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7 Modelo linear generalizado

7.1 Introdução

No caṕıtulo anterior foi apresentado o modelo de regressão linear como mo-
delo preditivo para o caso em que a variável resposta é do tipo quantitativo.
De acordo com este modelo, a variável resposta é decomposta em duas partes:
uma soma ponderada das variáveis regressoras e uma componente aleatória.
Concretamente,

Y (i) =
∑

j

αjxj(i) + ǫ(i).

Para que seja posśıvel fazer inferência sobre o modelo, assume-se que os erros
ǫ(i) são independentes e têm distribuição N(0, σ2). Estes aspectos podem ser
escritos de outra forma mais conveniente, que permite a sua generalização -
o modelo pode ser descrito em três partes:

(i) os Y (i) são variáveis aleatórias independentes com distribuição N(µi, σ
2);

(ii) os parâmetros entram no modelo de forma linear através da soma ν(i) =∑
αjxj(i); e

(iii) o valor médio da variável resposta, µ(i), e a combinação linear das
variáveis explanatórias, ν(i), encontram-se ligados através da função
identidade, isto é, µ(i) = ν(i).

Esta perspectiva permite duas generalizações imediatas, mantendo-se a van-
tagem do modelo envolver uma combinação linear dos parâmetros. Em
primeiro lugar, em (i) o pressuposto de normalidade pode ser relaxado
considerando-se outra distribuição para Y (i). Em segundo lugar, a função de
ligação em (iii) pode ser generalizada, considerando-se uma função de ligação
g(.) tal que µ(i) = g(ν(i)), para relacionar o valor esperado de Y (i) com o
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termo linear ν(i) =
∑

αjxj(i). Estas extensões resultam nos denominados
modelos lineares generalizados. Estes modelos constituem um dos maiores
avanços na análise de dados das últimas décadas.

7.2 Regressão loǵıstica

A regressão loǵıstica é um dos casos mais importantes dos modelos lineares
generalizados. Em muitas situações a variável resposta não é uma variável
cont́ınua tomando valores reais como assumido atrás, mas uma proporção: a
proporção de insectos mortos quando expostos a um dose de insecticida, a
proporção de respostas correctas num teste, a proporção de clientes de um
banco que não cumpre os pagamentos. Em limite, estas situações podem ser
vistas como binárias: se o insecto morre ou não, se a pessoa responde bem ou
não a determinada pergunta do teste, se um determinado cliente paga ou não
a a sua d́ıvida ao banco. Este caso corresponde a uma situação semelhante
à abordada anteriormente, em que a variável resposta pode assumir apenas
dois valores (0 ou 1), correspondendo às duas classes em que a variável se
encontra repartida.

Seja p(i) a probabilidade de ao objecto ou indiv́ıduo i corresponder o valor
1 da variável resposta e admitamos que as respostas associadas a diferentes
indiv́ıduos são independentes. Isto significa que a variável resposta para o
indiv́ıduo i segue uma distribuição de Bernoulli de parâmetro p(i):

p (Y (i) = y(i)) = p(i)y(i)(1 − p(i))1−y(i) (1)

onde y(i) ∈ {0, 1}. No caso da regressão loǵıstica, está é a generalização feita
relativamente ao modelo de regressão linear no que se refere ao ponto (i): a
distribuição de Bernoulli toma o lugar da distribuição normal na modelação
de Y (i).

No presente caso, o objectivo é o de formular um modelo para a probabi-
lidade de um objecto caracterizado por um vector de variáveis explanatórias
x tomar o valor 1. Isto é, queremos formular um modelo para o valor espe-
rado da variável resposta Y (i), que corresponde à probabilidade p(y = 1|x).
A utilização de um modelo linear (uma soma ponderada das variáveis pre-
ditoras) neste caso tem alguns problemas associados. Nomeadamente, para
um vector de variáveis preditoras x, uma tal combinação linear pode tomar
valores menores do que zero ou maiores do que 1, o que significa que o mo-
delo produziria para certas combinações das variáveis preditoras, valores não
admisśıveis para a variável resposta. Por conseguinte, para que este aspecto
não linear seja comportado, existe necessidade de introduzir alterações na
forma como a combinação linear ν(i) entra no modelo. Isto é alcançado
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transformando-se a probabilidade através duma função não linear, de forma
que tal transformação possa ser modelada por uma combinação linear, o que
corresponde à adopção de uma função de ligação não linear (iii). Uma função
adequada para tal (mas não a única) é a função de ligação loǵıstica ou logit,
na qual

g (p(y = 1|x)) = log
p(y = 1|x)

