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RESUMO 

 

Monografia de Especialização 

Especialização em Estatística e Modelagem Quantitativa 

Universidade Federal de Santa Maria 

 

MODELOS DE REGRESSÃO PARA INCIDÊNCIA DE HIV/AIDS NA 

POPULAÇÃO DOS ESTADOS DA REGIÃO NORTE DO 

BRASIL 

 

AUTOR: EDCARLOS VASCONCELOS DA SILVA 

ORIENTADORA: LUCIANE FLORES JACOBI 

Local e data da defesa: Santa Maria, 10 de julho de 2015. 

 
A AIDS é uma doença de notificação compulsória que não possui cura, mas, a medicina 

moderna consegue prolongar a vida do paciente com medicamentos que minimizam o efeito 

da enfermidade no tempo, dando mais qualidade de vida para a pessoa portadora do vírus. No 

Brasil, os casos de AIDS se estabilizaram em torno de 40 mil por ano. O tratamento no 

Sistema Único de Saúde e as campanhas de prevenção permitiram ao país estabilizar a 

doença, mas, nos estados mais carentes de estrutura em saúde pública, as taxas de crescimento 

continuam elevadas, como é o caso da região Norte do Brasil. Neste sentido, esse estudo teve 

por objetivo aplicar modelos de regressão para modelagem de casos de AIDS na população 

dos Estados da Região Norte do Brasil. A Metodologia utilizada consistiu em utilizar modelos 

lineares e não lineares com uso dos programas CurveExpert e Statistica 9.0, os modelos foram 

submetidos a análise residual que verificou normalidade, independência e homocedasticidade, 

além de análises de outliers. A avaliação da capacidade de previsão foi feita via critérios BIC 

e AIC. Os dados foram obtidos no portal do DATASUS, foram coletados todos os dados de 

AIDS no período de 1984 a 2014. Entre os principais resultados destaca-se que, para a região 

Norte, o modelo que melhor se ajustou aos dados foi o modelo não linear logístico que projeta 

uma estabilidade futura de casos de AIDS para o Norte estimado em 4700 casos novos anuais. 

 

Palavras-chave: Modelos de Regressão. Não linear. AIDS. Região Norte. 
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ABSTRACT 

 

Specialization monograph 

Specialization in Statistics and Quantitative Modeling 

Federal University of Santa Maria 

 

REGRESSION MODELS FOR IMPACT OF HIV / AIDS IN THE 

POPULATION OF THE STATES OF NORTH REGION 

BRAZIL 

 

AUTHOR: EDCARLOS VASCONCELOS DA SILVA 

ADVISER: LUCIANE FLORES JACOBI 
                                      Santa Maria, July 10, 2015. 

 

 

AIDS is a notifiable disease that has no cure, but modern medicine can extend the life of the 

patient with drugs that minimize the effect of the disease on time, giving better quality of life 

for the person carrying the virus. In Brazil, cases of AIDS have stabilized at around 40,000 

per year. The treatment in the National Health System and prevention campaigns enabled the 

country to stabilize the disease, but in the poorest states in public health structure, growth 

rates remain high, as is the case in northern Brazil. In this sense, this study aimed at using 

regression models for modeling of AIDS cases in the population of the States of Northern 

Brazil. The methodology used consisted of using linear and nonlinear models with use of 

CurveExpert and Statistica programs, the models were subjected to residual analysis that 

found normality, independence and homoscedasticity, and outlier analysis. The evaluation of 

the predictive capability was made via BIC and AIC criteria. Data were obtained from the 

DATASUS portal, we collected all AIDS data from 1984 to 2014. The main results stands out 

that for the northern region, the model that best fit the data was the non-linear model logistics 

designing future stability of AIDS cases for the North estimated at 4700 new cases annually. 

 

Key-words: Regression models. Nonlinear. AIDS. North Region. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Desde o surgimento de seus primeiros casos nos anos 80, a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) já custou mais de 35 milhões de mortes pelo mundo 

todo, levando os países a elaborarem estratégias de contenção da epidemia, resultando em 

políticas públicas que objetivam a redução dos impactos causados pela doença (ONU, 2012). 

No Brasil, as ações de combate à AIDS são coordenadas pelo Ministério da Saúde por 

meio da Secretaria de Vigilância em Saúde e estão articulados com estados e municípios, 

além da sociedade civil e Organizações Não Governamentais – ONG’s. Seus esforços 

conjuntos no sentido de desenvolver políticas públicas de combate a essa doença inseriu o 

Brasil no cenário internacional da luta contra a AIDS (ONU, 2012). 

A AIDS é uma doença que não possui cura, no entanto, já existem tratamentos 

disponíveis capazes de oferecer qualidade de vida e expectativa de vida maior aos portadores 

do HIV. No Brasil, os testes de HIV/AIDS e o tratamento completo são oferecidos de maneira 

universal e gratuito no Sistema Único de Saúde – SUS. 

Os esforços do Brasil para combater a AIDS fizeram com que países e entidades do 

mundo inteiro reconhecessem internacionalmente as ações brasileiras no sentido de criar e 

divulgar estratégias pioneiras de combate à AIDS, inclusive servindo de modelo para muitos 

países, pois, em 30 anos de AIDS no Brasil, os esforços para conter o avanço da doença 

resultou que, desde 2010 o país apresenta quadro de estabilidade de casos novos de pessoas 

infectadas. 

Pesquisadores de universidades do país inteiro têm juntado esforços para contribuir 

com a desaceleração das incidências de casos de AIDS e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas infectadas em nosso país. Uma dessas formas de contribuição tem seu braço na 

pesquisa quantitativa que procura modelar matematicamente os casos de AIDS e sua 

transmissão nos mais diversos grupos da sociedade, dando, portanto, uma significativa 

contribuição para os órgãos oficiais com vistas à elaboração de políticas públicas de combate 

a doença. 

A importância da modelagem de funções que sejam capazes de descrever o 

comportamento da AIDS no tempo resulta no fato de que é possível fazer previsões futuras 

com tais modelos para casos novos da doença que surgirão daqui a t anos. Nesse sentido, a 

pesquisa quantitativa e seus rigorosos métodos de validação de modelos são uma ferramenta 

útil para os profissionais se embasarem e estabelecerem suas metas de trabalho. 
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Assim, o objetivo desse estudo é utilizar modelos de regressão para modelagem de 

casos de AIDS na população dos Estados da Região Norte do Brasil, avaliando e selecionando 

o melhor modelo para cada estado. 

 

1.1 Problema 

 

 Qual modelo de regressão melhor se ajusta para modelar os casos de AIDS nos estados 

da Região Norte do Brasil? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Esta pesquisa tem por objetivo determinar o modelo de regressão que melhor se ajusta 

aos casos notificados de AIDS na população dos Estados da Região Norte do Brasil. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 

- Estimar parâmetros dos modelos de regressão; 

- Testar a significância do modelo; 

- Selecionar, por meio de critérios e análises gráficas, os modelos que melhores se ajustam aos 

dados para cada estado. 

 

1.3 Justificativa  

 

 Este estudo se justifica pela importância que a modelagem matemática possui para as 

Ciências da Saúde no sentido de descrever o comportamento de doenças no longo do tempo, 

permitindo-se fazer previsões, auxiliando os órgãos oficiais na tomada de decisão e na 

elaboração de políticas públicas que melhor se adéquam às demandas que as instituições 

precisam. 

 No caso da AIDS, a justificativa para escolha deste tema reside no fato de que, em 

muitos estados, a doença apresenta quadros de estabilidade e, em outros, em evidente 

crescimento, sendo então necessário aplicar modelos de regressão de modelos lineares e não 
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lineares para investigar a evolução dos casos novos da doença por estado na Região Norte do 

Brasil.  

 Além disso, a opção pelos estados da Região Norte para compor esta pesquisa se deu 

em função de que a literatura especializada possui poucos estudos científicos de modelagem 

de doenças como a AIDS voltado para aquela região do Brasil. 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

 Visando uma explanação concisa e objetiva deste estudo, esta monografia está divida 

em cinco partes principais: Introdução, Revisão da Literatura; Metodologia; Resultados e 

Considerações Finais. 

 Na introdução é apresentado o contexto da pesquisa para que o leitor se situe do ponto 

de vista do problema, dos objetivos e da justificativa do estudo. 

 Na Revisão de Literatura buscou-se tratar do tema AIDS e dos modelos de regressão 

linear e não linear que são a fundamentação estatística para estudar a evolução dos casos da 

doença na Região Norte e estados.  

 Na Metodologia é descrito os procedimentos que foram adotados para a coleta de 

dados no portal do Datasus e também os procedimentos para estimar e validar os parâmetros 

de regressão, bem como a análise da qualidade dos modelos e a seleção daqueles que podem 

ser usados para fazer previsão. 

 Nos Resultados são apresentados os modelos de regressão, que em geral, a maioria são 

modelos não lineares, e todo o processo de validação de cada modelo, sempre apoiado em 

rigorosos testes estatísticos. 

 Nas Considerações Finais é destacado os principais pontos da pesquisa de acordo com 

os objetivos traçados inicialmente para o estudo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O Brasil e a AIDS 

 

Identificada pela primeira vez em 1981 nos Estados Unidos, a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida – AIDS chegou ao Brasil em 1982 e, já no ano de 1985 foi 

reconhecida e alçada, pelo Ministério da Saúde, ao nível de doença de notificação 

compulsória passando a ser um grave problema de saúde pública motivando “estudo 

continuado de todos os aspectos da ocorrência e propagação” com vistas à elaboração de 

políticas públicas de combate à AIDS (VILELA et al, 2012, p. 03). 

 A AIDS é causada pelo vírus da imunodeficiência humana – HIV, que ataca o sistema 

imunológico que é responsável por combater as doenças que invadem o organismo humano. 

O vírus ataca vários grupos de células, mas, especialmente os linfócitos T CD4+ são as mais 

atingidas, pois, são nelas que o HIV se aloja e se reproduz alterando o DNA, e destruindo os 

linfócitos por completo. 

De acordo com o último Boletim Epidemiológico do Departamento de DST/AIDS do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), em torno de 718 mil pessoas vivem com o vírus 

HIV/AIDS no país. No período de 2003 a 2012 o Brasil apresentou em média 37.500 casos de 

AIDS por ano evidenciando tendência de estabilidade de casos novos no país. 

