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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 em 

Wuhan/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, a técnica de regressão logística é utilizada 

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. A pesquisa é aplicada 

quanto a sua natureza. Do ponto de vista da forma de abordagem do problema de investigação, a 

pesquisa é quali-quantitativa. Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é explicativa e por fim, do 

ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa se utiliza da técnica experimental. Os 

resultados e achados dos experimentos demonstram que o modelo de regressão logística binária 

desenvolvido apresentou um desempenho satisfatório na predição do diagnóstico da Covid-19, 

sendo, portanto, uma ferramenta no apoio à tomada de decisões para o enfrentamento da doença 

causada pelo 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 ilustrada 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 mundial. 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] (ago/2021). 

Localidade No de Óbitos 

Mundo 4.440.000 

Brasil 575.000 

Maranhão 9.929 

 

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 se tornou 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), 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. Reforçando os dados de Li et al. (2020), tem-se, de 

acordo com a OMS, a Covid-19 afeta pessoas diferentes de maneiras diferentes, assim como a 

maioria das pessoas infectadas desenvolverá doença leve a moderada e se recuperará sem 

hospitalização. Ainda, segundo a OMS, os sintomas mais comuns da doença são tosse seca, cansaço 

e febre. Enquanto os menos comuns são dores no corpo, dor de garganta, diarreia, conjuntivite, 

dor de cabeça, perda de sabor ou cheiro, uma erupção na pele ou descoloração dos dedos das 

mãos ou dos pés. Dentre os sintomas mais graves da Covid-19, a OMS lista dificuldade em respirar 

                                                      
1 Organização Mundial da Saúde (do inglês World Health Organization – WHO) 

https://covid19.who.int/
https://www.saude.ma.gov.br/
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.who.int/en/
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ou falta de ar, dor no peito ou pressão e perda de fala ou movimento. A Figura 2 traz uma ilustração 

demonstrativa das supracitadas estatísticas sintomáticas da Covid-19.  

 

 
Figura 2: Principais sintomas da Covid-19. 

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

 

De acordo com a OMS, o vírus Covid-19 se espalha principalmente por meio de gotículas 

de saliva ou secreção nasal quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, por isso é importante que 

se pratique a etiqueta respiratória, ou seja, tossir com o cotovelo flexionado. Ainda para a OMS, a 

melhor forma de prevenção e retardo da transmissão é estar bem informado sobre o vírus Covid-

19, a doença que causa e como se espalha, e recomenda proteger-se e proteger outras pessoas de 

infecções lavando as mãos ou esfregando-as com frequência em álcool, sem tocar no rosto. A Figura 

3 traz a ilustração da transmissão, sintomas e precauções para a Covid-19. 

 

 
Figura 3: Transmissão, sintomas e precauções para a Covid-19 

Fonte: Google imagens 

 

Diante do contexto trazido, através desta seção, assim como motivado a contribuir para o 

enfrentamento da pandemia da Covid-19, o referente trabalho de pesquisa 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, 

https://www.google.com.br/search?q=Esquema+de+transmiss%C3%A3o+da+Covid-19&hl=pt-BR&tbm=isch&sxsrf=ALeKk01GEynzADFLKVOZDG-FlbKbhnOUFQ%3A1623765368539&source=hp&biw=1707&bih=812&ei=eLHIYMTkHuHZ5OUP79iC0AU&oq=Esquema+de+transmiss%C3%A3o+da+Covid-19&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJzoFCAAQsQM6AggAOggIABCxAxCDAToECAAQHjoGCAAQCBAeOgQIABAYUL-xAliyhQNg7IsDaABwAHgAgAHhAYgBuyySAQYwLjMyLjKYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ved=0ahUKEwjEgPSv5ZnxAhXhLLkGHW-sAFoQ4dUDCAc&uact=5
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implementação e validação do modelo matemático preditor do diagnóstico da Covid-19, e desta 

forma treinar a máquina em dados para prever diagnósticos da doença SARS-CoV-2. 

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 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. 
 

 

por exemplo, 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 teremos a expressão 3: 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dummy_variable_(statistics)
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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. 

Fonte: Fávero e Belfiore (2017).  

 

Zi 

 

-5 0,0067 

-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 2, pode-se construir um gráfico de p = f(Z), como o apresentado na Figura 4. 
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Figura 4. 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 (também conhecida por curva S, ou sigmoide), apresentada na Figura 4, 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. Portanto, 

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 desenvolver 

diagnósticos, terapias e vacinas eficazes, bem como apoiar a implementação de políticas 

públicas no enfrentamento da Covid-19 (SARS-CoV-2). 

 
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 preditoras 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 

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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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 comunicação 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 formulados. São eles: a) Modelando o problema, b) Preparando os dados para 

a construção do modelo preditor da Covid-19, c) Especificando o modelo preditor da Covid-19, d) 

Significância estatística geral do modelo (métricas de qualidade). 

 

a) Modelando o problema: essa etapa objetiva mapear o entendimento do fenômeno de 

diagnóstico da Covid-19 apoiado pelo modelo preditor da doença como uma ferramenta de 

auxílio à tomada de decisão do especialista de saúde no enfrentamento da Covid-19 (SAR-

CoV-2), assim como utilizar tal modelagem simplificada da realidade para orientar a 

concepção, implementação e validação do modelo matemático preditor da Covid-19. Para 

tal, a Figura 5 traz as ilustrações das abstrações do problema em questão.  

 

 
 

 
Figura 5: Modelagem do fenômeno de diagnóstico da Covi-19. 

Fonte: O autor (2021). 

 

b) Preparando os dados para a construção do modelo: a preparação dos dados para a 

construção do modelo preditor da Covid-19 envolve as etapas que seguem: b.1) coleta de 
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dados, b.2) explorando e preparando os dados para o modelo, b.3) especificando o modelo, 

b.4) treinando o modelo nos dados e b.5) avaliando o desempenho do modelo. 

 

b.1) Coleta de dados: esta etapa se constituiu da obtenção do conjunto de dados de 

pacientes clinicados para a doença Covid-19, junto à Secretaria de Estado da Saúde 

(SES/MA). O dataset original, cedido pela SES/MA, é composto de 2000 registros 

(observações, pacientes), mas apenas 280 observações foram aproveitadas para as 

demandas exigidas para a construção do modelo preditor da Covid-19. Os recursos 

(características, atributos) das 280 observações são as que seguem: score sepse, abertura 

ocular, resposta verbal, resposta motora, hgt, saturação de oxigênio, pulso e temperatura. 

Para efeito de modelagem e especificação do modelo preditor, as supracitadas variáveis 

preditoras (variáveis independentes ou explicativas) dos eventos do fenômeno Covid-19 

foram nomeadas, conforme seguem abaixo descritas. 

 

 scoresepse: resposta inflamatória sistêmica [1][2];  

 abertocular: abertura ocular (indicador de nível de consciência cerebral) [1][2]; 

 respverbal: resposta verbal do paciente (usado para avaliar lesões no cérebro) [1]; 

 respmotora: resposta motora do paciente (usado para avaliar lesões cerebrais) [1]; 

 hgt: níveis de glicemia no sangue [1][2]; 

 sato: saturação de oxigênio no sangue. É um parâmetro vital para definir o índice de 

oxigênio do sangue  e a entrega do oxigênio [1]; 

 pulso: indicador de ritmo e frequência cardíaca [1]; 

 temp: temperatura corporal (usada para avaliar corpo febril do paciente) [1][2]. 