1 − p(y = 1|x)
, (2)

onde g (p(y = 1|x)) é modelada como
∑

j αjxj. Uma vez que p varia entre 0 e
1, claramente log(p/(1−p)) varia entre −∞ a ∞, que corresponde ao contra-
domı́nio da função g(p(i)) =

∑
j αjxj(i). Os modelos lineares generalizados

têm três caracteŕısticas principais:

(i) Os Y (i), i = 1, ..., n são variáveis aleatórias independentes seguindo uma
mesma distribuição da famı́lia exponencial.

(ii) As variáveis preditoras são combinadas segundo a forma ν(i) =∑
j ajxj(i), designado por preditor linear, onde aj são as estimativas

de αj, j = 1, ..., p.

(iii) O valor médio da distribuição de Y (i), µ(i), condicional a um vector
de variáveis preditoras x, relaciona-se com a combinação linear em (ii)
através de uma função de ligação g (µ(i)) = ν(i) =

∑
j ajxj(i).

A famı́lia exponencial de distribuições, que inclui as distribuições normal,
de Poisson, Bernoulli e binomial, é composta pelo conjunto das distribuições
cuja função de probabilidade (massa de probabilidade ou densidade de pro-
babilidade) pode ser escrita na forma geral

f(y; θ, φ) = exp

{
yθ − b(θ)

α(φ) + c(y, φ)

}
. (3)

Se φ for conhecido, então diz-se que θ é o parâmetro natural ou canónico.
Quando α(φ) = φ, como acontece frequentemente, φ é designado por
parâmetro de escala ou de dispersão. Com uma pouco de cálculo algébrico
conclui-se que o valor médio e a variância da distribuição são dados por b′(θ)
e α(φ)b′′(θ) respectivamente.

No modelo, tal como descrito em (i), (ii) e (iii), não existem restrições para
a escolha da função de ligação. No entanto (e é aqui que a famı́lia exponencial
tem um papel importante), as operações ficam simplificadas quando a função
de ligação é escolhida de forma a expressar o parâmetro canónico da distri-
buição como função linear. No caso da regressão linear múltipla, a função de
ligação é simplesmente a função identidade. No caso da regressão loǵıstica, a
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função de ligação é a transformação apresentada acima - o logit. No caso da
regressão de Poisson (quando se assume que a variável resposta segue uma
distribuição de Poisson), a função de ligação é o logaritmo: g(u) = log(u).

Fazer previsão a partir de um modelo linear generalizado requer a in-
versão da relação g(µ(i)) =

∑
j ajxj(i). Consequentemente, a estimação dos

parâmetros, que no caso da regressão linear simples ou múltipla se faz com
recurso ao método dos mı́nimos quadrados envolvendo essencialmente a in-
versão de matrizes, vai ser mais complicada: a não linearidade implica a
utilização de métodos iterativos para estimação dos parâmetros. Não nos
debruçaremos neste texto sobre o problema da estimação.

7.2.1 O modelo de regressão loǵıstica

Como já foi referido atrás, no caso em que a variável resposta é dicotómica,
definindo-se uma das suas classes como sendo “sucesso”, a ocorrência de
um sucesso é definido como se obtendo uma resposta igual a 1, correspon-
dendo o outro caso ao insucesso, a que se associa o valor 0. Assim, Y (i) ⌢
Bernoulli(p(i)), i = 1, ..., n, tendo-se, portanto, E(Y (i)) = µ(i) = p(i). A
função de ligação a considerar é, pois,

g(µ(i)) = log

(
µ(i)

1 − µ(i)

)
,

de forma a que todos os valores posśıveis para a combinação linear ν(i) =∑
j ajxj(i) sejam admisśıveis. Realizando operações algébricas simples sobre

log

(
µ(i)

1 − µ(i)

)
=

∑

j

ajxj(i)

obtém-se

E(Y (i)|x(i)) = p(i) =
e

∑
j ajxj(i)

1 + e
∑

j ajxj(i)
. (4)

7.2.2 Interpretação do modelo ajustado

Observando-se (4) conclui-se não se obtém facilmente uma interpretação para
os coeficientes do modelo relativamente a p(i). No entanto, uma das vanta-
gens da função de ligação loǵıstica sobre outras funções alternativas é que
permite, ainda, uma interpretação conveniente. Por exemplo:

• A razão p(y=1|x)
1−p(y=1|x)

presente na função de ligação corresponde à chance

(odds) de observação de uma resposta igual a 1 (é a medida que diz o
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quão mais provável uma resposta igual a 1 é do que uma resposta igual
a 0 dado o vector de variáveis preditoras). A log p(y=1|x)

1−p(y=1|x)
chama-se

simplesmente logaritmo da chance (log odds).

