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RESUMO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença muito 

discutida atualmente, que vem se alastrando pelo mundo todo e se tornando um 

problema para saúde pública. As primeiras notificações sobre a AIDS no Brasil 

ocorreram por volta da década de 80. O presente trabalho visa empregar análise 

categórica para dados da AIDS através de demonstração dos comandos do software 

livre R- Project para auxiliar o público que trabalha com dados bioestatísticos. O banco 

de dados utilizado neste estudo foi disponibilizado no próprio software contendo oito 

variáveis no total de 2139 pacientes adultos homossexuais infectados pelo AIDS e para 

análise de dados reais foi utilizado o banco disponível do site no governo DATASET 

cuja fonte pertence ao IBGE e ao Ministério da Saúde, a variável utilizada foi a taxa de 

óbito por 100 mil habitantes entre homens e mulheres dos Estados do Nordeste 

Brasileiro de 1990 a 2009. Foi empregado nos dados análise exploratória dos dados, 

Testes de Hipótese como o Teste Qui-quadrado e o Teste Exato de Fisher, o modelo 

regressão logística foi aplicado o teste de Wald como a analise categórica de variáveis 

qualitativas, e explicação passo a passo no desenvolvimento de um tutorial do software 

R. Foi observado que o R- Project pode ser uma alternativa para analises aos 

profissionais da área de biologia e saúde, uma vez que, analises de dados categóricos é 

implementada no software R tornando-se uma das vantagens do uso do software além 

de ser gratuito. E verificou-se através da modelagem da analise categórica, que houve 

um decréscimo dos óbitos de HIV nos estados da Região Nordeste. 

Palavra Chave: Análise Categórica, HIV, Software R-Project. 



ABSTRACT 

The Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is a disease currently much 

discussed, that has been spreading around the world and becoming a problem for public 

health. The first notifications about AIDS in Brazil occurred in the decade of 80. This 

study aims to employ categorical analysis for AIDS data through demonstration of free 

software commands R Project to assist the public who works with biostatistical data. 

The database used in this study is available in the software itself with eight variables in 

total 2139 gay adult patients infected with AIDS and real data analysis we used the 

available bank's website in government DATASET whose source belongs to the IBGE 

and the Ministry of Health, the variable used was the death rate per 100,000 inhabitants 

for men and women of the Brazilian Northeastern states from 1990 to 2009. He was 

employed in data exploratory data analysis, hypothesis testing as the Chi-square and the 

exact test Fisher, the logistic regression model was applied the Wald test as the 

categorical analysis of qualitative variables, and walkthrough in developing a software 

tutorial A. It was observed that the R Project can be an alternative to analysis to 

professionals biology and health, since analysis of categorical data is implemented in 

software R making it one of the software's use of the advantages and completely free. 

And it was found by modeling the categorical analysis, there was a decrease in HIV 

deaths in the states of the Northeast. 

Keyword: Categorical Analysis, HIV, Software R-Project 
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1 INTRODUÇÃO 

A Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) assim como o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) desde sua descoberta em 1982, através do registro do 

primeiro caso, vem causando medo e gerando preconceitos entre ricos e pobres, 

famosos e anônimos. Inicialmente, o anuncio da AIDS apareceu como uma doença sem 

cura, produzindo pânico na população, que começava a compará-la às catástrofes do 

mundo, as maldições provindas de Deus, e inclusive ao apocalipse. Para depois, em 

outra situação, se tornar algo associado às pessoas excluídas pela sociedade (PARKER, 

1994).  

A AIDS é uma doença muito discutida atualmente, que vem se alastrando pelo 

mundo todo e se tornando um problema para saúde pública e propaga-se de modo mais 

expressivo nas regiões mais pobres. A atuação da sociedade civil na luta contra a AIDS 

é marcada por uma atuação propositiva e reivindicativa. As principais características 

são: centralidade no portador; intervenção nos significados das pesquisas médicas; 

denúncias públicas; manifestações de rua; estruturação de serviços (CAMARA, 2004 p. 

66) e judicialização de demandas. Desse modo constroem um novo cenário a partir das 

demandas dos portadores de HIV/AIDS. 

Com base nisso, o presente trabalho tem por finalidade construir um modelo 

para aplicação das técnicas de análises categóricas no Estado do Nordeste Brasileiro 

analisando os dados de HIV através do Software R-Project para contribuir no 

desenvolvimento de um tutorial para auxiliar o público que trabalha com dados 

bioestatísticos. 

O R- Project é uma linguagem e ambiente para computação estatística e de 

gráficos que traz em muitas vantagens, em que um dos pontos fortes do R é por ser livre 

e a facilidade que o software oferece e fornece uma ampla variedade de técnicas 

estatística como: modelagem linear, não linear, testes estatísticos, análise de séries 

temporais, classificação, agrupamento etc. 

Será abordada neste estudo a Análise Categórica de Dados que se refere a um 

estudo transversal de adultos homossexuais infectados pelo vírus do HIV. Serão criadas 

tabelas de contingências, testes não paramétricos como o teste de �2 e Fisher e por fim 

desenvolver um modelo de regressão logístico tanto para os dados de exemplificação 

quanto para os dados reais de óbitos de HIV por gênero na região Nordeste do Brasil. 
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral 

Este trabalho tem como proposito empregar as técnicas de análise de dados 

categorizados para dados de HIV através das demonstrações e comandos do software R-

project. 

2.2 Específicos 

Pode-se citar como objetivos específicos: 

• Apresentar uma visão geral sobre a técnica estatística de análise 

categórica; 

• Explicar, passo a passo, a técnica de analise categórica mediante o 

desenvolvimento de um tutorial do software R-project livre, para auxiliar o público que 

trabalha com dados de bioestatística; 

• Modelar dados reais de óbitos de HIV no Nordeste do Brasil por gênero 

através das técnicas de dados categorizados; 
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3 JUSTIFICATIVA 

O uso de técnicas estatísticas vem crescendo de forma expressiva em estudos na 

área médica. Regularmente, médicos e profissionais da saúde precisam lidar com 

informações resultantes de análise de dados que nem sempre são claras e de fácil 

entendimento. O ramo de aplicação dos dados bioestatístico no campo biológico e 

médico que faz uso das análises de dados categóricos, em pesquisa são: epidemiologia, 

a ecologia, a psicologia social e a medicina. 

Conforme destacam Infantosi et al. (2014), na área da saúde, a ocorrência de 

variáveis qualitativas é comum, o que torna importante a aplicação de técnicas 

estatísticas próprias para a análise deste tipo de dado. Por exemplo, variáveis como 

gênero ou a ocorrência ou não de determinado atributo, ou ainda, variáveis que possuem 

mais de um estado, tais como aquelas que indicam a severidade de uma doença (leve, 

moderado ou grave), são denominadas categóricas. Dada a grande quantidade de 

informação armazenada nos bancos de dados atuais, métodos multivariados têm sido 

propostos para a obtenção de informação relevante, de maneira rápida e confiável. 

Para se analisar os dados há a necessidade de um software apropriado, já que 

existem diversos softwares computacionais estatísticos de fácil utilização, que abrange 

muitas técnicas de análises de dados. Além do custo alto comercial para usufruir, não 

são de fácil acesso ao público que queira adquirir e utilizá-los, mas existem alternativas 

para se driblar o custo de um software, como a plataforma R-Project, um software 

estatístico gratuito para análise dos dados e interpretação de resultados, que podem ser 

utilizados para análise de dados em geral, que apresenta um código fonte aberto, 

podendo ser modificado a qualquer momento pelo usuário. 

Devido as informações expostas esse trabalho se propõe a criar um tutorial 

simples de analises de dados categóricos na área da bioestatística para incentivar e 

auxiliar o uso do Software livre R destes profissionais da área biológica. 
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4. REVISÃO LITERARIA 

4.1. Conceito Gerais Sobre o HIV/AIDS 

4.1.1 Definições da HIV/AIDS 

A Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) é uma doença que tem como 

agente etiológico (HIV), um membro da família Retroviridae, da subfamília 

Ortheretrovirinae e do gênero lentivirus (do latim lentis = lento). Possui genoma 

constituído de ácido ribonucleico em vez de DNA, infecta e destrói os linfócitos 

humanos TCD4+, importantes células para manutenção da imunidade celular, 

resultando em profunda imunossupressão, com aparecimento de infecções oportunistas, 

neoplasias secundárias e manifestações neurológicas que podem levar o paciente à 

morte (CONTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000). O HIV possui a capacidade de se 

integrar ao genoma da célula hospedeira através de enzimas transcriptase reversa, que 

promove a transcrição do ácido ribonucleico viral para uma dupla fita de DNA, 

promovendo sua replicação (FAUCI E LANE, 2002). 

4.1.2. História da AIDS 

Desde o primeiro caso de HIV descoberto até os dias de hoje, cientistas das áreas 

de virologia, patologia e imunologia buscam incansavelmente soluções para o 

tratamento da AIDS, profilaxia e cura deste vírus (FAUCI E LANE, 2002).  

