, não correr como o previsto, pois quase certamente que os dados não
terão a mesma numeração que o shapefile. Para ser possível a associação entre conjuntos
de dados ou se adota a numeração do shapefile, ou se funde recorrendo ao nome dos
distritos, o nem sempre é a melhor escolha. Por exemplo, Évora e Evora, apesar de
representarem o mesmo distrito, para o R são duas palavras distintas. Se o número
de unidades administrativas for elevado será normal a ocorrência deste problema. Em
qualquer um dos casos, o pré-processamento dos dados para ajustar ao shapefile pode
ser uma tarefa morosa e até complicada, dependendo do que se pretende representar e,
naturalmente, do número de unidades administrativas.
Os mapas referentes ao número de casos de TB e à TMP, por anos, são apresentados

na Página 48.
Verificamos, através da análise dos mapas referentes à TB, que existe sempre uma maior

ocorrência de casos nos distritos do Porto, Lisboa e Setúbal, seguido de Braga, Faro e
Aveiro. Constata-se ainda uma clara tendência de diminuição de casos ao longo dos anos
e uma predominância de poucos casos no interior do país, em especial em Évora e Beja,
notando-se ainda uma elevada expressão de TB no ano de 2016 nos distritos de Porto,
Lisboa, Setúbal e Braga, sobretudo. Aqui não existe grande evidência da existência de
um padrão espacial bem definido, apesar de ser verificar uma proeminente aglomeração
de casos, especialmente nos distritos mais populosos do Litoral. A observação deste mapa
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Figura 4.1: Numeração dos distritos segundo o shapefile

serve apenas para identificar as unidades com maior e menor número de casos e eventuais
agrupamentos, já que não tem em consideração a população que vive em cada unidade.

Quanto à TMP, a situação é distinta. Esta é muito díspar de ano para ano, não se
verificando praticamente nenhuma semelhança entre anos. Apesar de tudo, verifica-se
novamente uma clara tendência para a diminuição da TMP, em virtude da diminuição
do número de casos de TB como comprova a Figura 4.2. A observação da Figura 4.3
leva-nos a deduzir que não será de esperar a existência de um padrão espacial muito
pronunciado. Ainda assim, a presença de uma taxa elevada na zona norte e na zona sul
nos anos de 2011 e 2010 pode indiciar a existência de alguma associação. Vamos então
verificar a existência ou não de padrão recorrendo às estatísticas Moran’s I e Geary’s C,
sendo, para isso, necessário definir a vizinhança a utilizar.

A Figura 2.2, apresentada no Capítulo dos Dados Espaciais, é a representação visual da
contiguidade de Rook para Portugal e, na realidade, também de Queen, já que no nosso
país as contiguidades de Rook e Queen, devido à forma dos distritos, são idênticas. Apesar
de a ligação entre Lisboa e Setúbal aparecer no mapa, esta foi adicionada manualmente
uma vez que estes distritos não possuem nenhuma fronteira física comum. Em virtude do
elevado número de casos TB e do facto de serem numerosas as deslocações de indivíduos
entre Lisboa e Setúbal optámos por adicionar esta ligação entre os distritos.
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Figura 4.2: Número de casos de TB entre 2009 e 2016

Os segundos, terceiros e quartos vizinhos mais próximos de cada distrito estão apre-
sentados na Figura 4.4.
Esperamos que na situação dos segundos vizinhos mais próximos, por um lado, os va-

lores das estatísticas I e C possam eventualmente evidenciar alguma associação espacial
positiva, especialmente nos anos de 2010 e 2014, pelo facto dos distritos dos Norte apre-
sentarem taxas algo semelhantes. Por outro lado, ambas as estatísticas serão penalizados
pelo facto de distritos como Leiria e Évora apresentarem valores muito diferentes (baixos
neste caso) de TMP, contrariamente aos vizinhos imediatamente contíguos.
No caso dos terceiros vizinhos mais próximos é de esperar uma associação espacial

pouco notória, traduzindo-se em valores próximos de 0 da estatística I e próximos de 1
da estatística C, servindo o distrito de Faro como evidência disso mesmo: os três vizinhos
mais próximos são Beja, Setúbal e Évora, e todos eles podem apresentar valores muitos
díspares em geral.
Quanto aos quartos vizinhos mais próximos é possível que exista alguma associação

espacial positiva visto que alguns distritos estarão ligados a outros a maior distância e
podem, aí, sair beneficiados. Faro, que possuiu apenas um vizinho contíguo, sai bene-
ficiado e pode, eventualmente, despoletar um aumento da associação espacial, já que
Faro apresentará simultaneamente uma ligação a Lisboa e Setúbal, distritos com elevada
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Figura 4.3: TMP entre 2009 e 2016

taxa. Considerar mais que quatro vizinhos não será muito razoável: o número de ligações
existentes será grande e iríamos começar a ligar distritos bastante apartados (o que já
acontece um pouco com 4 vizinhos), o que pode nem fazer grande sentido.
No que diz respeito à vizinhança baseada na distância Euclidiana foram escolhidos

como vizinhos aqueles que estão a uma distância, no máximo, de 120 km. Para valores
inferiores a este existem poucas ligações e para valores superiores verificam-se um número
ainda mais elevado de ligações. A Figura 4.5 mostra a existência de mais ligações entre
os distritos do Norte e Centro, sendo a região Sul mais penalizada.
Vamos então agora utilizar os testes globais de Moran e de Geary a um nível de signi-

ficância fixado de 0.05. As hipóteses dos testes de Moran e Geary são, então,

H0 : I = 0

H1 : I > 0

H0 : C = 1

H1 : C < 1.

Nas tabelas do Anexo A estão apresentados os valores, para cada ano, das estatísticas
I e C, seguidas da sua variância e dos valores-p fornecidos por cada uma das funções
moran.test e moran.mc (respetivamente geary.test e geary.mc), denominados aqui por
ptest e pmc, respetivamente. Existem cinco grupos de tabelas, para cada uma contiguidades
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Figura 4.4: Segundos, terceiros e quartos vizinhos mais próximos de cada distrito

Figura 4.5: Vizinhança baseada na distância Euclidiana, para cada distrito

– Rook, segundos, terceiros e quartos vizinhos mais próximos e distância Euclidiana – e
cada uma contém quatro tabelas, para cada tipo de matriz – binária e estocástica por
linhas.

O valor esperado de cada uma das estatísticas não foram incluídos na tabela, pois
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tomam sempre o mesmo valor: E (I) = − 1
17 e E (C) = 1.

O primeiro a notar é que, em qualquer um dos casos, não são evidentes grandes dife-
renças entre os valores-ptest e valores-pmc. Não obstante, serão tidos em consideração os
valores-pmc.
Iniciemos a análise pelas primeiras quatro tabelas, referentes à contiguidade de Rook.