 No entanto, quando se analisa esses números nas cinco regiões brasileiras, verifica-se 

que, existem regiões em situação de aumento de casos novos de AIDS e outras em situação de 

estabilidade ou queda na taxa de incidência. 

 Como é o caso da região Norte que em 2003 possuía taxa de incidência de AIDS de 10 

casos para cada 100 mil habitantes, saltando para 20 casos por 100 mil no ano de 2012, um 

aumento de 100%, comportamento semelhante teve o Nordeste saindo de 10 casos por 100 

mil em 2003 para 15 em 2012, ao passo que no Sudeste do Brasil houve redução nos casos de 

AIDS caindo de 25, em 2003, para 20 casos por 100 mil habitantes em 2012 (BRASIL, 2014). 

 Quando a análise da incidência é feita por sexo, verifica-se que nos últimos 10 anos, a 

taxa de incidência nos homens manteve-se superior ao das mulheres, por exemplo, em 2012 a 

taxa de incidência masculina geral foi de 26,1/100.000 habitantes e para as mulheres foi de 

14,5/100.000 habitantes, revelando uma razão de sexos de 1,7 casos em homens para cada 

caso em mulheres (BRASIL, 2014). 

 Outra característica importante do avanço da AIDS revelado no Boletim 

Epidemiológico de 2014 é o perfil etário, a doença vem aumentando suas taxas na população 
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mais jovem em ambos os sexos. A taxa de incidência da AIDS tem aumentado no decorrer do 

tempo entre os grupos de 15 a 19 e 20 a 24 anos, evidenciando que a doença está mudando de 

perfil etário, tendo em vista que as demais faixas de idades apresentam-se com evolução 

estabilizada ou em queda. 

 Objetivando atuar com eficiência no combate à AIDS o Brasil, em 1996, se tornou 

membro do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS – UNAIDS, que é uma 

iniciativa das Organizações das Nações Unidas – ONU, cuja missão é encorajar, mobilizar e 

apoiar os países para “alcançar o acesso universal à prevenção, tratamento e cuidados no que 

concerne ao HIV” (ONU, 2012, p. 21). 

 Uma das principais metas da UNAIDS para 2015 junto aos seus países membros é 

expandir o tratamento das pessoas infectadas com o HIV, chegando a 15 milhões de pessoas 

com acesso aos medicamentos que ajudam no controle da doença e, no Brasil, esse processo 

encontra-se em expansão, pois, desde 2008 o país tem estabelecido estratégias de combate à 

AIDS por meio de ações integradas que envolvem os Estados, os Municípios e parcerias de 

entidades não governamentais. 

 Os projetos pioneiros que resultaram dessa integração de Estados, Municípios e 

Governo Federal, além das entidades não governamentais, foram instalados nos Estados do 

Amazonas, Bahia e constam de grupos de estudos especializados com o objetivo de elaborar 

estratégias de combate ao HIV que vão desde campanhas informativas de prevenção até o 

oferecimento de testes rápidos da AIDS em postos de saúde e tratamento na rede pública para 

pessoas infectadas (ONU, 2012). 

 Granjeiro, Silva e Teixeira (2009) observam que, embora o Brasil demonstre avanços 

consideráveis no tratamento da AIDS é preciso lembrar que os desafios para consolidar o 

controle da doença ainda são numerosos, haja vista que, passados três décadas de AIDS no 

Brasil, mais de 30 mil pessoas adquirem a doença todos os anos. 

 Além disso, é preciso lembrar que as questões das desigualdades regionais revelam a 

necessidade de um olhar especial para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde as taxas de 

incidência continuam crescentes, principalmente entre as mulheres. Sendo necessário um 

esforço conjunto para, no mínimo estabilizar os casos da doença naquelas regiões. 

 Em termos de acompanhamento da epidemia, a vigilância da AIDS “visa melhor 

caracterização e monitoramento de tendências, perfil epidemiológico, riscos e 

vulnerabilidades na população infectada” (BRASIL, 2014, p. 05). Nesse sentido o 

monitoramento da AIDS tem como fontes de controle o Sistema de Informação de Agravo de 

Notificação – SINAN, Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, Sistema de Controle de 
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Exames Laboratoriais – SISCEL e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos – 

SICLOM. Essas bases de dados alimentam o portal do DATASUS, que disponibiliza essas 

informações ao público em geral.  

 

2.2 Os Modelos de Regressão 

 

Uma das vantagens do método estatístico na análise de dados é a sua capacidade de 

fazer previsões com base em amostras. Tais previsões podem ser feitas por meio da análise de 

Regressão, que é uma técnica que tem por finalidade criar modelos matemáticos que possam 

representar a relação entre duas ou mais variáveis. 

Segundo Gujarati (2006, p. 13) a Regressão estuda “a dependência de uma variável em 

relação a uma ou mais variáveis, com vistas a estimar e/ou prever o valor médio (da 

população) da primeira em termos dos valores conhecidos ou fixados (em amostragens 

repetidas) das segundas”. Devore (2006, p. 433) complementa essa definição afirmando que a 

Regressão “é a parte da estatística que investiga a relação entre duas ou mais variáveis 

relacionadas de maneira não-determinística”. 

Nesta pesquisa serão apresentados os modelos de regressão lineares e não-lineares 

simples. Primeiramente apresenta-se o modelo linear e suas características, e em seguida, os 

modelos não-lineares. 

 

2.2.1 A Regressão Linear 

 

 Segundo Devore (2006) a forma mais simples de duas variáveis X e Y se relacionarem 

é por meio de uma relação linear. Se esta relação for determinística, o conjunto de pares (x,y) 

pode ser representado pela função       , o que implica que, todos os pontos (x,y) estão 

sob a mesma reta de inclinação b e a relação entre eles é perfeita. 

 Por outro lado, se estas variáveis não estão relacionadas de forma determinística, 

então, para cada valor fixo de x, o valor da variável y se torna aleatório. Neste caso, diz-se 

que, a variável cujo valor é fixado pelo pesquisador é denominada de independente, previsão 

ou explicativa (variável x). Uma vez fixada esta variável, a outra passa a ser a variável 

aleatória, ou dependente ou variável resposta (variável y) (DEVORE, 2006). 

 Assim, o modelo de Regressão Linear mais simples tem como equação: 

 

           01 
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 Onde α e β são os parâmetros estimados da população, respectivamente, o intercepto 

em y e coeficiente angular da reta de regressão, e ϵ é uma variável aleatória conhecida como 

erro aleatório, considerada normalmente distribuída com E(ϵi) = 0 e V(ϵi) = σ², engloba  o 

conjunto de erros amostrais ϵi = ϵ1, ϵ2,  ϵ3, ...,  ϵn. 

Uma consideração importante é que o modelo de regressão é linear nos parâmetros. 

Isso indica que relações não lineares entre X e Y também podem ser consideradas lineares, 

devido a esperança condicional de Y, E(Y|Xi) ser uma função linear nos parâmetros. Logo, são 

considerados modelos lineares nos parâmetros (GUJARATI, 2006): 

 

-                (quadrático); 

-                      (polinomial). 

 

Assim, o problema de encontrar uma reta de regressão se resume em encontrar os 

parâmetros α e β do modelo dado, de modo que, seja mínima a soma dos erros ϵi em torno da 

reta de regressão. O método mais conhecido para estimar tais parâmetros é o Método dos 

Mínimos Quadrados – MMQ (GUJARATI, 2006). 

 

 
Figura 01 – Exemplo de distribuição dos erros em torno da reta de regressão  

Fonte: Devore (2006) 

 

 Por definição o MMQ estabelece que uma reta oferece um bom ajuste aos dados, se as 

distâncias verticais (desvios) dos pontos observados em relação à reta são pequenos (Figura 

01). O mecanismo que permite calcular esse ajuste na reta é feito com base na soma dos 

quadrados dos erros ϵi, ou seja, a reta de melhor aderência aos dados observados é aquela que 

tem a menor soma possível dos desvios quadrados (DEVORE, 2006). 
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 Para tanto, parte-se do princípio de que o modelo que será utilizado para fazer 

previsões forneça os menores erros possíveis em relação aos dados reais:  

      . Porém, a diferença simples entre dados reais e modelo pode gerar distorções 

lineares, para resolver esse problema, deve-se minimizar a soma dos quadrados dos desvios 

        para se obter os parâmetros α e β. Logo: 

 

                
 

 

   

            
 

 

   

         02 

 

 Os valores que minimizam os estimadores α e β são obtidos a partir das derivadas 

parciais em relação a α e β da Equação 02. Assim, basta resolver o sistema: 

 

       

  
                   

 

   

 03 

 

       

  
                    

 

   

 04 

 

 

 A estimativa dos mínimos quadrados do coeficiente angular β da reta de regressão é 

dada por: 

 

  
               

         
 

   

   
 05 

 

 

Onde: 

 

          
      

 
 06 

         
      

 
 07 

 

 A estimativa dos mínimos quadrados do termo constante α é dada por: 
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        08 

 

 Pode-se verificar que Y varia segundo três tipos de desvios: os desvios totais       ) 

dos dados observados menos a média; os desvios explicados pelo modelo          e; os 

desvios dos resíduos que não são explicados pela regressão         . A Figura 02 a seguir 

ilustra essa situação:  

 

 
Figura 02 – Desdobramentos da variação de Y nas três componentes 

Fonte: Adaptado de Gujarati (2006) 
 

 Pode-se verificar na Figura 02 que os desvios totais resultam da soma dos desvios 

devido aos resíduos e à regressão. A dispersão em torno da média    pode ser medida por meio 

da soma dos quadrados totais (SQT) dos desvios da seguinte forma: 

 

                               09 

 

Ou: 

                10 

  

A equação 10 mostra que, parte da variação do valor total de Y é explicada pela 

regressão e parte, por forças aleatórias devido ao fato de que nem todas as observações de Y 

estão posicionadas exatamente na reta de regressão (GUJARATI, 2006). 

 Por meio da soma de quadrados pode-se verificar a qualidade do ajuste do modelo. 