A epidemia da AIDS teve início na África a mais de quarenta anos, entretanto no 

final da década de 70 e início dos anos 80 essa doença começou a atingir pessoas do 

primeiro mundo. Inicialmente atingia as pessoas na faixa etária de 20 a 45 anos, 

principalmente homossexuais e usuários de drogas injetáveis. Acredita-se que a 

procedência desse agravo seja a partir do continente Africano estabelecendo para as 

Américas a seguinte rota: África-Haiti-EUA (AGUIAR E RIBEIRO, 2006). 

Em 1981, o Centers For Diseases Control Prevention (CDC) reportou o 

aparecimento de cinco homossexuais aparentemente sadios, de Los Angeles, com 

pneumonia causada por Pneumocystis carinii (atualmente Pneumocystis jerovecii) e 

vinte e seis homossexuais, também aparentemente sadios, com Sarcoma de Kaposi (SK) 

em Nova York e 25  Denise Girão Limaverde Lima Los Angeles, que após investigação 

apresentavam em comum severa depleção imunológica. A partir daí, vários casos 
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semelhantes apareceram tanto em homossexuais masculinos como femininos, em 

usuários de drogas injetáveis (UDI), também em hemofílicos e pessoas que receberam 

transfusão de sangue e hemoderivados. Iniciaram-se então estudos epidemiológicos e 

pesquisas no intuito de descobrir qual seria o provável �novo vírus� causador da doença 

que tinha contágio por contato homo ou heterossexual, sangue e ou hemoderivados 

(FAUCI e LANE, 2002). 

Cientistas franceses, em 1982, observaram que as células CD4 eram o principal 

alvo desse vírus nas pessoas infectadas, pois essas células se encontravam gravemente 

diminuídas nos estágios finais da doença, e que a linfadenopatia que esses pacientes 

apresentavam seria uma violenta resposta imune do organismo (MEDEIROS, 2003). 

Finalmente, em 1983, foi isolado o HIV, da extração de células de linfonodos 

das pessoas doentes, e, em 1984, demonstrou-se que o vírus era realmente o agente 

causal da AIDS (FAUCI e LANE, 2002).  

Apesar dos casos de infecção pelo HIV-1 serem predominantes na maior parte 

do planeta, existe também uma forma do vírus geneticamente diferente, porém 

relacionada por possuir alguns antígenos em comum, chamada HIV-2. O HIV-2 foi 

isolado de pacientes com AIDS principalmente na África Ocidental, embora alguns 

casos já tenham sido registrados em outras regiões, porém associados a seus emigrantes. 

A infecção pelo HIV-2, do ponto de vista clínico, se assemelha a do HIV-1, mas parece 

ter uma progressão ligeiramente mais lenta para a AIDS (RAVEL, 1997). 

4.1.3. A AIDS nos Continentes 

No decorrer dos últimos 30 anos a epidemia de AIDS trouxe consequências 

muito devastadoras para famílias, comunidades e países, sendo um dos maiores desafios 

para a saúde pública. Mais de 7.000 pessoas são infectadas como vírus diariamente, e 

uma pessoa morre a cada 20segundos de uma doença relacionada à AIDS. A doença é 

atualmente a 5ª causa de morte entre adultos e a principal causa entre as mulheres com 

idades entre 15 e 49 anos (UNAIDS, 2013) 

A região da África subsaariana continua sendo a mais atingida com 60% das 

pessoas vivendo com HIV no mundo, onde mulheres representam 58% deste total. O 

Caribe, o Leste europeu e a Ásia central, com uma prevalência de 1% na população em 

geral são também áreas fortemente afetadas pela epidemia. A maioria das pessoas que 
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vivem com HIV tem direito ao tratamento antirretroviral, porém esta situação é quase 

sempre desigual, particularmente com maiores dificuldades para populações-chave em 

situação de risco (ONU, 2013) 

A epidemiologia na América Latina e Caribe tem destacado o aspecto de 

epidemia concentrada na região. Entre a população em geral a prevalência de HIV na 

América Latina está em níveis estáveis (0,2-0,7%), no entanto o Caribe ainda tem uma 

das mais altas taxas de prevalências no (<0,1-3%). Todavia estão nas populações chaves 

de alto risco de homens que fazem sexo com homens e transexuais a maioria dos casos 

incidentes. As trabalhadoras do sexo têm doze vezes mais chance de serem positivas 

para o HIV quando comparadas com outras mulheres (DE BONI; VELOS; 

GRINSZTEJN, 2014) 

A epidemia de HIV no mundo continua a ter efeitos profundos em mulheres, 

homens e transgêneros. Globalmente mulheres trabalhadoras sexuais são 13,5 vezes 

mais prováveis de viver com HIV que outras mulheres. Em países no oeste da África, 

uma substancial proporção de novas infecções (10�32%) vem ocorrendo, como 

resultado do trabalho sexual. Em Uganda, Swaziland e Zâmbia, 7% a11% de novas 

infecções são atribuídas ao trabalho sexual com clientes e parceiros regulares. A 

prevalência média de HIV entre trabalhadores sexuais ao redor do mundo varia de 22% 

no leste e sul da África (oito países) a 17% no oeste e África Central (17 países), para 

menos de 5% em todas as outras regiões (UNAIDS, 2013) 

4.1.4. A AIDS no Brasil  

As primeiras notificações sobre a AIDS no Brasil ocorreram por volta da década 

de 80. Assim como em todo o mundo, os primeiros portadores do HIV foram vítimas de 

discriminação e preconceito. Conforme já referido, a doença foi denominada de "câncer 

gay", por ter sido diagnosticada primeiramente em homens com práticas homossexuais 

e bissexuais. (OLIVEIRA, 2005) 

No Brasil, Figueiredo (2005), relata que na primeira década de 1980, a epidemia 

manteve-se restrita a São Paulo e Rio de Janeiro. A partir do final dessa década, 

observou-se a disseminação da doença para outras regiões do nosso país.  

Em 1981, o Jornal do Brasil apresentou a primeira reportagem sobre a AIDS. 

Ainda desconhecendo a verdadeira natureza da doença, elaborou a matéria com o 
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seguinte título: "Câncer em homossexuais é pesquisado nos EUA" (GALVÃO, 2002, p. 

6).  

A AIDS disseminou-se com incrível velocidade. Segundo o Boletim 

Epidemiológico (Ministério da Saúde), em 1982, foram notificados dez casos de AIDS; 

em 1985, esse número aumentou para quinhentos e setenta e três casos, sendo vinte e 

dois em mulheres; no ano seguinte, o número já havia dobrado (GALVÃO, 2002). 

De 1980 a junho de 2007 foram notificados 474 mil casos de AIDS no Brasil � 

289 mil no Sudeste, 89 mil no Sul, 53 mil no Nordeste, 26 mil no Centro Oeste e 16 mil 

no Norte. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, a incidência de AIDS tende à 

estabilização. No Norte e Nordeste, a tendência é de crescimento. Segundo critérios da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil tem uma epidemia concentrada, com 

taxa de prevalência da infecção pelo HIV de 0,6% na população de 15 a 49 anos 

(BRASIL, 2007). 

O Boletim Epidemiológico 2007 trouxe, pela primeira vez, dados sobre a 

proporção de pessoas que continuaram vivendo com AIDS em até cinco anos após o 

diagnóstico. O estudo foi feito com base no número de pessoas identificadas com a 

doença em 2000. Os dados apontam que, cinco anos depois de diagnosticadas, 90% das 

pessoas com AIDS no Sudeste estavam vivas. Nas outras regiões, os percentuais foram 

de 78%, no Norte; 80%, no Centro Oeste; 81%, no Nordeste; e 82%, no Sul. A análise 

mostra, ainda, que a média de mortes dos indivíduos diagnosticados com AIDS no 

Brasil em até um ano após a descoberta da doença foi de 16,1%. Em números absolutos, 

o Brasil registrou 193 mil óbitos por AIDS, de 1980 a 2006 (BRASIL, 2007). 

Quase 91% da população brasileira de 15 a 54 anos citam a relação sexual como 

forma de transmissão do HIV e 94% citam o uso de preservativo como forma de 

prevenção da infecção. O conhecimento é maior entre as pessoas de 25 a 39 anos, entre 

os mais escolarizados e entre as pessoas residentes nas regiões Sul e Sudeste. Os 

indicadores relacionados ao uso de preservativos mostram que aproximadamente 38% 

da população sexualmente ativa usam preservativo na última relação sexual, 

independentemente da parceria. Este número chega a 57% quando se consideram apenas 

os jovens de 15 a 24 anos. O uso de preservativos na última relação sexual com parceiro 

eventual foi de 67%. A proporção comparável em 1998 foi de 63,7% (BRASIL, 2007). 

Após trinta anos de descoberta da doença, ela ainda continua sem cura, 

provocando grandes transformações na vida daqueles que convivem com a mesma. A 



17 

própria AIDS mudou de identidade ao longo de sua história. Hoje falamos em uma 

doença crônica e em pessoas vivendo com HIV e não mais morrendo em função de 

terem adquirido o vírus. Mas apesar disso, existe todo um significado que os portadores 

dessa doença carregaram e, infelizmente, ainda carregam. Vergonha, ira e medo de 

serem portadoras de uma doença que dizia muito mais que o diagnóstico: dizia sobre 

quem era a pessoa que a adquiria, sobre os hábitos que possuía e sobre seu estilo de 

vida. Portanto, o que se conclui é que a AIDS, desde sempre, além de ser uma doença 

viral, é também uma doença social, sendo considerada, ainda hoje, como um dos mais 

sérios problemas de saúde pública. (OLIVEIRA, 2011). 