No que diz respeito à estatística I verificamos que as variâncias são muito semelhantes
para ambas as matrizes, diferindo apenas nas milésimas. Os valores-pmc são elevados em
qualquer caso, inclusive algo semelhantes, embora mais altos para a matriz estocástica.
Destacamos aqui os anos de 2010 e 2016, que apresentam os valores-pmc mais baixos. Na
estatística C verificamos que a variância, para a matriz binária, é superior à variância
obtida em A.1, ao contrário da matriz estocástica, em que as variâncias diferem muito
pouco entre si. Aqui os valores-pmc são muito maiores que 0.05 existindo, portanto, grande
evidência para a não rejeição da hipótese nula.
Nos grupos de tabelas A.2, A.3 e A.4, referentes aos segundos vizinhos, terceiros e

quartos vizinhos mais próximos, há um pormenor interessante: as estimativas, e respetiva
variância, das estatísticas I e C são idênticas, independentemente da matriz considerada.
A única possível explicação para tal suceder é que a estrutura da matrizes, nestes casos,
seja idêntica também. São os quartos vizinhos mais próximos que apresentam as menores
variâncias, independentemente da estatística considerada. Os valores-pmc permanecem
elevados em qualquer caso sendo, novamente, mais elevados para a estatística C. Verifica-
se ainda uma diminuição, no geral, dos valores-pmc para a estatística I à medida que se
aumenta o número de vizinhos; na estatística C há uma diminuição dos valores-pmc ao
considerar três vizinhos e um aumento com quatro vizinhos.
Finalmente, vejamos o comportamento da vizinhança baseada na distância Euclidi-

ana. As menores variâncias são encontradas neste tipo de vizinhança, unicamente para
a matriz binária e na estatística I. Para a matriz estocástica os valores da variância
são semelhantes aos resultados obtidos ao utilizar como vizinhança os quatro vizinhos
mais próximos. Para a estatística C as variâncias são ainda bastante elevadas, sendo
menos elevadas para a matriz estocástica. Os valores-pmc permanecem elevados, especial-
mente para a estatística C; para a estatística I são maiores em relação aos obtidos pela
vizinhanças de quatro vizinhos mais próximos.
Em suma, e dado os resultados obtidos, em nenhum caso é possível rejeitar a hipótese

nula de que não existe auto-correlação espacial, o que significa que a variância da compo-
nente espacial poderá ser facilmente absorvida por outras variáveis explicativas, tais como
as variáveis meteorológicas. Em todo o caso, já que os anos de 2010 e 2016 se destacaram
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por apresentar valores-pmc próximos de 0.05, iremos apenas verificar a percentagem de
variabilidade explicada pela componente espacial, que esperamos que seja baixa, através
do modelo BYM.

Antes de avançar para esse ponto, apresentam-se agora os gráficos de Moran da TMP
para os anos de 2010 e 2014, para os quartos vizinhos mais próximos, de modo a exem-
plificar e explorar brevemente esta ferramenta. Nota-se claramente que os pontos estão
muito espalhados, não existindo nenhum aglomerado aparente em nenhum dos quadrantes
sugerindo, assim, fraca associação espacial. Reparamos que cada uma das retas apresen-
tadas possui um declive igual ao Moran’s I respetivo: 0.1469 e −0.0283. Pelo facto de a
dispersão ser elevada é que a reta representada no primeiro gráfico, que possui em valor
absoluto um valor maior que a reta do segundo, aparenta estar praticamente horizontal,
quando tal não ocorre de facto. Ambos os gráficos denunciam ainda dois valores muito
diferentes dos restantes, assinalados com um número. Estes correspondem às regiões 11
e 13. Como seria de esperar, e dado que se retiraram as ilhas dos Açores e Madeira
que ocupavam os números 3 e 13, é fácil ver que de facto estes números correspondem
aos distritos do Lisboa e Porto, respetivamente. Esta é apenas outra maneira de ter
uma perceção do comportamento do dados, sendo por isso um complemento ao que já
tínhamos.
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Figura 4.6: Gráfico de Moran para a TMP nos anos de 2010 e 2014
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Vejamos então o que ocorre ao executar o modelo BYM. Utilizaremos como grafo os
quartos vizinhos mais próximos, já que a menor variância era obtida nesse esquema de
vizinhança, e a contiguidade de Rook, que apresenta os menores valores-pmc nestes anos.
Para a contiguidade de Rook a percentagem de variabilidade explicada pela componente

espacial é de aproximadamente 2% no ano de 2010 e 3% no ano de 2016, e o tempo de
execução da função inla não chega a 1 segundo – 0.8 segundos, para ser mais específico.
Utilizando os a contiguidade dos k-vizinhos mais próximos, e independentemente do valor
de k utilizado, o tempo de execução é no mínimo de 11 minutos, quando é possível correr
a instrução. Com valores mais elevados de k o R devolve um erro e a sessão aberta é
forçada a terminar. Tal se deve certamente à estrutura de vizinhança, que apresenta uma
complexidade bastante elevada, e não tanto ao elevado número de ligações, pois para a
contiguidade de Rook nenhum problema ocorreu.
Poderia ter sido feita também uma análise espaço-temporal a estes dados. Contudo,

consequência da estrutura dos dados que temos, não foi possível fazer esta análise, que
era possível com recurso à biblioteca INLA. Para tal, era necessário ter todos os anos
numa coluna só, algo que não tínhamos aqui: tanto os dados da TMP como TB estavam
separados por colunas, 8 para cada ano. Relembramos que existiam 18 linhas, um para
cada distrito.

4.4 Análise descritiva e gráfica dos dados longitudinais

Antes de avançar para a modelação deste conjunto de dados é necessário perceber como
se comportam os dados com o intuito de facilitar a estruturação e formulação do modelo
inicial.
Comecemos por analisar a variável resposta, TB, com a finalidade de perceber se a

tuberculose está a aumentar ou diminuir ao longo dos anos e se, de facto, há algum
padrão evidente ao longo do tempo. Abaixo está representada a evolução da TB ao longo
do tempo, no período entre 2009 e 2016.
Uma boa notícia retirada deste gráfico é que longo destes 8 anos houve uma clara

tendência decrescente do número de casos, onde é atingido um mínimo em dezembro de
2016. Constatamos ainda a existência de alguns picos, uns mais baixos e outros mais
elevados, especialmente pronunciados nos primeiros anos. Os picos mais baixos tendem
a ocorrer quase sempre no último mês do ano e apenas nos anos de 2011 e 2014 foram
atingidos em novembro e outubro, respetivamente. Os picos mais altos ocorrem ora
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Figura 4.7: Evolução da TB no período entre 2009 a 2016

em março/abril, ora em julho/agosto, curiosamente de forma alternada. O momento
de ocorrência destes picos induz visualmente uma certa ideia de periodicidade, embora
irregular: notamos algo como um ciclo/repetição dos momentos em que há valores mais
e menos elevados.

Podemos agora analisar a variação mensal e distrital do número de casos. O gráfico 4.8
mostra isso mesmo, sendo notável a diferença entre os distritos do Porto e Lisboa e todos
os restantes distritos de Portugal, onde o número de casos é muito mais elevado que nos
outros todos. Este facto corrobora o que já foi supracitado no Capítulo 1 e mencionado
pela DGS de que os maiores números de notificações estão no Porto e Lisboa. Por
esta razão, está também apresentado o gráfico B.1 no Anexo B, que apresenta todos os
restantes 16 distritos, para melhor visualizar o comportamento dos restantes distritos.