Essa qualidade é medida pelo Coeficiente de Determinação R², que é uma medida que diz o 

quanto a linha de regressão amostral se ajusta aos dados. O Coeficiente de Determinação é um 
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número sem unidades e está compreendido no intervalo [0,1] (GUJARATI, 2006). Seu 

cálculo é dado por: 

 

     
     

   
   

   

   
 

       
 

   
    

  11 

 

 O Coeficiente R² é interpretado como a proporção da variação de y observada que 

pode ser explicada pelo modelo de regressão linear simples. 

 A regressão tem duas atividades fins; estimar a reta de regressão por meio dos 

coeficientes regressores α e β e efetuar o teste de hipótese dos estimadores. O objeto de estudo 

da análise de regressão é justamente submeter os parâmetros aos testes de hipóteses a fim de 

que possam ser inferenciados com o objetivo de saber até que ponto os estimadores se 

aproximam dos parâmetros populacionais reais (GURAJATI, 2006). 

 Sendo        a reta de regressão populacional e         a reta de regressão 

estimada, os parâmetros α e β são os estimadores dos verdadeiros parâmetros populacionais a 

e b. No entanto, para que exista regressão é necessário investigar o coeficiente angular β, o 

que pode ser feito com uso do teste de Análise de Variância (ANOVA) ou outro teste para 

este fim. 

 O teste ANOVA tem como base a soma total de quadrados que é decomposta na soma 

de quadrados da regressão e dos resíduos SQT = SQreg + SQres. Cada soma de quadrados 

possui um grau de liberdade (gl) associado, assim, SQT possui n – 1 graus de liberdade 

porque perde-se um ao calcular a média da amostra. SQres possui n – 2 graus de liberdade e 

SQreg possui 1 grau de liberdade, condições essas para o caso de duas variáveis (GUJARATI, 

2006). 

 A ANOVA é representada pela Tabela 01 a seguir: 

 

Tabela 01 – ANOVA da regressão linear simples 

Fonte de 

Variação 
gl 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado Médio 
Fc 

Regressão 1 SQreg SQreg SQreg/( SQres/n-2) 

Erro n-2 SQres SQres/n-2  

Total n-1 SQT   

Fonte: Devore (2006) 

 

  O quociente entre a soma de quadrados da regressão pela soma de quadrados dos 

erros possui distribuição F de Fisher-Snedecor. As hipóteses estabelecidas são: 
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H0: β = 0 

H1: β ≠ 0 

 

 Compara-se o valor do Fc calculado com o F tabelado a um nível de significância α. 

Se Fc > Ftab, rejeita-se a hipótese de nulidade do coeficiente angular β. O teste ANOVA foi 

utilizado neste estudo por meio de recurso computacional para avaliar casos de regressão 

linear que surgiram em alguns conjuntos de dados. 

  

2.2.2 A Regressão Não Linear 

 

 Segundo Souza (1998) uma regressão não linear é um problema de inferência para um 

modelo do tipo: 

 

           12 

  

Onde        é uma função não linear nos parâmetros   e ϵ é o erro aleatório. Os 

processos de inferência para o modelo não linear é muito semelhante ao modelo linear 

apresentado anteriormente, pois, obedece aos pressupostos de normalidade residual                 

ϵi ~N (0,σ²), homocedasticidade e independência (ZEVIANI; JUNIOR; BONAT, 2013; 

GUJARATI, 2006).  

O uso dos modelos não lineares geralmente está associado a algum conhecimento 

prévio do pesquisador em relação aos conjuntos de dados observados. Zeviani, Junior e  

Bonat (2013, p. 14) considera como vantagens dos modelos não lineares: 

 

• Sua escolha têm sustentação baseada em teoria ou princípios mecanísticos 

(físicos, químicos ou biológicos) ou qualquer outra informação prévia; 

• Certos parâmetros são quantidade de interesse para o pesquisador providos 

de interpretação; 

• Podem ser feitas predições fora do domínio observado de x; 

• São parsimoniosos pois tipicamente possuem menos parâmetros; 

• Partem do conhecimento do pesquisador sobre o fenômeno alvo; 

 

Os mesmos autores elencam também algumas desvantagens: 

 

•Requerem procedimentos iterativos de estimação baseados no fornecimento 

de valores iniciais para os parâmetros; 

• Métodos de inferência são aproximados; 

• Exigem conhecimento do pesquisador sobre o fenômeno alvo. 
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Assim, são considerados modelos não lineares nos parâmetros: 

Tipo Equação Parâmetros θ 

Exponencial           a,b 

Potência          a,b 

Logarítmica                a,b 

Recíproca 
      

 

 
   a,b 

Von-Bertalanffy                    a,b,c 

Logístico    
 

           
   a,b,c 

Gompertz              
   a,b,c 

Harris Model    
 

       
   a,b,c 

Weibull            
   a,b,c,d 

Morgan-Mercer-Flodin MMF 
   

      

      
   a,b,c,d 

Quadro 01 – Elenco de modelos não lineares 

Fonte: Adaptado de Devore (2006); Gujarati (2006); Zeviani, Junior e Bonat (2013) 

 

Conforme foi visto em tópicos anteriores, o recurso mais comum para estimação dos 

parâmetros da regressão linear é por meio dos Mínimos Quadrados. Ele também é utilizado 

para estimar parâmetros na regressão não linear, entretanto é preciso fazer uso de rigorosos 

métodos numéricos para estimação. 

A diferença mais significativa do modelo não linear para o linear está no processo de 

estimação dos parâmetros, pois, enquanto os Mínimos Quadrados da regressão linear se 

resumem em resolver as equações normais do sistema e encontrar os valores dos parâmetros, 

nos modelos não lineares é preciso usar um processo de iteração numérica para estimar tais 

parâmetros, haja vista que as equações normais não lineares possuem parâmetros nos dois 

membros da equação (SOUZA, 1998; GUJARATI, 2006). 
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Assim, assumindo que o modelo f(xi,θ) + ϵ é não linear, a estimativa de mínimos 

quadrados que torna mínima a soma de quadrados dos erros é dada por: 

 

                    
 

   

 13 

 

O estimador de mínimos quadrados é calculado a partir da diferenciação da Equação 

13 em relação a cada um de seus parâmetros, igualando a primeira derivada a zero: 

 

         

   
              

        

   
  

 

   

 14 

 

A Equação 14 é chamada de equação normal com (m = 1,2,...,p) parâmetros a estimar. 

Assim, diz-se que se o modelo possui p parâmetros, então tem-se um sistema de p equações 

normais para solucionar, em muitos casos, os sistemas de equações normais de modelos não 

lineares não podem ser solucionados de forma analítica, esse problema é corrigido fazendo 

uso dos métodos numéricos iterativos (SOUZA, 1998). 

São alguns métodos numéricos conhecidos utilizados para solucionar equações 

normais dos parâmetros de modelos não lineares: algoritmo de Gauss-Newton, algoritmo de 

Newton-Raphson, algoritmo de Steepest-Descent e algoritmo de Marquardt. 

O método numérico que foi adotado nessa pesquisa foi o de Gauss-Newton, por ser o 

mais difundido entre todos. Sua demonstração foi suprimida devido ao seu amplo 

conhecimento na área.  

 Assim como em modelos lineares, a regressão não linear pode ser testada sua 

significância com o teste ANOVA, os graus de liberdade da análise de variância é calculado 

com base na quantidade de parâmetros p e no tamanho da amostra n, sendo (p – 1) gl para a 

regressão, (n – p) gl para os resíduos e (n – 1) gl para a soma total de quadrados. 

  

Tabela 02 – ANOVA da regressão não linear 

Fonte de 

Variação 
gl 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 
Fc 

Regressão p-1 SQreg SQreg/p-1 (SQreg/p-1)/( SQres/n-p) 

Erro n-p SQres SQres/n-p  

Total n-1 SQT   

Fonte: Devore (2006) 
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 O teste ANOVA para regressão não linear foi incluído nesta pesquisa para estudar a 

significância da regressão, e foi trabalhado com programa computacional de análise estatística 

descrito na metodologia. 

 

2.2.3 Pressupostos da Regressão  

 

 Tanto na regressão linear quanto na não linear, é fundamental que se tenha à 

disposição as ferramentas de diagnóstico que permitam uma avaliação do modelo. Em ambos 

os tipos de regressões, os elementos de análises são os resíduos ϵi. As representações típicas 

envolvem os gráficos ϵi contra as variáveis observadas e preditas e testes estatísticos para 

confirmação de homocedasticidade, independência e presença de outliers. 

 Neste sentido, Gujarati (2006) e Souza (1998) escrevem que, a análise de regressão do 

modelo parte dos seguintes pressupostos: 

 

a) Os valores de X são fixos em amostras repetidas: considera-se que os valores assumidos 

pelo regressor X foram fixados em amostras repetidas. Mais tecnicamente, pressupõe-se que X 

é não estocástico, ou seja, a variável independente deve ser não probabilística; 

 

b) O valor médio do erro ϵi é zero: dado o valor da variável X, o valor médio, ou valor 

esperado, do erro ϵi é zero. Tecnicamente, o valor médio condicional de ϵi é zero E(ϵi |Xi)=0. 

 

c) Homocedasticidade dos resíduos: dado o valor de X, a variância de ϵi é a mesma para todas 

as observações. Isto é, as variâncias condicionais de ϵi são idênticas. Na prática, significa que, 

a variação em torno da linha de regressão é constante para todo X, motivada pela 

aleatoriedade dos erros; 

  

Uma variância heterocedástica indica que o modelo não se ajusta de forma correta aos 

dados observados. O diagnóstico para detecção de variâncias heterocedásticas pode ser feito 

via visual por gráfico de resíduos contra os dados observados ou dados do modelo, o gráfico 

não pode apresentar tendências (alinhamentos, crescimentos, decrescimento, curvas, etc), o 

que se espera é que os pontos do gráfico estejam espalhados de forma aleatória. 

