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RESUMO 

 

Esta pesquisa foca o desenvolvimento de um modelo linear generalizado para apoiar o 

diagnóstico da Covid-19, uma doença respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), 

surgida na China no final de 2019, causando um grande surto global e vem sendo um grande 

problema de saúde pública. A contribuição deste trabalho é apoiada na articulação de 

conhecimentos das áreas de Estatística, mais especificamente no método de Regressão Logística 

Binária, e da Computação, desta a subárea Inteligência Artificial, mais especificamente do 

Aprendizado de Máquina (do inglês Machine Learning), a fim de subsidiar as demandas para a 

concepção, modelagem, implementação e validação do referido modelo preditor da Covid-19, 

através da máquina Para tal, é utilizado um conjunto de dados (dataset) com 280 observações 

(pacientes), cedido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), do Maranhão. Diferentemente da 

tradicional técnica de regressão estimada por meio de métodos de mínimos quadrados, em que a 

variável dependente apresenta-se de forma quantitativa e devem ser obedecidos alguns 

pressupostos, as técnicas de regressão logística são utilizadas quando o fenômeno a ser estudado 

apresenta-se de forma qualitativa ({“sim” ou “não”; “baixo”, “médio” ou “alto”; “pequeno”, 

“médio” ou “grande”; .., n})  e, portanto, representado por uma ou mais variáveis dummys, 

dependendo da quantidade de possibilidades de respostas (categorias) desta variável dependente, 

ou seja, quando o fenômeno a ser estudado, no caso desta pesquisa TEM Covid-19 ou NÃO TEM 

Covid-19, é apresentado de forma dicotômica e o pesquisador pretende estimar uma expressão de 

probabilidade de ocorrência do evento definido entre as duas possibilidades em função de 

determinado explicativo de variáveis explanatórias do fenômeno. O Machine Learning 

(aprendizado de máquina) é uma forma de Inteligência Artificial (IA) que permite que um sistema 

aprenda com os dados e não através de programação explícita. A vantagem do aprendizado de 

máquina é que é possível utilizar algoritmos e modelos para prever resultados, de forma a dar 

suporte à tomada de decisões nas diversas áreas de conhecimento, especificamente, no contexto 

deste trabalho, a área da saúde, quando investiga o poder de predição de um modelo matemático 

probabiblístico no diagnóstico da Covid-19 ou SARS-CoV-2.  

 
Palavras-chaves: Covid-19, Diagnóstico, Machine Learning, Regressão Logística Binária. 

https://www.saude.ma.gov.br/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dummy_variable_(statistics)
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1. INTRODUÇÃO 

 

Xie e Chen (2020); Lai et al. (2020) trazem que o surgimento da doença respiratória aguda 

grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2), conforme mostrado na Figura 1, anteriormente chamada 

provisoriamente de 2019 de novo coronavírus ou 2019-nCoV (Covid-19), na China no final de 

2019, causou um grande surto global e é um grande problema de saúde pública. De acordo com 

estes mesmos autores, estão sendo feitos todos os esforços para retardar a propagação da doença, 

a fim de proporcionar tempo para melhor preparar os sistemas de saúde e o público em geral, 

caracterizar melhor a Covid-19 para orientar as recomendações de saúde pública e desenvolver 

diagnósticos, terapias e vacinas eficazes oportunas. A Tabela 1 traz um resumo de casos de óbitos 

no Mundo, Brasil e no Maranhão causado pelo SARS-CoV-2 (Covid-19).  

 

 
Figura 1: Coronavírus SARS-CoV-2 

Fonte: Google imagens (2021). 

 

Tabela 1: Casos de óbitos causados pela Covid-19 no Mundo, Brasil e no Maranhão. 

Fonte: [1][2] (fev/2021). 