4.2. Transmissão da AIDS 

A transmissão do vírus HIV se dá pelo sêmen e secreções vaginais, através de 

relações sexuais. O HIV se encontra no sangue e pode ser transmitido através do 

compartilhamento de seringas entre usuários de drogas, hemotransfusão ou por 

acidentes pérfuro-cortantes com sangue contaminado. Há também a possibilidade de 

transmissão da mãe para o filho durante a gestação, no parto ou durante o aleitamento 

materno (RACHID E SCHECHTER, 2004). 

A transmissão sexual é responsável por 75 a 85% de todos os casos da doença. 

Entre as infecções novas pelo HIV, as relações sexuais são a forma de transmissão em 

mais de 90% dos casos (BARTLETT, 1999).  

4.3. Tratamento da AIDS 

A terapia anti-retroviral (TARV) iniciou-se em 1986 com o uso da zidovudina, 

inibidor da transcriptase reversa do HIV, testada previamente em doenças oncológicas 

(LOPES, 2007). Na atualidade, dispõe-se de um número grande e crescente de agentes 

anti-retrovirais para o tratamento de pacientes infectados principalmente por HIV-1 

(KATZUNG, 2006). Todas as etapas no ciclo de replicação do HIV são alvos potenciais 

para uma droga antiviral (STROHL et al., 2004). 

Até o inicio da década de 90, a AIDS era considerada uma doença que levava o 

paciente à morte em um período relativamente curto. Porém, com o surgimento da 

Terapia Antirretroviral Potente (HAART, sigla em inglês para �High Active 
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Antiretroviral Therapy�), no final de 1996, houve um aumento no tempo de sobrevida 

das pessoas infectadas (OLIVEIRA; MARÍN-LEÓN; CARDOSO, 2004).  

Antes do advento da HAART, o tempo médio de sobrevida dos pacientes com 

demência associada ao HIV era de 4,0 meses, hoje o tempo de sobrevida é de 

aproximadamente 38,5 meses (SZAJERKA; JABLECKI, 2007). Também, foi 

verificado um decréscimo significativo de infecções oportunistas nos portadores do 

vírus (ALMEIDA; LETENDRE; ELLIS, 2006).  
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5. METODOLOGIA 

Para a elaboração desse trabalho foi utilizado material de natureza descritiva, 

sendo utilizadas pesquisas bibliográficas e consultas a internet. 

A base de dados para orientar a análise de dados categóricos no R-project, foi 

um banco disponível no próprio software nomeado por hiv.txt, contém 8 variáveis num 

total de 2139 pacientes adultos, o estudo visou comparar a monoterapia com zidovudina 

que é um anti-retroviral e classificado segundo as seguintes variáveis:  

Variável Explicativa: 

• Z30 (0 = não, 1 = sim), uso da zidovudina antes do início do tratamento; 

• GÊNERO (0 = feminino, 1 = masculino);  

• HOMO (0 = não, 1 = sim), homossexual ativo;  

E para análise de dados reais será utilizado o banco de dados disponível no site 

do governo DATASET cuja fonte pertence ao IBGE e ao Ministério da Saúde, as 

variáveis serão as taxas de óbitos por 100 mil habitantes entre homens e mulheres dos 

Estados do Nordeste Brasileiro de 1990 a 2009. 

5.1 A TÉCNICA ESTATÍSTICA DE ANÁLISE CATEGÓRICA 

Para a análise dos dados descritos foram considerados métodos propostos na 

literatura para a análise de dados categorizados, tendo em vista a natureza categórica das 

variáveis respostas disponíveis. 

A análise de dados categorizados permite analisar as características ou atributos 

definidos pela combinação de categorias entre as variáveis de interesse. A importância 

desta área na Estatística está relacionada ao fato de estar presente nos mais variados 

campos da ciência (PAULINO E SINGER, 2006). 

As variáveis podem ser classificadas como: 

• Variáveis explicativas: são aquelas que possibilitam o entendimento das 

variáveis respostas; 

• Variáveis respostas: são as que descrevem as particularidades de cada 

unidade amostral ou categoria, por meio de um modelo probabilístico. 

As variáveis de importância num estudo podem ser classificadas: 

• Discretas - Que podem assumir valores pertencentes a um conjunto 
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enumerável referentes a uma contagem. 

• Continuas � Assume qualquer valor em determinado intevalo 

Quanto ao nível de mensuração (ou escala) as variáveis podem ser classificadas como: 

• Nominal - São representadas por categorias que não mantêm 

necessariamente relação entre elas. Não é possível realização de operações 

aritméticas, como soma ou produto, sendo possível basicamente a contagem 

das observações em cada categoria. 

• Ordinal � São variáveis que têm níveis ordenados. 

• Dicotômicas ou binárias: São aquelas que apresentam apenas duas categorias. 

• Politômicas: São aquelas que apresentam três ou mais categorias 

A palavra �Estatística� vem de status, no latim significa Estado, tornando-a um 

trabalho administrativamente para os governantes, porém na atualidade passou a ser 

uma ciência de todas as áreas do conhecimento humano, sendo �um conjunto de 

métodos e processos quantitativos que serve para estudar e medir fenômenos coletivos�. 

(MEDRI, 2011). A Estatística é muito mais do que a simples construção de gráficos e o 

cálculo de médias. As informações numéricas são obtidas com a finalidade de acumular 

informação para a tomada de decisão. Então, a Estatística pode ser vista como um 

conjunto de técnicas para planejar experimentos, obter dados, organizá-los, resumi-los, 

analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões (MEDRI, 2011). 

5.2. ANÀLISE DE DADOS CATEGORIZADOS 

As tabelas de contingências construídas para a análise dos dados é uma maneira 

comum de resumir e representar dados categóricos, como são descritos na Tabela 1 

Tabela 1. Estrutura da Tabela de Contingência. 
Variáveis 

explicativas 

Categorias das variáveis respostas 

Totais 1 2 . . . c 

1 ��� ��� . . . ��� ���
2 ��� ��� . . . ��� ���� � � � � �
l �	� �	� . . . �	� �	�

Totais ��� ��� . . . ��� �
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A análise de uma tabela de contingência é realizada pela verificação da 

distribuição dessas ocorrências na tabela, arguindo-se se ela é aleatória ou se esconde 

algum padrão proposital, o que sugeriria uma relação entre as variáveis 

contingenciadas (PAULINO E SINGER, 2006). 

5.3. DELINEAMENTOS AMOSTRAIS  

5.3.1  Estudo de coorte 

O estudo de coorte tem como conceito que uma amostra representativa da 

população a ser estudada é selecionada e informações a respeito de algum fator de risco 

ou característica de interesse são obtidos. A amostra é dividida em dois grupos: os 

expostos são os indivíduos que possuem o fator de risco ou a característica de interesse 

e os não expostos são os indivíduos que não possuem o fator de risco ou a 

característica de interesse (Figura 1).

Figura 1 � Esquema de um estudo de coorte 

As fases principais de um estudo de coorte são as seguintes. 

• Identificar as pessoas sadias ao início do estudo; 

• Montar grupos de indivíduos exposto e não expostos 

• Seguimento da coorte para avaliação da incidência da doença a ser estudada nos 

dois grupos; 

• Comparar o risco em cada coorte 
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O delineamento de coorte pode ser de dois tipos: 

1. Estudo de coorte prospectivo ou concorrente; 

2. Estudo de coorte retrospectivo ou histórico; 

Os estudos de coorte são os únicos capazes de abordar hipóteses causais 

produzindo medidas de incidência e, portanto, medidas diretas de risco (SAMET E 

MUÑOZ, 1998). Esta característica lhes é atribuída pelo fato do desenho longitudinal 

propor como sequência lógica da pesquisa e antecipação das causas e posteriormente a 

investigação de seus efeitos (LILIENFELD E STOLLEY, 1994). 

Nos estudos prospectivos ou concorrentes - os indivíduos com e sem exposição 

ao fator de risco sendo investigado são escolhidos no início do estudo e acompanhados 

por um período específico de tempo.  

Vantagens do delineamento de coorte prospectivo, concorrente longitudinal: 

• Informa a incidência; 

• Permite calcular o risco relativo; 

• Possuem alto poder analítico; 

• Permite calcular o risco atribuível; 

• Conhece-se com precisão as populações expostas e não expostas; 

• Permite descobrir outras associações 

Desvantagens do delineamento de coorte prospectivo ou concorrente: 

• Resultado a longo prazo 

• Alto custo do estudo 

• Alto poder analítico 

• Modificações na composição do grupo selecionado em decorrências de 

perdas por diferentes motivos. 

