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● Aplicar Regressão Logística Binária para modelar, 
especificar e implementar, no software R, um modelo de 
predição para estimar a probabilidade da ocorrência do 
coronavírus Covid-19 no indivíduo, em função das 
variáveis explicativas  temperatura e saturação de O2;
● Utilizar um dataset hipotético para exemplificar a 
teoria de Regressão Logística Binária no entendimento 
do fenômeno ter ou não ter Covid-19.

Objetivos
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O fenômeno de estudo
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Fundamentação teórica

● Conhecendo a pandemia [1];
● Conhecendo a Covid 19 [2];
● Regressão Logística Binária [3,4,6];
● Modelagem, Especificação e Implementação do 
modelo de predição da Covid-19 em R [5][7]

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/04/reglogistbinary.pdf
http://r-statistics.co/Logistic-Regression-With-R.html
https://www.machinelearningplus.com/machine-learning/logistic-regression-tutorial-examples-r/
https://www.youtube.com/watch?v=iyU2CkHrfQk
https://www.youtube.com/watch?v=oc4uFFaizt0
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Métodos e instrumentos

► Modelagem
► Especificação
► Implementação do modelo
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Modelagem, especificação e implementação 
do modelo de RLB em R

[1] Definição do vetor de variáveis explicativas, com respectivos parâmetros estimados: 

Onde:
Zi: logito (-∞ à +∞);
α: constante;
βj (j = 1, 2, …, k): parâmetros estimados de cada variável 
explicativa;
Xj: variáveis explicativas (métricas ou dummies);
i: cada observação da amostra (i = 1, 2, …, n, em que n é 
o tamanho da amostra.

Probabilidade de ocorrência do evento

Probabilidade de ocorrência do não 
evento
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Gráfico de pi = f(Zi)
Fonte: Internet

para  Ɏ Z  Ɛ
ao R

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FFun%25C3%25A7%25C3%25A3o_log%25C3%25ADstica&psig=AOvVaw2x0a3ZeB_7cPYLdZzkxpqZ&ust=1586665701552000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDOosXE3-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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Estimação do modelo de RLB

Modelagem, especificação e implementação do modelo 
de RLB em R

■ Imaginemos que um infectologista tenha interesse em investigar se a 
temperatura corporal e saturação de oxigênio no sangue influenciam a 
probabilidade de um paciente está com a Covid-19. Ou seja, o fenômeno em 
questão a ser estudado apresenta somente duas categorias (ter ou não 
Covid-19), e o evento de interesse refere-se a ter Covid-19;

■ ■ A partir deste formalismo, construiu-se um dataset (fictício) com 10 
pacientes, em que temperatura (oC) e saturação de oxigênio (%) foram 
medidas. O referido dataset é trazido através da Tabela 1. 
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Para a variável dependente, como o evento de 
interesse refere-se a ter Covid-19, esta 
categoria apresentará valores iguais a 1, ficando 
a categoria não ter Covid-19 com valores iguais 
a 0. Desta forma, a Tabela 2 apresenta o dataset 
final a ser utilizado para a estimação do modelo 
de Regressão Logística Binária (RLB).  
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Sendo assim, o logito cujos parâmetros queremos estimar 
é definido da forma que segue abaixo:

Já a probabilidade estimada de um determinado paciente 
ter Covid-19 pode ser escrita da forma que é mostrado 
abaixo:
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Implementação

● Criando o projeto Covid-19 no R
● Importando o dataset para o R
● Visualizando o dataset importado
● Criação do modelo de RLB
● Criação do modelo de predição



  13PACIENTES

HOSPITAL

MÉDICO AVALIA O
PACIENTE

Covid-19

Tem (1) ou 
Não tem (0)?

