
Machine Learning com R
Previsão de Dados 

Numéricos – Métodos de 
Regressão

Cícero C. Quarto, Prof.
www.cicerocq.com

http://www.cicerocq.com/


“A análise de regressão é usado para 
uma grande variedade de tarefas –
quase com certeza é o método de 

Machine Learning mais usado”

Brett Lantz

https://www.datacamp.com/instructors/lantzb


3

Peso corporal pode 
ser uma função da 
ingestão de calorias

Introdução

As relações matemáticas podem nos ajudar a 
compreender muitos aspectos da vida cotidiana (Lantz, 
2019). Vejamos alguns exemplos

Renda salarial está 
relacionada à educação e à 
experiência profissional

Números das pesquisas
ajudam a estimar as 
chances de um candidato 
presidencial ser reeleito



Introdução

Quando esses padrões são formulados com números, 
ganhamos clareza adicional. Vejamos alguns exemplos

250Kcal adicionais 
consumidas diariamente 
podem resultar em quase 1Kg 
de ganho de peso/mês.

Cada ano de experiência 
profissional pode valer um 
adicional de $1.000 em 
salário anual

Um presidente tem mais 
probabilidade de ser 
reeleito quando a 
economia está forte 3



Objetivos

► Estudar técnicas para estimar relacionamentos entre 
dados numéricos;
► Conhecer os princípios estatísticos básicos usados na 
regressão, uma técnica que modela o tamanho e a força 
das relações numéricas;
► Como preparar dados para análise de regressão e 
estimar e interpretar um modelo de regressão;
► Aprender um par de técnicas híbridas conhecidas 
como árvores de regressão e árvores modelo, que 
adaptam classificadores de árvores de decisão para 
tarefas de previsão numérica.
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Compreendendo a regressão

► A regressão envolve a especificação da relação entre 
uma única variável dependente numérica (o valor a ser 
previsto) e uma ou mais variáveis independentes 
numéricas (os preditores);
► As formas mais simples de regressão assumem que a 
relação entre as variáveis independentes e dependentes 
segue uma linha reta.

A origem do termo “regressão” para descrever o 
processo de ajuste de linhas aos dados tem suas 
raízes em um estudo de genética de Sir. Francis 
Galton XIX. Ele descobriu que pais extremamente 
baixos ou altos tendiam a ter filhos cujas alturas 
eram mais próximas da média. Ele chamou esse 
fenômeno de “regressão à média”.
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Compreendendo a regressão

► Da álgebra básica tem-se que as linhas podem ser 
definidas em forma de interceptação de declive 
semelhante a y = a + bx:
onde:

y: indica a variável dependente;
x: indica a variável independente;
b: termo de inclinação. Especifica quanto a linha 

aumenta para cada aumento em x. b > 0, definem linhas 
com inclinação para cima. b < 0, definem linhas com 
inclinação para baixo;

a: conhecido como interceptação. Especifica o 
ponto onde a linha cruza, ou intercepta, o eixo vertical y. 
Indica o valor de y quando x = 0.
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Compreendendo a regressão

Exemplos de linhas com vários declives e 
interceptações (Lantz, 2019, p. 168)

● As equações de regressão modelam os dados usando um formato 
de interceptação de declive semelhante;
● O trabalho da máquina é identificar os valores de a e b de forma 
que a linha especificada seja mais capaz de relacionar os valores x 
fornecidos aos valores de y;
● Nem sempre pode haver uma única função que relacione 
perfeitamente os valores, então a máquina também deve ter 
alguma forma de quantificar a margem de erro.
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Compreendendo a regressão

► A análise de regressão é usada para uma grande 
variedade de tarefas – quase com certeza é o método 
de aprendizado de máquina mais usado;
► É um método de aprendizado de máquina que pode 
ser usado para explicar o passado e extrapolar para o 
futuro e pode ser aplicado a quase qualquer tarefa;
► Modelos de regressão que existe apenas uma única 
variável independente é conhecido como Regressão 
Linear Simples. No caso de duas ou mais variáveis 
independentes, é conhecido como Regressão Linear 
Múltipla ou simplesmente Regressão Múltipla.
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Casos de uso da regressão