 

b.2) Explorando e preparando os dados para a construção do modelo: esta etapa 

consistiu em importar o dataset para o software R, uma linguagem de programação para 

Data Science (Ciência de Dados). Os passos de importação do dataset são os que seguem: 

Na janela do RStudio, clicar em “Environment”, depois na opção “Import Dataset”, 

escolher a opção “From Excel ...”, e buscar o arquivo correspondente à planilha, no 

contexto desta pesquisa, o arquivo “dspacientes.xlsx”. Parte do dataset importado para o 

RStudio é mostrado através da Figura 6.  

 

 
Figura 6: Parte do dataset dspacientes importado para RStudio 

Fonte: O autor (2021) 

https://www.aquare.la/datasets-o-que-sao-e-como-utiliza-los/
https://www.sanarmed.com/sepse-novas-definicoes-criterios-sofa-diagnostico-yellowbook
https://www.interdisciplinaremsaude.com.br/Volume_27/Trabalho_12.pdf
http://biblioteca.cofen.gov.br/escala-de-coma-de-glasgow/
https://www.iespe.com.br/blog/nova-escala-de-coma-de-glasgow/
https://www.iespe.com.br/blog/nova-escala-de-coma-de-glasgow/
https://www.iespe.com.br/blog/nova-escala-de-coma-de-glasgow/
https://vitallogy.com/feed/Diabetes%2BMellitus%3A%2Bcomo%2Bconfirmar%3F/111/
https://vitallogy.com/feed/Diabetes%2BMellitus%3A%2Bcomo%2Bconfirmar%3F/111/
https://www.centraldeconsultas.med.br/blog/saturacao-do-oxigenio-e-covid-19-qual-a-relacao/
https://semiologiamedica.ufop.br/frequ%C3%AAncia-de-pulso
https://saude.abril.com.br/medicina/febre-quando-se-preocupar/
https://www.tuasaude.com/como-medir-a-temperatura/
https://pt.wikipedia.org/wiki/R_(linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o)
https://www.cienciaedados.com/o-que-e-data-science/
https://cicerocq.files.wordpress.com/2021/04/tutorinstalr_rstudio.pdf
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Da Figura 6, tem-se registros do tipo NA (do inglês Not Available – Não Disponível). Numa 

inspeção no dataset, por exemplo, através do comando “table(is.na(dspacientes$hgt)), verifica-se 

que se tem, para essa variável, 229 NAs. Valores NAs aparecem nas variáveis hgt, sato, pulso e 

temp. Wickham e Grolemund (2019) frisam que um recurso importante de R que pode complicar a 

comparação são os valores faltantes (NAs). Para estes autores, NAs representam valores 

desconhecidos, então, valores faltantes são “contagiosos”, quase qualquer operação envolvendo um 

valor desconhecido também será desconhecida (por exemplo, NA + 5 = ?). A função str( ) de R 

permite fazer auditoria nas variáveis do dataset, a fim de fazer correções em sua estrutura de dados. 

A Figura 7 traz uma ilustração do uso da função str( ) de R aplicada no dataset dspacientes.  

 

 
Figura 7: Estrutura do objeto R dspacientes importado 

Fonte: O autor (2021)  

 

Da Figura 7, tem-se, destacado, que a variável hgt, assim como nas variáveis sato, pulso e 

temp, são NAs, bem como a variável diagnscovid19 é do tipo chr (válida somente para variáveis 

caractere ou nominais. Entretanto, a supracitada variável é do tipo fator (factor), pois são 

categóricas. Tais anomalias nos dados do dataset precisam ser corrigidas antes da concepção do 

modelo preditor do diagnóstico da Covid-19. Desta forma, as técnicas e comandos de R usados para 

as devidas correções no dataset “dspacientes” são trazidas a seguir. 

 

>update.packages(ask = FALSE) # atualiza os pacotes do R sem precisar responder a nada 

# vendo valores NAs na variável hgt 

 

 
 

Da saída do comando table(is.na(dspacientes)), tem-se no dataset “dspacientes” 229 NAs 

para a variável hgt. Esse mesmo procedimento é repetido para as demais variáveis sato, pulso e 

temp. Teremos, portanto, sato = 4, pulso = 19 e temp = 2 NAs, respectivamente. Próximo passo é 

preencher os NAs com as respectivas médias de cada variável supracitada, conforme é trazido nos 

comandos abaixo. Para tal, calcula-se as correspondentes médias das variáveis citadas, conforme 

mostra o comando abaixo. Outra maneira de visualizar NAs na base de dados é usar o pacote 

“DescTools” de R, conforme trazido por Alcoforado (2021). Para tal, as linhas de comando a seguir, 

assim como a Figura 8, demonstram as funcionalidades do supracitado pacote. 

 

>install.packages(“DescTools) 

>library(DescTools) 

>PlotMiss(patients,col = colorRampPalette(c("gray10","gray90"))(1)) 

 

https://www.rdocumentation.org/packages/utils/versions/3.6.2/topics/str
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Figura 8: Mapeamento dos dados faltantes (NAs). 

Fonte: O autor (2021). 

 

# mostra a média de hgt desconsiderando os NAs 

>mean(dspacientes$hgt, na.rm = TRUE)   

[1] 195.4314 # só lembrando que no R, o “.” significa uma “,”. Neste caso, a média de hgt sem os 

NAs é igual a 195,4314. Repetindo esse mesmo comando para as demais variáveis sato, pulso e 

temp, teremos, respectivamente, as médias de 0.9736232, 92.10345 e 36.35849. 

 

# substituindo-se os NAs pelas respectivas médias das variáveis hgt, sato, pulso e temp. 

# a Tabela 3 traz o procedimento de correção dos valores NAs pelas médias das variáveis. 

 

Tabela 3: Procedimento de correção dos NAs pelas respectivas médias das variáveis hgt, sato, 

pulso e temp, assim como exame de dados na nova estrutura do dataset “dspacientes”. 

Fonte: O autor (2021) 

Prompt 

do R 
Comandos 

> 
dspacientes$hgt <- 

ifelse(is.na(dspacientes$hgt),mean(dspacientes$hgt,na.rm=TRUE),dspacientes$hgt) 

> 
dspacientes$sato <- 

ifelse(is.na(dspacientes$sato),mean(dspacientes$sato,na.rm=TRUE),dspacientes$sato) 

> 
dspacientes$pulso <- 

ifelse(is.na(dspacientes$pulso),mean(dspacientes$pulso,na.rm=TRUE),dspacientes$pulso) 

> 
dspacientes$temp <- 

ifelse(is.na(dspacientes$temp),mean(dspacientes$temp,na.rm=TRUE),dspacientes$temp) 

> 

dspacientes$diagnstcovid19 <- as.factor(dspacientes$diagnstcovid19)  # transforma a 

variável “diagnstcovid19, que está originalmente como do tipo “chr” (ver Figura 7), para 

o tipo “factor”, que realmente o é. Veja a transformação trazida através da Figura 9. 