 Além do diagnóstico gráfico, podem-se aplicar vários testes estatísticos de 

homocedasticidade. Para esta pesquisa, optou-se pelo teste de Breusch-Pagan, que testa as 

seguintes hipóteses:  



25 

 

     
    

      
  

                                                   

 

 A estatística do teste é dada por: 

 

   
  

 

       
          15 

 

 O vetor u representa os resíduos padronizados segundo uma média μ = 1. A estatística 

de Breusch-Pagan tem aproximação Qui-quadrado    
  e é igual a metade da soma dos 

quadrados da regressão de u sobre   . Basta comparar o valor de Qui-quadrado calculado com 

o tabelado com 1 grau de liberdade para concluir sobre a significância da homocedasticidade 

 Confirmada a presença de heterocedasticidade, a solução para o problema é uma 

transformação nas variáveis (logaritmos, raízes, etc) 

 

d) Inexistência de autocorrelação entre os termos de erro: os resíduos ϵi e ϵj não podem estar 

correlacionados, ou seja, dado Xi, o desvio de quaisquer dois valores de Y em relação à sua 

média, não apresentam padrões, pois, se seguirem padrões sistemáticos, há autocorrelação e 

isto é um indicativo de que o modelo ajustado tem problemas na estimação por mínimos 

quadrados ordinários. 

 O diagnóstico de autocorrelação pode ser feito pelo gráfico de resíduos contra os 

dados observados da variável dependente. Também pode ser feito testes estatísticos para 

confirmar a presença de autocorrelação, o teste utilizado neste estudo foi o Durbin-Watson 

que é um dos mais empregados na literatura. 

 O teste de Durbin-Watson testa as seguintes hipóteses: 

       

        

 Onde   é o parâmetro de autocorrelação. A estatística do teste é dada por: 
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 O valor de    está entre [0,4]. A decisão sobre a aceitação de H0 depende da 

comparação dos valores de Dw com dL e dU na tabela de Durbin-Watson conforme 

apresentada em Gujarati (2006). As regras de decisão são as seguintes:  

 

  se 0 ≤ Dw < dL então rejeitamos H0 (dependência);  

  se dL ≤ Dw ≤ dU então o teste é inconclusivo;  

  se dU < Dw < 4-dU então não rejeitamos H0 (independência);  

  se 4-dU ≤ Dw ≤ 4-dL então o teste é inconclusivo;  

  se 4-dL < Dw ≤ 4 então rejeitamos H0 (dependência) 

  

Confirmada a existência de autocorrelação nos resíduos, a solução é submeter as 

variáveis à uma transformação e refazer a regressão. 

 

e) Ausência de covariância entre ϵi e Xi: este pressuposto diz que o termo de erro ϵ e a variável 

explanatória X não estão correlacionados, pois, se X e ϵ tiverem uma correlação positiva, X 

aumenta quando ϵ aumente e vice-versa, a mesma idéia vale para quando X e ϵ tiverem uma 

correlação negativa. Este pressuposto é atendido automaticamente quando X não aleatória. 

 

f) O número de observações n deve ser maior que o número de parâmetros p a serem 

estimados e maiores que o número de variáveis explanatórias. 

 

g) Variabilidade dos valores de X: os valores de X em uma dada amostra não devem ser os 

mesmos. Tecnicamente var(X) deve ser um número positivo finito; 

 

h) Inexistência de outliers: são observações discrepantes em relação às demais observações de 

Y. Seu controle é muito importante, dado que, a estimação da reta de regressão se dá por meio 

do MMQ e erros grandes levam a alterações nos valores dos coeficientes do modelo. 

 A detecção de observações discrepantes para esta pesquisa foi feita com recursos 

computacionais utilizando a análise dos resíduos padronizados e análise da Distância de 

Cook.  

 

i) Normalidade residual: assume-se que os erros ϵ possuem distribuição Normal para que os 

estimadores da reta de regressão sejam não-viesados. Para este estudo optou-se pelo uso de 
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três testes de normalidade a saber: Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors e Shapiro-Wilk. Estes 

testes de normalidade operam com as seguintes hipóteses: 

 

H0: A variável possui distribuição normal 

H1: A variável não possui distribuição normal 

 

 Ao se estabelecer um nível de significância α, espera-se que o p-valor obtenha valor 

não-significativo indicando que a variável testada possui distribuição normal em virtude da 

aceitação da hipótese H0. 

 

2.2.4 Critérios de seleção de modelos R², AIC e BIC 

 

 Na análise de regressão é preciso que o pesquisador escolha entre modelos 

concorrentes ou compare modelos para fins de previsão. Para isso é preciso utilizar 

mecanismos que indiquem quais modelos se destacam para previsões mais precisas, 

especialmente quando se fala em termos de previsão fora da faixa amostral. Tais mecanismos 

são conhecidos como Critérios de Seleção de Modelos (GUJARATI, 2006) 

 Existem diversos critérios utilizados pela literatura para avaliar os modelos, neste 

trabalho optou-se pelos seguintes: Coeficiente de Determinação R², Critério de Informação de 

Akaike – AIC e Critério de Informação de Schawarz – BIC, todos discutidos por autores 

como Gujarati (2006) e Devore (2006). 

  O Coeficiente de Determinação R² é uma medida de juste do modelo, mede o 

percentual da variação de soma de quadrados que é explicada pelo modelo de regressão, é 

definido como: 
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 Entretanto, Gujarati (2006) escreve que a comparação por R² deve ser feita tendo 

como princípios: que ele mede a qualidade do ajuste somente dentro da amostra n, não tem 

garantias de que o modelo faça previsões fora da amostra; ao comparar dois ou mais R² é 

necessário que a variável dependente seja a mesma; R² não pode cair quando se acrescentam 

variáveis ao modelo. 
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O Critério de Informação de Akaike – AIC, leva em conta a quantidade de parâmetros 

p do modelo de regressão. É definido como: 
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 Ao comparar dois ou mais modelos, o preferido entre eles será aquele que possuir 

menor valor de AIC. Esse critério é útil para ajudar a selecionar modelos capazes de fazer 

previsões fora da amostra n. 

O Critério de Informação de Schawarz – BIC funciona de modo semelhante ao AIC.  
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 Quanto menor o valor do BIC, melhor é o modelo. Pode também ser utilizado para 

avaliar desempenho do modelo dentro e fora da amostra n. 

 Os critérios de avaliação de modelos apresentados nesta monografia foram utilizados 

com a ajuda de programas computacionais para facilitar os cálculos. Os programas são 

descritos na metodologia. 

 

2.2.5 Aplicação nas Ciências da Saúde 

 

Modelos de Regressão linear e não linear são largamente utilizados em pesquisas para 

modelar casos de tendências de doenças segundo o ano e outras características, como sexo, 

cor, raça, entre outros. 

Na literatura é possível encontrar trabalhos que abordam o tema AIDS com o uso dos 

Modelos de Regressão, utilizados para explicar os casos da doença na população alvo de seus 

estudos. 

 Em Giovanaz (2010) a pesquisadora desenvolveu um estudo que tinha por objetivo 

descrever a incidência de HIV/AIDS no RS, na população de 50 anos ou mais, no período de 

2000 a 2008. A autora desenvolveu seus estudos a partir de dados quantitativos coletados no 

Sistema de Informações de Agravos de Notificação – SINAN do Ministério da Saúde. 

Giovanaz (2010) utilizou a regressão linear e não linear para modelar as taxas de 

incidência e chegou aos seguintes modelos descritos no Quadro 02: 
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População investigada Modelo Tipo do modelo 

Homens e Mulheres               Linear 

Homens                     ² Quadrático 

Mulheres                Exponencial 

Quadro 02 – Modelos de regressão para incidência de HIV/AIDS na população maior de 50 anos no 

Estado do Rio Grande do Sul – Brasil. 

Fonte: Giovanaz (2010) 

 

Os modelos de regressão construídos por Giovanaz (2010) à exceção do modelo 

quadrático evidenciam que as taxas de incidência demonstram aumento nos casos de 

HIV/AIDS para esta população, o que demanda em concentração de esforços do poder 

público no sentido de atuar com campanhas de prevenção para este grupo com o intuito de 

impedir a evolução da doença. 

Embora a autora tenha ajustado modelos lineares e não lineares, a mesma não 

apresenta a análise dos pressupostos que são pré-requisitos para a validação dos modelos, a 

qualidade dos ajustes foi estudada somente a partir do Coeficiente de Determinação R² o que 

não garante por si só segurança para afirmar se o modelo ajustado é representativo dos dados 

observados. 

 Em Lazarini et al (2012) os autores investigaram a tendência da epidemia de AIDS em 

Londrina, região Sul do Brasil, o objetivo foi descrever modelos de regressão para casos de 

incidência da doença por sexo e faixa etária entre os anos de 1986 a 2008. Os autores 

propõem os seguintes modelos conforme o Quadro 03. 

Lazarini et al (2012) utilizaram somente a regressão linear e verificaram por meio 

deste modelo que, até 1995 a população de Londrina apresentava crescimento nos casos de 

AIDS, mas, a partir de 1996 os casos novos de incidência da doença começou a cair na 

população de 14 a 39 anos. 

 No trabalho de Lazarini et al (2012) não foi possível identificar a eficiência dos 

modelos de regressão linear tendo em vista que, os autores não apresentam a análise de 

regressão com os pressupostos. 
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Faixa de 

Idade/Período 
Sexo Modelo Tipo Modelo 

14 a 29 – (1986-1995) 

M              Linear 

F               Linear 

30 a 39 – (1986-1995) 

M               Linear 

F               Linear 

40 a 49 – (1986-1995) 

M              Linear 

F               Linear 

50 e mais – (1986-

1995) 

M              Linear 

F              Linear 

14 a 29 – (1996-2008) 
M               Linear 

F               Linear 

30 a 39 – (1996-2008) 
M               Linear 

F               Linear 

40 a 49 – (1996-2008) 
M               Linear 

F               Linear 

50 e mais – (1996-

2008) 

M               Linear 

F               Linear 

Quadro 03 – Modelos de regressão para incidência de HIV/AIDS por faixa de idade e sexo em 

Londrina, Estado do Paraná - Brasil. 

Fonte: Lazarini et al (2012) 

 

 Na pesquisa de Vilela et al (2012), os autores investigaram a tendência da AIDS 

segundo categorias expostas no município de São Mateus no Estado do Espírito Santo, no 

período de 1999 a 2008. As categorias de estudo foram: homossexual, heterossexual, 

transmissão vertical, usuários de drogas injetáveis (UDI), ignorada e bissexual. Foram feitos 

os seguintes modelos de regressão para as categorias descritos no Quadro 04. 