► Examinar como as populações e os indivíduos variam 
por suas medidas características, em estudos científicos 
nas áreas de economia, sociologia, psicologia, física e 
ecologia;
► Quantificar a relação causal entre um evento e sua 
resposta, em casos como ensaios clínicos de drogas, 
testes de segurança de engenharia ou pesquisa de 
marketing;
► Identificar padrões que podem ser usados para 
prever o comportamento futuro de acordo com critérios 
conhecidos, como prever sinistros de seguros, danos por 
desastres naturais, resultados eleitorais e taxas de 
criminalidade.
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Casos de uso da regressão

► Os métodos de regressão também são usados para testes de 
hipóteses estatísticas, que determinam se uma premissa tem 
probabilidade de ser verdadeira ou falsa à luz dos dados 
observados. 

►► As estimativas do modelo de regressão da força e 
consistência de um relacionamento fornecem informações que 
podem ser usadas para avaliar se as observações são devidas 
apenas ao acaso.
► A regressão também pode ser usada para outros tipos de 
variáveis dependentes e até mesmo para algumas tarefas de 
classificação. Por exemplo, a Regressão Logística é usada para 
modelar um resultado categórico binário, enquanto a Regressão de 
Poisson – modela dados de contagem de inteiros. O método 
conhecido como Regressão Logística Multinomial modela um 
resultado categórico e pode, portanto, ser usado para classificação



Casos de uso da regressão

Muitos dos métodos de regressão 
especializados caem em uma classe de 
modelos lineares generalizados (GLM). 
Usando um GLM, os modelos lineares 
podem ser generalizados para outros 
padrões por meio do uso de uma função de 
ligação, que especifica formas mais 
complexas para o relacionamento entre x e 
y. Isso permite que a regressão seja aplicada 
a quase qualquer tipo de dados.
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Regressão Linear Simples

■ 28/01/1986 – Desastre com o Ônibus Espacial Norte-
Americano Challenger;
■ Diagnóstico técnico: foguete disparador falhou;
■ Provável causa: temperatura de lançamento
■ Laudo técnico: Os O-rings de borracha responsáveis 
por vedar as juntas do foguete nunca foram testados 
abaixo de 4oC (40oF), e o clima no dia do lançamento 
estava excepcionalmente frio e abaixo de zero.
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Regressão Linear Simples

■ Com o benefício de uma retrospectiva, o acidente foi 
um estudo de caso para a importância da análise e 
visualização de dados;
■ Embora não esteja claro quais informações estavam 
disponíveis para os engenheiros de foguetes e 
tomadores de decisão antes do lançamento, é inegável 
que dados melhores, utilizados com cuidado, poderiam 
muito bem ter evitado esse desastre (Lantz, 2019).
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Regressão Linear Simples

■ Os engenheiros do foguete quase certamente sabiam que as 
baixas temperaturas poderiam tornar os componentes mais frágeis 
e menos capazes de vedar adequadamente, o que resultaria em 
uma chance maior de um perigoso vazamento de combustível. No 
entanto, dada a pressão política para continuar com o lançamento, 
eles precisavam de dados para apoiar essa hipótese;
■ Um modelo de regressão que demonstrou uma ligação entre a 
temperatura e as falhas do anel de vedação, e poderia prever a 
chance de falha dada a temperatura esperada no lançamento, pode 
ter sido muito útil.