Nos estudos retrospectos, históricos ou caso-controle - os indivíduos de um 

grupo social especifico, são escolhidos por terem sido expostos a fatores de risco em 

potencial e por dispor de registros sistemáticos da exposição e do efeito. 

Vantagens do delineamento de coorte retrospectos, históricos ou caso-controle: 

• Simples; 

• Baixo custo do estudo; 

• Geram novas hipóteses de trabalho; 
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Desvantagens do delineamento de coorte retrospectos, históricos ou caso-

controle: 

• Incapaz de estimar risco, ou seja o risco relativo é aproximado (reduzido 

poder descritivo); 

• Não se pode calcular risco atribuível; 

• Complexidade analítica; 

5.3.2 Estudo Transversal 

Nos estudos transversais, o pesquisador usa uma amostra representativa da 

população e classifica cada indivíduo amostrado segundo variáveis de interesse. 

O estudo transversal pode ser usado como um estudo analítico, ou seja para 

avaliar hipóteses de associações entre exposições, características e eventos. 

Vantagens do delineamento transversal: 

• Baixo custo relativo 

• Alto poder descritivo 

• Simplicidade analítica 

Desvantagens do delineamento transversal 

• Desconhecimento da ação dos fatores no passado 

• Baixo poder analítico 

5.4. MEDIDAS DE ASSOCIAÇÃO 

Medidas de associação quantificam a relação entre uma dada exposição e uma 

consequência. 

5.4.1 Risco Relativo (RR) 

De acordo com Latorre (2013), a estimativa do risco relativo (RR) é feita 

calculando a proporção de pessoas que adquiriram a doença 

�
��  dividida pela 
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proporção de pessoas que não estão sob risco e adquiriram a doença 
������. A proporção 


�
�� é conhecida por risco nos expostos (��� e a proporção 
��������de não-expostos 

(��� (Tabela 2). 

Tabela 2. Tabela 2x2 para o cálculo do risco relativo 

Variável 

explicativa 

Variável resposta 
Total 

Doentes Não-Doentes 

Expostos A b a+b 

Não-Expostos C d c+d 

Total a+c b+d (a+b)+(c+d) 

�� � ����� ������ � ������ � ��
Interpretando o resultado do risco relativo (RR). 

RR = 1, a probabilidade de respostas positiva não difere entre os indivíduos expostos e 

não-expostos. 

RR > 1, a probabilidade de resposta positiva é maior entre os indivíduos expostos 

RR < 1, a probabilidade de resposta positiva é maior entre os indivíduos não-expostos 

5.4.2. Risco de Prevalência (RP) 

As medidas de Risco Relativo e de Risco de Prevalência, do ponto de vista 

bioestátisco têm interpretações bem conhecidas e distintas, mas do ponto de vista 

matemático não há diferença entre elas. Portanto, a acurácia e precisão do modelo para 

estimar o Risco Relativo é a mesma para estimar o Risco de Prevalência. 

5.4.3. Risco de Atribuível (RA) 

Segundo Latorre (2013), o risco atribuível é a mensuração da parte do risco a 

que está exposto um grupo da população e que é atribuível exclusivamente ao fator de 

risco estudado e não a outros fatores. Esse indicador além de ser muito útil é bastante 
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usado na avaliação do impacto de programas de controle de doenças. O cálculo do 

risco atribuível resulta da diferença dos riscos nos expostos (��) e a riscos dos não-

expostos ���� �� � �� � ��
5.4.4. Odds Ratio (OR) 

O Odds Ratio é a mensuração em que se calcula a razão de duas probabilidades 

em um evento binário (LATORRE, 2013). 

Para entender o que vem a ser Odds Ratio (OR) ou razão de chances, é preciso 

primeiro diferenciar odds de probabilidade. Probabilidade é a proporção de pessoas nas 

quais uma determinada característica está presente. Observamos pela Tabela 3, a 

probabilidade é igual: 

Probabilidade dos casos terem sido expostos = a / (a+c) 

Probabilidade dos casos não terem sido expostos = c / (a+c) 

Tabela 3. Tabela 2x2 para o cálculo do odds ratio 

Variável 

explicativa 

Variável resposta 
Total 

Casos Controles 

Expostos a b a+b 

Não-Expostos b d c+d 

Total a+c b+d (a+b)+(c+d) 

Portando, odds ou chances é igual: 

Odds do caso ser exposto = [a/(a+c)]/[c/(a+c)] = a/c 

Odds do controle ser exposto = [b/(b+d)]/[d/(b+d)] = b/d 

Assim, o odds ratio é determinado em estudos de tipo caso controle como a 

razão entre o odds dos casos terem sido expostos e o odds dos controles terem sido 

expostos. 

Logo, o cálculo do Odds Ratio é feita da seguinte maneira: 

Odds Ratio = (a/c) / (b/d) 
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Odds Ratio = (a*d)/(b*c) 

Interpretando o resultado do Odds Ratio (OR): 

OR =1, a chance de resposta positiva não difere entre os indivíduos expostos e não 

expostos. 

OR > 1, a chance de reposta positiva é maior entre os indivíduos expostos. 

OR < 1, a chance de resposta positiva é maior entre os indivíduos não-expostos. 

5.5 TESTES DE HIPÓTESE 

De acordo com Margotto (2012) frequentemente o pesquisador se vê 

necessitado em tomar uma decisão para toda a população com base em informações 

amostrais, a quais chamamos de decisões estatísticas. Na tomada de decisões, são feitas 

hipóteses que serão rejeitadas ou não rejeitadas. Para a compreensão de um teste 

estatístico é preciso estabelecer uma Hipótese Nula (��) e Hipótese Alternativa (��). 

• Hipótese Nula (��): é aquela que simplesmente afirma que não há 

diferença entre os grupos estudados. 

• Hipótese Alternativa (��): é aquela que afirma que há diferença entre os 

grupos estudados. 

O principal objetivo de testar a hipótese é fornecer respostas que nos permitam 

validar ou recusar uma hipótese, através de uma amostra populacional. 

Ao tomar uma decisão a favor ou contra uma hipótese há apenas dois tipos de 

erros estatísticos que podemos cometer: 

Erro tipo I: rejeita-se (��), quando (��) é verdadeiro 

Erro tipo II: Não se rejeita (��), quando (��) é falso 

Feitas as hipóteses, o estatístico estabelece o nível de significância a qual se 

sujeita a corre o risco do tipo I que chamamos de nível de significância do teste. Essa 

probabilidade representada geralmente por ���(alfa). 

Para determinar o tamanho da amostra, precisa-se considerar o nível de 

significância apropriado. Geralmente considera-se uma probabilidade inferior ou igual 

a 5% como adequado. 
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5.5.1 Teste ��� ( q u i - q u a d r a d o )  

O teste����( q u i - q u a d r a d o )  proposto pelo estatístico Karl Person em 

1900. Serve para comprovar se existem diferenças significativas entre duas 

distribuições quaisquer é um dos principais testes para associação, ele calcula o 

total de desvios entre o número de ocorrências observadas e o de esperadas, e 

observa sua probabilidade de ocorrência segundo uma distribuição ���com número 

de graus de liberdade adquiridos da estrutura da tabela de contingência da forma: 

gl = (l � 1) (c-1). Dessa maneira ele é adequado para testar a hipótese nula se há não 

relação entre as categorias. Então, as hipóteses são dadas por: ��� Não existe associação entre as categorias

     ��� Existe alguma associação entre as categorias

A estatística usada para o teste é: 

���������������������������������������������������� ��� ��� ! � " !��" !
�

!#�
	

 #� �����������������������������������������������������$�
� ! � número de casos observados na linha i da coluna j ;  " ! � número de casos esperados, sob ��, na linha i da coluna j 

Sob a hipótese, a estatística dada em (1) tem distribuição Qui-quiadrado com (l � 1) (c-

1) graus de liberdade. A frequência esperada para a célula (� !� é  d a d a  p o r :  

���������������������������������������������������" ! ��� ���!� ���������������������������������������������������������������������������%�
Embora o teste ��� (qui-quadrado) teste a hipótese de associação entre as 

categorias ele não é capaz de detectar a localização dessas mudanças, para isso é 

necessário examinar os resíduos (diferença entre o observado e esperado) numa forma 

padronizada, ou seja, expressos em forma de desvio padrão (PEREIRA, 2000). A 

fórmula para o cálculo do resíduo padronizado numa tabela de contingência é: 
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���������������������������&'()
�� � ! � " !

*" !+,$ � ��!� - � .$ � � �� /�����������������������������������������������������0�������
� ! � Frequência observada" ! � Frequência Esperada

n =  Total geral de tabela��! ��Total da coluna� � ��Total da linha 

Neste caso, &'() tem aproximadamente uma distribuição normal padrão, a 

análise de resíduos é essencial para validar as relações entre as categorias. 