> table(is.na(dspacientes)) # verifica se ainda há valores NAs no dataset “dspacientes” 

> 
summary(dspacientes) # fornece estatísticas de resumo para as variáveis do dataset 

“dspacientes” (veja ilustração na Figura 10). 

 

 
Figura 9: Variável “diagnstcovid19” transformada para o tipo “factor” 

Fonte: O autor (2021). 
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Figura 10: Estatísticas de resumo das variáveis do dataset “dspacientes”. 

Fonte: O autor (2021). 

 

 Lantz (2019) enfatiza que saber sobre a propagação dos dados fornece uma noção dos altos 

e baixos dos dados e se a maioria dos valores são semelhantes ou diferentes da média e mediana. O 

resumo de cinco números é um conjunto de cinco estatísticas que representam aproximadamente a 

distribuição dos valores de um recurso. Todas as cinco estatísticas são incluídas na saída da função 

summary() de R, conforme trazido através da Figura 10. De acordo com Lantz (2019), as seis 

estatísticas de resumo fornecidas por summary() são ferramentas simples, mas poderosas para 

investigar dados, sendo divididas em medidas de centro (mediana e média) e medidas de 

dispersão2 (amplitude, desvio padrão, variância e coeficiente de variação).  

O 1o e 3o quartis referem-se ao valor abaixo e acima do qual se encontram um quarto (1/4) 

dos valores (Lantz, 2019). Junto com a mediana (Q2), os quartis dividem um conjunto de dados em 

quatro partes, cada uma com o mesmo número de valores. Os 50% intermediários dos dados, 

encontrados entre o primeiro (1oQ – Q1) e o terceiro quartil (3oQ – Q3) são de particular interesse, 

porque são uma medida simples de disseminação. A diferença entre Q1 e Q3 é conhecida como 

Intervalo InterQuaRtil (IQR, do inglês Interquartile Range) e pode ser calculada com a função 

IQR() de R. A Tabela 4 traz o cálculo dos IQRs das variáveis preditoras da Covid-19 do dataset 

“dspacientes”. Na estatística descritiva, o intervalo interquartil (IQR), também chamado de 

propagação média, média de 50% ou propagação H, é uma medida de dispersão estatística, sendo 

igual à diferença entre 75o e 25o percentis, ou entre quartis superior e inferior, IQR = Q3 – Q1.   

 

Tabela 4: Cálculo dos IQRs das variáveis preditoras do diagnóstico da Covid-19. 

Fonte: O autor (2021). 

Variáveis 

Preditoras 

Cálculo 

do IQR no R 

Valor 

do IQR 

scoresepse IQR(dspacientes$scoresepse) 1 

abertocular IQR(dspacientes$abertocular) 0 

respverbal IQR(dspacientes$respverbal) 0 

respmotora IQR(dspacientes$respmotora) 0 

hgt IQR(dspacientes$hgt) 0 

sato IQR(dspacientes$sato) 0.02 

pulso IQR(dspacientes$pulso) 22 

temp IQR(dspacientes$temp) 0.48 

 

A função de R quantile() fornece uma ferramenta versátil para identificar quantis para um 

conjunto de valores. Por exemplo, por padrão, a função quantile() retorna o resumo de cinco 

números. A Figura 11, traz um uso da supracitada função aplicada às variáveis numéricas da base 

de dados, renomeada agora como “dados”. 

 

                                                      
2 Fornecem medidas de diversidade dos dados, ou a forma como os valores são espaçados (min, max e quartis (1o e 3o)  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quartil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amplitude_interquartil
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Figura 11: Uso da função quantile() aplicada às variáveis numéricas. 

Fonte: O autor (2021). 

 

Lantz (2019) considera que a visualização de variáveis numéricas pode ser útil para 

diagnosticar problemas de dados. Para este autor, uma visualização comum do resumo de cinco 

números é um box plot, também conhecido como gráfico de caixa e/ou bigode. O box plot mostra 

o centro e a dispersão de uma variável numérica em um formato que permite obter rapidamente 

uma noção do intervalo e inclinação de uma variável ou computá-la com outras variáveis. Para 

obter um box plot para uma variável numérica, usa-se a função box plot() de R. Também especifica-

se um par de parâmetros extras, main e ylab para adicionar um título à figura e rotular o eixo y 

(eixo vertical), respectivamente aos parâmetros “main” e “ylab”, conforme é trazido através das 

Figuras 12 e 13. 

 

 
Figura 12: Script para construir os box plot das variáveis numéricas do dataset 

dspacientes. 

Fonte: O autor (2021). 

 
Figura 13: Box plot das variáveis numéricas preditoras do dataset “dspacientes”. 

Fonte: O autor (2021) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_caixa


16 
 

 

Conforme pode ser visto, através da Figura 13, um box plot representa o resumo de cinco 

números usando linhas e pontos horizontais. As linhas horizontais que formam a caixa no meio de 

cada figura representam Q1, Q2 (a mediana) e Q3, ao ler o gráfico de baixo para cima. A mediana 

é indicada pela linha escura, que se alinha com 36.58oC no eixo vertical para a temperatura (temp). 

Para calcular a mediana, usa-se a função median() de R. Por exemplo, para calcular a mediana para 

a temperatura, procede-se, no R, conforme mostrado abaixo. 

 

>median(dspacientes$temp) 

[1] 36.58 

 

 Os valores mínimo e máximo podem ser ilustrados usando os bigodes que estendem abaixo 

e acima da caixa, no entanto, uma convenção amplamente usada permite apenas que os bigodes se 

estendam para um mínimo ou máximo de 1,5 vezes o IQR (1,5*IQR) abaixo de Q1 ou acima de 

Q3. Quaisquer valores que caiam além desse limite são considerados outliers (pontos atípicos, 

anormais, fora de padrão) e são denotados como círculos ou pontos (Lantz, 2019). Lantz (2019) 

pontua que um gráfico de dispersão é um diagrama que visualiza uma relação bivariada entre 

recursos numéricos. É uma figura bidimensional na qual um plano de coordenadas usando os 

valores de um recurso (variáveis ou atributos, yi, xi) para fornecer as coordenadas x horizontais e os 

valores de outro recurso para fornecer as coordenadas y verticais. Padrões na colocação dos pontos 

revelam associações subjacentes entre os dois recursos. Lantz (2019) ressalta que para responder 

sobre a relação entre as variáveis independentes com a variável dependente, utiliza-se uma matriz 

de correlação. Para construir uma matriz de correlação para as variáveis numéricas do dataset 

“dspacientes” usa-se a função cor() de R, conforme é trazido através do script (Figura 14) abaixo. 

Enquanto a matriz de correlação é trazida através da Figura 15.  

 

 
Figura 14: Script que cria a matriz de correlação das variáveis numéricas de “dspacientes”. 

Fonte: O autor (2021). 

 
Figura 15: Matriz de correlação das variáveis numéricas do dataset “dspacientes”. 

Fonte: O autor (2021). 

 

 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 da matriz é 

sempre 1, pois há sempre uma correlação perfeita entre uma variável a ela mesma. Os valores acima 

e abaixo são idênticos, pois as correlações são simétricas. Larson e Farber (2010) ressaltam que os 

diagramas de dispersão mostram diversos tipos de correlação, conforme é trazido na Figura 16. 