Regressão Linear Simples

■ Para construir o modelo de regressão, os cientistas podem 
ter usado os dados sobre a temperatura de lançamento e 
problemas de componentes registrados durante os 23 
lançamentos anteriores bem sucedidos do ônibus espacial
■ Um problema de componente indica um dos dois tipos de 
problemas:

■■ Erosão: ocorre quando o calor excessivo queima o 
O-ring;

■■ blowby: ocorre quando gases quentes vazam ou 
“sopram” por um O-ring mal vedado 15



Regressão Linear Simples
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Uma visualização dos problemas do 
O-ring do ônibus espacial em relação 
à temperatura de lançamento (Lantz, 

2019, p. 171)

● Examinando o gráfico, há uma tendência 
aparente: os lançamentos que ocorrem em 
temperaturas mais altas tendem a ter 
menos eventos de desgaste do anel de 
vedação;
● Outro detalhe, o lançamento mais frio 
(53oF) teve dois eventos de emergência, 
um nível que só havia sido alcançado em 
um outro lançamento.



Regressão Linear Simples
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Uma visualização dos problemas do 
O-ring do ônibus espacial em relação 
à temperatura de lançamento (Lantz, 

2019, p. 171)

● Com as informações trazidas através do 
diagrama de dispersão, o fato de o 
Challenger ter sido programado para lançar 
em condições mais de 20 graus mais frias 
parece preocupante. Mas exatamente o 
quão preocupados eles deveriam estar? 
Para responder a esta pergunta, podemos 
recorrer à regressão linear simples.
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Regressão Linear Simples

Um modelo de regressão linear simples define a relação 
entre uma variável dependente e uma única variável 
preditora independente usando uma linha definida por 
uma equação da forma que segue abaixo:

y = α + βx

onde:
α: intercepto, descreve onde a 
linha cruza o eixo y;
β: inclinação, descreve a 
mudança em y dado um 
aumento de x. 

Para os dados de lançamento do 
ônibus espacial, a inclinação nos 
diria a mudança esperada nas 
falhas do O-ring para cada grau de 
aumento da temperatura de 
lançamento.
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Regressão Linear Simples

Suponha que saibamos que os parâmetros de regressão 
estimados na equação para os dados de lançamento do 
ônibus espacial são a = 3,70 e b = -0,048. Consequentemente, 
a equação linear completa é a que segue abaixo:

y = 3,70 – 0,048x Ignorando por um momento como esses 
números foram obtidos, podemos traçar a 
linha no gráfico de dispersão que é 
mostrado abaixo.

Figura: Uma linha de regressão que 
modela a relação entre eventos de 
emergência e temperatura de 
lançamento.
Fonte: Lantz (2019, p. 172)
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Regressão Linear Simples

Estimativa de Mínimos Quadrados Ordinários

■ Para determinar as estimativas ótimas de α e β é utilizado 
um método de estimativa conhecido como Mínimos 
Quadrados Ordinários (OLS). Na regressão OLS, a inclinação e 
a interceptação são escolhidas de modo que minimizem a 
Soma dos Erros Quadrados (SSE);
Os erros, também conhecidos como residuais, são a distância 
vertical entre o valor y previsto e o valor y real. Como os erros 
podem ser superestimados ou subestimados, eles podem ser 
valores positivos ou negativos, conforme ilustra a Figura no 
slide 21.
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Regressão Linear Simples

Estimativa de Mínimos Quadrados Ordinários

Em termos matemáticos, o objetivo 
da regressão OLS (Ordinary Least
Squares) pode ser expresso como a 
tarefa de minimizar a equação 
abaixo;

Em linguagem simples, esta equação define e (o erro) como a 
diferença entre o valor y real e o valor y previsto. Os valores 
de erro são elevados ao quadrado para eliminar os valores 
negativos e somados e todos os pontos dos dados.
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Regressão Linear Simples

Formulário

Se dividirmos a função de Covariância pela 
função de variância, os n termos no numerador 
e denominador se cancelam e podemos 
reescrever a fórmula para b conforme fórmula 
ao lado 
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Regressão Linear Simples

Dada essa reformulação, é fácil calcular o valor de b
usando funções R integradas. Vamos aplicá-los aos 
dados de lançamento do ônibus espacial para 
estimar a linha de regressão.
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Correlações