Com base nos modelos de regressão, os autores concluem a pesquisa afirmando que 

existe tendência crescente nos casos de incidência de AIDS para a região de São Mateus, uma 

observação importante é que esta região possui carência de programas de saúde pública 

básicos para acompanhamento dos casos de AIDS, refletindo em deficiência no controle de 

contaminação desta doença. 
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Categorias Modelo 
Tipo do 

modelo 

Heterossexual                                 Polinomial 

Transmissão vertical 
                           

        
Polinomial 

Bissexual                               Polinomial 

Ignorado                  Linear 

UDI                                  Polinomial 

Homossexual                         Quadrático 

Quadro 04 – Modelos de regressão para incidência de HIV/AIDS por categorias expostas, no Estado 

do Espírito Santo – Brasil. 

Fonte: Vilela et al (2012) 

  

 Os estudos citados nesta monografia mostram a importância da aplicação das técnicas 

de regressão para modelar as incidências dos casos de HIV. A regressão é uma ferramenta que 

possibilita estudar a enfermidade e seu comportamento no tempo, analisando seu crescimento 

e decrescimento, discutindo assim ações futuras de combate à enfermidade. 

 No próximo capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos que 

delinearam a pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

 

Em todo trabalho que envolve estudo científico, é necessário que seus métodos de 

pesquisa sejam bem definidos afim de que se possam confirmar os objetivos traçados para o 

estudo. 

 Neste sentido Marconi e Lakatos (2003, p. 83) escrevem que todas as ciências 

possuem algo em comum: o uso de métodos científicos. Entende-se por método “o conjunto 

de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar 

o objetivo, traçando o caminho a ser seguido”, ou seja, o método de pesquisa define os rumos 

a serem seguidos durante a pesquisa até sua finalização. 

 Sob esta ótica, o método que foi empregado neste estudo foi o Método Estatístico, que 

se estrutura no uso das teorias da estatística e das probabilidades para explicar fenômenos da 

vida real e que possuem larga aplicação em todas as áreas, “com base na utilização de testes 

estatísticos, possibilita-se determinar, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de 

determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido”. O Método 

Estatístico é bastante receptivo aos pesquisadores que precisam operar com variáveis 

respostas de natureza quantitativa (PRODANOV e FREITAS, 2013). 

  

3.1 População de estudo 

 

 A população de estudo correspondeu aos casos notificados de AIDS, por ano, nos 

estados da Região Norte. Como foram coletados todos os valores disponíveis, foi dispensado 

os processos de amostragem. 

 

3.2 Procedimentos de Pesquisa 

 

 O delineamento da pesquisa ocorreu conforme o roteiro descrito a seguir e 

compreendeu as seguintes etapas: coleta e tratamento dos dados, aplicação dos modelos de 

regressão, validação dos modelos e seleção dos melhores modelos ajustados. 

 

3.2.1 Coleta e tratamento dos dados 

 

Os dados foram coletados no portal do DATASUS no sistema digital online TABNET, 

que é um banco atualizado e concentra informações de casos de AIDS de todo o Brasil, para o 

26 
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período de 1984 a 2014. Foram coletados banco de dados em tabelas para os estados de: 

Amapá, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, além de dados totais para a 

Região Norte. 

O banco de dados fornecido pelo TABNET obedeceu a ordem de registro crescente 

por ano. O sistema não possui informações mensais, somente anual, por esta razão, os dados 

variaram de 24 a 30 observações entre os estados e podem ser visualizados no Anexo I desta 

monografia.  

 

3.2.2 Modelagem por regressão 

 

 Para a aplicação dos modelos de regressão os dados constantes no Anexo I foram 

submetidos a dois programas computacionais de análise de dados, o CurveExpert
®

 1.4, versão 

gratuita, e Statistica
®
 9.1, versão licenciada pela Universidade Federal de Santa Maria.  

 O CurveExpert
®
 é um software especializado em estimar modelos lineares e não 

lineares, após os dados serem inseridos no programa, ele faz uma varredura nos dados 

buscando ajustar os melhores modelos, ao final da varredura ele sugere uma lista de modelos 

que se ajustam ao banco analisado ordenado segundo seu Coeficiente de Determinação R². No 

entanto, é somente esse o trabalho que o Curve Expert
®

 produz. 

 Os melhores modelos foram analisados sendo que, cada estado teve um total de 4 

modelos, mais a Região Norte, perfazendo um total geral de 56 modelos analisados.   

 

3.2.3 Análise dos modelos de regressão 

 

 A análise dos modelos de regressão construídos no programa CurveExpert
®
 foi 

realizada inteiramente no programa Statistica e compreendeu: 

- Teste t de significância para os parâmetros dos modelos; 

- Teste ANOVA para significância da regressão; 

- Gráficos conjuntos dos modelos de regressão e dos dados observados; 

- Análise residual englobando: teste de Komolgorov-Smirnof (KS) para avaliar a 

normalidade, teste de Breusch-Pagan para verificar a homocedasticidade e teste de Durbin-

Watson para testar a  independência dos dados. 

- Detecção de outliers: por meio dos resíduos padronizados com no máximo ±2 desvios em 

torno da média e distância de Cook.   
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 Todos os testes estatísticos foram feitos ao nível de significância de 5%. Valores de p–

valor abaixo de 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

3.2.4 Seleção de modelos 

 

 Após a validação dos modelos, foram empregados os Critérios de seleção de modelos. 

Neste estudo foram utilizados três critérios: 

- Coeficiente de Determinação R²; 

- Critério de Informação de Akaike – (AIC); 

- Critério de Informação de Schawarz – (BIC). 

 O Coeficiente de Determinação R² foi calculado no programa Statistica. Os critérios 

AIC e BIC foram calculados com ajuda da planilha eletrônica Excel
®
. 

 De posse dos procedimentos metodológicos, os modelos foram construídos e 

analisados os pressupostos, esses primeiros modelos foram considerados preliminares, pois, 

foi constatado que muitos deles apresentaram problemas com heterocedasticidade motivada 

pelo excesso de outlier. Após a correção, as regressões foram refeitas e os modelos finais são 

apresentados nas tabelas com os critérios BIC e AIC de seleção de modelos. 
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4 RESULTADOS 

 

 Com uma área de aproximadamente 3,85 milhões de km², a Região Norte é a maior 

região brasileira em extensão territorial, cobrindo cerca de 45% do Território Nacional. De 

acordo com estimativas do IBGE, em 2014, a população desta Região era de 17,2 milhões de 

habitantes com uma densidade de 4,47 hab/km² (IBGE, 2014; ITAMARATY, 2006). 

 A Região Norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins e abriga um dos mais importantes ecossistemas do planeta: a Floresta 

Amazônica que é banhada pela maior bacia hidrográfica do mundo a bacia amazônica, sendo 

uma característica muito peculiar da região com muitos rios e seus afluentes, onde o mais 

conhecido é o Rio Amazonas, fazendo com que o principal meio de transporte entre várias 

cidades seja através de via marítima (ITAMARATY, 2006). 

 Em termos de saúde, o último IDH registrado para esta região foi entre 0,75 e 0,78 

considerado de médio-alto pelo Atlas de Desenvolvimento Humano, mas, o acesso à saúde 

gratuita e universal é um dos entraves do desenvolvimento desta região, que possui 1 médico 

para cada 1000  habitantes, menos do que o recomendado pela organização mundial de saúde, 

além de falta de saneamento e de hospitais com estrutura adequada (ATLAS BRASIL, 2013; 

IBGE, 2013; REVISTA VEJA, 2013). 

 De acordo com dados do IBGE (2013), entre as cinco regiões brasileiras, a Norte foi a 

que obteve o maior número de internações hospitalares motivadas por doenças relacionadas à 

falta de saneamento básico, com cerca de 694 internações por 100 mil habitantes. O “acesso 

ao saneamento básico adequado é um indicador fundamental para o controle e a redução de 

doenças” (IBGE, 2013, p. 216), e a região Norte do Brasil ainda carece de muita  estrutura 

para oferecer qualidade de vida aos seus habitantes. 

 Em relação à AIDS, esta região registrou 4259 casos novos no ano de 2013, sendo 

uma das regiões que apresentou crescimento na incidência da doença (BRASIL, 2014). Os 

dados a seguir mostram a evolução dos casos de AIDS na Região Norte e em seus estados.  

  

4.1 Região Norte 

  
A região Norte apresentou casos notificados de AIDS a partir de 1984, o que limitou a 

amostra em 30 anos (n = 30). A Figura 03 apresenta a evolução dos casos por ano para esta 

região. 
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Figura 03 – Evolução de casos de AIDS para a região Norte do Brasil 

 
Com base nos dados coletados para esta região, foram estimados os seguintes modelos 

de regressão, conforme dispostos na Tabela 03, com detalhamento de parâmetros e 

significância da regressão.  

 
Tabela 03 – Resumo dos Modelos de Regressão inicial para a região Norte 

Modelo Equação – R² = 0,9963 n = 30 ANOVA 

Polinomial 

 

         ²                                      ²

                     
p<0,001 

Modelo Equação – R² = 0,9959 ANOVA 

Logístico 

 

  
 

       
 

 

  
       

                   
 p<0,001 

Modelo Equação – R² = 0,9952 ANOVA 

Quadrático  

 

         ² 
                          ² p<0,001 

Modelo Equação – R² = 0,9500 ANOVA 

Linear 

 

       
                  p<0,001 

  

Para a região Norte, o programa Curve Expert indicou como melhores ajustes os 

modelos: polinomial (R² = 0,9963), logístico (R² = 0,9959), quadrático (R² = 0,9952) e linear 

(R² = 0,9500). Dentre esses modelos, dois deles, o logístico e o linear obtiveram significância 
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para todos os parâmetros. O teste ANOVA indicou que a regressão para os quatro modelos 

são significativas. 

Quanto a análise residual, o primeiro pressuposto verificado foi a normalidade 

realizado com o teste de K-S, todos os modelos, polinomial (p>0,15), logístico (p>0,20), 

quadrático (p>0,20) e linear (p>0,20), apresentaram resultados não significativos aceitando a 

hipótese de que os erros seguem uma distribuição normal.  

 Para a verificação da homocedasticidade dos resíduos, realizou-se o teste de Breusch-

Pagan para todos os modelos, obtendo o resultado significativo para os modelos polinomial (p 

= 0,000005), logístico (p = 0,000019) e quadrático (p = 0,000085) e sendo o modelo linear o 

único modelo que atendeu a essa pressuposição sendo não significativo (p = 0,70). 