As exigências para se aplicar o teste de qui-quadrado 

• A amostra estudada tem que ter no mínimo 20 observações  

5.5.1 Teste Exato de Fisher 

O teste de Fisher faz uso de tabelas de contingências 2x2, para comparar 2 

grupos. É indicado quando o tamanho das duas amostras é pequeno e consiste em 

determinar a probabilidade exata de ocorrência de uma frequência observada, ou de 

valores mais extremos. (GUIMARÃES, 2011) 

Os critérios para o uso do teste é que as amostras sejam aleatórias e 

independentes, constituam duas classes mutuamente exclusivas e variáveis 

qualitativas ao menos. As frequências observadas têm distribuição hipergeométrica, 

tomando como base a Tabela 2 para montagem da tabela 2x2, a probabilidade de 

ocorrência será dada por:  

1 � �� � ��2 �� � ��2 �� � ��2 �� � ��232 �2 �2 �2 �2
Se o resultado for inferior ao nível de significância 4�(alfa), devemos rejeitar a 

hipótese nula de independência. 
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5.6. MODELOS PARA VARIÁVEIS DUMMY 

Na análise de regressão, a variável dependente pode ser influenciada por 

variáveis quantitativas e qualitativas. As variáveis quantitativas são facilmente 

mensuradas em alguma escala o que não ocorre com as variáveis qualitativas, uma vez 

que essas indicam a presença ou a ausência de uma qualidade ou atributo (MISSIO E 

JACOBI). 

 5.6.1. Modelo de regressão logística binária 

Um dos casos particulares dos modelos lineares generalizados (mlg) são os 

modelos para variáveis que apresentam apenas duas categorias ou que foram de alguma 

forma dicotomizadas, são por exemplo as variáveis que assumem valores �0� ou �1�. 

São chamadas variáveis �dummy�. Um dos mais importantes modelos é o de regressão 

logística, baseado na transformação logit para proporção. Variáveis com duas categorias 

que podem ser classificadas como sucesso ou fracasso representando as possibilidades de 

respostas como, por exemplo 0 e 1, podem ser caracterizadas pela distribuição de 

Bernoulli. Comumente é chamado de �sucesso� o resultado mais importante de resposta 

ou aquele resultado que se pretende relacionar com outras variáveis de interesse. A 

distribuição de Bernoulli para a variável aleatória binária Y de parâmetro pi especifica as 

probabilidades como: 1�5 � $� � 6 ����7�1�5 � 8� � $ � 6 
 Pois por definição, "�5 � � $�6 � � 8�$ � 6 � � 6 
Que é a proporção de respostas em que 5  = 1 e sendo, 9�:�5 � � "�5 �� � ;"�5 �<� ��$� � 6 � 8��$ � 6 � � �6 �� � �6 � � �6 �� � 6 �$ � 6 �
Isto é, 9�:�5 � � 6 �$ � 6 �
Então para esta variável aleatória a função de probabilidade é =�5�> 6 � � 6?@ �$ � 6 ��A?�����������������B � $CD C �
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5.6.2 O modelo linear tradicional 

  

Seja Y, uma variável dependente (resposta), e sejam (p-1) variáveis 

independentes (fatores) X1, X2,...,Xp-1. O objetivo é a construção de um modelo que 

relacione a variável aleatória Y com as variáveis independentes X`s fixadas, dispondo-se 

para tanto de n observações, escritas na forma:

(5 C E �CE �C D�C E �FA��C)                      onde i = 1,2,...,n                    

O modelo procurado pode ser escrito como 

5G � H� � H�E � � H�E � � I� HFA�E �FA�� � �J � H� � � H!E ! � JFA�
!#� ���������������������$�

que, na notação matricial torna-se 5 � E � H � J                                                    (2) 

onde Y é vetor de dimensão nx1, dos valores observados da variável reposta 

������������������������������������������������������������������5 �
KKK
KKK
L M�
M�D
M NOOO

OOO
P
                                                         (3) 

X  é a matriz de ordem n x p do modelo, contêm os n valores observados das variáveis 

explicativas 

��������������������������������������������������E � �Q$ R�� D R��FA��$ R�� D R��FA2�D D D D$ RN� D RN�FA��
S������������������������������������������T�

� é o vetor dos parâmetros desconhecidos de dimensão p, e que devem ser estimados 

com base nos valores observados para Y e os X.  �
H �

KKK
KKK
L H�
H�D
H NOOO

OOO
P
         (5)
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e � é o vetor de dimensão nx1, dos erros aleatórios, associado ao modelo 

J �
KK
KK
KL J�
J�D
J NOO

OO
OP
         (6)

�i são assumidos variáveis aleatórias, independentes, com distribuição normal de media 

zero (E(�i) = 0) e variância constante (Var(�i) =�U�) =>  �i ~ N(0,�U��VN
Sendo o valor esperado de Y, denotado por E(Y) = X�

Em qualquer problema de regressão, a quantidade chave é o valor médio da 

variável dependente, dado o valor da variável independente. Tal quantidade será 

representada por E(Y | X), que se lê �valor esperado para Y, dado o valor de X �. Na 

regressão linear parte-se da suposição que esta quantidade pode ser expressa por uma 

expressão da forma: "�5�E� �� �H� � W H!E!FA�!#� ���������������������������������������������������������X�
Esta relação torna admissível a possibilidade de que E(Y X) possa assumir 

qualquer valor para X Y(!�,�).  

No entanto existem alguns problemas pelos quais o modelo linear tradicional não 

é apropriado para a situação aqui tratada, variável resposta dicotômica, por exemplo:  

• A suposição de normalidade pode não ser adequada para modelar contagens 

ou proporções;  

• Se a média dos dados é restrita naturalmente a uma amplitude de valores, o 

modelo linear tradicional pode não ser apropriado, desde que o preditor 

linear E(Y) = X� pode assumir qualquer valor na reta real. Um exemplo seria 

a média de proporções que assume um valor no intervalo [0,1]; 

• Pode não ser real assumir homocedasticidade, ou seja, que a variância dos 

erros seja constante para todas as observações.  
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5.6.3. Modelo logístico simples: Transformação logit 

Na regressão logística o que se tem é 0 � E(Y X) = P(Y =1 X) �1. Assim, o 

modelo logístico é baseado na função logística. A relação é dada por: 

5� � � (Z[\W Z]^]_`a]ba
��(Z[\W Z]^]_`a]ba �            (8)  

A fim de simplificar a notação, a quantidade E(Y X), quando referente ao modelo 

logístico, será representada por P(X), da seguinte forma: 

���������������������������������������������������������c�d� � � ef[�W fghgi`agba$ � ef[�W fghgi`agba ��������������������������������������j�
Onde Y = P(X) + � e � pode assumir um de dois possíveis valores 

• Se Y=1, então � =1! P(X), com probabilidade P(X).  

• Se Y=0, então � = !P(X), com probabilidade [1 - P(X)].  

Contudo, � tem uma distribuição com média 0 e com a variância dada por P(X)[1! P(X)] 

isso dá uma distribuição de Bernoulli. 

Para evitar o problema restritivo de que os valores de probabilidade são números 

no intervalo de 0 e 1. A função logística pode ser linearizada pela transformação 

chamada logit 

A transformação logit é definida como 

klmBn�1�E� � k� o p�q��Ap�q�r   (10)

klmBn�1�E� � k� s tua\tu�A tua\tu v            (11)

Onde w � H� ��W H!FA�!#� E!
klmBn�1�E� � k� s tua\tuaa\tu v           (12) 

klmBn�1�E� � k�x7yz                     (13) 
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��������������������������������klmBn�1�E� � k� { 1�E�$ � 1�E�| � H� ��� H!
FA�
!#� E!������������������$T�

Para um conjunto de n observações independentes destas variáveis, escritas na 

forma (5 C E� CE� C D�C E�FA�� C), onde i = 1, 2, ..., n.  

Essa expressão (3) é chamada função de regressão logística linear.  

A importância dessa transformação é que o logit tem muito das desejáveis 

propriedades do modelo de regressão linear. O logit é linear em seus parâmetros, pode 

ser contínuo e pode alcançar de -� a +�, dependendo do domínio de X. 

5.6.4 Método clássico de estimação dos parâmetros 

O método de estimação é a máxima verossimilhança, que consiste em maximizar 

a função de verossimilhança da amostra. 

O método de estimação dos parâmetros na regressão logística clássica é a estimação por 

Máxima Verossimilhança (MV). Em linhas gerais, o Método da Máxima 

Verossimilhança fornece estimativas para os parâmetros que maximizam a probabilidade 

de obter o conjunto observado de dados. Para aplicar tal método deve-se, em primeiro 

lugar, construir a função chamada Função de Verossimilhança (FV). Os estimadores de 

máxima verossimilhança destes parâmetros são escolhidos entre aqueles que maximizam 

esta função. A Função de Verossimilhança é dada por������������������������������������������������������}�H� � ~ =�5 �E �N #� ���������������������������������������������������������$��
A Máxima Verossimilhança implica que o estimador para �, seja o valor que 

maximiza a expressão dada em (5). Contudo, é mais fácil, do ponto de vista matemático, 

trabalhar com o logaritmo da mesma. A expressão fica, então 

  ��H� � ����}�H�<
��H� � k� �=�5 �E �N

 #�
������������������������H� � ��5 ��;1�E �< � �$ � 5 �k�;$ � 1�E �<N

 #� ��������������������������������������$��
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��H� � ��5 �� � ef[���aq$ � ef[��a� � �$ � 5 �k� s$ � ef[���aq$ � ef[��av�N
 #� ���������������
��H� � ��5 ��� ��H�E� � k��$ ��ef[���aq��N

 #� ���������������
Para obter �, que maximiza L(�) basta derivar a expressão em relação a �, e 

igualar a zero as equações obtidas. As expressões resultantes são  

������������������������������������������f[� � W �5 ��[\�Za^����[\Za�N #� ���������������������������������������������������������������������$X�
�������������������������������������H����� � ��E 5 E ef[���aq$ � ef[��a �N

 #� �����������������������������������������������������������$��
Ou, de outra forma, W ;5 � 1�E �< � 8N #�      (19) W E ;5 � 1�E �< � 8N #�     (20) 

No Modelo Linear Geral as expressões (7) e (8) conduzem a um sistema de 

equações lineares, o que facilita em muito o cálculo dos estimadores para os parâmetros 

desconhecidos. 