Localidade No de Óbitos 

Mundo 2.475,020 

Brasil 248.646 

Maranhão 4.962 

 

Lai et al. (2020) pontuam que o conhecimento sobre esse novo vírus permanece limitado e as 

opções efetivas de terapia e vacinação estão atualmente em avaliação e desenvolvimento, e 

concluem, desta forma, o que pode ser feito agora é implementar de forma agressiva as medidas 

de controle de infecção para impedir a disseminação do SARS-CoV-2 via transmissão homem-

homem, recomendando, outrossim, que as autoridades de saúde pública devem continuar 

monitorando a situação, pois quanto mais aprendermos sobre esse vírus e seus surtos associados, 

melhor poderemos responder satisfatoriamente. 

Considerando-se as pontuações de Xie e Chen (2020); Lai et al. (2020), observa-se que o 

surto de Covid-19 tornou-se uma ameaça para a população em geral e os profissionais de saúde 

em todo o mundo. Lai et al. (2020); OMS1 (2020); Li et al. (2020) enfatizam que dentre os 

pacientes com a Covid-19, a febre foi o sintoma mais comum (92,8%, n = 258), seguido de tosse 

(69,8%, n = 194) e falta de ar (34,5%, n = 96), mialgia (27,7%, n = 77), cefaleia (7,2%, n = 20), 

diarreia (6,1%, n = 17) e dor de garganta (5,1%, n = 4). Entretanto, para a OMS, as autoridades de 

saúde pública devem continuar monitorando a situação de perto, pois quanto mais aprendermos 

sobre esse novo vírus e seu surto, melhor poderemos responder. A Figura 2 traz uma ilustração 

demonstrativa das supracitadas estatísticas sintomáticas da Covid-19.  

                                                      
1 Organização Mundial da Saúde 

https://covid19.who.int/
https://www.saude.ma.gov.br/
https://www.who.int/en/
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Figura 2: Principais sintomas da Covid-19. 

Fonte: Dados compilados pela OMS (amostra n = 55 mil casos confirmados). 

 

Diante deste contexto, assim como motivado a contribuir para o enfrentamento à pandemia 

da Covid-19, o referente trabalho de pesquisa, um estudo real em desenvolvimento, explora 

saberes da Estatística e Computação, mais especificamente regressão logística binária e 

Machine Learning, respectivamente, de maneira a subsidiar as demandas para a concepção, 

modelagem, implementação e validação do modelo matemático preditor de diagnóstico da Covid-

19, e desta forma treinar a máquina em dados para prever diagnósticos da Covid-19. 

Fávero e Belfiore (2017) frisam, que diferentemente da tradicional técnica de regressão 

estimada por meio de métodos de mínimos quadrados, em que a variável dependente apresenta-se 

de forma quantitativa e devem ser obedecidos alguns pressupostos, as técnicas de regressão 

logística são utilizadas quando o fenômeno a ser estudado apresenta-se de forma qualitativa 

({“sim” ou “não”; “baixo”, “médio” ou “alto”; “pequeno”, “médio” ou “grande”; .., n})  e, 

portanto, representado por uma ou mais variáveis dummys, dependendo da quantidade de 

possibilidades de respostas (categorias) desta variável dependente. 

Fávero e Belfiore (2017) demonstram o uso da regressão logística através de dois 

exemplos. No primeiro exemplo, estes autores, remetem-nos à imaginação que um pesquisador 

tenha interesse em avaliar a probabilidade de ocorrência de infarto em executivos do mercado 

financeiro, com base em suas características físicas (peso, cintura abdominal), em seus hábitos 

alimentares e em seus hábitos de saúde (exercícios físicos, tabagismo). No segundo exemplo, 

outro pesquisador deseja avaliar a chance de consumidores que adquirirem bens duráveis num 

determinado período tornarem-se inadimplentes, em função da renda, do estado civil e da 

escolaridade de cada um deles. Fávero e Belfiore (2017) consideram que nos dois exemplos, o 

infarto ou a inadimplência são variáveis dependentes e seus eventos (sucesso ou fracasso) 

podem ou não ocorrer, em função das variáveis explicativas inseridas nos respectivos modelos e, 

portanto, são variáveis qualitativas dicotômicas que representam cada um dos fenômenos em 

estudo. Fávero e Belfiore (2017) destacam que nos dois exemplos, pode-se pretender estimar a 

probabilidade de ocorrência dos exemplos trazidos e, para tanto, faz uso da Regressão Logística 