 

https://rpubs.com/melinatarituba/353262
https://rpubs.com/melinatarituba/353262
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Figura 16: Indicativos gráficos sobre correlação. 

Fonte: Larson e Faber (2015). 

 

 Larson e Farber (2010) consideram que interpretar a correlação usando um diagrama de 

dispersão pode ser subjetivo. Para estes autores, uma maneira mais precisa de se medir o tipo e a 

força de uma correlação linear entre duas variáveis é calcular o coeficiente de correlação (ver 

Figura 15). O coeficiente de correlação é uma medida da força e direção de uma relação linear entre 

duas variáveis, sendo o coeficiente de correlação amostral representado pelo símbolo r e sua 

amplitude variando de -1 para +1 (Larson e Farber, 2010). Se x e y têm uma correlação linear 

positiva forte, r está próximo de 1. Se x e y têm uma correlação linear negativa forte, r está próximo 

de -1. Se não há correlação linear ou uma correlação linear fraca, r está próximo de zero (Larson e 

Farber, 2010). Estes autores ainda ressaltam que isso não significa que não há relação entre x e y, 

mas significa somente que não há relação linear. 

 Lantz (2019) destaca que pode ser útil visualizar as relações entre recursos numéricos com 

matriz de correlação e matriz gráfica de dispersão (às vezes abreviada de SPLOM (do inglês Scatter 

Plot Matrices)), que é simplesmente uma coleção de gráficos de dispersão organizados em uma 

grade. Pode-se usar os recursos gráficos de R para construir matrizes de correlação e matriz gráfica 

de dispersão para as variáveis independentes (ou explanatórias) preditoras do diagnóstico da Covid-

19. Dentre os recursos de R, tem-se as funções cor(), corrplot(), corrgram(), ggpairs(), pair(), 

dentre outras. Para tal, precisa-se instalar pacotes de R para usá-las, conforme é trazido pelo script 

ilustrado na Figura 17. Dos objetos R já trazidos, constrói-se as matrizes gráficas de correlação 

(Figuras 18 e 19) e matrizes gráficas de dispersão (Figura 20). 

 Lantz (2019) frisa que na saída de pairs.panels(), do pacote psic de R, os gráficos de 

dispersão acima da diagonal são substituídos por uma matriz de correlação (Figuras  21 à 25). A 

diagonal agora pode conter histogramas que descrevem a distribuição de valores para cada recurso, 

conforme mostra a Figura 23. Finalmente, os gráficos de dispersão abaixo da diagonal são 

apresentados com informações visuais adicionais (Figura 23). O objeto de forma oval em cada 

gráfico de dispersão, mostrado na Figura 24, é uma elipse de correlação. Esse objeto fornece uma 

visualização da força da correlação entre variáveis. Quanto mais a elipse é esticada (forma de 

charuto), mais forte é a correlação. Uma elipse quase perfeitamente redonda, indica uma correlação 

muito fraca, nesse caso, 0,01. O ponto vermelho no centro da elipse é um ponto que reflete as 

médias das variáveis em relação aos eixos x-y. A curva desenhada no gráfico de dispersão é 

chamada de curva LOESS (do inglês Locally Estimated Scatterplot Smoothing). É um método de 

regressão não-paramétrico relacionado que combina modelo de regressão múltipla em um meta-

modelo baseado em K-vizinho mais próximo. 

    

https://qastack.com.br/stats/14108/r-package-for-identifying-relationships-between-variables
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_regression
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica_n%C3%A3o_param%C3%A9trica
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Figura 17: Script de instalação e carregamento de pacotes de R. 

Fonte: O autor (2021). 

 

 
Figura 18: Matriz gráfica de correlação (method “ellipse”,”upper”) entre as variáveis preditoras 

do modelo estimador do diagnóstico da Covid-19. 

Fonte: O autor (2021).  

 

 
Figura 19: Matriz gráfica de correlação (method “number”,”upper”) entre as variáveis preditoras 

do modelo estimador do diagnóstico da Covid-19. 
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Fonte: O autor (2021).  

 
Figura 20: Matriz gráfica de dispersão entre as variáveis preditoras do modelo estimador do 

diagnóstico da Covid-19. 

Fonte: O autor (2021).  

 

 
Figura 21: Matriz de dispersão e correlação das variáveis numéricas. 

Fonte: O autor (2021). 

 
Figura 22: Matriz de dispersão e correlação das variáveis numéricas e variável categórica. 

Fonte: O autor (2021). 
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Figura 23: Matriz de dispersão e correlação das variáveis numéricas mostrando a linha de 

densidade e significância entre as variáveis baseado no valor-p. 

Fonte: O autor (2021). 

 

 
Figura 24: Matriz de dispersão e correlação das variáveis numéricas mostrando a linha de 

densidade, valor-p e a elipse de correlação (objeto de forma oval) . 

Fonte: O autor (2021).  

 

 
Figura 25: Matriz de dispersão e correlação com box plot da variável categórica diagnstcovid19. 

Fonte: O autor (2021).  
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c) Estimação do modelo de regressão logística binária por máxima verossimilhança  
 

Nesta etapa especifica-se o modelo preditor do diagnóstico da Covid-19, utilizando as 

variáveis independentes (ou explicativas) scoresepse, abertocular, respmotora, hgt, sato, pulso e 

temp na mensuração da probabilidade de um paciente ter a Covid-19. Ou seja, o fenômeno em 

questão a ser estudado apresenta somente duas categorias (ter ou não ter Covid-19) e o evento de 

interesse refere-se a ter Covid-19 (Yi).  

Desta forma, o logito cujos parâmetros queremos estimar é definido pela expressão 1 e a 

probabilidade estimada de um determinado paciente ter a Covid-19 é dada pela expressão 7, 

conforme é trazido pela Figura 26. 

 

 
Figura 26: Expressões do logito (Zi) e probabilidade (pi) usados na estimação de um 

paciente ter a Covid-19. 

Fonte: O autor (2021). 

 

Fávero e Belfiore (2017) chamam atenção que, como não faz sentido definirmos o termo de 

erro para cada observação, dado que a variável dependente se apresenta na forma dicotômica, não 

há como estimarmos os parâmetros da equação de probabilidade por meio da minimização da 

somatória dos quadrados dos resíduos, como é feito quando da elaboração das técnicas tradicionais 

de regressão. Neste caso, pontuam ainda estes autores, deve-se fazer uso da função de 

verossimilhança, a partir da qual será elaborada a estimação por máxima verossimilhança.  

Sharma (1996) ressalta que a estimação por máxima verossimilhança é a técnica mais popular 

de estimação dos parâmetros de modelos de regressão logística. Fávero e Belfiore (2017) 

consideram, em decorrência deste fato, que é importante mencionar, com relação aos pressupostos 

estudados para os modelos de regressão estimados por mínimos quadrados ordinários, que o 

pesquisador deve se preocupar apenas com o pressuposto da ausência de multicolinearidade das 

variáveis explicativas quando da estimação de modelos de regressão logística. 