■ A correlação entre duas variáveis é um número que 
indica o quão próximo seu relacionamento segue uma 
reta. Correlação normalmente se refere ao coeficiente de 
correlação de Pearson, que foi desenvolvido pelo 
matemático do Século XX Karl Pearson;
■ Uma correlação varia entre -1 e +1. Os valores máximo 
e mínimo indicam uma relação perfeitamente linear, 
enquanto uma correlação próxima de zero indica a 
ausência de uma relação linear. A fórmula a seguir define 
a correlação de Pearson:
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Correlações

Usando o software RStudio, 
tem-se:
> r <-
cov(launch$temperature,launc
h$distress_ct)/(sd(launch$tem
perature)*sd(launch$distress_c
t))

r = -0.725671

> r <- cor(launch2$temperature,launch2$distress_ct)
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Correlações

■ Existem várias regras práticas usadas para interpretar a força da 
correlação. Um método atribui um status de “fraco” a valores entre 0,1 a 
0,3; “moderado” para a faixa de 0,3 a 0,5; e “forte” para valores acima de 
0,5 (estes também se aplicam a intervalos semelhantes de correlações 
negativas);
■ “Correlação não implica causalidade” (A  B). Isso está enraizado no 
fato de que uma correlação descreve apenas a associação entre um par de 
variáveis, embora possa haver outras explicações não medidas. Por 
exemplo, pode haver uma forte associação entre expectativa de vida e 
tempo por dia gasto assistindo a filmes, mas antes que os médicos 
recomendem que todos assistamos mais filmes, precisamos descartar 
outra explicação: pessoas mais jovens assistem mais filmes e são menos 
propensas a morrer;
■Medir a correlação entre duas variáveis nos dá uma maneira de verificar 
rapidamente as relações lineares entre as variáveis independentes e a 
variável dependente. Isso será cada vez mais importante à medida que 
começarmos a definir modelos de regressão com número maior de 
preditores. 
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Regressão Linear Múltipla

A maioria das análises do mundo real tem mais de uma 
variável independente. Portanto, é provável que você use 
regressão linear múltipla para a maioria das tarefas de 
previsão numérica. Os pontos fortes e fracos da regressão 
linear múltipla são trazidos através da Tabela abaixo:

Pontos fortes Pontos fracos

● De longe, a abordagem mais comum para
modelar dados numéricos;
● Pode ser adaptado para modelar quase
qualquer tarefa de modelagem;
● Fornece estimativas do tamanho e da força
das relações entre os recursos e o resultado.

● Faz suposições sólidas sobre os dados;
● A forma do modelo deve ser especificado
pelo usuário com antecedência;
● Não lida com dados perdidos;
● Funciona apenas com recursos numéricos,
portanto, os dados categóricos requerem
preparação adicional;
● Requer algum conhecimento de Estatística
para entender o modelo
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Regressão Linear Múltipla

Podemos entender a regressão múltipla como uma 
extensão da regressão linear simples. O objetivo em 
ambos os casos é semelhante – encontrar valores de 
coeficientes de inclinação que minimizem o erro de 
predição de uma equação linear. A principal 
diferença é que existem termos adicionais para as 
variáveis independentes adicionais.
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Regressão Linear Múltipla

Modelos de regressão múltipla estão na forma da 
equação trazida abaixo. A variável dependente Y é 
especificada como a soma de um termo de 
interceptação α mais, para cada uma das características 
i, o produto do valor β estimado e a variável X. Um 
termo de erro Ɛ (denotado pela letra grega épsilon) foi 
adicionado como lembrete de que as previsões não são 
perfeitas.
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Regressão Linear Múltipla

■ Uma vez que o termo de interceptação α não é 
realmente diferente de qualquer outro parâmetro de 
regressão, às vezes também é denotado como β0 
(pronuncia-se beta zero), conforme trazida na reescrita 
da equação anterior
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Regressão Linear Múltipla

■ A interceptação não está relacionada a nenhuma das 
variáveis independentes X. No entanto, por razões que 
ficarão claras, é útil imaginar β0 como se ele estivesse 
sendo multiplicado por um termo X0. Atribuímos X0
como uma constante com o valor 1.
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Regressão Linear Múltipla

Para estimar os parâmetros de regressão, cada valor 
observado da variável dependente Y deve ser 
relacionado aos valores observados das variáveis 
independentes X usando a equação de regressão na 
forma anterior. A Figura abaixo é uma representação 
gráfica da configuração de uma tarefa de regressão 
múltipla.