Binária. Fávero e Belfiore (2017) concluem que, se um fenômeno em estudo se apresentar por 

meio de apenas uma única variável dummy, em que a primeira categoria será a de referência e 

indicará o não evento de interesse (dummy = 0) e a outra categoria indicará a ocorrência do evento 

de interesse (dummy = 1), e desta forma estaremos lidando com a técnica de Regressão Logística 

Binária. 

Fávero e Belfiore (2017) pontuam que a Regressão Logística Binária tem como objetivo 

principal estudar a probabilidade de ocorrência de um evento definido por Y que se apresenta na 

forma qualitativa dicotômica (Y = 1 para descrever a ocorrência do evento de interesse e Y = 0 

para descrever a ocorrência do não evento), com base no comportamento de variáveis 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dummy_variable_(statistics)
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explicativas. Desta forma, podemos definir um vetor de variáveis explicativas, com respectivos 

parâmetros estimados, da forma trazida na expressão 1. 

 

 
em que Z é conhecido por logito, α representa a constante, βj (j = 1, 2, …, k) são os parâmetros 

estimados de cada variável explicativa, Xj são as variáveis explicativas (métricas ou dummies) e o 

subscrito i representa cada observação da amostra (i = 1, 2, …, n, em que n é o tamanho da 

amostra). É importante ressaltar que Z não representa a variável dependente, denominada por Y, e 

o objetivo é definir a expressão da probabilidade pi de ocorrência do evento de interesse para 

cada observação, em função do logito Zi, ou seja, em função dos parâmetros estimados para cada 

variável explicativa. Para tanto, devemos definir o conceito de chance de ocorrência de um 

evento, também conhecida por odds. conforme trazido na expressão 2. 

 

 

a partir da expressão 2, pode-se estudar o evento “aprovação na disciplina de Cálculo, se por 

exemplo, a probabilidade de um determinado aluno ser aprovado na supracitada disciplina for de 

80%, a sua chance de ser aprovado será de 4 para 1. Se a probabilidade de outro aluno ser 

aprovado na mesma disciplina for de 25%, dado que tenha estudado muito menos que o primeiro 

aluno, a sua chance de ser aprovado será de 1 para 3. A regressão logística binária define o logito 

Z como o logaritmo natural da chance, de modo que: 

 

 
Como o intuito é definir uma expressão para a probabilidade de ocorrência do evento em estudo 

em função do logito, pode-se matematicamente isolar pi a partir da expressão 3, obtendo-se a 

expressão 4. 

 

 
e, portanto, tem-se que a probabilidade de ocorrência do evento e a probabilidade de ocorrência 

do não evento, são dadas pelas expressões 5 e 6, respectivamente, assim como a soma destas duas 

expressões é igual a 1. 

 

 

 

A partir da expressão 5, pode-se construir uma tabela com valores de p em função dos valores de 

Z. Como Z varia de -∞ a +∞, utiliza-se, como aplicação didática, valores inteiros entre -5 e +5. A 

Tabela 2 traz esses valores. 

 

Tabela 2: Probabilidade de ocorrência de um evento (p) em função do logito Z.  

 

 

Zi 

 

-5 0,0067 
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-4 0,0180 

-3 0,0474 

-2 0,1192 

-1 0,2689 

0 0,5000 

1 0,7311 

2 0,8808 

3 0,9526 

4 0,9820 

5 0,9933 

 

A partir da Tabela 1, pode-se construir um gráfico de p = f(Z), como o apresentado na Figura 3. 

 

 

Fig. 3. Gráfico de pi = f(Z). 