. febre (temperatura - oC)

. falta de ar (saturação de oxigênio no sangue - %)

. dor de cabeça

. tosse

Sintomas

BD dos
pacientes

Modelo classificador 
baseado em Regressão 

Logística Binária (MRLB) 
(Machine Learning)

Inferências
da máquina

(Diagnósticos 1 ou 0
da Covid-19

Apoiam a tomada 
de decisões do 
médico em relação
ao tratamento da 
Covid-19 

BD com planos de 
tratamentos 
da Covid-19

Pacientes Temperatura
Saturação 

de Oxigênio

1

2

3

n
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Importando o 
dataset para o R

Projeto “Covid-19” criado 
no R

Criando o projeto no R
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Criando o modelo de RLB

>modelo.rlb.covid19 = glm(COVID19 ~.,data=diagnostico.covid19,family=”binomial”)
>summary(modelo.rlb.covid19)
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Gerando o modelo de predição a partir do MRLB 
construído

>prever.diagnostico.covid19 = COVID19
>prever.diagnostico.covid19$RESULT = 
predict(modelo.rlb.covid19,newdata=prever.diagnostico.covid19,type=”response”)
>fix(prever.diagnostico.covid19) #mostra as probabilidades estimadas (Tab. 3)

Probabilidades estimadas pelo modelo 
de predição criado para cada um 
paciente do dataset utilizado ter 
Covid19. Portanto, tendo novos 
pacientes, o modelo construído, estima 
as probabilidades para esse novos 
pacientes, considerando as variáveis 
explicativas temperatura e saturação 
de oxigênio. 
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Resultados

Correlação 
entre as 
variáveis Yi e Xi
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Distribuição de frequências da classe preditiva pelo 
modelo (Classe Original com amostra n = 10)
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[4] Resultados gráficos

Resultados

MATRIZ DE CORRELAÇÃO 
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Sigmoid do vetor 
probabilidades (RESULT) de 
ter Covid-19
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Dataset original

Sigmoid do vetor 
probabilidades 
(RESULT) de ter 
Covid-19 – Dataset 
original

Dataset novo
Sigmoid do vetor 
probabilidades 
(PROB_NOVAS) 
de ter Covid-19 – 
Dataset NOVO
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Uma segunda simulação 
do modelo preditor com novo

 DataSet hipotético
 com n = 10 novos

pacientes 
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O quão é bom meu modelo de 
predição?

■ Usa-se métricas de desempenho da predição
● Análise da matriz de confusão [8]
● Análise de sensitividade
● Especificidade [9]

https://medium.com/data-hackers/entendendo-o-que-%C3%A9-matriz-de-confus%C3%A3o-com-python-114e683ec509
http://www.portalaction.com.br/analise-de-regressao/45-predicao
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1. definição do cutoff, que nada mais é do que um ponto de corte que o pesquisador 
escolhe, é definido para que sejam classificadas as observações em função das suas 
probabilidades estimadas pelo modelo e, desta forma, é utilizada quando há o intuito 
de se elaborarem previsões de ocorrência do evento para observações não presentes 
na amostra com base nas probabilidades das observações presentes na amostra [
13, p.632].No contexto deste estudo hipotético, cutoff=limiar = 0.5. Portanto, p(i) > 0.5 
---→ será classificada como evento (tem Covid-19), caso contrário, ---→ será 
classificada como não evento (não tem Covid-19) 

O quão é bom meu modelo de 
predição?

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/04/faveropatricia.jpg
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Cutoff (ou Limiar) para avaliar o desempenho 
do modelo preditor
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Matriz de confusão

(i) Apoia a análise de poder de predição do modelo. Por 
exemplo, como saber se o modelo previu bem a classe que 
queremos, isto é “Ter a Covid-19”? 
(ii) É uma tabela que mostra as frequências de classificação 
da classe predita pelo modelo;
(iii) Podemos ver acertos e erros do modelo, se o paciente 
tem a Covid-19 (classe original), comparando a probabilidade 
estimada pelo modelo (classe predita) com o ponto de corte 
(limiar) ( p(i) = 0,5) ).  
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Matriz de confusão

Valores Reais Observados
(Classe Original)

Valores Preditos 
pelo Modelo

(Classe Predita)

Yi = 1 (Ter a 
Covid-19) 

Yi = 0 (Não ter a 
Covid-19)

Yi = 1 (Ter a 
Covid-19)

VP
(Verdadeiro 
Positivo) 

FP
(Falso 

Positivo)

Yi = 0 (Não ter a 
Covid-19)

FN
(Falso 

Negativo)

VN
(Verdadeiro 
Negativo)
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Matriz de confusão

VP

ocorre quando no conjunto real = {1, 2, …, 10} a classe que estamos buscando foi 
prevista corretamente pelo modelo. Por exemplo, quando o paciente está com a Covid-
19 e o modelo previu corretamente que ele tem a Covid-19.