5.6.5 Modelo logístico múltiplo 

Sejam agora uma variável aleatória Y, que pode assumir qualquer um dos valores 

0 ou 1, e X =  (E�CE�C D�C EFA�C), um vetor de dimensão (p � 1) de variáveis aleatórias 

independentes.  

Sejam, também, n observações independentes destas variáveis, escritas na forma 

(5 C E� CE� C D�C E�FA�� C), onde i = 1, 2, ..., n. O modelo de regressão logística pode 

também ser escrito na forma (2). 

O método usado para a estimação dos parâmetros é o mesmo adotado para o caso 

univariado, Máxima Verossimilhança. As equações de verossimilhança são obtidas pela 

derivação parcial em relação a cada um dos p parâmetros da função L(�).  

As expressões resultantes para as derivadas ficam 
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�������������������������������������������������������������;5 � 1�E �< � 8N
 #� ��������������������������������������������������� �%$�

�������������������������������������E !;5 � 1�E �< � 8N
 #� �6�:��� � 8C$C%C D C 6 � $���������������������%%����

Como no modelo univariado, as equações obtidas com a derivação da Função 

Verossimilhança não são lineares, aqui também são necessários métodos iterativos para a 

resolução do sistema de equações resultante. O vetor de soluções das equações será 

representado por H�C e é chamado de estimador de máxima verossimilhança de �. Desta 

forma, os valores estimados para o Modelo de Regressão Logística múltiplo são 1��R �, 

o valor da expressão (2) calculada usando H�C�7�E �
Neste caso a ideia que cerca a estimação dos parâmetros pode ser colocada 

alternativamente como 

�����������������������������������������������B� �;M � 1��E �<� � 8N
 #� �������������������������������������������������������%0�

Onde SQR é a Soma dos Quadrados dos Resíduos 

Segundo Walker & Duncan (1967) apud Guimarães (2000) e Martins (1988), a 

exata determinação dos parâmetros não é possível, em função da conhecida 

complexidade do problema resultante. Entretanto, considerando que o problema da 

estimação dos parâmetros pode ser entendido como um problema de minimização pode-

se considerar a utilização de algum método de minimização para a obtenção dos 

mesmos. Entre estes métodos, um dos mais conhecidos é o Método de Newton Raphson, 

que apresenta a vantagem de convergir rapidamente para a solução.  

 Pelo teorema do limite central na estimação por máxima verossimilhança, diz-se 

que estes estimadores são assintoticamente normais e sua matriz de variância e 

covariância é obtida pela matriz de segunda derivada parcial da função de log 

verossimilhança (6). Essas derivadas parciais têm a seguinte forma geral: 

�������������������������������������������������H��H!�� � ��E !�
N

 #� 1�E �;$ � 1�E �<���������������������������������%T���
e 
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���������������������������������������H��H!�H�� � ��E !
N

 #� E �1�E �;$ � 1�E �<��������������������������������������%����
para j, u = ,1,2,...,p-1, e i = 1,...,n 

Construir a matriz de dimensão p com os termos dados nas equações (24) e (25) e 

denotar como I(�). Essa matriz é chamada a matriz de informação. A variância e 

covariância dos coeficientes estimados são obtidos pela inversa dessa matriz, denota-se 

por W�H� � � VA�C �H�� Consequentemente, usa-se a anotação U��H!� para denotar o j-

ésimo elemento da diagonal desta matriz, que é a variância de H�C, U�H! C H�� para denotar 

um elemento arbitrário fora-diagonal, que é a covariância de H�! e H��, Os estimadores 

das variâncias e covariâncias que são denotados por W��H��, são obtidos calculando W���
utilizando H�  Usa-se �H�!�  U���H�!C H���,  j, u = 0,1,...,p-1, para denotar os valores nesta 

matriz. 

Logo, as estimativas dos erros padrões dos coeficientes estimados, são 

calculadas e denotadas como: 

������������������������� �"¡H�!¢ � ;U��¡H�!¢<���6�:��� � 8C$C%C D C 6 � $������������������������������������%��
Usa-se esta anotação no desenvolvimento de métodos para testar coeficiente e 

estimação de intervalo de confiança.  

Uma formulação da matriz de informação é V�¡H�¢ � �E£9E onde X é uma matriz 

n x p, contendo o dado para cada sujeito, e V é uma matriz diagonal de dimensão n x n 

com elemento geral 1��E �¤$ � 1��E �¥��Isto é igual a (4) 

9 � �¦§
1��R��;$ � 1��R��< 8 D 88 1��R��;$ � 1��R��< D 8� � � �8 8 D 1��RN�;$ � 1��RN�<©̈  (27)

A forma do método de Newton é: Hª�� � Hª � �VHª�«A��; �Hª�<«   (28) 

Onde 
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 �Hª� � ¬�������f[�D�������fi`a�
 ��=®�¯°l�7±�l:7��$²��7:B³����    (29)

5.6.5.1. Estimação por intervalos 

Tendo um intervalo de confiança em nível de (1-�)% para o coeficiente �´ é: ��������������������������������������������������H�! µ ¶�A
� �"¡H�!¢����������������������������������������������������������������������08�
5.6.6. Testes de hipóteses sobre os coeficientes 

Depois de calcular os coeficientes, o passo seguinte consiste em determinar se as 

variáveis independentes são associadas significativamente à variável de resultado.  

Os métodos de inferência nos modelos lineares generalizados baseiam-se, 

fundamentalmente, na teoria de máxima verossimilhança. Os testes mencionados a 

seguir são assintoticamente equivalentes, sendo a razão de verossimilhança o critério que 

define um teste uniformemente mais poderoso (CORDEIRO, 1986; DEMETRIO, 2002; 

PAULA, 2004). De acordo com essa teoria, existem duas estatística mais importantes, 

que foram utilizadas, neste estudo, para testar hipóteses relativas ao vetor de parâmetros 

� , que são deduzidos de distribuições assintóticas.

 A primeira denominada estatística de Wald (1943) é baseada na distribuição 

assintótica de H�  e é geralmente mais usada no caso de hipóteses relativas a um único 

coeficiente H!. . É uma generalização da estatística t de Student. A estatística do teste 

Como H! ~ N (0,�U�(H!�� e sob o teste de hipótese ·�� ¸ � H � 8�
 ¸ � H �¹ 8 é 

  º! � ��]»�¼���]� ½3�8C$���������������������������������������������������0$�
  

Onde  �"�H�!� é o desvio padrao de H�!, visto em (26) 

A segunda estatística é a razão de verossimilhança e é geralmente preferida no 

caso de hipóteses relativas a vários parâmetros ��s.  
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Utilizar o teste da razão de verossimilhança para verificar a adequação do 

modelo como um todo, isto é:  

·�� ¸ �H� � H� ��� � � � �HFA� � 8�
 ¸ ����l�7kl�¾���7¿®��l
 A estatística é: 

G = -2lnÀÁ�ÂÃ�(	Ã�)(Â�Ä
' 
Ä(	�Á�ÂÃ�(	Ã��ÃÂ�Ä
' 
Ä(	�Å ~ �ª�C�onde k é o número de ��´s (�variáveis�) 

no modelo e 	 é a função de verossimilhança (5) para o modelo múltiplo. Ou seja: Æ � %;�¡H�¢ � ��H���½��ª������������������������������0%�
onde H� é o vetor de parâmetro sob a hipótese nula de L é a função de log-

verossimilhança (6) para o modelo múltiplo. 

Rejeita-se a hipótese de nulidade se o p-valor associado com esse teste é P[���Ç�
> G] < 0,05, isto é rejeita ���ao nível de significância de 5%. 

5.7 SOFTWARE LIVRE: R-PROJECT 

O R é uma poderosa linguagem de programação, que permite aos usuários 

acrescentar funcionalidades adicionais, por ser um software livre que envolve muitas 

técnicas estatísticas e que está sempre em crescimento por contar com a contribuição 

contínua de seus usuários e com o programa é possível manipular e analisar dados, 

como testes paramétricos e não paramétricos, modelagem linear e não linear, análise de 

séries temporais, análise de sobrevivência, simulação e estatística computacional, entre 

outros e  uma possível limitação inicial do software é que é preciso conhecer e digitar 

comandos para realizar as operações. 