Por um lado é notável neste gráfico a existência de vários meses sem qualquer tipo de
notificação nos distritos de Évora, Guarda, Portalegre e Vila Real, que são distritos do
interior onde, de facto, se verifica um menor número de casos, como já tinha sido exibido
no mapa 4.2. Por outro lado nota-se que, seguidamente a Porto e Lisboa, são os distritos
de Setúbal, Braga, Aveiro e Faro, nesta ordem, que apresentam um maior número de
notificações. Note-se que os três primeiros são distritos do litoral e também contíguos
a distritos com elevado número de notificações, contrariamente ao caso anterior. Faro,
para além de apresentar elevado número de casos, é um distrito algo peculiar: apresenta
apenas um vizinho, que é também o que possui maior área (ocupa grande parte da região
mais a sul) e percorre tanto a zona ocidental como a zona oriental.
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Figura 4.8: Evolução da TB no período entre 2009 a 2016 por distrito

Nos restantes distritos, que são maioritariamente do interior, o número de casos é
bastante baixo, raramente ou nunca superando os 10 casos mensais.
Verificamos também, como referido no Capítulo 1, que se observa que os homens são

mais afetados que as mulheres. O gráfico 4.9 evidencia que o mesmo se verifica em Por-
tugal neste período. Para além de se constatar novamente que Porto e Lisboa possuem
os números mais elevados de casos, é bastante evidente, independentemente do ano con-
siderado, que há muito mais notificações provenientes de indivíduos do sexo masculino
que feminino.
Uma vez estudada graficamente a variável TB avançamos para a análise da taxa de

incidência. A população que nos foi fornecida apenas incluía os dados do final de cada
ano, pelo que os dados da população nos restantes meses estavam em falta. Para colmatar
esta falha foi utilizada interpolação linear entre os valores da população nos meses de
dezembro em anos consecutivos. Apesar de parecer que não existem grandes flutuações
no número de habitantes, como demonstra o gráfico B.7, no gráfico 4.10 é evidente um
decréscimo de cerca de 250 mil habitantes em Portugal Continental no período entre 2009
e 2016.
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Figura 4.9: Evolução da TB no período entre 2009 a 2016 por distrito e por género

O gráfico 4.10 representa a evolução da taxa de incidência nacional no período em
estudo. Um gráfico semelhante ao 4.10 é reproduzido no programa de desafios e estratégias
da DGS de 2018 [DGS, 2018]. Curiosamente, existe um aumento da incidência no ano
de 2012. Já a população de Portugal Continental tem um decréscimo quase linear no
período em estudo, mais percetível entre 2011 e 2016. No gráfico 4.11, para além das
conclusões que já tiramos, é possível verificar que no ano de 2012 há, na generalidade
dos distritos, um aumento da incidência, pormenor já referido no parágrafo anterior e
evidente no gráfico 4.10. É também notável, nalguns distritos, um aumento pontual da
taxa de incidência em certos anos.

Outro gráfico, não tão interessante, mas de onde podemos depreender mais algumas
informações é o 4.12, que mostra a evolução da taxa de incidência mensal ao longo do
período em consideração. Verificamos que nos distritos com maior número de casos há
alguma consistência nas taxas de incidência ao longo dos anos e é clara a sua tendência
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Figura 4.10: Evolução da Taxa de Incidência e população em Portugal Continental no período 2009 – 2016

10

20

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ano

T
ax

a 
de

 In
ci

dê
nc

ia
 p

or
 1

05 /
ha

bi
ta

nt
e

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Figura 4.11: Evolução da Taxa de Incidência anual no período entre 2009 a 2016 por distrito

de crescente. Já nos distritos em que o número de casos é baixo, e muitas das vezes nulo,
existe uma grande variação da taxa e não é sequer evidente algum tipo de padrão.
Fazemos agora uma breve análise gráfica às variáveis ambientais. Para o período em

estudo verifica-se que a precipitação segue uma curva tipo sino invertida, mas um compor-
tamento mais irregular de distrito para distrito, pois na zona Centro e, principalmente,
Norte, assim como em distritos do litoral, os níveis de precipitação são mais elevados.
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Figura 4.12: Evolução da Taxa de Incidência mensal no período entre 2009 a 2016 por distrito

Já a temperatura segue uma curva tipo sino, ou seja, temperaturas altas nos meses
centrais do ano e baixas nos primeiros e últimos meses do ano. Há medida que vamos
mais para o interior apenas notamos uma maior amplitude da curva devido à existência
de Verões mais quentes e Invernos mais frios. Salientamos que fevereiro de 2012 foi o mês
mais frio no período 2009 – 2016 em todo o território.
Os níveis de humidade também seguem uma curva algo invertida, mas não pronunciada

como a da precipitação, dado que os níveis de humidade devem variar entre 30% e 100%.
Salientamos aqui que os Verões no interior são muito mais secos, ou seja, os níveis de
humidade são muito mais baixos que no litoral e que, novamente, fevereiro de 2012 se
destaca por ser o mês mais seco do Inverno no período 2009 – 2016 em todo o território.
De referir ainda que nas variáveis climáticas precipitação e humidade há bastante irre-

gularidade de ano para ano, ao contrário da temperatura, que é bastante consistente.
Infelizmente, estas variáveis acabarão por não entrar no modelo final pelo facto da

passagem do tempo absorver todo o efeito destas. Iremos ver isso em detalhe na próxima
secção.
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4.5 Modelação dos dados longitudinais

A modelação da componente longitudinal dos dados recolhidos foi feita com recurso aos
MLGM e MAGM. Nesta dissertação, não é incluído um capítulo teórico sobre a descrição,
processos de estimação dos parâmetros e de inferência estatística dos modelos MLGM por
dois motivos:

1. Os modelos foram estudados com bastante detalhe numa unidade curricular da parte
letiva do mestrado em Engenharia Matemática;

2. A dissertação ficaria demasiado extensa com a inclusão dessa informação detalhada.

O primeiro passo a tomar foi a escolha das variáveis explicativas a considerar no modelo
inicial.
Dado que entre os primeiros sintomas de TB e a deteção efetiva da doença é normal

que alguns meses passem, optamos por verificar primeiramente se as variáveis climáticas
desfasadas tinham algum efeito significativo na taxa de incidência. Para a variável Desemp

ou VIH não há nenhum suporte que justifique esse desfasamento.
Para o primeiro caso utilizámos a abordagem MLGM. Iniciámos a análise considerando

apenas uma variável explicativa de cada vez, testando desfasamentos de pelo menos 1 mês
e até um máximo de 6 meses em todas essas variáveis. Após essa abordagem, analisámos
também a correlação entre a variável TB e as variáveis ambientais desfasadas para posterior
comparação. Dominici & Peng [2008, cap. 6] utiliza também esta abordagem, utilizando
desfasamentos de variáveis num modelo de dados de contagem cuja resposta é o número de
mortes. Uma das variáveis explicativas utilizadas pelo autor era um poluente conhecido.
Esta é, de facto, uma hipótese razoável, como suporta a Figura 4.8: é no Outono/Inverno

que se verificam valores de humidade relativa e precipitação mais elevadas, assim como de
temperatura mínima mais baixa, o que pode levar ao pico de notificações detetadas em
março/abril e julho/agosto. Notemos que o que estamos a dizer é que se considerarmos
um desfasamento de 6 meses, a Precipitação de há 6 meses influencia a resposta do mês
vigente, por exemplo.
O nosso objetivo era escolher o desfasamento ideal para cada uma das variáveis, sendo

escolhido(s) o(s) desfasamento(s) mediante o valor-p mais baixo. As variáveis climáticas
foram dividas por uma constante com o objetivo de uniformizar as escalas de todas
as variáveis usadas. As tabelas referentes ao desfasamento de cada uma das variáveis
estão no Anexo C. Apresenta-se abaixo a lista ordenada do menor para o maior valor-p.
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Estes valores-p foram obtidos considerando modelos apenas com uma variáveis climática
afetada por um desfasamento entre 0 meses até um máximo de 6 meses. Desfasamentos
cuja variável apresentasse um valor-p superior a 0.05 não foram mencionados.
Através da instrução glmer da biblioteca lme4 foi possível utilizar os modelos MLGM

para verificar o efeito bruto de cada uma desta variáveis desfasadas, assim como a sua
significância.

