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Resumo. Nesse trabalho, será abordado um método semiparamétrico que
utiliza campos aleatórios markovianos ocultos. A função a priori assume
um modelo de mistura correlacionado espacialmente. Utiliza-se o algoritmo
de Monte Carlo via Cadeias de Markov com saltos reversı́veis para obterse aproximações para as distribuições a posteriori dos parâmetros. Como
ilustração da metodologia estudada, foi analisada a taxa de mortalidade por
câncer de traquéia, brônquios e pulmões nos estados de São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul no ano de 2007. Além disso, procedeu-se a
simulação de dados, para avaliar o desempenho do modelo e para compará-lo
com a metodologia paramétrica comumente aplicada.
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1. Introdução
Um interessante problema epidemiológico é a análise da variação geográfica em taxas
de incidência ou de mortalidade de determinada moléstia. Essa análise é comumente
realizada através do mapeamento de doenças. Esses mapas são instrumentos valiosos
para apontar associações entre fontes potenciais de contaminação e áreas de risco elevado,
sugerir determinantes locais de doenças e visualizar a distribuição geográfica da mesma.
Uma maneira simples de mapeamento de determinada patologia consiste em mapear o estimador de máxima verossimilhança do risco relativo (RR), sobre as diferentes
regiões geográficas. Porém, quando a doença é rara ou a populacão é muito pequena,
essas estimativas acabam causando distorções na visualização do mapa ao apresentar estimativas com valores extremamente altos ou baixos. Além disso, esse tipo de estimativa
não leva em consideração a possı́vel dependência espacial entre as áreas, que pode estar
presente em algumas situações.
Para superar tais dificuldades, métodos hierárquicos Bayesianos têm sido propostos na literatura (ver [Banerjee, Carlin e Gelfand 2004]). Estes métodos, além de suavizar
as estimativas do risco relativo, fornecem medidas sobre a incerteza das mesmas. A estimativa é suavizada porque, para estimar o risco de uma área, utiliza-se informações das
outras áreas que compõem a região de estudo.
O método paramétrico mais utilizado para modelar a superfı́cie do RR, introduzido por [Besag 1974], é o modelo CAR (Conditional AutoRegressive). Esse modelo é
especificado por um conjunto de distribuições condicionais, e propõe que a distribuição do

efeito aleatório de uma área tem distribuição gaussiana, com o parâmetro de locação dado
pela média ponderada dos efeitos das áreas vizinhas e variância inversamente proporcional ao número de áreas vizinhas. Embora imensamente popular, o modelo CAR sofre
algumas crı́ticas. Por exemplo, segundo [Best, Richardson e Thomson 2005] o modelo
CAR tende a super-suavizar a superfı́cie do risco, pois é estimado globalmente.
Como alternativa surgiram os métodos semiparamétricos, que modelam
o risco relativo conforme partições.
Algumas metodologias semiparamétricas
foram propostas por:
[Green e Richardson 2002], [Denison e Holmes 2001] e
[Knorr-Held e Raβer 2000]. O objetivo desse artigo será a implementação do método
proposto por [Green e Richardson 2002] e através de simulações e análise de dados reais,
comparar seu desempenho com o modelo paramétrico CAR comumente utilizado.
O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. O próximo capı́tulo
abordará o modelo de mistura com correlação espacial. No capı́tulo 3 uma breve
introdução sobre o modelo CAR será apresentada. O capı́tulo 4 mostrará estudos de
simulação. O capı́tulo 5 ilustrará a metodologia através de dados da taxa de mortalidade
por câncer de traquéia, brônquios e pulmões nos estados de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. No capı́tulo 6 serão mostradas as conclusões e algumas
considerações finais.

2. Modelos de Mistura Correlacionados Espacialmente
A idéia básica do modelo de [Green e Richardson 2002] é considerar que existe uma
partição das áreas do mapa em um pequeno número k de subgrupos, também chamados
de componentes. Cada componente pode ser formado por áreas que não são adjacentes,
e o que os distingue é o valor do seu risco relativo. Subgrupos diferentes possuem riscos
diferentes.
Considere a seguinte notação:
yi : n◦ observado de casos da doença na área i, i = 1, 2, . . . , N .
Ei : n◦ de casos esperados da doença na área i.
ni : n◦ de pessoas em risco na área i.
Os casos Yi são considerados variáveis aleatórias, enquanto Ei são fixos e calculados da seguinte forma:
!
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y
i=1 i
Ei = ni PN
= ni r.
(1)
n
i
i=1
Dessa forma, r é a taxa de incidência global da doença em toda a região em estudo.
O valor Ei é o número esperado de casos na área i caso a taxa de incidência da doença
nessa área fosse igual à taxa de incidência global r.
No mapeamento de doenças, o objetivo é estudar a variação espacial do risco,
assumindo que ele não é constante no mapa. Se a doença é rara, o modelo usual para
modelar a variável aleatória de incidência da doença Yi , na área i, é o de Poisson:
Yi |λi ∼ Poisson(Ei λi )
em que λi é o risco relativo da doença na região i.
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(2)