FP
ocorre quando no conjunto real = {1, 2, ..., 10} a classe que estamos buscando prever foi 
prevista incorretamente pelo modelo. Por exemplo, o paciente não tem o Covid-19, mas 
o modelo preditor disse que ele tem.

FN

ocorre quando no conjunto real = {1, 2, ..., 10} a classe que não estamos buscando 
prever foi prevista corretamente. Por exemplo, quando o paciente está com a Covid-19, 
e o modelo previu incorretamente que ele não estava com a Covid-19.

VN

ocorre quando no conjunto real = {1, 2, …, 10}, a classe que não estamos buscando 
prever foi prevista corretamente pelo modelo. Por exemplo, quando o paciente não tem a 
Covid-19 e o modelo previu corretamente que ele não tem a Covid-19.
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Outras métricas extraídas da matriz de 
confusão que fornecem a taxa geral de acerto 

do modelo

Acurácia 
(ACC)

Acurácia 
(ACC)

Sensitividade
(SENS)

Sensitividade
(SENS)

Proporção de predições corretas, sem considerar o que é positivo e o 
que é negativo e sim a acerto total. É dado por:

onde P é o número de eventos (Y = 1, 
chamado aqui de positivo e n é o número de 
não eventos, chamado aqui de negativo [10]. 

Proporção de verdadeiros positivos, ou seja, avalia a 
capacidade do modelo classificar um indivíduo como evento 
(Ŷ = 1) dado que realmente ele é evento (Y = 1) [11]

Fávero e Belfiore 
(2017, p. 634) definem 
essa medida como 
Eficiência Global do 
Modelo (EGM) [14]

Nota

http://www.portalaction.com.br/analise-de-regressao/45-predicao
http://www.portalaction.com.br/analise-de-regressao/45-predicao
https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/04/faveropatricia.jpg
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Outras métricas extraídas da matriz de 
confusão que fornecem a taxa geral de acerto 

do modelo

Especificidade
(ESPEC)

Especificidade
(ESPEC)

Proporção de verdadeiros negativos, ou seja, avalia a 
capacidade do modelo predizer um indivíduo como não 
evento (Ŷ = 0) dado que realmente ele é evento (Y = 0) [12]

http://www.portalaction.com.br/analise-de-regressao/45-predicao
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Cálculos da matriz de confusão no R

>VP = confusao[1,1]
>VN = confusao[2,2]
>FP = confusao[1,2]
>FN = confusao[2,1]
>ACC = sum(diag(matriz.confusao))/sum(matriz.confusao) = 0,7 = 70%  # acuracia*
>SENS = VP/sum(VP,FN) = 0,5 = 50%  # sensitvidade**
>ESPEC = VN/sum(VN,FP) = 1 = 100%  # especificidade***
 

* para um cutoff de 0,5, 70% das observações são classificadas corretamente pelo modelo;
** para um cutoff de 0,5, 50% das observações que são evento são classificadas corretamente;
*** 100% das observações que não são eventos são classificadas corretamente, ou seja, para um 
cutoff de 0,5, apresentam probabilidades de ocorrência do evento menores que 50% 

Obviamente, ACC, SENS e ESPEC mudam quando 
é alterado o valor do cutoff (Fávero e Belfiore, 
2017, p. 635) [15]

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/04/faveropatricia.jpg
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Cálculo das métricas extraídas da matriz de 
confusão no contexto do modelo construído 

neste estudo implementado no R

Valores Reais 
Observados

(Classe Original)

Valores 
Preditos 

pelo 
Modelo
(Classe 
Predita)

Yi = 1 (Ter 
a 

Covid-19) 

Yi = 0 
(Não ter a 
Covid-19)

Yi = 1 (Ter 
a Covid-

19)
3 0

Yi = 0 
(Não ter a 
Covid-19)

3 4

Métricas do modelo 

Acurácia (ACC)
Sensibilidade 

(SENS)
Especificidade 

(ESPEC)

0,7 = 70%

0,5 = 50% 
(Limiar = ponto 
de corte – p(i) = 

0,5)

1 = 100%
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Análise de sensitividade

● curva de sensitividade
● curva ROC (Receiver Operating Characteristic)