Fávero e Belfiore (2017) pontuam que na regressão logística binária, a variável dependente 

segue uma distribuição de Bernoulli, ou seja, o fato de determinada observação i ter incidido ou 

não no evento de interesse pode ser considerado como um ensaio de Bernoulli, em que a 

probabilidade de ocorrência do evento é pi e a probabilidade de ocorrência do não evento é (1 – pi), 

conforme trazido na Seção 1. De maneira geral, a probabilidade de ocorrência de Yi ser igual a 1 

ou igual a 0, é dada pela expressão 8. 

 

 
 

 Para uma amostra com n observações, pode-se definir a função de verossimilhança 

(likelibood function) como sendo dada pela expressão 9. 

 

 
de onde vem, com base nas expressões (5) e (6), tem-se a expressão 10. 

 

 
  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_de_Bernoulli
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Como, na prática, frisam Fávero e Belfiore (2017), é mais conveniente se trabalhar com o 

logaritmo da função de verossimilhança, pode-se chegar à expressão 11, também conhecida por 

log likelihood function: 

 

 
  

Fávero e Belfiore (2017) destacam que agora cabe uma pergunta: Quais os valores dos 

parâmetros do logito que fazem com que o valor de LL da expressão (11) seja maximizado? 

De acordo com estes autores, esta importante questão é a chave central para a elaboração da 

estimação por máxima verossimilhança (ou maximum likelihood estimation) em modelos de 

regressão logística binária, e pode ser respondida com o uso de ferramentas de programação linear, 

a fim de que sejam estimados os parâmetros α, β1, β2, ..., βk, com base na função-objetivo trazida 

na expressão 12. 

 
 

 Baseado em Fávero e Belfiore (2017), resolve-se este problema com o uso da ferramenta 

Solver do Excel e utilizando os dados do dataset TemCovid19MaximaVerossimilhanca.xlsx. 

Neste arquivo de dados, além da variável dependente e das variáveis explicativas, foram criadas 

três novas variáveis que correspondem, respectivamente, ao logito Zi, à probabilidade de ocorrência 

do evento de interesse pi e ao logaritmo da função de verossimilhança LLi, para cada observação. 

A Tabela 5 mostra parte dos resultados quando os parâmetros α, β1, β2, ..., β8 forem iguais a 0. A 

Figura 27 traz parte das observações presentes no arquivo TemCovid19MaximaVerossimilhanca, 

já que algumas delas foram aqui ocultas por conta do número total ser igual a 280. 

 

Tabela 5: Cálculo de LL quando α = β1 = β2, ..., β8 = 0. 

Fonte: O autor (2021). 

 
 

 
Figura 27: Dados do arquivo TemCovid19MaximaVerosimilhanca.xlsx. 

Fonte: O autor (2021). 
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 Como podemos verificar, quando α = β1 = β2, ..., β8 = 0, o valor da somatória do logaritmo 

da função de verossimilhança é igual a -194,08. Entretanto, enfatizam Fávero e Belfiore (2017), 

deve haver uma combinação ótima de valores dos parâmetros de modo que a função-objetivo 

apresentada na expressão (12) seja obedecida, ou seja, que o valor da somatória do logaritmo da 

função de verossimilhança seja o máximo possível. Usando a função Solver do Excel obtemos a 

solução ótima do problema de programação linear. A Tabela 6 mostra parte dos resultados obtidos. 

 

Tabela 6: Valores obtidos quando da maximização de LL. 

Fonte: O autor (2021) 

 
  

Logo, o valor máximo possível da somatória do logaritmo da função de verossimilhança é 

LLmáx = -165,7. A resolução deste problema gerou as seguintes estimativas dos parâmetros que 

seguem abaixo. 

 

α = 8,4609577  

β1 = -0,1574402 

β2 = 0,4254669 

β3 = -0,6177229  

β4 = 0,5874795  

β5 = -0,0009428  

β6 = -9,6053045  

β7 = 0,0086945 

β8 = -0,0210532 

 

Os valores dos parâmetros dos estimadores também são fornecidos pelo R, conforme 

mostram as Figuras 28 e 29. Já a Figura 29, traz o antilogaritmo dos coeficientes dos estimadores 

do modelo. Essa estatística é importante para interpretar como se comporta a estimação da variável 

resposta (yi) quando do aumento de uma unidade em cada variável explicativa (xi), mantendo as 

demais constantes.  
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Figura 28: Modelo de regressão logística construído no R usando a função glm e estatísticas de 

resumo usando as funções summary() e logística$coefficients . 

Fonte: O autor (2021). 

 

e, desta forma, o logito Zi pode ser escrito da maneira que segue abaixo: 

 

Zi = 8,4609577 - 0,1574402*scoresepse + 0,4254669*abertocular – 0,6177229*respverbal + 

0,5874795*respmotora – 0,0009428*hgt – 9,6053045*sato + 0,0086945*pulso – 0,0210532*temp 

 

 A Figura 29 apresenta parte dos resultados obtidos pela modelagem no arquivo 

TemCovid19MaximaVerossimilhanca.xlsx. 

 

 
Figura 29: Obtenção dos parâmetros dos estimadores do MRLB3 quando da maximização de LL 

pelo Solver. 

Fonte: O autor (2021) 

 

 E, portando, a expressão da probabilidade estimada de que um paciente i tenha a Covid-19 

pode ser escrita da forma que é apresentada na expressão 13. 

 

pi = 1/(1 + e-(8,4609577 - 0,1574402*scoresepse + 0,4254669*abertocular – 0,6177229*respverbal + 0,5874795*respmotora – 

0,0009428*hgt – 9,6053045*sato + 0,0086945*pulso – 0,0210532*temp)) (13) 

 

 Fávero e Belfiore (2017) salientam que tendo sido elaborada a estimação por máxima 

verossimilhança dos parâmetros da equação de probabilidade de ocorrência do evento, parte-se para 

o estudo da significância estatística geral do modelo obtido, bem como das significâncias 

estatísticas dos próprios parâmetros, conforme é trazida no item d que segue, já especificado na 

metodologia.  

 

d) Significância estatística geral do modelo de RLB 

 

Fávero e Belfiore (2017) pontuam que se elaborarmos um gráfico linear da variável dependente 

yi, no caso desta pesquisa diagnstcovid19, em função de alguma variável independente xi, por 

exemplo sato, percebe-se que as estimativas do modelo não são capazes de se ajustar de maneira 

satisfatória ao comportamento da variável dependente, dado que esta é uma variável dummy. O 

gráfico da Figura 30 apresenta este comportamento.  Por outro lado, se o modelo de regressão 

logística binária for elaborado e forem plotadas as estimativas das probabilidades de ter a Covid-

19, para cada observação da nossa amostra, em função especificamente, por exemplo, da saturação 

de oxigênio no sangue (sato), pelos quais cada paciente passa, percebe-se que o ajuste é bem mais 

adequado ao comportamento da variável dependente (curva S, ou sigmoide), com valores estimados 

limitados entre 0 e 1 (Figura 31). 

 

                                                      
3 Modelo de Regressão Logística Binária 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_linear_generalizado
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Figura 30: Ajuste linear da variável dependente em função da variável sato. 

Fonte: O autor (2021). 

 
Figura 31: Ajuste logístico da variável dependente em função da variável sato. 

Fonte: O autor (2021). 