O R pode ser adquirido gratuitamente em http://cran.r-project.org, onde é 

apresentado em versões de acordo com o sistema operacional. Pode-se encontrar no site 

informações sobre uso (VENABLES E SMITH, 2014). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 Análises Categóricas dos Dados do R-Project 

Umas das bases de dados utilizadas no presente trabalho para exemplificar como 

se realiza a análise de dados categóricos se refere-se a um estudo transversal de adultos 

homossexuais infectados pelo vírus do HIV, sendo tratados com um retroviral que é 

uma terapia para tratamento de combate ao avanço da doença, que se encontra 

disponível no próprio software em uso. Serão criadas tabelas de contingências, além de 

calcular a razão de chances e serão aplicados testes não paramétricos como o teste de ��
e  Fisher para verificar a relação entre as variáveis estudas e por fim desenvolver um 

modelo de regressão logístico com o teste Wald tanto para os dados de exemplificação 

quanto para os dados reais de óbitos de HIV por gênero na região Nordeste do Brasil. 

6.1.1 Variáveis: Homossexuais versus Zidovudina 

Primeiro faz-se necessário estabelecer as hipóteses das variáveis, ou seja neste 

caso, deseja-se investigar até que ponto as diferenças se devem ao acaso, ou existência 

de associação entre duas variáveis. Logo: 

Hipótese nula (���: A terapia da antirretroviral zidovudina independe do 

paciente ser homossexual ativo ou passivo.  

Hipótese alternativa (���: A terapia da antirretroviral zidovudina depende do 

paciente ser homossexual ativo ou passivo. 

Portanto, temos:  �� ¸ �B��767��È��B���7�³�:BÉ³7B±��� ¸ ���767��È��B���7�³�:BÉ³7B±�
Para iniciar as análises no software R é necessário importar o banco de dados 

para o programa, como se observa a seguir, e construir a Tabela de Contingencia das 

variáveis: 

• Lendo o banco de dados 

> hiv <- read.table(file.choose(),head=T) 

• Indicando ao R que as variáveis são categóricas 

> tab.hiv = table(hiv$homo,hiv$z30) 
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• Nomear a matriz 

> rownames(tab.hiv) = c("Homosexual Passivo","Homossexual Ativo") 

> colnames(tab.hiv) = c("Não aderem","Aderem") 

• Para pedir o resultado com o uso do software R deve: 

> tab.hiv 

• O resultado da saída é: 

Na Tabela 4 observa-se os resultados da análise, verifica-se que a maioria dos 

pacientes da amostra é composta por homossexuais ativos. Segundo o número de 

infectados com vírus HIV nas suas respostas, que aderem a terapia da antirretroviral 

zidovudina e os que não-aderem. Pelos dados da Tabela 4 conclui-se que de um total de 

1177 pacientes que aderiram a terapia, 424(36%) eram homossexuais passivos e 

753(54%) eram homossexuais ativos. Do total de 301(31%) não aderiram a terapia com 

a zidovudina correspondiam aos homossexuais passivos, enquanto que 661(69%) são 

homossexuais ativos. 

Tabela 4.  Relação de pacientes homossexuais passivos ou ativos e que aderem ou não 
a terapia antirretroviral zidovudina 

Tipo de Homossexual
Terapia de antirretroviral zidovudina  

Total 
Não-Aderem Aderem 

Homossexual Passivo 301 (31%) 424 (36%) 725 (34%) 
Homossexual Ativo 661 (69%) 753 (64%) 1414(66%) 

Total 962 (a+b) 1177 (c+d) 2139 

A próxima etapa é a verificação das hipóteses das variáveis em estudo, que se 

devem empregar os seguintes testes: 

• Teste Qui-quadrado 

> chisq.test(tab.hiv,correct=T) 
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• Teste de Fisher 

> fisher.test(tab.hiv) 

Podemos observar pelos dois testes não paramétricos que rejeitamos a hipótese 

nula, ou seja, as variáveis são independentes (Tabela 5). Portanto, concluímos que 

existe associação entre os homossexuais ativos e passivos com os que aderem e os que 

não-aderem TARV zidovudina, ao nível de significância de 5%. 

Tabela 5. Teste de independência entre os pacientes homossexuais e a 
terapia antirretroviral com zidovudina 

Teste de Associação Valor do p 
Fisher 0,02410 �� 0,02177 

• Estimar as medidas de associação 

Para se calcular a razão de chances de pacientes homossexuais infectados pelo 

HIV Aderir a TARV conforme se é ativo ou passivo deve-se instalar o pacote, por meio 

do Software R obter através da função epi.2by2 () do pacote epiR da seguinte maneira: 

> Install.packages(�epiR�) 

> Library() 

> epi.2by2(tab.hiv, method = "cross.sectional", units = 100,verbose=F) 
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 Pelas estimativas obtidas através do R podemos observar que os pacientes que 

não aderem a terapia de antirretroviral com zidovudina apresentaram uma prevalência 

menor que os que aderem (Tabela 6). Enquanto que usando a estimativa do Odds Ratio

indicou que a chances de um homossexual passivo vir a aderir a terapia de 

antirretroviral com zidovudina é menor que um homossexual ativo 

Tabela 6. Risco da Prevalência (RP) e Odds Ratio (OR) estimado para os 
homossexuais e a terapia do antirretroviral. 

Variável RP OR 

Homossexual 0,89 0,81 

 Segundo Maranhão (2009), apesar de que dá razão de chance (Odds Ratio) ser 

citado em estudos transversais proporciona um valor sobrestimado da associação entre o  

fator e a doença  (especialmente em doenças não esporádicas). Portanto, a Razão de 

Prevalências é o parâmetro preferido nos estudos transversais. 

• Modelo logístico univariado 

 Por meio do software R, assim fez-se uma análise para a variável explicativa 

(homo), contra a variável resposta (z30), em que se aplicou um modelo logístico 

univariado e o teste de Wald, com o objetivo de verificar se a variável explicativa é 

adequada para a construção de um modelo. 
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 Para a construção do modelo univariado e obter resultado do teste Wald, precisa-

se instalar e carregar o pacote epicalc para utilizar a função logistic.display da seguinte 

maneira: 

            > install.packages(�epicalc�) 

            > library(epicalc) 

 Em seguida criaremos o modelo univariado da variável resposta em função da 

variável explicativa. 

            > glm1=glm(z30~homo, family=binomial(link="logit"), data=hiv) 

            > logistic.display(glm1) 

Lembrando que as hipóteses do teste de Wald são as seguintes: 

·�� ¸ �H � 8�� ¸ � H �¹ 8
Observa-se que a estimativa do odds ratio (0,81) é igual ao resultado usando a 

função epi.2by2() obtida anteriormente, o p-valor (0,021) é menor que o nível 

significância de 5%, conclui-se que o parâmetro do coeficiente H� no teste de Wald  é 

significativo para a associação entre a variável resposta e a explicativa. 

6.1.2 Variáveis: Gênero versus Zidovudina 

Primeiro faz-se necessário estabelecer as hipóteses das variáveis, ou seja neste 

caso, deseja-se investigar até que ponto as diferenças se devem ao acaso, ou existência 

de associação entre duas variáveis. Logo: 

Hipótese nula (���: A terapia da antirretroviral zidovudina independe do gênero 

do paciente.  

Hipótese alternativa (���: A terapia da antirretroviral zidovudina depende do 

genero do paciente. 

Portanto, temos:  
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�� ¸ �B��767��È��B���7�³�:BÉ³7B±��� ¸ ���767��È��B���7�³�:BÉ³7B±�
Para iniciar as análises no software R é necessário importar o banco de dados 

para o programa, como se observa a seguir e construir a Tabela de Contingencia das 

variáveis: 

• Lendo o banco de dados 

> hiv <- read.table(file.choose(),head=T) 

• Indicando ao R que as variáveis são categóricas 

              > tab.hiv = table(hiv$genero,hiv$z30)

• Nomear a matriz 

> rownames(tab.hiv) = c("Feminino","Masculino") 

> colnames(tab.hiv) = c("Não aderem","Aderem") 

• Para pedir o resultado com o uso do software R deve: 

> tab.hiv 

• O resultado da saída é: 

Na Tabela 7 observa-se os resultados da análise, verifica-se que a maioria dos 

pacientes da amostra que é composta por pacientes masculinos. Segundo o número de 

infectados com vírus HIV, que aderem a terapia da antirretroviral zidovudina e os que 

não-aderem. Pelos dados da Tabela 6 conclui-se de um total de 1177 pacientes que 

aderiram a terapia, 217 (36%) é do sexo feminino e 960 (64%) é do sexo masculino. Do 

total de 962, 151 (31%) não aderiram a terapia com a zidovudina correspondiam o sexo 

feminino, enquanto que 811 (69%) são do sexo masculino. 