Figura: A regressão múltipla busca 
encontrar os valores de β que 
relacionam os valores de X a Y, 
minimizando Ɛ (Lantz, 2019, p. 179)
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Regressão Linear Múltipla

■ As muitas linhas e colunas de dados ilustradas na Figura 
anterior podem ser descritas em uma formulação 
condensada usando a notação de matriz em negrito para 
indicar que cada um dos termos representa vários valores. 
Simplificado desta forma, a fórmula é a que segue abaixo;

Na notação de matriz, a variável dependente é um vetor, Y, 
com uma linha para cada exemplo. As variáveis 
independentes foram combinadas em uma matriz, X, com 
uma coluna para cada característica mais uma coluna 
adicional de valores “1” para a interceptação. Cada coluna 
possui uma linha para cada exemplo. Os coeficientes de 
regressão β e erros Ɛ agora também são vetores.
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Regressão Linear Múltipla

■ O objetivo agora é resolver para β, o vetor de 
coeficientes de regressão que minimiza a soma dos erros 
quadrados entre os valores de Y previstos e reais. 
Encontrar a solução ótima requer o uso de álgebra 
matricial, portanto, a derivação merece atenção mais 
cuidadosa do que pode ser fornecida neste texto. No 
entanto, se você estiver disposto a confiar no trabalho de 
outros, a melhor estimativa do vetor β pode ser calculada 
conforme é trazido na expressão abaixo:

.
Essa solução usa um par de operações de matriz: o T indica a 
transposta da matriz X, enquanto  o expoente negativo indica o 
inverso da matriz. Usando as operações de matriz integradas de 
R, podemos implementar um aprendiz de regressão múltipla 
simples usando esta fórmula aos dados de lançamento do 
Challenger.
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Regressão Linear Múltipla

>reg <- function(x,y) {
x <- as.matrix(x)
x <- cbind(Intercept = 1, x)
b <- solve(t(x) %*%) %*% t(x) %*%y
colnames(b) <- “estimate”

>print(b)
}

● solve() leva o inverso de uma matriz;
● t() é usado para transpor uma matriz;
● %*% multiplica duas matrizes
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Regressão Linear Múltipla
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

O objetivo desta análise é usar os dados do paciente 
para prever as despesas médicas de cuidados 
médicos para segmentos da população. Por exemplo, 
pacientes com câncer de pulmão, pacientes 
cardíacos, pacientes com Alzheimer, etc.
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

ETAPAS

Coleta de
dados

Explorando e 
preparando os 

dados

Treinar um 
modelo nos dados

Avaliando o 
desempenho 

do modelo

Melhorando o 
desempenho do modelo

1
2

3

4

5
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Coleta de
dados

1

Para esta análise, usaremos um conjunto de 
dados simulado contendo despesas médicas 
hipotéticas para pacientes nos Estados 
Unidos. Esses dados foram criados para fins 
do livro usando estatísticas demográficas do 
US Census Bureau e, portanto, refletem 
aproximadamente as condições do mundo 
real.
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Coleta de
dados

>insurance <-
read.csv(“c:/MachineLearning/insurance.csv”,stringsAsFactor=
TRUE) 

1

Onde:
age: idade do beneficiário;
sex: gênero do segurado: masculino ou feminino;
bmi: Índice de Massa Corporal (IMC) – faixa ideal: 
18,5 à 24,9;
children: no de filhos/dependentes cobertos pelo 
plano de seguro;
smoker: indica se o segurado fuma ou não;
region: local de residência do beneficiário nos EUA 
(nordeste, sudeste, sudoeste ou noroeste) 
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Coleta de
dados