A estrutura da distribuição conjunta do risco {λi , i = 1, 2, . . . , N } é particionada
em k componentes e a alocação de cada área a um componente é feita através de um
modelo de mistura. Esse modelo de mistura considera que áreas vizinhas tendem a pertencer a um mesmo componente. Esta indução de similaridade espacial é feita através do
modelo de Potts. Para maiores informações teóricas sobre modelo de Potts pode-se citar
[Beaudin 2009].
Suponha que existam k componentes. Existem então k valores distintos para os
λi ’s. Seja zi a variável de alocação da área i ao seu componente. Isto é, zi = j indica que
a área i tem RR λj , onde j é um dos possı́veis valores 1, 2, . . . , k. O modelo hierárquico
procede assumindo uma distribuição a priori para os modelos, isto é, para o número de
componentes. É comum usar uma distribuição Uniforme{1, 2, . . . , kmax }, onde kmax é
um valor especificado pelo usuário.
No restante da dissertação utilizaremos k = 10 como valor inicial para
kmax , visto que este é o valor utilizado nos estudos de [Green e Richardson 2002] e
[Best, Richardson e Thomson 2005].
Os distintos riscos relativos λ1 , λ2 , . . . , λk são escolhidos independentemente a
partir de uma distribuição Gama:
λj ∼ Γ(α, β)

(3)

P
P
onde α = 1 e β = i Ei / i yi . Pode-se utilizar hiperprioris para os hiperparâmetros
α e β. Nessa dissertação eles serão considerados fixos. Para assegurar identificabilidade,
os componentes da mistura serão classificados em ordem crescente, para maiores detalhes sobre identificabilidade ver [Richardson e Green 1997]. Logo, a distribuição a priori
conjunta para λ é
p(λ|k, α, β) = k!I[λ1 < λ2 < . . . < λk ]

k
Y
β α λα−1
e−βλj
j
j=1

Γ(α)

(4)

em que I é indicadora do conjunto de riscos ordenados crescentemente e k! são todas as
possı́veis maneiras de dispor os λ’s.
2.1. Modelo de Potts
Cientistas e matemáticos usam o modelo de Potts para estudar e predizer resultados estocásticos de sistemas complexos. Por essa razão, esse modelo é muito conhecido na
área de mecânica estatı́stica. A distribuição de probabilidade do modelo de Potts possui a
seguinte especificação:
p(z|ψ) = eψU (z )−θk (ψ) ,
(5)
X
U (z) =
I[zi = zi0 ],
(6)
i∼i0

e




X

θk (ψ) = log 
z

eψU (z )  ,

(7)

∈{1,2,...,k}n

em que zi é a variável que indica a qual componente pertence a área i, z é o vetor composto pelos zi ’s que representa a partição do mapa, i ∼ i0 indica que as áreas i e i0 são
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vizinhas e ψ é o parâmetro que mede o grau de dependência espacial entre as áreas. Se
ψ=0 as áreas serão independentes e quanto maior o valor de ψ, mais alta a probabilidade
de que áreas vizinhas sejam classificadas no mesmo componente.
A equação (6) calcula a quantidade de vizinhos da área i que estão no mesmo
componente. Isto é, se duas áreas vizinhas estão alocadas no mesmo componente, a
indicadora I[zi = zi0 ] é igual a um. Dado que o mapa está particionado nos diferentes
componentes, calcula-se o valor dessa indicadora para todos os pares de áreas vizinhas.
2.1.1. Aproximação da função de partição para o modelo de Potts
A constante θk (ψ), equação 7, é a constante de normalização da densidade 5, também
chamada de função de partição. Antes de proceder à análise, utilizando o modelo de Potts,
é necessário calcular essa função de partição. Ela assume diferentes valores, dependentes
dos parâmetros k e ψ escolhidos. Se k ∈ {1, 2, 3, 4} e ψ ∈ {0, 0.5, 1}, deve-se calcular
a função de partição doze vezes, uma para cada combinação de k e ψ, a distribuição a
priori de ψ será uniforme discreta no intervalo {0; 0, 1; . . . ; ψmax }.
Dado o modelo de Potts com k componentes e n áreas, derivando θk (ψ) com
relação à ψ nós obtemos:
X
∂
∂
θk (ψ) =
log
eψU (z )
∂ψ
∂ψ
z ∈Z
X
U (z)p(z|ψ)
=
z ∈Z
= E(U (z)|ψ, k)
a esperança de U (z) quando z é distribuı́do de acordo com o modelo de Potts. Além
n
disso,
P Z = {1, 2, . . . , k} é o conjunto de todas as possı́veis classificações, mas θk (0) =
log z ∈Z 1 = nlogk, e então
Z ψ
θk (ψ) = nlogk +
E(U |ψ 0 , k)dψ 0 .
0