Curva de sensitividade é um 
gráfico que apresenta os 
valores da sensitividade e da 
especificidade em função dos 
diversos valores de cutoff 
(Fávero e Belfiore, 2017, p. 
636) [16]

Curva ROC é um gráfico que 
apresenta a variação da 
sensitividade em função de (1 – 
especificidade) (Fávero e Belfiore, 
2017, p. 636) [17]

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/04/faveropatricia.jpg
https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/04/faveropatricia.jpg
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Fávero e Belfiore (2017) frisam que modelos preditores com maior 
área abaixo da curva ROC, a denominada AUC [19] (Area Under 
the ROC Curve), apresenta maior eficiência global de precisão 
(ACC – Acurácia) [18]

Fonte: [20]

AUC
A
 > AUC

B
, então o desempenho 

do modelo A e maior que o 
desempenho do modelo B

https://medium.com/@eam.avelar/o-que-%C3%A9-auc-e-roc-nos-modelos-de-machine-learning-2e2c4112033d
https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/04/faveropatricia.jpg
https://medium.com/@eam.avelar/o-que-%C3%A9-auc-e-roc-nos-modelos-de-machine-learning-2e2c4112033d
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Imagens da Internet [21] 

Padrões de curvas AUC

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.com.br%2Fslide%2F2936106%2F&psig=AOvVaw031oFLKcWqPNkKujz1iNAI&ust=1587090308910000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMivw6ry6-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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AUC do modelo

Padrão da curva AUC do modelo preditor
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Conclusões

(i) Temperatura apresentou uma correlação do tipo moderada positiva na explicação da variável dependente 
Y (resposta), referentes aos eventos Ter Covid-19 (1) ou Não Ter Covid-19 (0);
(ii) Saturação de Oxigênio apresentou uma correlação do tipo fraca negativa na explicação da variável 
dependente Y (resposta) para o mesmo fenômeno Covid-19 e seus eventos amostrais;
(iii) O modelo atestou que as variáveis independentes (explicativas ou explanatórias) Temperatura e 
Saturação de Oxigênio não são multicolineares, ou seja, as mesmas são independentes uma da outra, e 
desta forma, não podem ser descartadas de ser incluídas na formulação matemática do modelo preditor de 
probabilidades da ocorrência ou não dos eventos do fenômeno em estudo;
(iv) A partir das métricas de qualidade Acurácia, Sensitividade, Especificidade, Curva ROC e Curva AUC, do 
modelo de predição construído, conclui-se que o mesmo apresentou uma eficácia satisfatória para a 
predição de diagnósticos da Covid-19;
(v) Como a expressão de probabilidade é estimada com base nas observações presentes na amostra, a 
classificação pelo modelo para outras observações não presentes inicialmente na amostra leva em 
consideração a consistência do comportamento dos estimadores e, portanto, para efeitos inferenciais, a 
amostra deve ser significante e representativa do comportamento populacional, como qualquer modelo de 
dependência confirmatório.   
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Considerações finais

● O trabalho demonstrou que a técnica estatística Regressão 
Logística Binária é útil para se estimar parâmetros quando 
determinada variável dependente, no caso específico deste estudo, a 
Covid 19, apresenta-se, por exemplo, na forma qualitativa;
● A situação mais adequada para a aplicação de modelos de 
regressão logística binária acontece quando o fenômeno que se 
deseja estudar apresenta-se na forma dicotômica e o pesquisador 
tem a intenção de estimar uma expressão de probabilidade de 
ocorrência do evento definido dentre as duas possibilidades em 
função de determinadas variáveis explicativas.  
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Trabalhos futuros

● Aplicar a abordagem deste trabalho a uma amostra real de dados 
das áreas de Educação, Saúde, Humanas, Exatas, Sociais, dentre 
outras áreas de conhecimento;
● Considerar as outras variáveis associadas aos sintomas da Covid-
19 para serem incluídas no modelo de RLB, e desta forma termos 
uma maior visão de quais mais impactam na ocorrência dos eventos 
amostrais da Covid-19, bem como eliminar a multicolinearidade 
entres as mesmas;
● Implementar o modelo classificador de diagnóstico da Covid-19 
computacionalmente como ferramenta de  Machine Learning
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Internet



  41

Documentação da 
implementação

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/04/implementacaonorestudo_covid_19.pdf
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