Com relação ao diagnóstico de independência, utilizou-se o teste de Durbin-Watson 

onde se concluiu, pela matriz DW, que os resíduos dos modelos polinomial, logístico e 

quadrático são independentes (dentro da faixa de 1,41 a 2,59), e apenas o modelo linear foi o 

único que apresentou dependência residual com DW = 1,16 fora da faixa. 

Todos os modelos apresentaram problemas com outliers identificado pelo teste t e pela 

distância de Cook, evidenciando que, estes modelos iniciais estimados necessitam de 

tratamento para que possam ser utilizados como previsores de casos de AIDS para a Região 

Norte do Brasil. 

Para corrigir os problemas de heterocedasticidade, dependência e outliers dos 

modelos, foram excluídas as observações consideradas discrepantes pelos testes t e distância 

de Cook. Os dados que restaram após a exclusão das observações influentes foram novamente 

submetidos aos programas Curve Expert e Statistica para estimação de novos modelos e 

análise residual, onde foram estimados os modelos contidos na Tabela 04 

 

Tabela 04 – Modelos de regressão finais para casos de AIDS na Região Norte 

Região Norte 

Modelo Equação Anova 

Logístico Y = 5344,85/(1+247,57*e
-0,2385x

) p<0,01 

Polinomial Y = 17,71-7,77x+0,95x²+0,1826x³ p<0,01 

Quadrático Y = 159,14-80,44x+8,07x² p<0,01 

Linear Y = -715,59+129,48x p<0,01 

 

Todos os modelos apresentados na Tabela 04 obtiveram regressão significativa pelo 

teste Anova. O passo seguinte foi verificar os pressupostos de normalidade residual, 

homocedasticidade, independência e existência de outliers para os novos modelos da Tabela 

04. 
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A Figura 04 apresenta os Modelos de Regressão da Região Norte conjuntamente com 

os dados reais. 

 

 
Figura 04 – Modelos de Regressão da Região Norte, com as correções dos pressupostos. 

 

Quanto ao pressuposto de normalidade de resíduos, os quatro modelos apresentaram 

resultados não significativos (p>0,05), aceitando então a hipótese H0 de que os resíduos 

seguem distribuição normal. 

Quanto à análise de heterocedasticidade e independência residual, os modelos de 

regressão da Região Norte apresentaram os seguintes valores para o p-valor do teste de 

Breusch-Pagan (teste BP) e estatística de Durbin-Watson (DW): 

 

Tabela 05 – Resultados dos testes de heterocedasticidade e independência dos Modelos de Regressão 

da Região Norte. 

Modelos Teste BP p-valor DW 

Polinomial 0,20 2,00 

Logístico 0,09 2,13 

Quadrático 0,005** 1,23* 

Linear 0,001** 0,12* 

* Significativos ao nível de 5%, resíduos dependentes. ** Significativos ao nível de 5%, resíduos 

heterocedásticos. 
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A Tabela 05 evidencia que dois modelos, Quadrático e Linear ainda possuem 

problemas de heterocedasticidade e dependência residual, enquanto que os modelos 

Polinomial e Logístico apresentaram resultados não-significativos, indicando que estes são 

homocedásticos e possuem resíduos independentes. 

Foram aplicados os critérios de seleção BIC e AIC para seleção dos modelos conforme 

constam na Tabela 06. 

 

Tabela 06 – Critérios de avaliação dos modelos da Região Norte 

Região Norte 

Modelo Parâmetros R² BIC AIC Sqres n 

Logístico 3 0,9974 8446,38 7305,102 150791,8 26 

Polinomial 4 0,9967 12087,76 9960,629 190384,3 26 

Quadrático 3 0,9951 16036,51 13869,65 286297,2 26 

Linear 2 0,9151 244262,5 221731,4 4942947 26 

 

Segundo os critérios BIC e AIC o melhor modelo para previsão de dados dentro e fora 

da amostra é o modelo Logístico, que se apresenta com os menores valores de avaliação e 

possui o maior Coeficiente de Determinação R² = 0,9974.  

Os modelos Quadrático e Linear apresentaram os maiores valores dos critérios BIC e 

AIC, uma justificativa para isso é que estes dois modelos foram aqueles que apresentaram 

falhas nos pressupostos de homocedasticidade e independência residual, portanto, não podem 

ser utilizados para fazer previsões de casos novos de AIDS na Região Norte. 

Como o modelo Logístico não obteve problemas na análise de resíduos, inferimos que 

este modelo pode ser utilizado para fins de previsão dos casos de AIDS na região Norte do 

Brasil, por ter menores valores de BIC e AIC, revelando um indicativo de que nesta região, os 

casos novos de AIDS estão em trajetória de estabilidade de casos novos. 

 

4.2 Estado de Rondônia 

 

O estado de Rondônia apresentou casos notificados de AIDS a partir de 1987, o que 

limitou a amostra em 27 dados (n = 27), haja vista que as informações no site do Datasus são 

de períodos anuais.  

Na Figura 05 pode-se visualizar a evolução de casos novos de AIDS, por ano, para 

este estado. 
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Figura 05 – Evolução dos casos de AIDS no estado de Rondônia  

 

Com base nos dados coletados para este estado, e utilizando as análises iniciais do 

software Curve Expert, foi possível chegar aos seguintes modelos de regressão, conforme 

dispostos na Tabela 07, com detalhamento de parâmetros e significância da regressão. 

 
Tabela 07 – Resumo dos Modelos de Regressão inicial para o estado de Rondônia 

Modelo Equação – R² = 0.9912 n=27 ANOVA 

Polinomial 

 

         ²          

 

                              ²

                        
p<0,001 

 Equação – R² = 0.9891 ANOVA 

Quadrático 

 

         ² 

 

 

                          ² 

p<0,001 

 Equação – R² = 0.9904 ANOVA 

MMF 

 

  
          

    
 

 

  
                                        

                   
 

p<0,001 

 Equação – R² = 0.9876 ANOVA 

Logístico 

  
 

       
 

 

 

  
         

                      
 p<0,001 

 

Para o estado de Rondônia, o programa Curve Expert indicou como melhores ajustes 

os modelos: polinomial (R² = 0,9912), quadrático (R² = 0,9891), MMF model (R² = 0,9904) e 

logístico (R² = 0,9876). Dentre esses modelos, o logístico apresentou significância para todos 

os seus parâmetros, enquanto que os modelos quadráticos e MMF apresentaram um parâmetro 
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não significativo cada um e o modelo polinomial apresentou três parâmetros não 

significativos. O teste ANOVA indicou que a regressão para os quatro modelos são 

significativas. 

Quanto a análise residual, o primeiro pressuposto verificado foi a normalidade 

realizado com o teste de K-S, todos os modelos, polinomial (p>0,20), quadrático (p>0,20), 

MMF model (p>0,20) e logístico (p>0,20), apresentaram resultados não significativos 

aceitando a hipótese de que os erros seguem uma distribuição normal. 

Para a verificação da homocedasticidade dos resíduos, realizou-se o teste de Breusch-

Pagan para todos os modelos, obtendo o resultado significativo para todos os modelos 

polinomial (p = 0,016), quadrático (p = 0,029), MMF model (p = 0,0019) e logístico (p = 

0,0023), evidenciando que todas as regressões apresentam problemas com 

heterocedasticidade, necessitando de correção na regressão. 

 Com relação ao diagnóstico de independência, utilizou-se o teste de Durbin-Watson 

onde se concluiu, pela matriz DW, que os resíduos de todos os modelos estimados são 

independentes, haja vista que os valores da estatística DW encontravam-se na região de 

aceitação da hipótese H0 na faixa de 1,45 a 2,55.  

Todos os modelos apresentaram problemas com outliers identificado pelo teste t e pela 

distância de Cook, evidenciando que, estes modelos iniciais estimados necessitam de 

tratamento para que possam ser utilizados como previsores de casos de AIDS para o Estado 

de Rondônia. 

Para corrigir os problemas de heterocedasticidade, dependência e outliers dos 

modelos, foram excluídas as observações consideradas discrepantes pelos testes t e distância 

de Cook. Os dados que restaram após a exclusão das observações influentes foram novamente 

submetidos aos programas Curve Expert e Statistica para estimação de novos modelos e 

análise residual, onde foram estimados os modelos que estão na Tabela 08. 

 

Tabela 08 – Modelos de regressão finais para casos de AIDS para o Estado de  Rondônia 

Rondônia 

Modelo Equação Anova 

Quadrático y=6,73-4,88x+0,99x^2 p<0,01 

Logístico y=519,11/(1+114,01*exp(-0,2569x)) p<0,01 

Racional y=(-6,28+3,09x)/(1-0,07x+0,0015x^2) p<0,01 

Polinomial y=3,97-3,18x+0,79x^2+0,0059x^3 p<0,01 

 

Todos os modelos apresentados na Tabela 08 obtiveram regressão significativa pelo 

teste Anova. O passo seguinte foi verificar os pressupostos de normalidade residual, 
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homocedasticidade, independência e existência de outliers para os novos modelos da Tabela 

08. 

A Figura 06 apresenta os modelos de regressão de Rondônia conjuntamente com os 

dados reais coletados para este Estado. 

 

 

Figura 06 - Modelos de Regressão de Rondônia, com as correções dos pressupostos. 

 

Quanto ao pressuposto de normalidade de resíduos, os quatro modelos de regressão 

apresentaram resultados não significativos (p>0,05), aceitando então a hipótese H0 de que os 

resíduos seguem distribuição normal. 

Quanto à análise de heterocedasticidade e independência residual, os modelos de 

regressão para o Estado de Rondônia apresentaram os seguintes valores para o p-valor do 

teste de Breusch-Pagan (teste BP) e estatística de Durbin-Watson (DW): 

 

Tabela 09 – Resultados dos testes de heterocedasticidade e independência dos Modelos de Regressão 

do Estado de Rondônia.  