  

 Fávero e Belfiore (2017) pontuam que, estimado o modelo de probabilidade de ocorrência 

do evento (expressão 13), parte-se para definir o conceito de cutoff, a partir do qual será possível 

classificar as observações com base nas probabilidades estimadas de cada uma delas. Calculados 

os valores de pi, através da função predict de R, conforme mostra a Figura 32, constrói-se uma 

tabela com algumas das observações da nossa base de dados (n = 280). A Tabela 7 traz os valores 

de pi para 10 observações.  

 

 
Figura 32: pi estimadas pelo modelo de regressão logística. 

Fonte: O autor (2021). 

 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4069038/mod_resource/content/1/Favero_12_Regressa%CC%83oLogi%CC%81stica.pdf
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Tabela 7: Valores de pi para 10 observações. 

Fonte: O autor (2021) 

 
 

 O 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 calculadas 

(estimadas) e, desta forma, é utilizado 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 (Fávero e Belfiore, 2017). Assim, se determinada observação não presente na 

amostra apresentar uma probabilidade de incidir no evento maior do que o cutoff definido, espera-

se que haja a incidência do evento e, portanto, será classificada como evento. Por outro lado, se a 

sua probabilidade for menor do que o cutoff4 definido, espera-se que haja a incidência do não evento 

e, portanto, será classificada como não evento. De maneira geral, pode-se estipular o critério que 

segue: 

 

Se pi > cutoff  a observação i deverá ser classificada como evento; 

Se pi < cutoff  a observação i deverá ser classificada como não evento. 

 

 Para a nossa amostra de 280 observações, podemos construir uma tabela que traz a 

classificação completa para um cutoff de 0,5. Essa tabela, intitulada de matriz de confusão, é 

construída no R (ver Anexo) e trazida na Figura 33). No campo do Aprendizado de Máquina 

(Machine Learning) uma matriz de confusão é uma tabela que permite a visualização do 

desempenho de um algoritmo de classificação baseado em seu modelo de predição. Essa tabela de 

contingência 2x2 especial é também chamada de matriz de erro. Cada linha da matriz representa 

instâncias de uma classe prevista enquanto cada coluna representa instância da classe atual (ou vice-

versa). 

 

 
Figura 33: Matriz de confusão da amostra n = 280. 

Fonte: O autor (2021). 

 

 Da Tabela 33, pode-se verificar que 199 observações foram classificadas corretamente, para 

um cutoff de 0,5, sendo que 198 delas foram evento e de fato foram classificadas como tal, e outra 

1 não foi evento e não foi classificada como evento com este cutoff. Entretanto, 81 observações 

foram classificadas incorretamente, sendo que 81foram evento, mas não foram classificadas como 

tal e 0 não foi evento, mas foi classificada como tendo sido. Esta análise, conhecida por análise de 

sensibilidade, gera classificações que dependem da escolha do cutoff. A seguir, são trazidos os 

conceitos, segundo Fávero e Belfiore (2017), de Eficiência Global do Modelo (EGM), também 

chamada de Acurácia, Sensitividade e Especificidade.  

 

                                                      
4 Nessa pesquisa, o cutoff definido foi de 0,5. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_confus%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_de_conting%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tabela_de_conting%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_confus%C3%A3o
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Eficiência Global do Modelo (EGM): corresponde ao percentual de acerto da classificação para 

um determinado cutoff. Para o caso desta pesquisa, a eficiência global do modelo é calculada da 

forma que segue abaixo. 

 

EGM (acurácia) = (vp5 + vn6)/(vp + fp7 + fn8 + vn) = 199/280 = 0,7107 = 71,07% 

 

Logo, para um cutoff de 0,5, 71,07% das observações são classificadas corretamente pelo modelo. 

 

Sensitividade: diz respeito ao percentual de acerto, para um determinado cutoff, considerando-se 

apenas as observações que de fato são evento. Logo, no caso desta pesquisa, tem-se: 

 

Sensitividade = vp/(vp + fn) = 198/(198 + 0) = 198/198 = 1 = 100% 

 

Assim, para um cutoff de 0,5, 100% das observações que são evento são classificadas corretamente 

pelo modelo. 

 

Especificidade: refere-se ao percentual de acerto, para um dado cutoff, considerando-se apenas as 

observações que não são evento. No caso desta pesquisa, tem-se: 

 

Especificidade = vn/(vn + fp) = 1/(1 + 81) = 1/82 = 0,0122 = 1,22% 

 

Desta forma, 1,22% das observações que não são evento são classificadas corretamente, ou seja, 

para um cutoff de 0,5, apresentam probabilidades de ocorrência do evento menores do que 50%. 

 

 A Tabela 8 traz um resumo das métricas de qualidade do modelo de regressão logística para 

o cutoff de 0,5. Fávero e Belfiore (2017) destacam que tais métricas podem ser calculadas para 

qualquer valor de cutoff entre 0 e 1, permitindo ao pesquisador tomar uma decisão no sentido de 

definir um cutoff que atenda aos seus objetivos de previsão para as métricas EGM, Sensitividade e 

Especificidade. 

 

Tabela 8: Métricas de qualidade do modelo de classificação para o fenômeno diagnóstico da 

Covid-19 referente a um cutoff de 0,5. 

Fonte: O autor (2021). 

 Incidência Real do Evento 
Incidência Real do Não 

Evento 

Classificado como Evento 198 81 

Classificado como Não 

Evento 
0 1 

 
Eficiência Global do Modelo 

(EGM) 
0,7107 

 Sensitividade 1 

 Especificidade 0,0122 

 

 Fávero e Belfiore (2017) ressaltam que, em trabalhos acadêmicos e em relatórios gerenciais 

de diversas organizações, é comum que sejam apresentados e discutidos alguns gráficos da análise 

de sensibilidade. Os mais comuns são os conhecidos por curva de sensibilidade e a curva ROC 

(Receiver Oprating Characteristic), que apresentam finalidades distintas. Enquanto a curva de 

sensibilidade é um gráfico que apresenta os valores da sensitividade e da especificidade em função 

dos diversos valores de cutoff, a curva ROC é um gráfico que apresenta a variação da sensitividade 

em função de (1 – especificidade). Para os dados calculados nesta pesquisa, apresenta-se a curva de 

sensibilidade (Figura 34) e a curva ROC (Figura 35). 

 

                                                      
5 verdadeiros positivos 
6 verdadeiros negativos 
7 falsos positivos 
8 falsos negativos 

https://cienciaenegocios.com/curva-roc-e-auc-em-machine-learning/
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Figura 34: Curva de sensibilidade e especificidade para o cutoff de 0,5. No detalhe, a linha 

vertical identificando o ponto de intersecção entre as curvas (cutoff = 0,71). 

Fonte: O autor (2021). 

 

 
Figura 35: Curva ROC para o cutoff de 0,5, destacando o valor AUC do modelo. 

Fonte: O autor (2021). 