Tabela 7.  Relação de pacientes por gênero que aderem ou não a terapia antirretroviral 
zidovudina 

Tipo de Homossexual
Terapia de antirretroviral zidovudina  

Total 
Não-Aderem Aderem 

Feminino 151 (31%) 217 (36%) 368 (34%) 
Masculino 811 (69%) 960 (64%) 1414(66%) 

Total 962 (a+b) 1177 (c+d) 2139 



45 

A próxima etapa é a verificação das hipóteses das variáveis em estudo, que se 

devem empregar os seguintes testes: 

• Teste Qui-quadrado 

> chisq.test(tab.hiv,correct=T) 

• Teste de Fisher 

> fisher.test(tab.hiv) 

Podemos observa pelos dois testes não paramétricos que não rejeitamos a 

hipótese nula, ou seja, as variáveis são independentes (Tabela 8). Portanto, concluímos 

que não existe associação entre o gênero e os que aderem e os que não-aderem TARV 

zidovudina, ao nível de significância de 5%. 

Tabela 8. Teste de independência entre os pacientes gênero e a terapia 
antirretroviral com zidovudina 

Teste de Associação Valor do p 
Fisher 0,0954 �� 0,1068 



46 

• Estimar as medidas de associação 

Para se calcular a razão de chances de pacientes infectados pelo HIV aderir a 

TARV do gênero masculino ou feminino deve-se instalar o pacote, por meio do 

Software R obter através da função epi.2by2 () do pacote epiR da seguinte maneira: 

> Install.packages(�epiR�) 

> Library() 

> epi.2by2(tab.hiv, method = "cross.sectional", units = 100,verbose=F) 

Pelas estimativas obtidas através do R podemos observar que os pacientes que 

não aderem a terapia de antirretroviral com zidovudina apresentaram uma prevalência 

menor que os que aderem (Tabela 9). Enquanto que usando a estimativa do odds ratio 

indicou que a chances de um paciente do sexo masculino vir a aderir a terapia de 

antirretroviral com zidovudina é menor que um do sexo feminino 

Tabela 9. Risco da Prevalência (RP) e Odds Radio (OR) estimado para os sexos e 
a terapia do antirretroviral. 

Variável RP OR 

Gênero 0,9 0,82 

• Modelo logístico univariado 
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 Por meio do software R, assim fez-se uma análise para a variável explicativa 

(genero), contra a variável resposta (z30), onde será aplicado um modelo logístico 

univariado e o teste de Wald, com o objetivo de verificar se a variável explicativa é 

adequada para a construção de um modelo. 

 Para a construção do modelo univariado e obter resultado do teste Wald, precisa-

se instalar e carregar o pacote epicalc para utilizar a função logistic.display da seguinte 

maneira: 

            > install.packages(�epicalc�) 

            > library(epicalc) 

 Em seguida criaremos o modelo univariado da variável resposta em função da 

variável explicativa. 

            > glm2=glm(z30~genero, family=binomial(link="logit"), data=hiv) 

            > logistic.display(glm2) 

Observa-se que a estimativa do odds ratio (0,82) é igual ao resultado usando a 

função epi.2by2() obtida anteriormente, o p-valor (0,095) é maior que o nível 

significância de 5%, conclui-se que o parâmetro do coeficiente H� no teste de Wald não 

é significativo para a associação entre a variável reposta e a explicativa. Logo o modelo 

não é significativo. 

6.2 Análises dos Dados de Óbitos de HIV no Nordeste do Brasil 

Na Tabela 10 apresentam-se as médias dos óbitos de HIV nos Estados do 

Nordeste do Brasil em relação ao gênero, verifica-se que a média da mortalidade de 

homens é maior que entre as mulheres, e que o Estado de Pernambuco tem uma média 
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de óbitos superior tanto entre homens enquanto entre mulheres nas Regiões do Nordeste 

do Brasil. Tem-se outras analises exploratórias dos dados no Apêndice. 

Uma das causas para elevado número de casos no Estado de Pernambuco é a 

subnotificação, ou seja, ocorre quando um caso não é notificado ao sistema de 

informações ou fora do período estabelecido, com isso dificulta ou até mesmo 

impossibilidade de planejamento de ações para o controle da epidemia. 

Tabela 10. Taxa de óbitos por Região no Nordeste de HIV de 1990 a 2009 

Óbitos de HIV Gênero 

Homens Mulheres

UF 

Alagoas 2,40 0,83 

Bahia 3,32 1,47 

Ceara 3,50 1,03 

Maranhão 2,92 1,15 

Paraíba 2,97 0,96 

Pernambuco 6,39 2,27 

Piauí 2,39 0,74 

Rio Grande do Norte 2,59 0,86 

Sergipe 3,17 0,98 

Na Tabela 11 tem-se a estimativa dos óbitos de HIV na região nordeste do Brasil 

por gênero, observa-se que o modelo binomial logístico foi significativo ao nível de 5% 

de probabilidade e que os parâmetros indicam que na região nordeste houve um 

decréscimo dos óbitos sendo a estimativa do parâmetro H� igual a -1,6112 e que 

também a Exponencial da Estimativa Logística revelou um possível fator da queda de 

óbitos de HIV que se dá nas ações governamentais e não-governamentais de 

conscientização através de campanhas informativas no que se diz respeito a prevenção, 

oferta gratuita do tratamento da infecção e com enfoque na população vivendo em áreas 

socialmente desfavorecias. 
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Tabela 11. Estimativas dos Óbitos de HIV por Gênero na Região do Nordeste do Brasil 
de 1990 a 2009. 

Coeficiente Estimativa Erro Padrão Z valor Pr(>|z|) Teste de Wald Exp(Estimativa)

Intercepto �H�� 3.1659 0.3372 9.389 <2e-16 *** � 23.7090 

Óbitos HIV�H�� -1.6112 0.1671 -9.642 <2e-16 *** <0,001   0.1996 

AIC: 294.74 BIC: 302.517 Desvio Residual: 290.74 Log-likelihood = - 1470.4159 OR = 0,2 

Códigos de significância: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Na Tabela 11 a análise multivariada foi baseada em um modelo de análise 

utilizando o modelo logístico univariado de óbitos no nordeste. Após calcular as razões 

de chance (OR) e seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC95). O teste 

estatístico utilizado foi o teste de Wald. Para fins de significância estatística foi adotado 

um valor p menor ou igual a 0,05 de um teste bicaudal.  

Observa-se que a estimativa do odds ratio (0,2), o p-valor é menor que o nível 

significância de 5%, conclui-se que o parâmetro do coeficiente H� no teste de Wald é 

significativo para a associação entre a variável gênero. 
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7 CONCLUSÕES 

O principal objetivo deste estudo foi empregar por meio da análise categórica de 

dados um tutorial no Software R do perfil de pacientes homossexuais portadores do 

vírus HIV de um ensaio clínico retirado do banco de dados do próprio Software e uma 

análise de dados reais de óbitos de HIV na população da região nordeste. De acordo 

com isso pode foi percebido que: 

Apesar da aparente dificuldade inicial de utilização, do software R-Project, por 

ser uma linguagem de programação, apresenta vantagem de ser gratuito e aberto, em 

que já possuem diversos comandos implementados e podendo ser implementado caso 

não tenha a análise estatística que se precisar. O conhecimento de uma linguagem de 

programação fornece uma enorme liberdade ao profissional para executar tarefas ou 

mesmo para criar análises. Se o profissional investir tempo na aprendizagem de uma 

linguagem de programação que leva tempo e requer prática, pode ser vantajoso e ser 

visto como um investimento na carreira profissional. 

Considerando os dados como os de HIV presentes neste trabalho percebeu-se a 

importância de se trabalhar com modelos que consideram em suas análises variáveis 

categóricas. As variáveis tomadas no referente estudo para exemplificar um tutorial 

simples para estimular os profissionais da área biológica e saúde, que na maioria das 

vezes utilizam das análises categóricas de dados, para assim auxiliarem ao uso do 

software R. 

Portanto ao analisarmos as médias dos óbitos de HIV nos Estados do Nordeste 

do Brasil em relação ao gênero, Pernambuco se mostrou no topo de óbitos devido aos 

números de diagnósticos de HIV que não condizem com a realidade atual, o que 

prejudica o planejamento de estratégias de prevenção e controle da epidemia, mas com 

base na modelagem de dados categóricos constatou-se um decréscimo de óbitos por 

HIV na região Nordeste. 
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APÊNDICE A 

Ao analisar os dados descritivos dos óbitos por HIV no Nordeste do Brasil de 

1991 a 2009, observa-se que a percentagem de obitos segue uma distribuição 

assimétrica a esquerda, sendo indicios de que a distribuição a ser utilizada a estes dados 

é uma distribuição binomial com ligação logística. E que a proporção máxima de óbitos 

de HIV no Nordeste do Brasil gira em torno de 30% de 0 a 1 casos. 

Gráfico 1: Histograma dos óbitos de HIV no Nordeste do Brasil de 1991 a 2009. 

Podemos avaliar no Gráfico 2 a probabilidade normal dos resíduos (qq-plot), que 

dá indícios de uma possível normalidade dos óbitos no Nordeste. No entanto, a presença 

de outliers indica uma averiguação mais profunda. 

Gráfico 2 Diagnostico do modelo qq-plot com as bandas de confiança 
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Gráfico 3. Dispersão dos gêneros versos os óbitos de hiv no Nordeste do Brasil 

de 1991 a 2009. 
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