Nesse método de estimação de θk (ψ), a esperança é substituı́da pela média amostral
através de uma simulação MCMC. A integral é calculada numericamente. Para maiores
detalhes sobre o calculo da função da partição ver [Gelman e Meng 1998].
2.2. MCMC
Como nenhum dos parâmetros possui uma distribuição a posteriori analiticamente
fechada é necessário obter aproximações para as distribuições a posteriori dos parâmetros
através de métodos MCMC, sendo que três deles são cadeias com movimentos de dimensão fixa e um com dimensão variável. Movimentos de dimensão fixa são utilizados
quando a dimensão do vetor de parâmetros é conhecida. Isto é, sabemos a priori o número
de parâmetros a serem estimados. Nesse caso, métodos usuais de simulação como Gibbs
e Metropolis, podem ser utilizados. Entretanto, quando não conhecemos o tamanho do
vetor de parâmetros, não conhemos a dimensão da cadeia de Markov e o algoritmo de
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MCMC usual não pode ser empregado. Nesses casos, devemos usar uma técnica que
salta entre espaços de diferentes dimensões, o MCMC de saltos reversı́veis, proposto por
[Green 1995].
2.2.1. Dimensão Fixa
As três variáveis de dimensão fixa são: o parâmetro de interação espacial ψ, a variável de
alocação zi e o risco dos diferentes componentes λj . A variável ψ é estimada através
do Metropolis walk ([Gilks, Richardson e Spiegelhalter 1996]), propondo perturbações
de ±0, 1 com igual probabilidade. A sua distribuição condicional completa é:
p(ψ| . . .) ∝ p(ψ)eψU (z )−θk (ψ) .
A variável de alocação é atualizada através do amostrador de Gibbs
([Robert e Casella 1999]). A condicional completa tem distribuição multinomial, sendo
que a probabilidade de cada componente é:
p(zi = j| . . .) ∝ eλj Ei λyj i eψnij
O risco é estimado através de Metropolis-Hastings ([Robert e Casella 1999]), uma
aproximação para atualizar simultaneamente os λ é somar valores de uma distribuição de
média zero para cada log de λj , os valores são então substituı́dos em ordem crescente.
A probabilidade de aceitação formada pela verossimilhança, a distribuição a priori e o
jacobiano da transformação log se reduz a
( k " α+P
#)
i:zi =j yi
Y
X
λ0j
min 1,
exp{−(λ0j − λj )(β +
Ei )}
.
λj
j=1
i:z =j
i

2.2.2. Dimensão Variável
Quando particionamos o mapa, o número de componentes é desconhecido, fazendo
com que seja necessário a utilização do algoritmo MCMC de saltos reversı́veis. Segundo [Brooks, Giudici e Roberts 2003], o algoritmo MCMC com saltos reversı́veis é
uma extensão do popular algoritmo de Metropolis-Hastings, com o objetivo de permitir movimentos entre diferentes dimensões. Estes algoritmos são muito aplicados para a
determinação de modelos bayesianos. A seguir, uma breve descrição da metodologia do
algoritmo MCMC com saltos reversı́veis.
Suponha os seguintes modelos M1 , M2 , . . . , Mk , . . . , Mkmax . Denota-se o espaço
paramétrico de Mk como Ξk . Além disso, χk (vetor de tamanho mk ) é um elemento de
Ξk . No restante do texto descreveremos movimentos entre Mk e Mk+1 com mk < mk+1 .
Segundo [Green 1995], dado que a cadeia está atualmente no estado (Mk , χk ), gera-se um
novo valor para a cadeia (Mk+1 , χk+1 ) de alguma distribuição proposta U (χk , dχk+1 ), que
é então posteriormente aceito ou rejeitado.
Para mover do modelo Mk para Mk+1 , é gerado um vetor aleatório U de tamanho
mk+1 − mk consistindo de variáveis amostradas de alguma densidade proposta ϕ(·). A
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densidade conjunta de U é denotada por:
mk+1 −mk

ϕmk+1 −mk (u) =

Y

ϕ(uk )

i=k

Tendo gerado U, propõem-se a mudança de modelo de χk para χk+1 , em que χk+1 =
fk,(k+1) (χk , u). Esse movimento é aceito com probabilidade
α{(Mk , χk ), (Mk+1 , χk+1 )} = min{1, Ak,k+1 (χk , χk+1 )},
em que
Ak,k+1 (χk , χk+1 ) =

∂fk,k+1 (χk , u)
π(Mk+1 , χk+1 )rk,k+1 (χk+1 )
,
π(Mk , χk )rk+1,k (χk )ϕmk+1 −mk (u)
∂(χk , u)

(8)

em que rk,k+1 é a probabilidade de propor uma mudança do modelo Mk para o modelo
Mk+1 , π é a distribuição a posteriori dos diferentes modelos M1 , . . . , Mk , . . . , Mkmax ,
com probabilidades a priori p(M1 ), . . . , p(Mk ), . . . , p(Mkmax ) e o termo final da equação
8 é o jacobiano. Além disso, Lk (y|χk ) é a verossimilhança do modelo Mk e pk (χk ) é a
densidade a priori do vetor de parâmetros χk . A distribuição a posteriori do modelo Mk
é definida da seguinte forma:
π(Mk , χk ) ∝ Li (y|χk )pk (χk )p(Mk ).
Para fazer a mudança oposta, isto é, saltar do modelo Mk+1 para o modelo Mk , a probabilidade de aceitação é o min(1, 1/A).
Para o modelo de mistura consideraremos que a probabilidade de transição entre
os modelos, rk,k+1 , seja a mesma, exceto para o caso de k = 1 e k = kmax . Além
1
}, isto é,
disso, a distribuição a priori para os modelos será p(Mk ) ∼ Uniforme{0, kmax
p(Mk ) = 1/kmax .
Dado que estamos no estado k, primeiro escolhe-se aleatoriamente se o número de
parâmetros (componentes) irá aumentar ou diminuir e depois sorteia-se qual componente
vai ser dividido ou incorporado aos demais. Após isso, no caso de dividir os componentes,
é necessário verificar se determinada configuração é válida. Se não for, os passos são
refeitos. Se a configuração for válida, aı́ sim faz-se o Metropolis-Hastings para ver se a
mudança de modelo é aceita.
Dado que estamos em um modelo com k componentes, e rk,k+ foi amostrado,
então procede-se ao movimento de divisão, no qual um componente é escolhido aleatoriamente entre {1, 2, . . . , k} e é dividido em dois. Suponha que o subgrupo j foi sorteado,
ele é substituı́do pelo componente λ− e λ+ , com os valores gerados de:
λ+ = λj u−c