 

 Fávero e Belfiore (2017) frisam que por meio da curva de sensibilidade, podemos verificar 

que é possível definir o cutoff que iguala a sensitividade com a especificidade, ou seja, o cutoff que 

faz com que a taxa de acerto de previsão para aqueles que serão evento seja igual à taxa de acerto 

para aqueles que não serão evento. Esse cutoff é de 0,71, mostrado na Figura 34). Entretanto, é 

importante mencionar que este cutoff não garante que a eficiência global do modelo (EGM) seja a 

máxima possível, ressaltam Fávero e Belfiore (2017). Além disso, complementam Fávero e 

Belfiore (2017), a curva de sensibilidade permite que o pesquisador avalie o trade off entre 

sensitividade e especificidade quando da alteração do cutoff, já que, em muitos casos, o objetivo da 

previsão pode ser o de aumentar a taxa de acerto para aqueles que serão evento sem que haja uma 

perda considerável de taxa de acerto para aqueles que não serão evento.  

 A curva ROC mostra o comportamento propriamente dito do trade off entre sensitividade e 

especificidade e, ao trazer, no eixo das abscissas, os valores de (1 – especificidade), apresenta 

formato convexo em relação ao ponto (0,1). Desta forma, um determinado modelo com maior área 

abaixo da curva ROC, ou seja, AUC (do inglês Area Under the Curve), apresenta maior eficiência 

global de previsão, combinadas todas as possibilidades de cutoff e, assim, a sua escolha deve ser 

flexível quando da comparação com outro modelo com menor área abaixo da curva ROC. Em outras 

palavras, se um pesquisador desejar, por exemplo, incluir novas variáveis explicativas na 

modelagem, a comparação do desempenho global dos modelos poderá ser elaborada com base na 

área abaixo da curva ROC, já que, quanto maior a sua convexidade em relação ao ponto (0,1), maior 

a sua área (maior sensitividade e maior especificidade) e, consequentemente, melhor o modelo 

estimado para efeitos de previsão. 

https://medium.com/@eam.avelar/o-que-%C3%A9-auc-e-roc-nos-modelos-de-machine-learning-2e2c4112033d
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trade-off
https://cienciaenegocios.com/curva-roc-e-auc-em-machine-learning/
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 A multicolinearidade em regressão é uma condição que ocorre quando algumas variáveis 

preditoras no modelo estão fortemente correlacionadas entre si (r > 0,9). A multicolinearidade forte 

é problemática porque pode aumentar a variância dos coeficientes de regressão, tornando-os 

instáveis. Para medir multicolinearidade, pode-se examinar a estrutura de correlação das variáveis 

preditoras, assim como examinar o Fator de Inflação de Variância (VIF, do inglês Variance 

Inflation Factor). Os VIFs medem o quanto a variância de um coeficiente de regressão estimado 

aumenta se seus preditores estão fortemente correlacionados. Se todos os VIFs forem 1, não há 

multicolinearidade, mas se alguns VIFs forem maiores do que 1, os preditores estão 

correlacionados. Quando um VIF é > 10, o coeficiente de regressão para esse termo não é estimado 

de maneira apropriada (Suporte ao Minitab, 2019; Peres, 2021). O pacote de R “car” fornece a 

função vif para calcular os fatores de inflação de variância (VIF) e de inflação de variância 

generalizada (GVIF). Para tal, instala-se o supracitado pacote da forma install.packages(“car”) e 

em seguida, carrega-se o pacote instalado digitando no prompt do programa o comando 

library(car). Os comandos abaixo mostram a sintaxe para calcular os VIFs dos coeficientes 

estimados do modelo de regressão, assim como, a Figura 36 traz a saída do resultado. 

 

>install.packages(“car”) 

>library(car) 

>vif(mrlbin) 

 

 
Figura 36: VIFs dos coeficientes estimados do modelo de predição do diagnóstico da Covid-19. 

Fonte: O autor (2021). 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

 Nesta seção, analisa-se e discute-se acerca dos significados embutidos nos resultados trazidos 

do desenvolvimento da pesquisa. De forma geral, o trabalho demonstrou que a técnica estatística 

regressão logística binária é útil para estimar parâmetros quando determinada variável dependente, 

no caso específico deste estudo, diagnóstico da Covid-19, apresenta-se, por exemplo, na forma 

dicotômica. O software R e suas funcionalidades demonstrou ser uma ferramenta de extrema 

utilidade para a preparação e exploração dos dados, bem como para a especificação, modelagem e 

implementação do modelo preditor do diagnóstico para a Covid-19. Baseado nos resultados e 

achados, análises e discussões mais específicas são feitas a seguir. 

 A partir das Figuras 10, 11 e 13, assim como da Tabela 4, temos a visão do grau de espalhamento 

dos dados (dispersão) em torno da medida de centralidade. Da Figura 13, tem-se o box plot 

(mediana e quartis) das variáveis numéricas preditoras do diagnóstico da Covid-19. Bussab e 

Morettin (2017) ressaltam que o box plot dá uma ideia da posição, dispersão, assimetria, caudas e 

dados discrepantes (outliers). Do ponto de vista estatístico, um outlier pode ser produto de um erro 

de observação ou de arredondamento (Bussab e Morettin, 2017).  

 Da Figura 13, tem-se que há presença de outliers em todas as variáveis numéricas. A posição 

central é dada pela mediana e a dispersão por dq (IQR – distância interquartílica). Quanto menor o 

IQR, menor a dispersão dos dados em torno da centralidade. Da Tabela 4, tem-se que a maior 

dispersão dos dados está na variável pulso, seguida de temp e sato, respectivamente. Os 

comprimentos das caudas são dados pelas linhas que vão do retângulo aos valores remotos e pelos 

valores atípicos. Com relação à distribuição dos dados, em relação às suas médias, tem-se, a partir 

das Figuras 11 e 13, scoresepse e hgt têm distribuições com assimetrias positivas ou à esquerda. 

abertocular, respverbal, respmotora, sato e temp apresentam distribuições assimétricas negativas 

ou à esquerda. Por fim, pulso apresenta distribuição simétrica em torno de sua média. Esses achados 

podem ser comprovados também pelas Figuras 21 à 25. 

 Com relação às correlações entre as variáveis numéricas, tem-se, a partir das matrizes gráficas 

de correlação e dispersão, Figuras 18 à 25, correlações fortes positivas entre {(abertocular, 

respverbal), (abertocular, respmotora), (respverbal, respmotora)}. Correlação moderada positiva 

entre {(scoresepse, pulso), (respmotora, sato)}. Tem-se uma correlação média negativa entre 

https://support.minitab.com/pt-br/minitab/20/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/data-concepts/how-skewness-and-kurtosis-affect-your-distribution/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_normal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Outlier
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{(scoresepse, sato)}. Por fim, tem-se uma correlação moderada positiva entre {(respmotora, sato)}. 

Da Figura 24, tem-se que quanto mais a elipse de correlação (objeto oval) é esticada (forma de 

charuto), mais forte é a correlação entre as variáveis. Uma elipse quase perfeitamente redonda, 

indica uma correlação muito fraca, nesse caso, 0,01. Portanto, baseado nesse enunciado, tem-se que 

as correlações mais significativas são, por exemplo, {(scoresepse, pulso), (sato, pulso), 

(respmotora, sato), (respverbal, hgt)}. Algumas menos significantes são {(hgt, pulso), (respverbal, 

pulso), (sato, temp)}. 