• Prec/100: 0,4,5,1,3,6;
• Tmin: (3,4,5),6,2,0;
• Tmax/10: (3,4,5),6,0,2;
• Hrmed/10: (0,1),5,4,3,6.

Os valores dentro de parêntesis apresentam um valor-p inferior a 0.001, pelo que é como
se estivem no mesmo plano quando toca à escolha de desfasamento. Para comparação dos
valores-p foram utilizadas 5 casas decimais, daí não ser notável a distinção entre valores
nas tabelas C.1, C.2, C.3 e C.4. Nas tabelas referenciadas também estão apresentados os
valores da estimativa obtida para cada uma das variáveis anteriores, assim como o erro
padrão correspondente. Note-se que a variável Tmax apresenta uma ordem de desfasa-
mentos muito semelhante à variável Tmin. Tal deve-se, como é possível visualizar nas
Figuras B.4 e B.5, há elevada correlação entre estas variáveis. De facto, e como seria
de esperar, a correlação de Pearson entre estas variáveis é de 94%, pelo que apenas a
uma das variáveis pode ser escolhida. Dominici & Peng [2008] alerta precisamente para
o mesmo facto e não utiliza simultaneamente em nenhum modelo ambas as variáveis.
Vamos agora atentar à correlação entre as variáveis para comparar os resultados de

ambas as abordagens. Note-se que a variável Tmax não foi incluída nesta tabela pelas
razões apresentadas anteriormente. A escolha da variável Tmin foi arbitrária.
Na Tabela 4.3 estão apresentadas as correlações entre as variáveis ambientais desfasadas

no tempo e a variável resposta, TB. A negrito estão os valores de correlação de Pearson
mais elevados para cada uma dessas variáveis.
Para a variável Prec verifica-se que os desfasamentos de 4 ou 5 meses são os que se

destacam por apresentarem maiores valores. Já para Tmin e Hrmed os valores são mais
homogéneos pelo que alguma cautela deve ser tida em conta.
Contudo estes resultados acabam por ser menos específicos em relação aos que obtive-

mos através do MLGM, dando menos margem para escolha desfasamentos. Assim sendo,
vamos seguir a primeira abordagem.
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Desfasamento Prec Tmin Hrmed
0 0.024 0.118 0.095
1 0.033 0.101 0.103
2 0.047 0.080 0.123
3 0.068 0.070 0.136
4 0.074 0.065 0.138
5 0.072 0.069 0.139
6 0.067 0.082 0.132

Tabela 4.3: Correlação entre as variáveis ambientais, desfasadas até um máximo de 6 meses, e a variável TB

Antes de começar a criar modelos com mais do que uma variável climática vamos tentar
perceber que efeitos aleatórios utilizar. Podemos usar duas opções:

• efeitos aleatórios cruzados, onde duas variáveis categóricas entram separadamente;
• efeitos aleatórios aninhados, onde os níveis de um fator aparecem dentro de outro.

Em ambos os casos utilizamos ainda algumas escolhas que faziam sentido no que preten-
demos. Testamos os seguintes efeitos aleatórios:

1. ai – efeito aleatório por Distrito – (1 | Distrito);
2. bi – efeito aleatório por Ano – (1 | Ano);
3. ai + bi – efeito aleatório por Distrito e efeito aleatório por Ano – (1 | Distrito)

+ (1 | Ano);
4. ci – efeito aleatório por Mês – (1 | Mes);
5. di – efeito aleatório por Mês e por Ano – (1 | Mes/Ano);
6. ei – efeito aleatório por Distrito e por Ano – (1 | Distrito/Ano);
7. fi – efeito aleatório por Distrito e por Mês – (1 | Distrito/Mes);
8. gi – efeito aleatório por Distrito e por Mês e por Ano – (1 | Distrito/Mes/Ano).

Para selecionar o efeito aleatório a utilizar daqui para a frente foi tido em conta o AIC
de cada um dos modelos e a variabilidade apresentada por cada um dos efeitos aleatórios.
A Tabela 4.4 apresenta o valor de AIC, para cada dos efeitos aleatórios enumerados
anteriormente. As variáveis
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Ef. aletório AIC
(1 | Distrito) 7603.8
(1 | Distrito) + (1 | Ano) 7502.6
(1 | Distrito/Ano) 7543.9
(1 | Distrito/Mes) 7602.1
(1 | Distrito/Mes/Ano) 7601.7
(1 | Ano) 8688.3
(1 | Mes) 8757.2
(1 | Mes/Ano)4 8711.7

Tabela 4.4: AIC para cada um dos efeitos aleatórios enunciados

Verificamos os valores de AIC mais baixos para os efeitos aleatórios aditivos por Distrito
e Ano. Contudo, verificando a variabilidade do Ano no sumário do modelo notamos que
em ambos os casos (na realidade, em todos os casos que tenham Ano e Mes a variabilidade
desse efeito aleatório é muito baixa, estando próxima de 0.01. Assim sendo, optamos por
avançar com um efeitos aleatório por Distrito, que apresenta uma variabilidade de 0.1, e
com efeitos aleatórios aditivos por Distrito e Ano. Mais à frente, aquando da aplicação
dos MAGM, iremos verificar que apenas o efeito aleatório por Distrito irá permanecer no
modelo final.
Vamos agora começar a juntar as variáveis que dispomos de modo a obter alguns

modelos passíveis de análise mais aprofundada. Ainda com o MLGM tentamos juntar as
variáveis climáticas que temos (com ou sem desfasamento), a variável VIH e optámos por
utilizar o Tempo como variável explicativa. A variável Desempregados não foi mencionada
pelo simples facto de não ser uma variável estatisticamente significativa.
Infelizmente, e dado que não tencionávamos prescindir do Tempo como variável explica-

tiva, não foi possível encontrar um modelo que conseguisse juntar o Tempo e as variáveis
climáticas (desfasadas ou não) ou VIH: todo o efeito dessas variáveis na resposta era ab-
sorvido pela variável Tempo, que basicamente está a medir a passagem do tempo. Desta
forma optamos por escolher um modelo apenas com o Tempo, com uma spline cíclica do
Mês e com os efeitos aleatórios supracitados.
Vamos então agora aplicar os MAGM. Os dois candidatos a modelos finais são:

TBit|ai ∼ P(µit)

ηit = log(µit) = β0 + β1Tempot + s(Mest) + offset(N.Habit/105) + ai + εi, (MAGM1)

ai ∼ N (0, σ2
a), εi ∼ N (0, σ2

ε) i = 1, . . . , 18, t = 1, . . . , 96

4O valor de AIC para este efeito aleatório não deve ser considerado já que o modelo não converge.
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TBit|ai, bi ∼ P(µit)

ηit = log(µit) = β0 + β1Tempot + s(Mest) + offset(N.Habit/105) + ai + bi + εi,

(MAGM2)

ai ∼ N (0, σ2
a), bi ∼ N (0, σ2

b ), εi ∼ N (0, σ2
ε) i = 1, . . . , 18, t = 1, . . . , 96

Vamos então agora analisar os resultados obtidos por ambos os modelos. Antes de
mais, apresentamos de seguida a estrutura de um sumário de um modelo MAGM.