λ− = λj uc

em que u ∼ Uniforme(0, 1) é a densidade proposta S e c é o parâmetro que controla a
variabilidade do λ− e λ+ .
Depois que λ− e λ+ são criados, é necessário verificar se eles serão incorporados
ao modelo. Se λ− > λj−1 e λ+ < λj+1 os novos valores são aceitos, senão os candidatos
são rejeitados e novos λ− e λ+ são gerados até que as condições acima sejam satisfeitas.
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Depois que os novos λ’s estão definidos é necessário alocar as áreas que faziam
parte do componente antigo λj , para os novos componentes λ− e λ+ . Primeiramente
ordenamos as áreas pela TMP, a com menor TMP fará parte de λ− e a com maior valor
de λ+ . Os demais sı́tios são alocados de forma aleatória, com probabilidade dada por:
P (λzi = λ− ) =

eψn− −λ− Ei λy−i
,
eψn− −λ− Ei λy+i + eψn+ −λ+ Ei λy+i

(9)

em que n− e n+ são o número de sı́tios adjacentes à i que já fazem parte do componente
λ− e λ+ , respectivamente. Para calcular a equação 8 é necessário especificar a probabilidade da disposição escolhida, ela será denotada por Palloc e será a acumulada da equação
9.
−2cλ

j
. Portanto, a
O jacobiano da função λk+1 = fk,(k+1) (λj , u) é definido por:
u
probabilidade de mudança do modelo é:

α−1
 yi
 yi Y
Y
λ− λ+
λ+
βα
λ−
−(λ− +λj )Ei
−(λ− −λj )Ei
A =
e
×
e
λ
λ
Γ(α)
λj
j
j
0
0
i:z =+
i:z =−

= ×e−β(λ− +λ+ −λj ) (k + 1)
= ×

p(Mk+1 )
× exp{ψ(U (z 0 ) − U (z)) + θk (ψ) − θk+1 (ψ)}
p(Mk )

rk,k+1
2cλj
.
×
rk+1,k Palloc
u

em que U (z 0 ) é o valor da função 6 no mapa candidato, e U (z) é o valor da mesma função
na configuração do mapa no modelo com k componentes.

3. Campo Aleatório de Markov Gaussiano
O método paramétrico mais utilizado para mapeamento de doenças é baseado em modelos
hierárquicos, em que a especificação da distribuição a priori de λ permite introduzir
dependência espacial entre os riscos, de modo que regiões próximas tendem a ter riscos
semelhantes. A maneira mais comum de acrescentar essa caracterı́stica é modelar o risco
relativo a partir de um modelo de efeitos aleatórios, da seguinte maneira:
P

log(λi e

l

xil γl

)=µ+

X

xil γl + εi

(10)

l

em que µ é a média global do risco relativo, xil é a l-ésima covariável da i-ésima área, com
coeficiente γl e εi é o risco especı́fico da i-ésima região. Sob hipótese de independência
espacial, poderı́amos dizer que os efeitos aleatórios εi são i.i.d. com uma distribuição
N (0, σ 2 ). Porém, quando existe uma associação espacial entre as áreas, a distribuição
dos εi deve introduzir essa caracterı́stica. Essa dependência pode ser representada sob
a forma de um Campo Aleatório de Markov (CAM), para maiores detalhes consultar
[Rue e Held 2005].
Um Campo Aleatório Markoviano é o equivalente espacial de uma cadeia de
Markov no tempo. Suponha que $ são parâmetros associados às áreas i ∈ {1, 2, . . . , N }
de um determiniado mapa. A distribuição de $ é chamada de CAM se, para todo i, sua
distribuição conjunta satisfaz a seguinte propriedade:
f ($i |$ −i ) = f ($|{$l tal que wij > 0}),
7

(11)

em que $ −i = ($1 , . . . , $i−1 , $i+1 , . . . , $N ). Logo, pela equação 11 $ é um CAM se
a distribuição de $i condicionada à todas as áreas do mapa, for a mesma distribuição de
$i condicionada somente às áreas vizinhas.
Uma forma de definir a distribuição a priori de ε é através de suas densidades condicionais. Dessa maneira, podemos fazer com que áreas próximas tenham
riscos relativos semelhantes. Mas a questão é: como inserir a dependência espacial
através das distribuições condicionais? A solução encontrada foi modelar esses dados através de Campos Aleatórios de Markov Gaussianos (CAMG), conhecidos também
como GMRF (Gaussian Markov Random Fields), em que as variáveis aleatórias apresentam distribuição normal.
Nas próximas seções iremos apresentar alguns exemplos de Campos Gaussianos
que são muito utilizados como distribuições a priori em modelos hierárquicos para mapeamento de doenças.
3.1. Modelo CAR
O modelo CAR é um exemplo de um CAMG que é definido a partir de distribuições
condicionais, em que ρ é o parâmetro que mede a correlação espacial. As distribuições
condicionais são definidas da seguinte forma:

σ2
εi |ε−i ∼ N ρε̄−i ,
,
(12)
vi
em que ε̄−i denota a média dos vizinhos do sı́tio i, vi é a quantidade de vizinhos da área i
e σ 2 controla a variabilidade dos εi ’s.