Fonte: Internet 

 

Portanto, dados os parâmetros estimados do modelo e os valores de cada uma das variáveis 

explicativas para uma dada observação i, pode-se calcular o valor de Zi e, por meio da curva 

logística apresentada na Figura 2 (também conhecida por curva S, ou sigmoide), estimar a 

probabilidade de ocorrência do evento em estudo para esta determinada observação i. A partir das 

expressões (1) e (5), pode-se definir a expressão geral da probabilidade estimada de ocorrência de 

um evento que se apresenta na forma dicotômica para uma observação i da forma que segue 

mostrado na expressão 7 abaixo. 

 

 
 

2. OBJETIVOS 

 

  Os objetivos aqui trazidos são elaborados para caracterizar seus alcances e utilizados para 

delimitar o seu problema do mundo real, ou seja, a previsão do diagnóstico da Covid-19. Os 

objetivos formulados nesta pesquisa são apresentados a seguir na forma geral (forma genérica) e 

objetivos específicos (forma exata). 
 

2.1 Geral: construir um modelo matemático linear generalizado para a previsão do diagnóstico 

da Covid-19, de forma a nortear ou orientar as recomendações de saúde pública e 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbm=isch&sxsrf=ALeKk01iThiGXs4lYxVDKs1hQNqpCh6U-w%3A1586197513429&source=hp&biw=1707&bih=771&ei=CXSLXpf8E6GW0AbJ6aCQBA&q=Curva+S+Sigmoide&oq=Curva+S+Sigmoide&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoCCAA6BAgAEAM6BQgAEIMBOgYIABAIEB46BAgAEBhKMwgXEi82NTlnMjQzZzIyNWcyNDRnMjM1ZzIzOWcyNDdnMjM5ZzIzOGcyNTBnMjYxZzIzOUobCBgSFzFnMWcxZzFnMWcxZzFnMWcxZzFnNWcyUPUPWMRVYLddaABwAHgAgAGLBYgBtiOSAQoyLTE1LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQo&sclient=img&ved=0ahUKEwjXpM2attToAhUhC9QKHck0CEIQ4dUDCAc&uact=5
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desenvolver diagnósticos, terapias e vacinas eficazes, bem como apoiar a implementação de 

políticas públicas no enfrentamento da Covid-19. 

 
2.2 Específicos: a partir do objetivo geral, tem-se como principais objetivos específicos os que 

seguem listados abaixo: 
 

(i) Construir uma fundamentação teórica sólida acerca da Covid-19, Regressão Logística 

Binária e Machine Learning, de forma a alicerçar o desenvolvimento do modelo 

preditor, assim como proporcionar um aprendizado de máquina eficaz no diagnóstico 

da Covid-19; 

 

(ii) Definir e descrever as variáveis dependente (variável resposta) e independentes 

(variáveis preditivas ou explicativas ou explanatórias) que são usadas na construção 

do modelo matemático linear preditor do diagnóstico da doença Covid-19; 
 

(iii) Conceber, modelar, implementar e validar o modelo matemático preditor do 

diagnóstico da Covid-19; 
 

(iv) Descrever a influência das variáveis independentes no diagnóstico da Covid-19, 

explicitando suas correlações na ocorrência dos eventos do fenômeno TER a Covid-

19 ou NÃO TER a Covid-19; 
 

(v) Publicar os resultados da pesquisa através dos canais de comunição disponíveis 

(eventos científicos, periódicos impressos e/ou digitais, web, TV, dentre outros). 
 

3. METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento do referente projeto de pesquisa, métodos  e instrumentos são 

demandados, de forma a nortear, sistematicamente, através de etapas e passos metodológicos, o 

alcance dos objetivos e resposta à questão de pesquisa formulados. São eles:  

 

(i) Fundamentação teórica: conhecendo a pandemia Covid-19. Descrevendo o 

coronavírus SARS-CoV-2 (genoma, formas de transmissão e infecção). 

Regressão Logística Binária (fundamentos, o modelo de regressão logística 

binária (estimação do modelo, significância estatística do modelo, construção dos 

intervalos de confiança do modelo e técnicas de validação do modelo)).  