> summary(magm1)

Family: poisson

Link function: log

Formula:

TB ~ Tempo + s(Mes, bs = "cc") + s(Distrito, bs = "re")

Parametric coefficients:

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)

(Intercept) 0.4496607 0.0860931 5.223 1.76e-07 ***

Tempo -0.0033411 0.0002854 -11.706 < 2e-16 ***

---

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Approximate significance of smooth terms:

edf Ref.df Chi.sq p-value

s(Mes) 7.584 8 69.88 1.05e-12 ***

s(Distrito) 16.581 17 1169.09 < 2e-16 ***

---

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

R-sq.(adj) = 0.951 Deviance explained = 44%

UBRE = 0.16698 Scale est. = 1 n = 1728
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Este é o aspeto do sumário de modelo, que comporta ainda bastantes informações: parte
paramétrica, funções de suavização, valor do coeficiente de determinação ajustado (R2),
o score VCG (UBRE por ser Poisson), a estimativa do parâmetro de escala, a percentagem
de desviância explicada, e o número de observações.
Nas tabelas seguintes estão apresentados os resultados obtidos, para cada um dos mo-

delos, das componentes paramétricas – Tabela 4.5 e Tabela 4.6 – e funções de suavização,
onde estão incluídos os efeitos aleatórios – Tabela 4.7 e Tabela 4.8.

Variável Estimativa Erro Padrão valor-z valor-p
Termo constante 0.450 0.086 5.223 < 0.001 ***

Tempo −0.003 < 0.001 −11.706 < 2× 10−16 ***

Tabela 4.5: Estimativa, erro padrão, valor-z e valor-p para a componente paramétrica do modelo MAGM1

Variável Estimativa Erro Padrão valor-z valor-p
Termo constante 0.451 0.087 5.192 < 0.001 ***

Tempo −0.003 < 0.001 −9.442 < 2× 10−16 ***

Tabela 4.6: Estimativa, erro padrão, valor-z e valor-p para a componente paramétrica do modelo MAGM2

Estes dados podem ser obtidos com recurso à instrução summary(modelo)$p.table do
R. Como é possível notar, a componente paramétrica é muito semelhante em ambos os
modelos e tanto o termo constante como o tempo são variáveis altamente significativas.
De referir também que o valor de VCG é muito próximo em ambos os modelos e toma um
valor baixo – 0.167 – o que é favorável para nós, pois tal como referenciado na Secção 3.6,
valores baixos de VCG indiciam um melhor ajustamento.

Variáveis
suavizadas

Graus de liberdade
estimados Qui-quadrado valor-p

s(Mes) 7.584 69.882 < 0.001 ***
ai 16.581 1169.092 < 0.001 ***

Tabela 4.7: Graus de liberdade estimados, valor do qui-quadrado e valor-p para a spline cíclica e efeitos alea-
tórios

Variáveis
suavizadas

Graus de liberdade
estimados Qui-quadrado valor-p

s(Mes) 7.581 69.821 < 0.001 ***
ai 16.581 1169.087 < 0.001 ***
bi 2.163 3.337 0.160

Tabela 4.8: Graus de liberdade estimados, valor do qui-quadrado e valor-p para f(Mes), ai e bi

Estes dados podem ser obtidos com recurso à instrução summary(modelo)$s.table do
R. Podemos verificar que, de facto, o efeito aleatório por distrito é muito significativo,
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assim como a spline cíclica no Mês. Em ambas as Tabelas 4.7 e 4.8 existia uma coluna
ref.df (não utilizada por nós) que, embora não referida a sua utilidade em nenhuma das
referências, assumimos que se refere aos graus de liberdade de referência.
Como referido na página 62, o efeito aleatório por Ano5 não apresenta um valor-p

superior a 0.05. Na tabela seguinte podemos também ver a variância de cada um dos
efeitos aleatórios, para cada um dos modelos:

Modelo s(Mes) ai bi

MAGM1 0.0971 0.1272
MAGM2 0.0963 0.1272 0.0003

Tabela 4.9: Variância estimada para a spline cíclica e efeitos aleatórios

Aqui verificamos que, de facto, o efeito aleatório relativo ao Ano apresenta uma varia-
bilidade demasiado baixa para ser considerado. A Tabela 4.10 mostra os efeitos aleatórios
para cada distrito, obtidos com a instrução coef(magm1)[11:28]. Selecionamos apenas
as entradas em 11 e 28, pois as anteriores dizem respeito aos coeficientes da parte pa-
ramétrica e spline cíclica. Mediante o sucedido optamos por permanecer com o modelo
MAGM1.
Antes de avançar para a análise de qualidade do ajustamento verificamos se não existe

sobredispersão nos dados. Se fosse esse o caso seria necessário mudar a distribuição
para Binomial Negativa ou Quasi-Poisson. Utilizamos a mesma rotina R que Dominici
& Peng [2008, p.90 – 91], em que trocamos a distribuição de Poisson por uma Quasi-
Poisson. Para tal, basta criar um novo modelo magm1quasi em que especificamos family

= quasipossion. Após esta definição, é possível verificar a sobredispersão dos dados
tomando a instrução summary(magm1quasi)$dispersion. O valor 1.070, o que quer
dizer que a sobredispersão é muito modesta, não se justificando, assim, a utilização de
outra distribuição.

5Esta variável entrou como categórica em todo este estudo.
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Distrito ai

Aveiro 0.108
Beja 0.144
Braga 0.083
Bragança −0.029
Castelo Branco 0.044
Coimbra −0.456
Évora −0.633
Faro 0.308
Guarda −0.405
Leiria −0.398
Lisboa 0.429
Portalegre −0.211
Porto 0.531
Santarém −0.012
Setúbal 0.342
V. do Castelo 0.159
Vila Real 0.121
Viseu −0.127

Tabela 4.10: Efeitos aleatórios dos 18
distritos de Portugal Con-
tinental

Vamos então iniciar a análise à qualidade do ajusta-
mento. Através da função gam.check obtemos os grá-
fico dos quantis (Q-Q plot) dos resíduos, histograma
dos resíduos, gráfico dos resíduos versus o preditor
linear e o gráfico da resposta versus os valores ajus-
tados.
Em relação ao gráfico dos quantis e histograma dos

resíduos não se verifica nada de muito problemático:
não há resíduos muito elevados e nota-se apenas al-
guma fuga à normalidade nos extremos, algo normal
visto se tratarem de dados discretos.
Quanto ao gráfico da resposta versus valores ajus-

tados verifica-se que todos os valores estão bastante
próximos da diagonal, o que quer dizer que na gene-
ralidade as previsões estão a ser razoáveis. Notamos
também a existência de duas nuvens, algo que tam-
bém ocorre no gráfico dos resíduos versus o preditor
linear. Suspeitamos que possa ser devido aos elevados
valores de casos em Porto e Lisboa, sendo necessária

confirmação, e será isso que tentaremos dar resposta brevemente.
O gráfico dos resíduos versus o preditor linear apresenta uma tendência que é no mínimo

estranha. Contudo, em Pedersen [2016, p.23], para um modelo com dados de contagem,
o comportamento apresentado é o mesmo. Não conseguimos averiguar o porquê desta
tendência.
Como já referido na Secção 3.6, deveremos comparar este último gráfico com os resíduos

dos quantis randomizados. Na Figura 4.14 estão lado a lado os gráficos dos dois tipos
de resíduos versus o preditor linear. Como não existe nenhum comportamento anormal
no gráfico dos resíduos randomizados, não há motivos para preocupação. Na Figura 4.15
podemos verificar que, de facto, Porto (a vermelho) e Lisboa (a verde) são os distritos
que se destacam por ter valores mais elevados no preditor linear, como desconfiávamos.
Assim sendo, podemos concluir que o ajustamento do modelo é adequado.
Vamos agora passar à análise dos dois gráficos que saem da função plot.gam. A