A média de uma área, dado o resto do mapa, é definida como uma proporção
da média dos sı́tios adjacentes. Além disso, a precisão dessa distribuição condicional é
diretamente proporcional ao número de vizinhos da i-ésima área, o que faz sentido visto
que, quanto mais vizinhos temos para uma determinada área, mais informação temos a
respeito da mesma.
A distribuição
P conjunta do vetor aleatório ε será
P uma normal multivariada com
média zero, sendo
a matriz de covariância e Q = −1 a matriz de precisão, que é
dada por:

se i = j
 vi
−ρ
se i ∼ j
Q = diag(v) − ρW ou Qij =

0 caso contrário
onde v é o vetor cuja a i-ésima entrada é o número de vizinhos do sı́tio i e W é a matriz
de adjacência.
É importante salientar que uma condição para que essa função de densidade represente, de fato, uma distribuição de probabilidade é necessário que a matriz de precisão
seja simétrica definida positiva. Essa condição só é satisfeita se o parâmetro ρ da matriz
Q estiver entre 1/η(1) e 1, onde 1/η(1) é o menor autovalor da matriz (diag(v))−1 W. O
menor autovalor será sempre negativo, de modo que ρ não será maior que 1.
Uma caracterı́stica desse modelo é que a correlação condicional entre duas áreas é
proporcional ao parâmetro de correlação espacial ρ. Além disso, é inversamente proporcional ao número de vizinhos de cada uma das áreas.
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Apesar de amplamente utilizado, esse modelo apresenta algums problemas, como
por exemplo: o parâmetro ρ não possui um comportamento linear, isto é, para se obter uma
correlação marginal apenas moderada entre as áreas, é necessário que o valor de ρ fique
muito próximo de seu limite superior, que é igual a 1. Por outro lado, quando ρ = 0, o
que indica independência entre as áreas, a equação 12 se reduz à normais independentes,
mas a variância depende do número de vizinhos de cada sı́tio vi , que não é constante
através das áreas. Quando ρ = 1, a distribuição torna-se imprópria e caı́mos em um caso
especı́fico desse modelo que é denominado CAR intrı́nseco ou CAR imprório, denotado
por ICAR. [Assunção e Krainski 2009] abordaram
outros incovenientes não intuitivos do
P
modelo CAR, e analisaram a estrutura de , a partir da expansão assintótica dessa matriz.
3.2. Modelo ICAR
Quando fazemos alguma análise estatı́stica, temos como objetivo explicar o máximo da
variabilidade de determinada variável. Em mapeamento de doenças, isso é o mesmo que
conhecer todos os fatores de risco responsáveis por determinada patologia. Baseado nesse
pensamento, [Besag, Mellié e York. 1991] propuseram dividir o componente aleatório.
Cada área possui efeitos aleatórios intrı́nsecos, e um erro espacialmente estruturado, compartilhado entre vizinhos.
Nessa abordagem, o εi é dividido em duas partes: uma não estruturada espacialmente, à qual se atribui distribuições normais independentes, e uma parte espacial, à qual
se atribui uma distribuição ICAR. De forma que a equação 10 assume o seguinte formato
X
P
xil γl + φi + δi
log(λi e l xil γl ) = µ +
l

onde δi é o erro não estruturado caracterı́stico de cada área individualmente e φi é o
componente do erro com correlação espacial entre as áreas.
Supomos que a parte não estruturada espacialmente δ1 , δ2 , . . . , δN são variáveis
aleatórias i.i.d. com distribuição

δi ∼ N 0, σδ2 ,
em que σδ2 controla a variabilidade dos efeitos aleatórios não estruturados espacialmente.
O segundo termo φi , que leva em conta a correlação espacial, tem distribuição
ICAR. A sua função de densidade condicional assume o seguinte formato:


σφ2
φi |φ−i ∼ N φ̄−i ,
,
(13)
vi
φ̄−i denota a média dos vizinhos do sı́tio i, σφ2 é o parâmetro que representa a variância
dos efeitos aletórios estruturados espacialmente. A matriz de precisão do modelo ICAR é
dada por

se i = j
 vi
−1
se i ∼ j
Qij =

0 caso contrário.
Entretanto, essa especificação não conduz à uma matriz Q invertı́vel, porque as
somas das linhas de Q são todas iguais a zero. Dado que a matriz de precisão não possui inversa, a distribuição conjunta do vetor aleatório φ não será uma distribuição de
9

probabilidade, já que não possui
imprópria.

P
. Consequentemente, a distribuição a priori de φ é

[Ghosh et al. 1998] provaram que a distribuição a posteriori obtida empregando
distribuições ICAR como distribuição a priori é própria. Isto torna possı́vel a utilização
dessa distribuição a priori em modelos hierárquicos bayesianos.