 A partir das métricas de qualidade EGM (Eficiência Global do Modelo), Sensitividade, 

Especificidade, curva ROC e curva AUC910, constata-se que o modelo de regressão logística binária 

desenvolvido apresentou um desempenho satisfatório na predição para a classificação do 

diagnóstico da Covid-19. Podemos também constatar, a partir das Figuras 23 e 36, que o 

pressuposto de multicolinearidade entre as variáveis é satisfeito, considerando os achados entre os 

coeficientes de correlações de Pearson (Figura 23), assim como os valores dos VIFs11 (Figura 36) 

dos coeficientes estimados do modelo, é satisfeito, com uma pequena exceção desprezível da 

correlação entre as variáveis abertocular e respverbal, necessitando, para esse caso, o pesquisador 

avaliar a modelagem do modelo de regressão considerando tais variáveis uma de cada vez, e aí 

decidir, baseado nas novas métricas de qualidade do modelo, qual das duas variáveis vai ser 

descartada na concepção do modelo final.  

 

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DE TRABALHOS FUTUROS 

 

 O desenvolvimento desta pesquisa demonstrou que a técnica estatística Regressão Logística 

Binária é útil para se estimar parâmetros quando determinada variável dependente, no caso 

específico deste estudo investigativo, diagnóstico da Covid-19, apresenta-se na forma dicotômica, 

e o pesquisador tem a intenção de estimar uma expressão de probabilidade de ocorrência do evento 

de interesse, dentre as duas possibilidades, em função de um vetor de variáveis preditoras ou 

explicativas do fenômeno em estudo. Os resultados e achados dos experimentos mostraram 

evidências positivas e satisfatórias em relação ao desempenho do modelo classificador 

desenvolvido em estimar a probabilidade de um paciente ser diagnosticado para a Covid-19, com 

uma margem de acerto de 71% para o evento de interesse, ou seja, ter a doença, em função das 

variáveis preditoras scoresepse (Score Sepse), abertocular (Abertura Ocular), respverbal (Resposta 

Verbal), respmotora (Resposta Motora), hgt (Hemoglobina Glicosilada Teste), sato (Saturação de 

Oxigênio no Sangue), pulso (Pulso) e temp (Temperatura). 

 Como trabalhos futuros, recomenda-se realizar outros experimentos para cutoff menores que 0,5 

e maiores, assim como para um cutoff de 0,71, pois esse limiar, conforme demonstrado na Figura 

34, faz com que a taxa de acerto de previsão para aqueles que serão evento seja igual à taxa de 

acerto para aqueles que não serão evento. É relevante também considerar outras variáveis preditoras 

associadas a outros sintomas da Covid-19 que surgirem, para serem incluídas no modelo preditor 

do diagnóstico da doença e, desta forma, se ter uma maior visibilidade de quais variáveis 

explicativas do fenômeno mais impactam na ocorrência do evento de interesse, assim como avaliar 

e eliminar problemas gerados por multicolinearidade entre as variáveis preditoras.      
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12 A base de dados foi disponibilizada sem os nomes dos pacientes, e sim, somente as variáveis clínicas das observações (pacientes). 
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ANEXO 1: Código de implementação do modelo no R 

Fonte: O autor (2021) 

 

Ferramenta: RStúdio  

 

  
 

# importando a base de dados 

patients <- read_excel("patients.xlsx") 

dados <- patientes 

 

# convertendo a variável dependente para factor (fator), pois a mesma está como chr 

pacientes$diagnstcovid19 <- as.factor(pacientes$diagnstcovid19) 

 

# preenchendo valores NAs (valores não disponíveis) nas variáveis independents com suas # 

respectivas medias 

pacientes$hgt <- ifelse(is.na(pacientes$hgt),mean(pacientes$hgt,na.rm = TRUE),pacientes$hgt) # 

repetir o mesmo commando para as demais variáveis independents que tiver na base de dados 

 

# construindo o modelo 

logística <- glm(diagnstcovid19 ~.,data=pacientes,family=binomial(link=´logit´)) 

 

# gerando o vetor de probabilidades 

predicoes <- predict(object=logistica,newdata=pacientes,type=´response´) 

 

# adicionando o vetor de probabilidades na base original 

pacientes_com_probabilidades <- data.frame(pacientes,probabilidades=predicoes) 

 

# gerando os limiares 

limiares <- sort(predicoes) 

 

##### gerando um for baseado nos limiares 

for(i in 1:length(limiares)) { 

i <- 1 

limiar_atual <- limiares[i] 

classe_predita <- ifelse(predicoes>limiar_atual,1,0) 

} 

 

# adicionando a classe predita na base com probabilidades 

pacientes_com_probabilidades <- 

data.frame(pacientes,probabilidades=predicoes,classe_predita_x=classe_predita) 

 

# criando objeto “classe_original 

classe_original <- pacientes$diagnstcovid19 

 

https://support.rstudio.com/hc/en-us/categories/200035113-Documentation?version=1.4.1106&mode=desktop
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### construindo a matriz de confusão 

confusao <- table(predito=classe_predita,original=classe_original) 

 

#### armazenando valores da matriz de confusão 

vp <- confusao[2,2] 

fn <- confusao[1,2] 

vn <- confusao[1,1] 

fp <- confusao[2,1] 

 

### calculando métricas de qualidade do modelo 

acuracia <- sum(vp,vn)/sum(confusao) 

sensitividade <- vp/sum(vp,fn) 

especificidade <- vn/sum(vn,fp) 

plot(y=sensitividade,x=limiares[1:278],type = 'l',col="red") 

lines(y=especificidade,x=limiares[1:278],type = 'l',col="blue") 

abline(v=0.719) 

legend("bottomleft",c("sensitividade","especificidade"),col = c("red","blue"),lty = c(1,1),bty = 

"n",cex = 1,lwd = 1) 

 

# construindo as curvas ROC e AUC 

install.packages("ROC") 

install.packages("rocc") 

library(rocc) 

library(Epi) 

library(ROCR) 

head(predicoes) 

hist(predicoes,pch=19,col = "green") 

pred <- prediction(predicoes,pacientes$diagnstcovid19) 

val <- performance(pred,"acc") 

plot(val,pch=19,col="red") 

abline(h=0.71) 

abline(h=0.71,v=0.45) 

 

#### Construindo a Curva ROC #### 

#### TRP -> True Positive Rate 

performance(predicoes,"trp") 

performance(pred,"fpr") 

roc <- performance(pred,"tpr","fpr") 

plot(roc,pch=19,col="red") 

abline(a=0,b=1) 

plot(roc,colorize=T) 

abline(a=0,b=1) 

plot(roc,colorize=T,main="Curva ROC",ylab="Sensitividade",xlab="1-Especificidade") 

abline(a=0,b=1) 

auc <- performance(pred,"auc") 

auc <- unlist(slot(auc,"y.values")) 

auc 

auc <- round(auc,4) 

auc 

legend(.6,.2,auc,title = "AUC") 

plot(roc,colorize=T,main="Curva ROC",ylab="Sensitividade",xlab="1-Especificidade") 

abline(a=0,b=1) 

auc <- performance(pred,"auc") 

auc <- unlist(slot(auc,"y.values")) 

auc 

auc <- round(auc,4) 
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auc 

legend(.6,.2,auc,title = "AUC") 

 

# construindo a Curva ROC mostrando o valor de AUC 

ROC(pacientes_com_probabilidades$classe_predita_x) 
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