Figura 4.16 mostra o efeito do Mês na resposta, numa escala logarítmica. A Figura 4.17
mostra o gráfico dos valores dos efeitos aleatórios versus quantis normais.
É a Figura 4.16 que dá-nos parte das informações para interpretar o efeito da compo-
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Figura 4.13: Gráficos de diagnóstico do modelo MAGM1
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Figura 4.14: Gráficos dos dois tipos de resíduos versus o preditor linear
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Figura 4.15: Gráficos dos dois tipos de resíduos versus o preditor linear

nente não-paramétrica do tempo. Dados dois meses distintos, o efeito da passagem de
um para o outro, supondo teoricamente o valor da variável Tempo fixo, é dado pela di-
ferença entre os dois valores respetivos para a resposta, em escala logarítmica. Contudo,
a variável Tempo não estará fixa, pelo que devemos ter em conta essa variação. Para
determinar, por exemplo, o efeito da passagem do mês de abril de um determinado ano
para o de novembro do mesmo ano, o preditor linear (que está em escala logarítmica)
terá uma variação de 7× (−0.003)− 0.2, onde 7 é diferença entre meses, −0.003 o valor
da diferença da variação entre esses meses e 0.2 o valor da variável Tempo. Portanto, se
pretendermos saber o efeito do tempo entre dois meses específicos temos de somar os dois
efeitos, ou seja, o paramétrico e o não-paramétrico.
Da componente paramétrica resta-nos apenas o tempo constante, que é o valor esperado

para a resposta quando a componente paramétrica é zero e o preditor não-paramétrico
atinge o seu valor médio.
Na Figura 4.16 estão ainda representados a cinzento os intervalos de confiança a 95%

referido na Secção 3.6.



FCUP 69Aplicação a dados reais

2 4 6 8 10 12

−
0.

20
−

0.
10

0.
00

0.
10

Mes

s(
M

es
,7

.5
8)

Figura 4.16: Estimativa do efeito do Mes

−2 −1 0 1 2

−
0.

6
−

0.
2

0.
0

0.
2

0.
4

s(Distrito,16.58)

Gaussian quantiles

ef
fe

ct
s
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A Figura 4.18 é dos gráficos mais interessantes que temos até agora: mostra conjun-
tamente a variação do Mês e Tempo em relação ao preditor linear. Daqui depreendemos
que:
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• com a passagem do tempo o preditor linear diminui, o que faz sentido porque número
de casos tem vindo a diminuir;

• o preditor linear varia de forma irregular com mês. Na realidade, este é o mesmo
gráfico que o analisado na Figura 4.16.

Te
m

po

Mes
linear predictor

Figura 4.18: Gráficos do preditor linear vs Tempo vs Mes



Capítulo 5
Considerações Finais

O propósito desta dissertação centrou-se na modelação espacial e temporal da taxa de
incidência de tuberculose em Portugal Continental.

Primeiramente tentámos perceber como modelar a componente espacial. Começámos
por perceber o que eram os dados espaciais para, posteriormente, aplicar uma mode-
lação que fosse adequada. Percebemos então que, preliminarmente, deveríamos utilizar
mapas para nos ajudar perceber a existência ou não de uma padrão espacial que deve
ser comprovado através do cálculo de medidas de associação espacial, como Moran’s I
ou Geary’s C. Em vez da incidência utilizamos na análise desta componente a taxa de
morbilidade padronizada pelo simples facto se ser uma medida mais sensível que a taxa
de incidência. De salientar que o número esperado de casos, utilizado no denominador
da TMP, costuma usualmente vir no conjunto de dados, não sendo necessária a criação
de uma rotina para o fazer.

Após a representação em mapa da TMP verificamos que em nenhum dos anos do
período em estudo se notava um padrão que não sugerisse aleatoriedade, ou seja, não
existiam distritos próximos com valores semelhantes. Para além disso, o número de
unidades espaciais não era muito elevado, o que também não abonava a nosso favor.
Mais um nível de divisão, considerando os municípios, poderia ser uma solução para
aumentar o número de unidades, mas para as variáveis climáticas que temos tal não faria
sentido dado que nunca teríamos dados a esse nível – não existem estações meteorológicas
em cada município. Os resultados que obtivemos com as medidas de associação espacial
corroboraram o que já desconfiávamos: não houve evidência estatística suficiente para
concluir que existia um padrão, razão pela qual decidimos abandonar esta abordagem.
Ainda tentamos de alguma maneira com o INLA fazer uma modelação espaço-temporal,
mas a estrutura de dados exigida pela função não era compatível com os dados que
dispúnhamos.

Passamos então à modelação da temporal da taxa de incidência, utilizando principal-
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mente modelos generalizados aditivos mistos. De referir, antes de mais, que a construção
do conjunto de dados utilizado para esta modelação foi das tarefas mais demoradas e
complexas de toda tese. Aqui começámos por fazer uma análise gráfica à tuberculose e
taxa de incidência, e também uma breve análise às variáveis climáticas que fruíamos.
Seguidamente, e antes de começar a tentar decidir qual o modelo a seguir, pensámos

que o efeito das variáveis climáticas poderia não ser imediato na resposta, pelo que
consideramos introduzir um desfasamento nas variáveis. A escolha dessas variáveis acabou
por ser feita com recurso ao valor-p de modelos apenas com uma variável climática de
cada vez, e com um desfasamento que variava entre 0 meses e 6 meses. A utilização dos
MAGM serviu para possibilitar a inclusão de um efeito não linear do mês na taxa de
incidência, que se fez com recurso a uma spline que tinha de ser cíclica dado o caráter da
variável.
Apesar da inclusão de desfasamentos nas variáveis ser uma ideia boa, nenhuma destas

variáveis conseguiu sobreviver à introdução do tempo na modelação. Em qualquer modelo
considerado o tempo aniquilava o efeito de qualquer outra variável que utilizámos. Assim
sendo, prosseguimos com um modelo que apenas incluía o tempo como variável explicativa
e a spline cíclica do tempo. No que diz respeitos aos efeitos aleatórios escolhemos apenas
um efeitos aleatório por distrito, pois era o único que apresentava uma variabilidade que
valesse a pena ser contabilizada.
Não considerando o tempo era possível obter modelos com, no máximo, duas variáveis

climáticas, não sendo possível juntar as três variáveis disponíveis. Existiam também
alguns modelos em que era possível ter variáveis climáticas com desfasamento, como os
modelo com:

• humidade relativa com desfasamentos 1,3,4,5 ou 6 meses e a sem desfasamento na
precipitação;

• humidade relativa com desfasamento de 1 mês e a precipitação com desfasamento
de 4 meses;

• humidade relativa com desfasamento de 3 meses e a precipitação com desfasamento
de 1 mês;

• humidade relativa com desfasamento de 3 meses e a precipitação com desfasamento
de 6 meses;

• humidade relativa com desfasamentos 1 de mês e a sem desfasamento na temperatura
mínima.