1
■ É importante pensar um pouco sobre como essas 
variáveis de “insurance.csv” podem estar 
relacionadas às despesas médicas faturadas. Por 
exemplo, podemos esperar que idosos e fumantes
corram maior risco de grandes despesas médicas;
■ Ao contrário de muitos outros métodos de 
aprendizado de máquina, na análise de regressão, os 
relacionamentos entre os recursos são normalmente 
especificados pelo usuário, em vez de detectados 
automaticamente. Exploraremos alguns desses 
relacionamentos potenciais na próxima etapa de 
aprendizado de máquina através de regressão linear 
múltipla.
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Explorando e 
preparando os 

dados

2
■ Conforme feito antes, usaremos a função 
read.csv() para carregar os dados para análise. 
Podemos usar com segurança stringsAsFactor 
= TRUE porque é apropriado converter as três 
variáveis nominais em fatores. Veja abaixo 
como fica o código:
>insurance <-
read.csv(“insurance.csv”,stringsAsFactor = 
TRUE)
A função str() confirma que os dados estão 
formatados como esperávamos, conforme 
ilustra a Figura no slide 43.
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Explorando e 
preparando os 

dados

2
■ str(insurance)

Variável dependente do modelo 
(charges) que mede os custos médicos 
de cada pessoa cobrados no plano de 
seguro no ano.
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Explorando e 
preparando os 

dados

2 Lantz (2019) frisa que, como o valor médio (13270) é 
maior do que a mediana (9382), isso implica que a 
distribuições das despesas de seguro é distorcidas 
para a direita. Podemos confirmar isso visualmente 
usando estatísticas de resumo e histograma, 
conforme trazido abaixo:
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Explorando e 
preparando os 

dados

2 ■ Como esperado, o histograma trazido mostra uma 
distribuição inclinada para a direita. Também mostra que a 
maioria das pessoas nos dados tem despesas médicas anuais 
entre zero e U$15.000, apesar do fato de que a cauda da 
distribuição se estende muito além desses picos. Embora essa 
distribuição não seja ideal para uma regressão linear, saber 
dessa fraqueza com antecedência pode nos ajudar a projetar 
um modelo de melhor ajuste mais tarde;
■ Antes de abordarmos esse assunto, outro problema está em 
questão. Os modelos de regressão exigem que cada recurso 
seja numérico, mas temos três recursos do tipo fator em nosso 
quadro de dados. Por exemplo, a variável sexo é dividida em 
níveis masculino e feminino, enquanto fumante possui 
categorias para sim e não. A partir da saída de summary(), 
sabemos que a região tem quatro níveis, mas precisamos dar 
uma olhada mais de perto para ver como eles são distribuídos.

northeast: Nordeste
nortwest: Noroeste
southeast: Sudeste
southwest: Sudoeste
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Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Explorando e 
preparando os 

dados

2
■ Antes de ajustar um modelo de regressão aos dados, 
pode ser útil determinar como as variáveis 
independentes estão relacionadas à variável 
dependente e entre si. Uma matriz de correlação 
fornece uma visão geral rápida desses relacionamentos. 
Dado um conjunto de variáveis, ele fornece uma 
correlação para cada relacionamento entre pares;
■ Para criar uma matriz de correlação para as quatro 
variáveis numéricas no quadro de dados de seguros, 
use o comando cor(), conforme mostra o código 
seguinte, trazido através da Figura abaixo.

Figura: Matriz de Correlação das 
variáveis independentes Vs. variável 
dependente.