4. Simulações
Neste capı́tulo o desempenho do modelo semiparamétrico abordado é comparado com o
modelo paramétrico comumente utilizado. No restante desse artigo, o modelo de mistura
com correlação espacial será denotado por MIX.
Para avaliar a eficiência das diferentes metodologias, as simulações foram divididas em dois tipos: um com o risco variando suavemente entre os diferentes grupos, outro
em que a diferença entre o RR dos grupos é mais abrupta. Essas duas configurações são
abordadas com o intuito de verificar como diferentes situações interferem na qualidade do
estimador de λ, no modelo MIX e no modelo ICAR. Com este desafio, foram simulados
vários cenários:
• Simulação sob a hipótese nula, em que o risco é homogêneo entre todas as áreas,
isto é, λi = 1, i = 1, . . . , N .
• Cenário gradiente, corresponde ao risco descrescendo suavemente em direção ao
norte. Para a simulação em que a diferença entre os riscos é suave, o λ varia de
0.6 à 1.3. Já, quando a diferença é abrupta, 0.1 > λ > 2.3.
• Cenário norte-sul, onde o mapa é dividido ao meio. O risco é igual a 0.9 no norte
e 1.1 no sul, para a configuração suave. E λ = 0.7 no norte e λ = 1.4 no sul, para
o caso de mudança súbita na superfı́cie do RR.
• Cenário 2 clusters, situação na qual o RR é dividido em 2 componentes, um componente possui 4 clusters, que se comportam como outliers. As áreas restantes
fazem parte do componente com risco inferior. O valor de λ = 0.85 e λ = 1.2,
para a variação suave. E λ = 0.7 e λ = 1.4 para a mudança abrupta.
• Cenário 4 clusters, em que o risco relativo assume 4 componentes, esses subgrupos
são distribuı́dos aleatoriamente no mapa. No caso em que a mudança entre os
riscos é suave, 0.7 < λ < 2. Para a simulação de mudança rápida entre os riscos,
0.1 < λ < 2.3.
Para cada conjunto de dados o número observado de eventos foi simulado de:
yi ∼ Poisson(λi Ei ) independentemente para i = 1, 2, . . . , n,
em que o valor esperado é a taxa padronizada de mortalidade por câncer de traquéia,
brônquios e pulmões, estratificada segundo o sexo masculino e faixa etária no ano 2000.
O mapa utilizado para as análises é composto pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul dividido por 157 microregiões.
A complexidade e ajuste dos modelos foram comparados usando o DIC
([Spiegelhalter et al. 2002]), CPO ([Gilks, Richardson e Spiegelhalter 1996]), RAMSE
e RAMSEL. Em dados simulados conhecemos
o verdadeiro risco relativo, o que
P
t
torna
= ( i E((λi − λi )2 |y)/n)1/2 e o RAMSEL =
P possı́velt calcular o RAMSE
2
1/2
( i E((log(λi ) − log(λi )) |y)/n) , em que λti é o verdadeiro risco da área i. O
10

DIC] = E(D|y) + pD é dividido em duas partes: E(D|y) é a soma da deviance média a
posteriori e pD é o termo que penaliza a complexidade do modelo. Quando maior o valor
do DIC, pD e E(D|y), pior é o desempenho desse modelo, segundo esse critério. O CPOi
pode ser interpretado como a contribuição da i-ésima observação
Ppara a adequabilidade do
modelo, ele será representado pela estatı́stica B, em que B = i log(CPOi )/n. Baseado
nesse raciocı́nio, quanto maior o valor de CPOi , e consequentemente da estatı́stica B,
maior será a qualidade do ajuste.
4.1. Resultados
Nessa seção serão analisados apenas os resultados mais relevantes. O leitor pode consultar
o desempenho dos demais nas tabelas 1 e 2.
Cenário gradiente
Nesta simulação, a superfı́cie subjacente apresenta um comportamento gradiente, onde
áreas ao norte apresentam um menor risco, que aumenta na direção sul.
A figura 1 ilustra o verdadeiro risco e a estimativa da TMP para a simulação em
que a diferença entre os riscos é suave.
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Figure 1. Simulação gradiente com risco variando suavemente: verdadeiro risco
(a) TMP observada (b).

Na figura 1(b) ve-se que a TMP não capta a heretogeneidade espacial presente
no RR, os valores parecem estar levemente divididos em alto risco na região sul e baixo
risco na região norte. Novamente, a TMP possui um mapa com escala diferente, com um
intervalo superior aos mapas das figuras 1(a), 2 e 3.
Pela figura 2 nota-se que as estimativas do RR do método paramétrico captaram
de forma eficaz a tendência espacial do risco, com os valores estimados aumentando à
medida que se aproximam da região sul. Além disso, os desvios a posteriori (b) são
muito baixos em comparação com a figura 3(b), o que indica uma menor variabilidade
da estimativa em comparação com o modelo semiparámetrico. Outra caracterı́stica do
modelo que o mapa (b) parece sugerir, é que quanto maior for o RR, maior o valor dos
desvios.
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Figure 2. Simulação gradiente com risco variando suavemente: médias a posteriori (a) desvios a posteriori (b) do risco estimado pelo modelo ICAR.
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Figure 3. Simulação gradiente com risco variando suavemente: médias a posteriori (a) desvios a posteriori (b) do risco estimado pelo modelo MIX.

Através da figura 3 (a), percebe-se que o modelo MIX captou a tendência espacial,
mas supersuavizou o risco relativo para esse cenário. A variabilidade do risco estimado
pelo modelo parece seguir um comportamento aleatório, assumindo valores baixos tanto
para áreas onde o risco é alto, quanto para áreas onde o risco é baixo. A tabela 2 apresenta
os resultados para comparação entre os modelos. O modelo ICAR apresentou melhores
resultados em todos critérios.
Na figura 4 temos o verdadeiro risco e a estimativa da TMP para a simulação em
que a diferença entre os riscos é abrupta.
A figura 1(b) mostra a TMP, a estimativa exibe um comportamento gradiente, de
acordo com a superfı́cie subjacente do RR.
A média a posteriori estimada para o modelo ICAR está ilustrada na figura 5 (a),
novamente as estimativas captam a tendência gradiente do verdadeiro risco. Sugerindo
que o modelo paramétrico foi eficiente. O comportamento dos desvios-padrão a posteriori
parecem seguir novamente, e de forma mais evidente, a mesma variação gradiente da
12

a

0.0

0.5

1.0

b

1.5

2.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

Figure 4. Simulação gradiente com risco variando abruptamente: verdadeiro
risco (a) TMP observada (b)
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Figure 5. Simulação gradiente com risco variando abruptamente: médias a posteriori (a) desvios a posteriori (b) do risco estimado pelo modelo ICAR.