A análise de MAGM é essencialmente gráfica e na bibliografia utilizada pouca referência
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era feita à análise da componente paramétrica dos modelos. Da análise gráfica concluímos
que não haviam problemas notórios nos resíduos, tirando alguma fuga à normalidade no
extremos, algo normal em dados de contagem.
Foi ainda utilizada uma versão de resíduos experimental, denominados resíduos dos

quantis randomizados, que nos dão uma informação mais clara acerca da relação entre os
resíduos do modelo e o preditor linear, de onde concluímos que tudo estava normal.
Em suma, e dados os resultados obtidos, concluímos que os objetivos propostos para

a presente dissertação foram parcialmente cumpridos, uma vez que não possível fazer a
modelação espacial da taxa mas a modelação temporal foi ainda possível, embora que
apenas com o tempo e com um spline cíclica do mês.
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Anexo A
Tabelas resultantes da análise da
associação espacial

Ano I V (I) ptest pmc

2009 0.0475 0.0225 0.2392 0.2360
2010 0.1458 0.0231 0.0889 0.0900
2011 0.0985 0.0215 0.1414 0.1520
2012 0.0190 0.0215 0.2979 0.2800
2013 0.0743 0.0213 0.1809 0.1720
2014 0.0387 0.0217 0.2538 0.2370
2015 0.1050 0.0223 0.1361 0.1330
2016 0.1510 0.0212 0.0746 0.0820

(a) Resultados com matriz binária

Ano I V (I) ptest pmc

2009 0.0359 0.0284 0.2870 0.2820
2010 0.1123 0.0291 0.1580 0.1350
2011 0.1032 0.0270 0.1619 0.1570
2012 −0.0183 0.0270 0.4026 0.3730
2013 0.0814 0.0268 0.1956 0.1870
2014 0.0324 0.0273 0.2904 0.3060
2015 0.1176 0.0281 0.1461 0.1390
2016 0.1490 0.0266 0.1013 0.0830

(b) Resultados com matriz estocástica por linhas

Ano C V (C) ptest pmc

2009 0.8924 0.0329 0.7234 0.7100
2010 0.8592 0.0303 0.7908 0.7820
2011 0.8695 0.0380 0.7483 0.7520
2012 0.9138 0.0377 0.6715 0.6550
2013 0.9148 0.0387 0.6675 0.6570
2014 0.8967 0.0369 0.7046 0.7140
2015 0.8185 0.0341 0.8371 0.8180
2016 0.7916 0.0394 0.8532 0.8450

(c) Resultados com matriz binária

Ano C V (C) ptest pmc

2009 0.8744 0.0291 0.7692 0.7790
2010 0.8281 0.0288 0.8442 0.8490
2011 0.8297 0.0296 0.8390 0.8350
2012 0.9300 0.0296 0.6580 0.6970
2013 0.8538 0.0297 0.8020 0.7950
2014 0.8700 0.0295 0.7755 0.7870
2015 0.8081 0.0292 0.8692 0.8650
2016 0.7578 0.0297 0.9200 0.9140

(d) Resultados com matriz estocástica por linhas

Tabela A.1: Resultados para a contiguidade de Rook
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Tabelas resultantes da análise da associação espacial

Ano I V (I) ptest pmc

2009 −0.0380 0.0430 0.4601 0.4540
2010 0.1038 0.0441 0.2194 0.2150
2011 0.0776 0.0408 0.2499 0.2280
2012 0.0192 0.0410 0.3500 0.3250
2013 0.0842 0.0405 0.2387 0.2330
2014 −0.0353 0.0413 0.4540 0.4330
2015 0.0732 0.0425 0.2610 0.2710
2016 0.2045 0.0403 0.0947 0.1090

(a) Resultados com matriz binária

Ano I V (I) ptest pmc

2009 −0.0380 0.0430 0.4601 0.4650
2010 0.1038 0.0441 0.2194 0.2270
2011 0.0776 0.0408 0.2499 0.2290
2012 0.0192 0.0410 0.3500 0.3390
2013 0.0842 0.0405 0.2387 0.2580
2014 −0.0353 0.0413 0.4540 0.4470
2015 0.0732 0.0425 0.2610 0.2440
2016 0.2045 0.0403 0.0947 0.1110

(b) Resultados com matriz estocástica por linhas

Ano C V (C) ptest pmc

2009 0.9894 0.0431 0.5203 0.4840
2010 0.8601 0.0429 0.7502 0.7530
2011 0.8944 0.0434 0.6939 0.6850
2012 0.9602 0.0434 0.5759 0.5560
2013 0.9431 0.0434 0.6076 0.6000
2014 1.0299 0.0433 0.4428 0.4550
2015 0.9005 0.0432 0.6840 0.6660
2016 0.7446 0.0434 0.8898 0.8810

(c) Resultados com matriz binária

Ano C V (C) ptest pmc

2009 0.9894 0.0431 0.5203 0.5240
2010 0.8601 0.0429 0.7502 0.7500
2011 0.8944 0.0434 0.6939 0.6980
2012 0.9602 0.0434 0.5759 0.5750
2013 0.9431 0.0434 0.6076 0.6100
2014 1.0299 0.0433 0.4428 0.4820
2015 0.9005 0.0432 0.6840 0.6920
2016 0.7446 0.0434 0.8898 0.9000

(d) Resultados com matriz estocástica por linhas

Tabela A.2: Resultados para os segundos vizinhos mais próximos

Ano I V (I) ptest pmc

2009 0.0131 0.0286 0.3354 0.2990
2010 0.0784 0.0294 0.2118 0.1960
2011 0.0209 0.0272 0.3143 0.3120
2012 -0.0095 0.0273 0.3825 0.3200
2013 0.0444 0.0270 0.2650 0.2370
2014 -0.0490 0.0275 0.4763 0.4290
2015 0.0052 0.0283 0.3518 0.3050
2016 0.1303 0.0268 0.1240 0.1440

(a) Resultados com matriz binária

Ano I V (I) ptest pmc

2009 0.0131 0.0286 0.3354 0.3150
2010 0.0784 0.0294 0.2118 0.2070
2011 0.0209 0.0272 0.3143 0.2990
2012 -0.0095 0.0273 0.3825 0.3640
2013 0.0444 0.0270 0.2650 0.2700
2014 -0.0490 0.0275 0.4763 0.4680
2015 0.0052 0.0283 0.3518 0.3430
2016 0.1303 0.0268 0.1240 0.1360

(b) Resultados com matriz estocástica por linhas

Ano C V (C) ptest pmc

2009 1.0197 0.0280 0.4532 0.4630
2010 0.9411 0.0280 0.6374 0.6410
2011 1.0351 0.0278 0.4166 0.4450
2012 1.0485 0.0278 0.3855 0.3910
2013 1.0357 0.0278 0.4153 0.4230
2014 1.0797 0.0278 0.3163 0.3230
2015 1.0256 0.0279 0.4391 0.4390
2016 0.9149 0.0277 0.6953 0.6860