 

(ii) Construção do modelo: concepção, modelagem e especificação do modelo 

(definição do vetor de variáveis, com respectivos parâmetros estimados); 

 

(iii) Implementação do modelo: Estudo do R2 (ambiente de software para 

Computação e Estatística). Preparação do Dataset (Dataframe) dos dados 

coletados dos pacientes para a construção do modelo. Nessa fase ocorre o ETL 

(Extract – Extração de dados, Transformation – Transformação de dados e Load 

– Carregamento de dados), utilizando o software R (versão RStudio). 

Implementação do modelo matemático de aprendizado de máquina no R, 

utilizando seus pacotes e biblioteca de função para aprendizagem de máquina; 

 

(iv) Validação do modelo: Uso de métricas de desempenho da predição (acurácia) do 

modelo (análise da matriz de confusão, análise de sensitividade, análise de 

especificidade, análise da curva ROC (do inglês Receiver Operating 

                                                      
2 https://www.r-project.org/  

https://www.r-project.org/
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Characteristic), análise de significância estatística do modelo preditor (teste Qui-

Quadrado e estatística z de Wald). 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Nesta seção são trazidos os resultados parciais obtidos pela implementação do referente 

projeto de pesquisa, baseado no plano metodológico descrito na Seção 3. A Tabela 3 traz os 

supracitados resultados parciais, assim como o status e perspectivas para as demais etapas de 

desenvolvimento e implementação da ferramenta. 

 

Tabela 3: Resultados e discussões (Fases de execução da pesquisa). 

Etapa 

metodológica 
Descrição 

Situação/Descrições 

  

Fundamentação 

teórica 

Aporte teórico sobre a 

pandemia Covid-19 e 

Regressão Logística Binária 

Feita, mas é uma etapa que está sendo em 

constante atualização, mais especificamente 

sobre a Covid-19 (estatísticas e literatura 

científica), de forma a consolidar a transparência 

do entendimento sobre a doença (formas de 

transmissão, sintomas, variáveis associadas aos 

sintomas, assim como suas correlações com os 

sintomas). É importante descrever a relação de 

cada variável independente (preditiva, 

explanatória ou explicativa) nos sintomas da 

doença Covid-19, ou seja qual o impacto de 

cada nos sintomas da doença. Por exemplo, o 

que significa, de acordo com a literatura 

científica, um baixo, médio ou alto nível de cada 

variável associada aos sintomas da doença? 

Trabalhos relacionados são explorados para 

efeito de comparação do grau de contribuição da 

referida pesquisas com tais trabalhos 

relacionados trazidos. Dos trabalhos 

relacionados, traz-se os que seguem: 

[1][2][3][4][5][6]. 

Construção do 

modelo 

Envolve a concepção, 

modelagem e especificação 

do modelo preditor dos 

eventos de interesse (Ter a 

Covid-19 (1) ou Não ter a 

Covid-19 (0)) 

Utilização das Expressões (1) e (7) que 

permitirão o cálculo da estimação dos eventos 1 

e 0, referentes às ocorrências do fenômeno 

Covid-19. Para tal, o conjunto de dados 

(dataset) usado contém 280 observações 

(pacientes) e 9 variáveis, sendo 8 variáveis 

independentes (xi – variáveis preditivas, ou 

explicativas ou explanatórias do fenômeno 

Covid-19) e 1 variável dependente (y – variável 

resposta ao fenômeno Covid-19). A Figura 4 

traz parte do dataset a ser utilizado na 

construção do modelo preditor da Covid-19. Das 

expressões (1) e (7), descritas na Seção 1, tem-se 

as modelagens trazidas através das expressões 

(8) e (9). A expressão (9), derivadas das 

expressões (1) e (7), será usada para o cálculo da 

predição da Covid-19 no paciente.       