média.
As médias a posteriori do modelo MIX são apresentadas na figura 6 no mapa (a),
a estimativa para o RR possui um comportamento gradiente muito parecido com o do
risco subjacente, como se quebrasse a variação do RR. O mapa (b) da figura mostra que
os desvios possuem um comportamento diferente do cenário anterior, em que os riscos
variavam de forma suave. Nessa simulação, a variabilidade da estimativa possui uma
tendência gradiente, como a da média e como os desvios do modelo ICAR.
Visualmente não é possı́vel distinguir se o modelo semiparamétrico possui um
desempenho superior ao método paramétrico, os mapas parecem muito similares. Ou
seja, é necessário verificar e comparar a adequabilidade dos modelos através de outros
critérios. Pela tabela 2, temos que o modelo ICAR apresentou melhores resultados para
RAMSEL, DIC, E(D|y) e estatı́stica B, indicando ser o melhor modelo para esse cenário.
O modelo MIX possui o menor valor para pD , refletindo que o risco estimado é mais
suavizado.
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Figure 6. Simulação gradiente com risco variando abruptamente: médias a posteriori (a) desvios a posteriori (b) do risco estimado pelo modelo MIX.

Cenário 4 clusters
Cenário em que RR é dividido em 4 valores. Pensando na metodologia do modelo de
mistura, seria o mesmo que 4 componentes.
A figura 7 (a) ilustra o verdadeiro risco e as estimativas a posteriori (b-c) para a
simulação em que a diferença entre os riscos é suave.
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Figure 7. Simulação 4 clusters com risco variando suavemente: verdadeiro risco
(a) médias a posteriori do modelo ICAR (b) e do modelo MIX (c).

Através do mapa (b-c) da figura 7, é fácil notar que o risco estimado através do
modelo MIX é o que apresenta a melhor estimativa, em que a média a posteriori é muito
parecida com a superfı́cie subjacente do RR. O modelo paramétrico parece não detectar a
descontinuidade do risco entre as áreas. Para avaliar a qualidade dos modelos, os valores
para RAMSE, RAMSEL, DIC e estatı́stica B são apresentados na tabela 1. Como era
esperado, o modelo MIX tem um desempenho superior, com os melhores resultados em
todos critérios. O que confirma sua adequabilidade no mapeamento do RR num cenário
que apresenta descontinuidades.
A figura 8 ilustra o verdadeiro risco (a), a média estimada a posteriori do ICAR
(b) e do MIX (c), na simulação em que a diferença entre os riscos é abrupta.
Nota-se pela figura 8 que o modelo MIX apresentou um desempenho superior
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Figure 8. Simulação 4 clusters com risco variando abruptamente: verdadeiro
risco (a) médias a posteriori do modelo ICAR (b) e do modelo MIX (c).

ao modelo paramétrico (ICAR). O mapa (c) com a superfı́cie estimada do risco é quase
idêntico ao mapa (a) da superfı́cie subjacente. O modelo paramétrico conseguiu captar
a tendência do RR, mas continua a suavizar o risco nas áreas em que ocorre descontinuidades. Ou seja, se uma área apresenta um risco baixo e uma área vizinha possui um
RR alto, o modelo tende a não captar essa diferença e a estimativa acaba sendo o intermediário do risco entre as duas áreas. Os valores apresentados na tabela 2 sugerem, como
era esperado, que o modelo MIX tem um desempenho superior, com os melhores resultados em todos critérios. Os valores apresentados na tabela 2 sugerem, como era esperado,
que o modelo MIX tem um desempenho superior, com os melhores resultados em todos
critérios.
Table 1. Resultados da simulação comparando o MIX e o ICAR, com RR variando
suavemente.

Cenários RAMSE
gradiente 0,0035
norte-sul 0,0036
2 clusters 0,0035
4 clusters 0,0060

RAMSEL
0,0046
0,0035
0,0036
-

Cenários RAMSE
gradiente 0.0016
norte-sul 0,0009
2 clusters 0,0037
4 clusters 0,0166

RAMSEL
0,0021
0,0009
0.0037
-

Modelo MIX
B
DIC
E(D|y)
-2,8008 182,581 133,126
-2,8684 180,073 137,771
-2,8398 181,368 138,868
-2,7706 193,282 143,412
Modelo ICAR
B
DIC
E(D|y)
-2,7167 153,040 126,4815
-2,8120 164,469 144,3908
-2,8336 177,414 144,2387
-3,3368 236,457 134,0622

pD
49,455
42,302
42,499
49,869
pD
26,5588
20,078
33,1762
102,3950

5. Aplicação
Neste capı́tulo, para ilustração da metodologia abordada, são analisados os dados
da taxa de mortalidade em homens por câncer de traquéia, brônquios e pulmões
nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no ano
de 2007. Os valores observados foram obtidos do DataSus, disponı́vel no endereço
eletrônico http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/-cnv/obtbr.def. Os valores
esperados foram calculados utilizando-se a técnica de padronização indireta segundo
15

Table 2. Resultados da simulação comparando o modelos MIX e o ICAR, com RR
variando abruptamente.