• Dado um novo vector de variáveis preditoras x = (x1, ..., xp), a proba-
bilidade predita de se observar uma resposta igual a 1 é calculada a
partir de log p(y=1|x)

1−p(y=1|x)
. O aumento de uma unidade no valor de uma

variável preditora corresponde a um incremento de valor igual a αj no
logaritmo da chance. Isto significa que cada coeficiente representa o
efeito no logaritmo da razão das chances de uma variação unitária no
valor da correspondente variável preditora. No caso da variável regres-
sora ser de tipo categórico, o coeficiente de cada variável dummy que
lhe está associada representa o efeito no logaritmo da razão das chances
da variável pertencer àquela classe e não à classe referência. Daqui se
conclui facilmente que eαj representa o quanto a chance muda quando a
variável preditora sofre um incremento unitário ou , no caso da variável
preditora ser categórica, o quanto a chance muda quando se passa da
classe referência da variável para uma outra sua classe.

7.2.3 Qualidade de ajustamento do modelo

Tal como no modelo de regressão linear múltipla, existe a necessidade de ava-
liar a qualidade de ajustamento do modelo linear generalizado, de preferência
usando uma medida semelhante à soma de quadrados usada na regressão li-
near. Tal medida é a chamada deviance do modelo. Na verdade, a soma
de quadrados, não é mais do que a deviance considerada no enquadramento
particular daqueles modelos. A deviance de um modelo M define-se como

−2 [log L(M ; Y ) − log L(M∗; Y )] , (5)

onde M representa o modelo em análise e M∗ o modelo saturado, ou seja,
o maior modelo que temos possibilidade de considerar. Para um modelo
linear generalizado com n observações, o número máximo de parâmetros é
igual a n, isto é, um parâmetro para cada observação, de tal forma que o
modelo se ajusta perfeitamente aos dados. Um modelo deste tipo não oferece
qualquer simplificação e, como tal, não tem interesse para a interpetação do
problema, já que não faz sobressair caracteŕısticas importantes transmitidas
pelos dados. O modelo saturado fornece o maior valor que a função de
verosimilhança pode atingir, sendo toda a variabilidade do modelo saturado
atribúıda à componente sistemática. Em oposição ao modelo saturado existe
o chamado modelo nulo - é o modelo em que nenhuma variável explanatória é
considerada. Este modelo possui, por isso, um único parâmetro e a todos os
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objectos corresponde o mesmo valor predito: ȳ. É o modelo mais simples que
se pode considerar e que raramente captura a estrutura inerente aos dados.
Toda a variabilidade existente nos dados atribúıda à componente aleatória
do modelo. A deviance representa, essencialmente, a diferença entre as log-
verosimilhanças dos modelos M e M∗, podendo ser decomposta, tal como a
soma de quadrados, de forma a permitir explorar classes de modelos.

Dados dois modelos aninhados, Mp e Mq, verificando-se Mp ⊂ Mq, sob
a hipótese de que as q − p variáveis presentes no modelo Mq e que não
estão presentes no modelo Mp não proporcionam acréscimo significativo na
qualidade do modelo, isto é, sob a hipótese de que o modelo mais simples
(Mp) é tão informativo quanto o modelo mais complexo Mq, tem-se

Dp − Dq ∼ χ2
q−p, (6)

onde Dp e Dq são a deviance do modelo Mp e a deviance do modelo Mq,
respectivamente.

Relativamente aos procedimentos de selecção do modelo, a abordagem
a utilizar é semelhante à descrita no caso do modelo de regressão linear
múltipla. Também nesta classe de modelos, o procedimento stepwise é a
ferramenta mais usual para a selecção do melhor modelo (de acordo com
algum critério, frequentemente a medida AIC).