Implementação 

do modelo 

Construção do Modelo de 

Regressão Logística Binária 

(MRLB) no R (Figura 5), 

Uma matriz de correlação objetiva mostrar a 

associação (correlação) entre as variáveis do 

dataset. Da matriz de correlação tem-se o 

https://www.rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/11028
https://media.proquest.com/media/hms/PFT/1/pXEeH?_s=CdCs8xC0B9yJAFV7EC0V2DEVTJk%3D
https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/21889/17468
https://latamt.ieeer9.org/index.php/transactions/article/view/4368/598
https://dl-acm-org.ez80.periodicos.capes.gov.br/doi/pdf/10.1145/3411761
https://dl-acm-org.ez80.periodicos.capes.gov.br/doi/pdf/10.1145/3427634
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usando a função glm 

(Generalized Linear Models 

– Modelos Generalizados 

Lineares) e a função 

summary (estatísticas de 

resumo do modelo – desvios 

residuais, coeficientes β, 

dentre outros); Gerando o 

modelo de predição a partir 

do MRLB construído 

(treinar o modelo nos 

dados); Análise exploratória 

de dados (matriz de 

correlação entre as variáveis 

y e xi); Construção da Curva 

S (Sigmoid) do vetor de 

probabilidades de ter a 

Covid-19 (ver Figura 3, 

Seção 2). 

coeficiente de correlação de Pearson entre as 

variáveis em estudo, sendo forte ou fraca, 

positiva ou negativa. Mostra o que acontece com 

a variável Y (variável dependente ou resposta) 

quando aumenta-se ou diminui-se X (variável 

independente ou explicativa). A curva S 

(sigmoide) é comum para representar o 

comportamento do evento de interesse (evento = 

1, ou seja Ter a Covid-19) em várias situações 

ao longo do tempo, em relação às variáveis 

independentes (preditivas ou preditoras ou 

explicativas ou explanatórias) 

Validação do 

modelo 

Objetiva realizar métricas 

de qualidade para responder 

“o quão é bom o modelo 

preditor?”. Dentre as 

métricas, tem-se: Análise da 

matriz de confusão, 

Acurácia (ACC), Análise de 

Sensitividade, Análise de 

Especificidade, Análise da 

Curva ROC e Análise de 

significância estatística 

(teste Qui-Quadrado e 

estatística de Wald). 

A matriz de confusão 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”?. É uma 

tabela que mostra as frequências de classificação 

da classe predita pelo modelo. Através da matriz 

de confusão 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). As Figuras 6 e 7 ilustram 

representações e descrições dos elementos de 

uma matriz de confusão construídas a partir das 

predições do modelo estimador. 

 

 
Figura 4: Dataset “diagnstcovid193”, em detalhes variáveis preditivas, dependente e descrição 

das características dos pacientes (recursos) associadas aos sintomas da Covid-19. 

Fonte: Dataset fornecido pela SES/MA (2020). 

                                                      
3 Dataset importado e carregado no R, assim como preparado para a análise de dados multivariado 

https://cran.r-project.org/
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Figura 5: Ambiente Rstudio (software computacional para Data Science).  

Fonte: O autor (2021). 

 

 

 
 A expressão (9) é chamada de expressão geral da probabilidade estimada de ocorrência de um 

evento que se apresenta na forma dicotômica (1 ou 0) para uma observação i. Da expressão (9), 

tem-se portanto: 

 

pi: probabilidade estimada de ocorrência de um evento; 

α: constante; 

β1, β2, ..., β8: parâmetros estimados de cada variável explicativa xi;  

scoresepse: resposta inflamatória sistêmica do paciente; 

abertocular: abertura ocular do paciente; 

respverbal: resposta verbal do paciente; 

respmotora: resposta motora do paciente; 

hgt: níveis de glicemia do paciente; 

sato: saturação de oxigênio no sangue do paciente; 

pulso: ritmo e frequência cardíaca do paciente; 

temp: temperatura corporal (febre) do paciente  

 

 A Figura 5 ilustra a fase ETL (Extract – Extração de dados, Transformation – Transformação 

de dados e Load – Carregamento de dados), fase essa inicial e decisiva para a construção do 

modelo preditor da Covid-19 e análise exploratória multivariada de dados, usando as funções 

glm e summary do R. Através da função summary conhece-se os resíduos, coeficientes 

estimadores das variáveis preditivas e o nível de significâncias das variáveis independentes do 

modelo de predição. 
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Figura 6: Estrutura de uma matriz de confusão. 

