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Exerćıcios

Retome os dados da aula anterior, relativos a 189 recém-nascidos em lowbwtdata.dat. (Uti-
lize o conjunto de dados em que o peso das mães foi convertido para Kg e as variáveis categó-
ricas identificadas). Considere a variável low como variável resposta. O objectivo é estimar
um modelo de regressão loǵıstica com o objetivo de identificar os factores associados ao baixo
peso à nascença.

1. Represente graficamente a variável resposta (low) vs as variáveis age e maekg. Os grá-
ficos são informativos? Sugira uma representação alternativa que lhe permita averiguar
graficamente se poderá haver associação entre o desfecho e as variáveis consideradas.

2. Realize testes de qui-quadrado em tabelas de contingência para averiguar sobre a exis-
tência de associação entre o desfecho e as restantes variáveis explanatórias. O que
sugerem os resultados? (Explore a função CrossTable da biblioteca gregmisc para
responder a esta questão.)

3. Escreva o modelo linear generalizado para a variável resposta baixo peso (low). Pense
nos posśıveis preditores lineares e escreva a equação de um modelo candidato.

4. Suponha o seguinte modelo
bp.glm1 <- glm(low age + lwt + race + ftv, family = binomial,data = bp)

Analise os resultados do ajustamento do modelo.

5. Compare este modelo com o modelo nulo fazendo a diferença entre as funções deviance.
Qual a conclusão do teste da razão de verosimilhança?
bp.nulo <- glm(low 1, family = binomial, data = bp)

anova(bp.nulo, bp.glm1, test = "Chisq")
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6. Verifique os resultados do teste de Wald. O que sugere? Que covariáveis poderiam ser
retiradas?

7. Estime um modelo sem as variáveis age e ftv. Compare os dois modelos. Qual a
sua conclusão? Observação: não devemos finalizar um modelo considerando somente
as variáveis estatisticamente significativas. Não nos devemos esquecer que há outras
razões que deve ser levadas em conta para manter uma variável no modelo. Tenha
sempre em consideração o objectivo da análise.

8. Considere o modelo
bp.glm5 <- glm(low smoke, family = binomial,data = bp)

Escreva a equação do modelo e calcule a chance (odds) das mães que fumaram durante
a gravidez e das mães que não fumaram. Calcule a razão das chances (odds ratio) e
interprete-o.

9. Calcule o intervalo de confiança assintotico para o odds ratio, que é dado por (a ∓

1.96SE(a))

10. Considere um modelo apenas com a variável maekg.

11. Para cada variação de um quilogranma no peso da mulher na última menstruação, o
logaritmo do odds varia a1 unidades, logo para cada variaçãoo de um quilograma no
peso da mulher temos exp(a1) de variação do odds. Estime o odds ratio para o aumento
de 1 kg de peso.

12. Estime o odds ratio para um aumento de 10 kg de peso. Como fica o intervalo de
confiança?

13. Seleccione o melhor modelo recorrendo ao stepwise. Faça o diagnóstico do modelo.