7.2.4 Inferência sobre os coeficientes do modelo

As estimativas dos parâmetros do modelo têm distribuição aproximadamente
normal. Assim,

α̂j − αj√
V̂ ar(α̂j)

∼ N(0, 1). (7)

A partir daqui, obtém-se a expressão para o intervalo de 100(1 − α)% de
confiança para os parâmetros do modelo:

(
aj ∓ z1−α/2SE(aj)

)
, (8)

onde SE(aj) é o erro padrão da estimativa de αj, que corresponde a√
V̂ ar(α̂j). A estat́ıstica

α̂j√
V̂ ar(α̂j)

∼ N(0, 1), (9)

permite testar a hipótese H0 : αj = 0.
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7.2.5 Diagnóstico do modelo

Uma vez seleccionado o modelo, é necessário proceder ao seu diagnóstico no
sentido de verificar se são cumpridas as premissas assumidas à partida, de
forma a garantir a interpretabilidade do modelo. O diagnóstico do modelo
envolve a análise de diversos aspectos, com detaque para:

• observação dos reśıduos do modelo;

• cálculo de medidas globais de ajustamento;

• pesquisa de outliers;

• identificação de observações influentes.

Os reśıduos do modelo correspondem às diferenças entre os valores obser-
vados e os valores estimados,

r(i) = y(i) − µ̂(i).

Como os valores da variável resposta são 0 ou 1 e os µ̂(i) = p(i) resultam de
(4) onde os aj são os parâmetros estimados, os reśıduos são sempre valores
pertencentes ao intervalo (−1, 1), correspondendo os reśıduos negativos aos
casos y(i) = 0 e os reśıduos positivos aos casos y(i) = 1.

Os reśıduos de Pearson correspondem aos reśıduos padronizados pela es-
timativa do desvio padrão de Y (i),

√
p(i)(1 − p(i)):

rp(i) =
y(i) − p(i)√
p(i)(1 − p(i))

. (10)

Os reśıduos de Pearson padronizados são dados por

rp(i)√
1 − hii

,

onde hii é o i-ésimo termo da diagonal da matriz H, e que pode ser calculado
através de hii = x(i)T (XTX)−1x(i). Sob os pressupostos do modelo, os
reśıduos de Pearson padronizados têm distribuição assintoticamente N(0, 1).
Quando representados graficamente num diagrama de dispersão os reśıduos
(contra o ı́ndice) deverão encontrar-se no intervalo (−2, 2) .

Para avaliar se a variância é não constante, representam-se graficamente
os reśıduos padronizados contra as variáveis preditoras, contra os valores
ajustados ou ainda contra o ı́ndice. Nestes gráficos, espera-se encontrar
ausência de padrão e os valores dos reśıduos bem distribúıdos acima e abaixo
de zero.
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A adequação do modelo pode ser avaliada através do teste de Hos-
mer e Lemeshow. Para a construção da estat́ıstica de teste é necessário
considerar um determinado número, g, de grupos. Estes grupos são cons-
titúıdos considerando-se os percentis l

g
, l = 1, ..., 1 do conjunto dos valores de

probabilidade estimados pelo modelo e colocando no mesmo grupo todos os
casos i para os quais os valores estimados p(i) se encontram entre os mesmos
dois percentis consecutivos dos g percentis calculados. Isto é, pertencem ao
mesmo grupo l, l = 1, ..., g, todos os objectos i para os quais l−1

g
≤ p(i) < l

g
.

A estat́ıstica de teste é dada por

HL =

g∑

l=1

(Ol − nlp̄l)
2

nlp̄l(1 − p̄l)
, (11)

onde nl é a dimensão do l-ésimo grupo e Ol é a soma dos valores observa-
dos para os elementos do l-ésimo grupo e p̄l representa a média dos valores
ajustados para os objectos pertencentes ao mesmo grupo. Quando g ≈ n e
o modelo de regressão loǵıstica ajustado é o correcto, a estat́ıstica HL tem
uma distribuição que é bem aproximada pela distribuição χ2(g − 2). Valo-
res elevados da estat́ıstica apontam no sentido de um mau ajustamento do
modelo aos dados, devendo rejeitar-se H0. Uma escolha usual é tomar-se
g = 10.

Nota: O ajustamento de um modelo de regressão loǵıstica exige um
estudo muito mais aprofundado do que o aqui realizado, onde se pretendeu
apenas dar a conhecer alguns asprectos desta classe de modelo.
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