Cenários RAMSE
gradiente 0,0071
norte-sul 0,0021
2 clusters 0,0058
4 clusters 0,0060
Cenários RAMSE
gradiente 0,0086
norte-sul 0,0049
2 clusters 0,0093
4 clusters 0,0157

Modelo MIX
RAMSEL
B
DIC
0,0307
-2,7388 216,208
0,0019
-2,7940 160,387
0,0054
-2,7389 165,794
-2,6883 160,578
Modelo ICAR
RAMSEL
B
DIC
0,0205
-2,6813 198,474
0,0050
-2,8176 170,328
0,0095
-2,882 203,435
-3,1305 251,602

E(D|y)
169,339
129,563
127,607
119,696

pD
46,868
30,824
38,187
40,882

E(D|y)
130,276
127,614
136,975
133,958

pD
68,197
42,713
66,459
117,644

sexo(masculino) e faixa etária. As unidades geográficas utilizadas foram microrregiões
definidas pelo IBGE.
A TMP de cada micro-região pode ser vista na figura 9. As maiores estimativas
foram encontradas no Rio Grande do Sul e leste e oeste de Santa Catarina.
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Figure 9. Mapa com a TMP de câncer de pulmão em homens no ano de 2007.

A figura 10 apresenta os valores da média a posteriori e do desvio-padrão a posteriori para o risco relativo, estimado pelo modelo CAR. O RR estimado possui um comportamento muito parecido com a TMP, sendo levemente suavizado em comparação com
a figura 9.
A figura 11 mostra os valores da média e desvios a posteriori do RR, estimados
pelo modelo de mistura. Pode-se notar que a estimativa é suavizada, comparada com a
figura 9 e 10. O RR estimado continua sendo superior no Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, mas ao contrário das estimativas anteriores, é mais homogêneo nessas regiões.
Além disso, o mapa que ilustra os desvios do modelo MIX, possuem valores inferiores ao
do modelo ICAR, indicando que o a estimativa do modelo paramétrico é mais instável.
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Figure 10. Estimativa do risco do modelo ICAR (esquerda) e desvios a posteriori
do risco estimado pelo modelo ICAR (direita.
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Figure 11. Estimativa do risco do modelo MIX (esquerda) e desvios a posteriori
do risco estimado pelo modelo MIX (direita)

Para efeito de comparação, os valores para o DIC e estatı́stica B, para os dois
modelos, são apresentados na tabela 3. Os resultados sugerem que o modelo MIX se
ajusta melhor à esses dados.

6. Conclusões
Nos últimos anos, muitos departamentos de saúde nacionais, estaduais ou municiais coletam informações sobre doenças. Para esses departamentos de saúde é de grande interesse
a utilização desses dados em uma análise mais acurada das caracterı́sticas de determinada patologia em uma região. Com a demanda desse tipo de análise faz-se necessário a
utilização de metodologias para o mapeamento do risco relativo de determinada doença.
O método mais utilizado para esse tipo de análise é o modelo CAR, que é implementado em vários softwares e possui baixo custo computacional. Entretanto, em
alguns casos, essa metodologia não é adequada. Nessa dissertação, comparamos o CAR
com uma metodologia semiparamétrica, o modelo MIX. A comparação tem como objetivo investigar a versatilidade dos dois modelos. Outro objetivo da dissertação foi a
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Table 3. Resultado da comparação do modelo MIX e ICAR para os dados de
câncer de pulmão.

Modelos
B
DIC
E(D|y) pD
Modelo de Mistura -3,161 249,973 171,414 78,558
ICAR
-3,385 290.7870 169,292 121,495
implementação do modelo semiparamétrico MIX, que não está disponı́vel em nenhum
software.
O modelo semiparámetrico e paramétricos foram avaliados com base nos
seguintes critérios RAMSE, RAMSEL, DIC, pD ,E(D|y) e CPO. Os resultados das
simulações indicam que, empiricamente, os modelos possuem diferentes caracterı́sticas
na estimação do RR. Para tornar mais clara essas diferenças, as simulações foram divididas em dois tipos: um em que a associação espacial é suave, e outro em que a diferença
entre os riscos é acentuada.
Nos cenários em que a diferença da dependência espacial é suave, o modelo CAR
demonstrou um melhor desempenho. Mas, quando o risco exibia descontinuidades, o
modelo estimava de forma suave o RR, isso fez com que o modelo tivesse mais parâmetros
do que o necessário, e consequentemente valores superiores para pD .
Ao contrário, quando o RR exibia quebras, ou mudanças abruptas, o modelo semiparamétrico captou de maneira mais eficiente o padrão espacial presente no verdadeiro
risco. Mas, nos casos em o RR não exibia nenhum padrão espacial, ou esse padrão era
muito suave, o modelo apresentava alguma heterogeneidade espacial, dividindo o risco
em vários componentes, indicando a tendência do modelo de mistura em super-ajustar os
dados nesses casos.
Como sugestão de pesquisa futura, propõem-se estender a comparação do mapeamento de doenças, com outros modelos além do MIX e CAR. Como por exemplo, os modelos semiparamétricos proposto por [Knorr-Held e Raβer 2000] e por
[Denison e Holmes 2001]. Outra sugestão seria estender o modelo de mistura espacial
para o caso espaço-temporal.
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