(c) Resultados com matriz binária

Ano C V (C) ptest pmc

2009 1.0197 0.0280 0.4532 0.4750
2010 0.9411 0.0280 0.6374 0.6520
2011 1.0351 0.0278 0.4166 0.3980
2012 1.0485 0.0278 0.3855 0.4150
2013 1.0357 0.0278 0.4153 0.4380
2014 1.0797 0.0278 0.3163 0.3390
2015 1.0256 0.0279 0.4391 0.4650
2016 0.9149 0.0277 0.6953 0.6960

(d) Resultados com matriz estocástica por linhas

Tabela A.3: Resultados para os terceiros vizinhos mais próximos
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Ano I V (I) ptest pmc

2009 0.0307 0.0181 0.2529 0.2150
2010 0.1469 0.0186 0.0655 0.0810
2011 0.0461 0.0172 0.2117 0.2100
2012 −0.0240 0.0172 0.3955 0.3570
2013 −0.0074 0.0171 0.3469 0.3200
2014 −0.0283 0.0174 0.4086 0.3910
2015 0.0146 0.0179 0.2915 0.2790
2016 0.0920 0.0169 0.1233 0.1340

(a) Resultados com matriz binária

Ano I V (I) ptest pmc

2009 0.0307 0.0181 0.2529 0.2230
2010 0.1469 0.0186 0.0655 0.0840
2011 0.0461 0.0172 0.2117 0.2080
2012 −0.0240 0.0172 0.3955 0.3560
2013 −0.0074 0.0171 0.3469 0.2940
2014 −0.0283 0.0174 0.4086 0.3620
2015 0.0146 0.0179 0.2915 0.2660
2016 0.0920 0.0169 0.1233 0.1240

(b) Resultados com matriz estocástica por linhas

Ano C V (C) ptest pmc

2009 0.9446 0.0192 0.6554 0.6500
2010 0.8469 0.0189 0.8676 0.8610
2011 0.9443 0.0198 0.6539 0.6740
2012 0.9993 0.0198 0.5019 0.5090
2013 1.0050 0.0199 0.4857 0.4970
2014 0.9950 0.0197 0.5144 0.5190
2015 0.9561 0.0193 0.6240 0.6330
2016 0.8903 0.0200 0.7814 0.7900

(c) Resultados com matriz binária

Ano C V (C) ptest pmc

2009 0.9446 0.0192 0.6554 0.6770
2010 0.8469 0.0189 0.8676 0.8660
2011 0.9443 0.0198 0.6539 0.6660
2012 0.9993 0.0198 0.5019 0.5040
2013 1.0050 0.0199 0.4857 0.5040
2014 0.9950 0.0197 0.5144 0.5610
2015 0.9561 0.0193 0.6240 0.6170
2016 0.8903 0.0200 0.7814 0.7760

(d) Resultados com matriz estocástica por linhas

Tabela A.4: Resultados para os quartos vizinhos mais próximos

Ano I V (I) ptest pmc

2009 −0.0294 0.0130 0.3980 0.3460
2010 0.0691 0.0133 0.1336 0.1390
2011 −0.0098 0.0124 0.3303 0.3050
2012 −0.0160 0.0125 0.3507 0.3320
2013 −0.0659 0.0124 0.5252 0.4550
2014 −0.1064 0.0126 0.6642 0.6550
2015 −0.0470 0.0129 0.4585 0.4230
2016 0.0493 0.0123 0.1648 0.1640

(a) Resultados com matriz binária

Ano I V (I) ptest pmc

2009 −0.0038 0.0190 0.3450 0.3100
2010 0.0580 0.0195 0.2014 0.1790
2011 0.0231 0.0181 0.2711 0.2440
2012 −0.0239 0.0181 0.3977 0.3960
2013 −0.0160 0.0179 0.3745 0.3410
2014 −0.0921 0.0183 0.5973 0.5740
2015 −0.0139 0.0188 0.3715 0.3530
2016 0.0875 0.0178 0.1364 0.1240

(b) Resultados com matriz estocástica por linhas

Ano C V (C) ptest pmc

2009 0.9027 0.0269 0.7235 0.7110
2010 0.8803 0.0234 0.7829 0.7670
2011 0.9426 0.0335 0.6230 0.6410
2012 0.9573 0.0331 0.5927 0.6050
2013 1.0542 0.0344 0.3851 0.3980
2014 1.0334 0.0321 0.4259 0.4290
2015 0.9432 0.0284 0.6320 0.6580
2016 0.8644 0.0353 0.7648 0.7630

(c) Resultados com matriz binária

Ano C V (C) ptest pmc

2009 0.9052 0.0201 0.7479 0.7410
2010 0.8754 0.0198 0.8121 0.8230
2011 0.9027 0.0208 0.7502 0.7720
2012 0.9565 0.0207 0.6188 0.6740
2013 0.9636 0.0208 0.5996 0.6070
2014 1.0091 0.0206 0.4747 0.4860
2015 0.9438 0.0203 0.6536 0.6860
2016 0.8193 0.0209 0.8943 0.8900

(d) Resultados com matriz estocástica por linhas

Tabela A.5: Resultados para a vizinhança baseada na distância Euclidiana
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Anexo B
Gráficos da análise exploratória dos
dados longitudinais
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Figura B.1: Evolução da TB no período entre 2009 a 2016 por distrito excluindo Porto e Lisboa
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Gráficos da análise exploratória dos dados longitudinais
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Anexo C
Tabelas resultantes da análise do
desfasamento de variáveis

Desfasamento Estimativa Erro Padrão Valor-p
0 −0.052 0.011 < 0.001
1 −0.035 0.011 0.001
2 −0.009 0.010 0.392
3 0.029 0.010 0.005
4 0.038 0.010 < 0.001
5 0.035 0.010 0.001
6 0.024 0.011 0.021

Tabela C.1: Efeito bruto para variável Prec/100 afetada de desfasamento

Desfasamento Estimativa Erro Padrão Valor-p
0 0.007 0.002 0.001
1 0.000 0.002 0.948
2 −0.008 0.002 < 0.001
3 −0.012 0.002 < 0.001
4 −0.014 0.002 < 0.001
5 −0.013 0.002 < 0.001
6 −0.009 0.002 < 0.001

Tabela C.2: Efeito bruto para variável Tmin afetada de desfasamento

Desfasamento Estimativa Erro Padrão Valor-p
0 0.060 0.014 < 0.001
1 0.015 0.014 0.274
2 −0.052 0.014 < 0.001
3 −0.082 0.014 < 0.001
4 −0.101 0.014 < 0.001
5 −0.097 0.015 < 0.001
6 −0.065 0.015 < 0.001

Tabela C.3: Efeito bruto para variável Tmax/10 afetada de desfasamento
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Tabelas resultantes da análise do desfasamento de variáveis

Desfasamento Estimativa Erro Padrão Valor-p
0 −0.062 0.010 < 0.001
1 −0.049 0.010 < 0.001
2 −0.002 0.010 0.825
3 0.031 0.010 0.003
4 0.038 0.011 < 0.001
5 0.045 0.011 < 0.001
6 0.031 0.011 0.004

Tabela C.4: Efeito bruto para variável Hrmed/10 afetada de desfasamento
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