Fonte: O autor (2020). 

 

 
Figura 7: Descrição dos elementos da matriz de confusão. Na ilustração, considerou-se 

hipoteticamente um dataset de 10 observações. 

Fonte: O autor (2020). 

 

 A acurácia (ACC) é a proporção de predições corretas, sem considerar o que é positivo e o 

que é negativo e sim a acerto total. A ACC é dada pela expressão abaixo: 

 

ACC = (VP + VN)/(P + N), onde: 

P é o número de evento (Y = 1), chamado aqui de positivo e N é o número de não eventos, 

chamado aqui de negativo. Fávero e Belfiore (2017) definem essa medida como Eficiência 

Global do Modelo (EGM). 

 

 A sensitividade (SENS) é a proporção de verdadeiros positivos, ou seja, avalia a capacidade 

do modelo classificar um indivíduo como evento (Y = 1) dado que realmente ele é evento (Y = 

1). A SENS é dada pela expressão abaixo: 

 

SENS = VP/(VP + FN) 

 A especificidade (ESPEC) é a proporção de verdadeiros negativos, ou seja, avalia a 

capacidade do modelo predizer um individuo como não evento (Y = 0) dado que realmente ele é 

evento (Y = 0). A ESPEC é dada pela expressão abaixo: 

 

ESPEC = VN/(VN + FP) 

 

 De acordo com Fávero e Belfiore (2017), ACC, SENS e ESPEC mudam quando é alterado o 

valor do cutoff (limiar) definido pelo pesquisador para avaliar o desempenho do modelo preditor. 

A Figura 8 ilustra conceitos de cutoff e elementos da matriz de confusão aplicados em um 

dataset hipotético com 10 observações (indivíduos).  
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Figura 8: Ilustração dos conceitos cutoff (limiar) e matriz de confusão. 

Fonte: O autor (2020).  

 

 A Curva ROC é um gráfico que apresenta a variação da sensitividade em função de (1 – 

ESPEC). Fávero e Belfiore (2017) frisam que modelos preditores com maior área abaixo da 

Curva ROC, a denominada AUC (do inglês Area Under the ROC Curve), apresentam maior 

eficiência global de precisão (ACC – Acurácia). As Figuras 9 e 10 trazem ilustrações das 

supracitadas curvas e conceitos. Já na Figura 11, é trazida a Curva AUC do modelo hipotético 

preditor da Covid-19, construída a partir do experimento hipotético com 10 observações 

(indivíduos). 

 

 
Figura 9: Curvas ROC e AUC de dois modelos preditores A e B. 

Fonte: Internet 

 

 
Figura 10: Padrões de Curvas AUC. 

Fonte: Internet. 

https://cicerocq.files.wordpress.com/2020/04/estudodamatrizdeconfusaonacurvanormal-1.png
https://medium.com/@eam.avelar/o-que-%C3%A9-auc-e-roc-nos-modelos-de-machine-learning-2e2c4112033d
https://slideplayer.com.br/slide/2936106/
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Figura 11: Padrão da Curva AUC do modelo hipotético preditor da Covid-19 (dataset hipotético 

com n = 10 indivíduos (observações)). 

Fonte: O autor (2020). 

 

 Nesta pesquisa, estuda-se a significância estatística geral do modelo utilizando o teste χ2iii, o 

qual propicia condições à verificação da significância do modelo, uma vez que suas hipóteses 

nula (H0) e alternativa (H1), para um modelo geral de regressão logística, são, respectivamente: 

H0: β1 = β2 = ... βk = 0 

H1: existe pelo menos um βj ≠ 0 

 

 Fávero e Belfiore (2017) frisam que o teste χ2 é mais adequado para modelos estimados pelo 

método de máxima verossimilhança, como os modelos de regressão logística. O teste χ2 propicia 

ao pesquisador uma verificação inicial sobre a existência do modelo que está sendo proposto, 

uma vez que, se todos os parâmetros estimados βj (j = 1, 2, ..., k) forem estatisticamente iguais a 

0, o comportamento de alteração de cada uma das variáveis xi não influenciará em absolutamente 

nada a probabilidade de ocorrência do evento em estudo (FÁVERO e BELFIORE, 2017). Se o 

valor-p (ou p-value ou Sig.χ2cal ou Prob.χ2cal) < 0,05, existe pelo menos um βj ≠ 0. 