47

Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Explorando e 
preparando os 

dados

2
■ Da matriz de correlação, tem-se que na intersecção 
de cada par de linha e coluna, a correlação é listada 
para as variáveis indicadas por essa linha e coluna. A 
diagonal é sempre 1.0000000, pois há sempre uma 
correlação perfeita entre uma variável a ela mesma; 
■ Os valores acima e abaixo da diagonal são idênticos, 
pois as correlações são simétricas. Em outras palavras, 
cor(x,y) é igual a cor(y,x).
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■ Nenhuma das correlações na matriz de correlação é 
muito forte, mas existem algumas associações notáveis. 
Por exemplo, idade e IMC parecem ter uma correlação 
positiva fraca, o que significa que à medida que alguém 
envelhece, sua massa corporal tende a aumentar; 
■ Também existem correlações positivas entre idade e 
despesas, bmi e despesas e filhos e despesas. Essas 
associações implicam que à medida que a idade, a 
massa corporal e o número de filhos aumentam, o 
custo esperado do seguro também aumenta. 
Tentaremos descobrir essas relações com mais clareza 
quando construirmos nosso modelo de regressão final.
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■ Também pode ser útil visualizar as relações entre 
recursos numéricos com gráficos de dispersão. Embora 
pudéssemos criar um gráfico de dispersão para cada 
relação possível, fazer isso para um grande número de 
recursos rapidamente se torna tedioso; 
■ Uma alternativa é criar um matriz de gráfico de 
dispersão (às vezes abreviada com SPLOM) que é 
simplesmente uma coleção de gráficos de dispersão 
organizados em uma grade. É usado para detectar 
padrões entre três ou mais variáveis;
A matriz de gráfico de dispersão não é uma visualização 
multidimensional verdadeira porque apenas dois recursos 
são examinados por vez. Ainda assim fornece uma noção 
geral de como os dados podem ser inter-relacionados. 
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>pairs(insurance[c(“a
ge”,”bmi”,”children”,”
charges”)])

Figura: Matriz de gráficos de 
dispersão dos recursos numéricos no 
conjunto de dados de Seguros 
(Lantz, 2019, p. 187)
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>pairs.panel(insurance[c(“age”
,”bmi”,”children”,”charges”)])

Figura: A função pairs.panel()
adiciona detalhes à matriz do gráfico 
de dispersão (Lantz, 2019, p. 188)

■ O objeto de forma oval em cada 
gráfico de dispersão é uma elipse de 
correlação. Ele fornece uma visualização 
da força da correlação. Quanto mais a 
elipse é esticada, mais forte é a 
correlação. Um oval quase perfeitamente 
redondo, como com bmi e children, 
indica uma correlação muito fraca (neste 
caso 0,01);
■ O ponto no centro da elipse é um 
ponto que reflete as médias das variáveis 
do xey do eixo y.
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Para ajustar um modelo de 
regressão linear aos dados 
com R, a função lm() pode ser 
usada. Isso faz parte do 
pacote de estatísticas, que 
deve ser incluído e carregado 
por padrão com a instalação 
do R. A sintaxe é a que segue 
abaixo:
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>ins_modelo <- lm(charges ~ age + 
children + bmi + sex + smoker + 
region, data = insurance)

>ins_modelo <- lm(charges ~ ., data 
= insurance)

>ins_model
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4 ■ As estimativas de parâmetro que obtivemos digitando 
ins_model nos informam sobre como as variáveis 
independentes estão relacionadas à variável dependente, 
mas não nos dizem nada sobre o quão bem o modelo se 
ajusta aos nos dados;
■ Para avaliar o desempenho do modelo, podemos usar o 
comando summary() no modelo armazenado

1

2

3

>summary(ins_model)
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Existem três maneiras principais de 
avaliar o desempenho, ou ajuste, de um 
modelo de regressão:
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► Especificação do modelo –
adicionando relacionamentos não 
lineares;

Para adicionar a idade não linear ao 
modelo, simplesmente, precisamos 
criar uma nova variável, conforme 
segue abaixo:

>insurance$age2 <- insurance$age^2
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► Transformação – converter uma 
variável numérica em um indicador 
binário

O IMC pode ter impacto zero nos gastos (charges) médicos para indivíduos na faixa 
de peso normal, umas pode estar fortemente relacionado a custos mais elevados 
para os obesos (ou seja, IMC ≥ 30). Podemos modelar essa relação criando uma 
variável indicadora binária de obesidade que é 1 se o IMC for pelo menos 30 e 0 se 
for menor que 30. Para criar o recurso , usa-se a função de R ifelse(), que, para cada 
elemento em um vetor, testa uma condição especificada e retorna um valor 
dependendo se a condição é TRUE ou FALSE. Para IMC ≥ 30, retornaremos 1, caso 
contrário, retornaremos 0. 