Modelos Teste BP p-valor DW 

Quadrático 0,011* 3,15** 

Logístico 0,28 3,02** 

Racional 0,00008* 1,27*** 

Polinomial 0,011* 3,16** 

* Significativos ao nível de 5%, resíduos heterocedásticos. ** Significativos ao nível de 5%, resíduos 

dependentes. *** pela matriz DW, esse valor é considerado inconclusivo. 
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Pode-se verificar na Tabela 09 que nenhum modelo atendeu o pressuposto de 

independência residual. Em Gujarati (2006) verifica-se que, em modelos de regressão 

univariados, se os resíduos forem correlacionados o MQO pode não estar sendo eficiente na 

construção dos modelos de regressão. 

Por fim, foram aplicados os critérios de seleção BIC e AIC para seleção dos modelos 

conforme constam na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Critérios de avaliação dos modelos em Rondônia 

Estado de Rondônia 

Modelo Parâmetros R² BIC AIC Sqres n 

Quadrático 3 0,9930 309,3786 266,6101 4465,348 22 

Logístico 3 0,9928 317,5818 273,6793 4583,747 22 

Racional 4 0,9925 383,1515 314,2092 4805,254 22 

Polinomial 4 0,9930 355,0232 291,1422 4452,485 22 

 

Segundo os critérios BIC e AIC o melhor modelo para previsão de dados dentro e fora 

da amostra é o modelo quadrático, em ambos, o modelo quadrático possui os menores valores 

de avaliação embora tenha um R² = 0,9930 muito semelhante aos outros modelos. Inferimos 

que o modelo quadrático pode ser utilizado para fins de previsão dos casos de AIDS no estado 

de Rondônia, desde que corrigido o pressuposto de não autocorrelação dos resíduos e também 

de heterocedasticidade. 

Outra opção para fins de previsão de casos de AIDS em Rondônia é o modelo 

logístico, que obteve o segundo menor índice nos critérios BIC e AIC, vale lembrar que este 

modelo é homocedástico conforme indicado na Tabela 09, mas possui problema de 

autocorrelação residual devendo ser corrigido este pressuposto para que possa ser utilizado 

em previsões. 

 

4.3 Estado do Acre 

 

O estado do Acre apresentou casos notificados de AIDS a partir de 1987, o que limitou 

a amostra em 27 dados (n = 27), haja vista que as informações no site do Datasus estão 

disponíveis somente por períodos anuais. A Figura 07 apresenta a evolução dos casos de 

AIDS para este estado. 
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Figura 07 – Evolução dos dados de casos de AIDS para o estado do Acre 

 
Com base nos dados coletados para este estado, e utilizando as análises iniciais do 

software Curve Expert, foi possível chegar aos seguintes modelos de regressão para o estado 

do Acre, conforme dispostos na Tabela 11, com detalhamento de parâmetros e significância 

da regressão. 

 

Tabela 11 – Resumo dos Modelos de Regressão inicial para o Estado do Acre 
Modelo Equação – R² = 0,9649 n=27 ANOVA 

Logístico 

  
 

       
 

  
        

                   
 

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9666 ANOVA 

MMF 

  
          

    
 

 

 

  
                                    

                
 

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9554 ANOVA 

Quadrático 

 

         ² 

                            ² 

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9510 ANOVA 

Linear 

 

       
 

                    

p<0,001 

 

Para o Estado do Acre, o programa Curve Expert indicou como melhores ajustes os 

modelos: logístico (R² = 0,9649), MMF model (R² = 0,9666), quadrático (R² = 0,9554) e 

linear (R² = 0,9510). Dentre esses modelos, dois deles, o logístico e o linear obtiveram 
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significância para todos os parâmetros (p>0,05), o modelo quadrático apresentou todos os 

parâmetros não significativos e o modelo MMF apenas um parâmetro não significativo. O 

teste ANOVA indicou que a regressão para os quatro modelos são significativas. 

Quanto a análise residual, o primeiro pressuposto verificado foi a normalidade 

realizado com o teste de K-S, todos os modelos, logístico (p>0,15), MMF (p>0,20), 

quadrático (p>0,20) e linear (p>0,20), apresentaram resultados não significativos aceitando a 

hipótese de que os erros seguem uma distribuição normal. 

Para a verificação da homocedasticidade dos resíduos, realizou-se o teste de Breusch-

Pagan para todos os modelos, obtendo o resultado significativo para os modelos logístico (p = 

0,0058) e MMF (p = 0,0068) e não significativo para os modelos quadrático (p = 0,08) e 

linear (p = 0,15), evidenciando que o modelo logístico e MMF possuem problemas de 

heterocedasticidade. 

Com relação ao diagnóstico de independência, recorreu-se ao teste de Durbin-Watson 

onde foi possível concluir, pela matriz DW, que os resíduos de todos os modelos analisados 

para o estado do Acre não apresentam problemas com dependência residual, ou seja, não 

estão correlacionados e os valores da estatística de DW estão na faixa de independência 

variando de 1,45 a 2,55. 

Com relação à detecção de observações influentes, recorreu-se à análise de resíduos 

padronizados e a distância de Cook. Todos os modelos apresentaram problemas com outliers 

identificado pelo teste t e pela distância de Cook, evidenciando que, estes modelos iniciais 

estimados necessitam de tratamento para que possam ser utilizados como previsores de casos 

de AIDS para o Estado do Acre. 

Para corrigir os problemas de heterocedasticidade, dependência e outliers dos 

modelos, foram excluídas as observações consideradas discrepantes pelos testes t e distância 

de Cook. Os dados que restaram após a exclusão das observações influentes foram novamente 

submetidos aos programas Curve Expert e Statistica para estimação de novos modelos e 

análise residual, onde foram estimados os modelos contidos na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Modelos de regressão finais para casos de AIDS para o Estado do Acre 

Acre 

Modelo Equação Anova 

Racional y=(0,61+0,39x)/(1-0,1033x+0,003x^2) p<0,01 

Logístico y=74,09/(1+134,56*exp(-0,3712x)) p<0,01 

Polinomial y=4,37-2,87x+0,56x^2-0,012x^3 p<0,01 

Linear y=-11,32+3,77x p<0,01 
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Todos os modelos apresentados na Tabela 12 obtiveram regressão significativa pelo 

teste ANOVA. O passo seguinte foi verificar os pressupostos de normalidade residual, 

homocedasticidade e independência para os novos modelos apresentados na Tabela 12. 

Para efeito de visualização, a Figura 08 apresenta os Modelos de Regressão do Estado 

do Acre conjuntamente com os dados reais. 

 

 
Figura 08 – Modelos de Regressão do Estado do Acre, com as correções dos pressupostos. 

 

Quanto ao pressuposto de normalidade de resíduos, os quatro modelos apresentaram 

resultados não significativos (p>0,05), aceitando então a hipótese H0 de que os resíduos 

seguem distribuição normal. 

Quanto à análise de heterocedasticidade e independência residual, os modelos de 

regressão do Estado do Acre apresentaram os seguintes valores para o p-valor do teste de 

Breusch-Pagan (teste BP) e estatística de Durbin-Watson (DW): 

 

Tabela 13 – Resultados dos testes de heterocedasticidade e independência dos Modelos de Regressão 

do Estado do Acre 

Modelos Teste BP p-valor DW 

Racional 0,03* 1,4 

Logístico 0,32 1,62 

Polinomial 0,13 1,11** 

Linear   0,88 0,33** 

* Significativos ao nível de 5%, resíduos heterocedásticos. ** Significativos ao nível de 5%, 

resíduos autocorrelacionados. 
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Os resultados da Tabela 13 indicam que, somente o modelo logístico atende aos dois 

pressupostos simultaneamente sendo homocedástico (p = 0,32) e resíduos independentes 

(DW = 1,62). Os modelos polinomial e linear são homocedástico, mas possuem resíduos 

autocorrelacionados carecendo de ajustes no estimador de MQO e o modelo racional é 

heterocedástico embora possua resíduos não autocorrelacionados. 

Foram aplicados os critérios de seleção BIC e AIC para seleção dos modelos conforme 

constam na Tabela 14. A utilização dos critérios foi para fins de confirmação de que o modelo 

a ser utilizado para previsões de casos novos de AIDS no Acre seria o logístico, haja vista ter 

sido esse o modelo que atendeu os pressupostos da regressão. 

 

Tabela 14 – Critérios de avaliação dos modelos no Acre 

Estado do Acre 

Modelo Parâmetros R² BIC AIC Sqres n 

Racional 4 0,9936 14,20508 11,64376 145,2065 19 

Logístico 3 0,9943 10,8052 9,308294 128,9668 19 

Polinomial 4 0,9903 21,51046 17,63191 219,8832 19 

Linear 2 0,9573 69,13527 62,59281 963,4909 19 

 

Segundo os critérios BIC e AIC o melhor modelo para previsão de dados dentro e fora 

da amostra é o modelo logístico, em ambos, o modelo logístico aparece com os menores 

valores de avaliação embora tenha um R² = 0,9943 muito semelhante aos outros modelos para 

previsão dentro da amostra. Inferimos que o modelo logístico pode ser utilizado para fins de 

previsão dos casos de AIDS no estado do Acre, já que este não apresentou nenhuma 

irregularidade na análise de pressupostos. 

 

 

4.4 Estado do Amazonas 

 

O Estado do Amazonas apresentou casos notificados de AIDS a partir de 1986, o que 

limitou a amostra em 28 dados (n = 28), haja vista que as informações no site do Datasus 

estão disponíveis somente por períodos anuais, fato esse que reduziu o universo amostral. A 

Figura 09 apresenta a distribuição de casos novos de AIDS por ano para este Estado. 
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Figura 09 – Evolução de casos de AIDS para o estado do Amazonas 

 

Com base nos dados coletados para este estado, e utilizando as análises iniciais do 

software Curve Expert, foi possível chegar aos seguintes modelos de regressão para o Estado 

do Amazonas, conforme dispostos na Tabela 15, com detalhamento de parâmetros e 

significância da regressão.  