 Fávero e Belfiore (2017) ressaltam que o teste χ2 avalia a significância conjunta das variáveis 

explicativas, não definindo qual ou quais das variáveis consideradas no modelo são 

estatisticamente significantes para influenciar a probabilidade de ocorrência do evento. Desta 

forma, é preciso que o pesquisador avalie se cada um dos parâmetros do modelo de regressão 

logística binária é estatisticamente significante e, neste sentido, a estatística z de Wald é 

importante para fornecer a significância estatística de cada parâmetro a ser considerado no 

modelo. A nomenclatura z refere-se ao fato de que a distribuição desta estatística é a distribuição 

normal padrão. As hipóteses do teste de Wald para o α e para cada βj (j = 1, 2, ..., k) são, 

respectivamente: 

H0: α = 0 

H1: α ≠ 0 

H0: βj = 0 

H1: βj ≠ 0 

 

 As expressões para o cálculo das estatísticas z de Wald de cada parâmetro α e βj são dadas 

pelas expressões 10 e 11, respectivamente. 

 

 
 

 
em que s.e. significa o erro-padrão (do inglês standard error) de cada parâmetro em análise. 

https://cicerocq.com/regressao-linear-em-r/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Signific%C3%A2ncia_estat%C3%ADstica#:~:text=A%20an%C3%A1lise%20da%20signific%C3%A2ncia%20estat%C3%ADstica,XX%20como%20teste%20de%20signific%C3%A2ncia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor-p
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_normal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_normal
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Após a obtenção das estatísticas z de Wald, o pesquisador pode utilizar a tabela de distribuição 

da curva normal padrão para obtenção dos valores críticos a um dado nível de significância e 

verificar se tais testes rejeitam ou não a hipótese nula. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 A partir do contexto trazido, a referente pesquisa, em desenvolvimento, apresentou a técnica 

de Regressão Logística Binária utilizada para a construção de um modelo matemático 

probabilístico com a função de prever o diagnóstico da doença Covid-19 a partir das variáveis 

preditivas associadas a métricas clínicas do paciente, tais como resposta inflamatória sistêmica 

(scoresepse), abertura ocular (abertocular), resposta verbal (respverbal), resposta motora 

(respmotora), níveis de glicemia (hgt), saturação de oxigênio no sangue (sato), ritmo e 

frequência cardíaca (pulso) e temperatura corporal (temp).  

 De acordo com que preconiza a literatura científica, a supracitada técnica estatística tem como 

objetivo principal estudar a probabilidade de ocorrência de um evento definido por Y que se 

apresenta na forma qualitativa dicotômica (Y = 1 para descrever a ocorrência do evento de 

interesse (tem a Covid-19) e Y = 0 para descrever a ocorrência do não evento (não tem a Covid-

19)), com base no comportamento de variáveis explicativas.  

 Portanto, baseado nos formalismos matemáticos apresentados neste trabalho, acredita-se 

fortemente que o modelo preditivo da Covid-19 proposto busca  apoiar a tomada de decisões dos 

especialistas da saúde na melhor prescrição de tratamento clínico da doença Covid-19, assim 

como auxiliando os gestores da saúde pública e privada na elaboração, implementação e gestão 

de políticas públicas no enfrentamento de pandemias provocadas pelo família do coronavírus 

Covid-19 e suas mutações. 

http://www.im.ufrj.br/probest/Tabelas_de_probabilidade.pdf
http://www.im.ufrj.br/probest/Tabelas_de_probabilidade.pdf
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