>insurance$bmi30 <- ifelse(insurance$bmi >= 30,1,0)
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► Especificação do modelo –
adicionando efeitos de interação

Até agora, consideramos apenas a contribuição individual de cada recurso para o 
resultado. E se certos recursos tiverem um impacto combinado na variável 
dependente? Por exemplo, fumar e obesidade podem ter efeitos prejudiciais 
separadamente, mas é razoável supor que seu efeito combinado pode ser pior do 
que a soma de cada um sozinho. Quando dois recursos têm um efeito combinado, 
isso é conhecido como interação.  

~ bmi30*smoker

~ bmi30 + smoker + bmi30:smoker



59

Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Melhorando o 
desempenho do 

modelo

5

► Juntando tudo – um modelo de 
regressão aprimorado

■ Adicionamos um termo não linear para a idade;
■ Criamos um indicador para a obesidade;
■ Especificamos uma interação entre obesidade e 
tabagismo.

>ins_model2 <- lm(charges ~ age + age2 + children + bmi + 
bmi30 + sex + smoker + region + bmi30*smoker, data = 

insurance)



60

Previsão de Despesas Médicas 
Usando Regressão Linear

Melhorando o 
desempenho do 

modelo

5

► Juntando tudo – um modelo de 
regressão aprimorado

>summary(ins_
model3)

As estatísticas de ajuste do 
modelo ajudam a determinar 
se nossas mudanças 
melhoraram o desempenho 
do modelo de regressão. Em 
relação ao nosso primeiro 
modelo, o valor de R ao 
quadrado melhorou de 0,75
para cerca de 0,87.
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Depois de examinar os coeficientes de regressão 
estimados e as estatísticas de ajuste, também 
podemos usar o modelo para prever as despesas de 
futuros inscritos no plano de seguro saúde. Para 
ilustrar o processo de fazer previsões, vamos 
primeiro aplicar aos dados de treinamento originais 
usando a função de predict() da forma que segue 
abaixo:

>insurance$pred <- predict(ins_model3, 
insurance)

>cor(insurance$pred, 
insurance$charges)

[1] 0,930803
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A correlação de 0,93 sugere uma relação linear muito forte 
entre os valores previstos e reais. Este resultado é um bom 
sinal – sugere que o modelo é altamente preciso. Também 
pode ser útil examinar essa descoberta como um gráfico de 
dispersão. Os comandos R a seguir representam a relação e, 
em seguida, adicionam uma linha de identidade com uma 
interceptação igual a zero e inclinação igual a um. Os 
parâmetros col, lwd e lty afetam a cor, a largura e o tipo da 
linha, respectivamente.

>cor(insurance$pred, 
insurance$charges)

[1] 0,930803
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>cor(insurance$pred, 
insurance$charges)

[1] 0,930803

Figura:  No gráfico de dispersão, os 
pontos que caem sobre ou perto da linha 
tracejada diagonal onde y = x indicam as 
previsões que estavam muito próximas 
dos valores reais (Lantz, 2019, p. 198).



64

Fazendo Previsões com um 
Modelo de Regressão

Pessoa X

Características:
● masculino;
● 30 anos
● obeso;
● não fumante;
● 02 filhos;
● do nordeste

>predict(ins_model3, 
data.frame(age=30, 
age2=30^2,children=2,bmi=30,
sex=“male”,bmi30=1,smoker=“
no”,region=“northeast”))

Grupo de novos 
pacientes segurados

newpacientes.CSV

New
Dataset
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