 

Tabela 15 – Resumo dos Modelos de Regressão inicial para o Estado do Amazonas 

Modelo Equação – R² = 0,9922 n=27 ANOVA 

Logístico 

  
 

       
 

  
        

                
 

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9925 n=27 ANOVA 

Polinomial 

 

         ²          
 

 

 

                         ²

                   
p<0,001 

 Equação – R² = 0.9922 n=27 ANOVA 

Racional 

 

  
    

        
 

  
                

                    
 

p<0,001 

 Equação – R² = 0.9917 n=27 ANOVA 

Quadrática 

 

           
 

 

                          

p<0,001 

 

Para o estado do Amazonas, o programa Curve Expert indicou como melhores ajustes 

os modelos: logístico (R² = 0,9922), polinomial (R² = 0,9925), racional (R² = 0,9922) e 

quadrático (R² = 0,9917). Dentre esses modelos, dois deles, o logístico e o racional obtiveram 
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significância para todos os parâmetros. Os modelos quadráticos e racional apresentaram 

parâmetros não significativos (dois e quatro, respectivamente). O teste ANOVA indicou que a 

regressão para os quatro modelos são significativas. 

Quanto a análise residual, o primeiro pressuposto verificado foi a normalidade 

realizado com o teste de K-S, todos os modelos, logístico (p>0,15), polinomial (p>0,20), 

racional (p>0,20) e quadrático (p>0,15), apresentaram resultados não significativos aceitando 

a hipótese de que os erros seguem uma distribuição normal. 

Para a verificação da homocedasticidade dos resíduos, realizou-se o teste de Breusch-

Pagan para todos os modelos, obtendo o resultado significativo para todos os modelos 

logístico (p>0,0001), polinomial (p>0,0001), racional (p>0,0001) e quadrático (p>0,0001), 

evidenciando assim que, os modelos de regressão possuem problemas de heterocedasticidade.  

Com relação ao diagnóstico de independência, foi utilizado o teste de Durbin-Watson 

onde se concluiu, pela matriz DW, que os resíduos de todos os modelos analisados não 

possuem problemas de dependência residual, ou seja, foi aceita a hipótese de independência 

residual, pois, todos apresentaram estatística DW na faixa de 1,49 a 2,51. 

Com relação à detecção de observações influentes, recorreu-se à análise de resíduos 

padronizados e a distância de Cook. Todos os modelos apresentaram problemas com outliers 

identificado pelo teste t e pela distância de Cook, evidenciando que, estes modelos iniciais 

estimados necessitam de tratamento para que possam ser utilizados como previsores de casos 

de AIDS para o Estado do Amazonas. 

Para corrigir os problemas de heterocedasticidade, dependência e outliers dos 

modelos, foram excluídas as observações consideradas discrepantes pelos testes t e distância 

de Cook. Os dados que restaram após a exclusão das observações influentes foram novamente 

submetidos aos programas Curve Expert e Statistica para estimação de novos modelos e 

análise residual, onde foram estimados os modelos contidos na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Modelos de regressão finais para casos de AIDS para o Estado do Amazonas 

Amazonas 

Modelo Equação Anova 

Polinomial y=3,98-1,63x+0,649x^2+0,0587x^3 p<0,01 

Logístico y=1495,97/(1+144,87*exp(-0,2439x)) p<0,01 

Quadrático y=31,14-18,33x+2,58x^2 p<0,01 

Racional y=(-23,03+8,32x)/(1-0,06x+0,0011x^2) p<0,01 
 

Todos os modelos apresentados na Tabela 16 obtiveram regressão significativa pelo 

teste ANOVA. O passo seguinte foi verificar os pressupostos de normalidade residual, 

homocedasticidade e independência para os novos modelos apresentados na Tabela 16. 
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Para efeito de visualização, a Figura 10 apresenta os Modelos de Regressão do Estado 

do Amazonas conjuntamente com os dados reais. 

 

 
Figura 10 - Modelos de Regressão do Estado do Amazonas, com correções de pressupostos. 

 

Quanto ao pressuposto de normalidade de resíduos, os quatro modelos apresentaram 

resultados não significativos (p>0,05), aceitando então a hipótese H0 de que os resíduos 

seguem distribuição normal. 

Quanto à análise de heterocedasticidade e independência residual, os modelos de 

regressão do Estado do Amazonas apresentaram os seguintes valores para o p-valor do teste 

de Breusch-Pagan (teste BP) e estatística de Durbin-Watson (DW): 

 

Tabela 17 – Resultados dos testes de heterocedasticidade e independência dos Modelos de Regressão 

do Estado do Amazonas 

Modelos Teste BP p-valor DW 

Polinomial 0,28 1,98 

Logístico 0,18 2,02 

Quadrático 0,002* 1,93 

Racional 0,001* 0,43** 

* Significativos ao nível de 5%, resíduos heterocedásticos. ** Significativos ao nível de 5%, 

resíduos autocorrelacionados. 
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Os resultados da Tabela 17 indicam que, dos quatro modelos de regressão para o 

Estado do Amazonas, somente os modelos polinomial e logístico atendem aos pressupostos 

de homocedasticidade e independência residual. Enquanto que, os modelos quadrático e 

racional são heterocedásticos. 

Foram aplicados os critérios de seleção BIC e AIC para seleção dos modelos conforme 

constam na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Critérios de avaliação dos Modelos no Amazonas 

Estado do Amazonas 

Modelo Parâmetros R² BIC AIC Sqres n 

Polinomial 4 0,9954 1212,834 994,6034 15210,64 22 

Logístico 3 0,9943 1293,979 1115,099 18676,36 22 

Quadrático 3 0,9944 1271,291 1095,548 18348,9 22 

Racional 4 0,9941 1534,188 1258,135 19240,86 22 

 

 

Segundo os critérios BIC e AIC o melhor modelo para previsão de dados dentro e fora 

da amostra é o modelo polinomial, em ambos, ele apresenta os menores valores de avaliação, 

segundo esses dois critérios, embora tenha um R² = 0,9954, muito semelhante aos outros 

modelos para previsão dentro da amostra. Inferimos que o modelo polinomial pode ser 

utilizado para fins de previsão dos casos de AIDS no estado do Amazonas. 

O segundo melhor modelo que poderia ser utilizado para se fazer previsão de casos 

novos de AIDS no Estado do Amazonas poderia ser o quadrático que possui o segundo menor 

valor de BIC e AIC, no entanto, cabe lembrar que este modelo é heterocedástico com p-valor 

muito significativo (p = 0,002) podendo viesar os resultados se for empregado. 

 

4.5 Estado de Roraima 
 

O Estado de Roraima apresentou casos notificados de AIDS a partir de 1987, o que 

limitou a amostra em 27 dados (n = 27), haja vista que as informações no site do Datasus 

estão disponíveis somente por períodos anuais. A Figura 11 apresenta a evolução dos casos 

novos por ano para este Estado. 
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Figura 11 – Evolução de casos de AIDS no estado de Roraima 

 

Com base nos dados coletados para este Estado, chegou-se aos seguintes modelos de 

regressão, conforme dispostos na Tabela 19, com detalhamento de parâmetros e significância 

da regressão. 

 
Tabela 19 – Resumo dos Modelos de Regressão inicial para o Estado de Roraima 

Modelo Equação – R² = 0,9656 n=27 ANOVA 

Racional 

  
    

        
 

  
                 

                     
 

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9637 ANOVA 

Logístico 

  
 

       
 

 

 

  
      

                   
 

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9659 ANOVA 

Polinomial 

         ²          
 

                            ²

                     

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9488 ANOVA 

Quadrático 

         ² 

                             ² 

p<0,001 

 

 

Para o Estado de Roraima, o programa Curve Expert indicou como melhores ajustes os 

modelos: racional (R² = 0,9656), logístico (R² = 0,9637), polinomial (R² = 0,9659) e 

quadrático (R² = 0,9488). Dentre esses modelos, somente o logístico obteve significância para 
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todos os parâmetros, os demais apresentaram um parâmetro não significativo cada. O teste 

ANOVA indicou que a regressão para os quatro modelos são significativas. 

Quanto a análise residual, o primeiro pressuposto verificado foi a normalidade 

realizado com o teste de K-S, os modelos logístico (p>0,20), polinomial (p>0,20), racional 

(p>0,20) e quadrático (p>0,20), apresentaram resultados não significativos aceitando a 

hipótese de que os erros seguem uma distribuição normal. 

Para a verificação da homocedasticidade dos resíduos, realizou-se o teste de Breusch-

Pagan para todos os modelos, obtendo os seguintes resultados: logístico (p = 0,31), 

polinomial (p = 0,34), racional (p = 0,4165) e quadrático (p = 0,21). Como todos os modelos 

foram não significativos, concluímos que os resíduos são homocedásticos. 

Com relação ao diagnóstico de independência, foi utilizado o teste de Durbin-Watson 

onde concluiu-se, pela matriz DW, que os resíduos dos modelos racional, logístico e 

polinomial são independentes (DW na região de aceitação de H0 de 1,49 a 2,65). Somente o 

modelo quadrático apresentou problemas de dependência residual.  

Com relação à detecção de observações influentes, recorreu-se à análise de resíduos 

padronizados e a distância de Cook. Todos os modelos apresentaram problemas com outliers 

identificado pelo teste t e pela distância de Cook, evidenciando que, estes modelos iniciais 

estimados necessitam de tratamento para que possam ser utilizados como previsores de casos 

de AIDS para o Estado de Roraima. 

Para corrigir os problemas de heterocedasticidade, dependência e outliers dos 

modelos, foram excluídas as observações consideradas discrepantes pelos testes t e distância 

de Cook. Os dados que restaram após a exclusão das observações influentes foram novamente 

submetidos aos programas Curve Expert e Statistica para estimação de novos modelos e 

análise residual, onde foram estimados os modelos contidos na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Modelos de regressão finais para casos de AIDS para o Estado do Roraima 

Roraima 

Modelo Equação Anova 

Racional y=(-0,629+0,504x)/(1-0,1029x+0,0028x^2) p<0,01 

Polinomial y=0,54+2,19x-0,529x^2+0,049x^3 p<0,01 

Associação y=-2,69(1,521-exp(0,227x)) p<0,01 

Logístico y=-17533/(1-9022,29*exp(-0,2441x)) p<0,01 

 

Todos os modelos apresentados na Tabela 20 obtiveram regressão significativa pelo 

teste ANOVA. O passo seguinte foi verificar os pressupostos de normalidade residual, 

homocedasticidade e independência para os novos modelos apresentados na Tabela 20. 
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Para efeito de visualização, a Figura 12 apresenta os Modelos de Regressão do Estado 

de Roraima conjuntamente com os dados reais. 

 

 

Figura 12 - Modelos de Regressão do Estado de Roraima, com as correções dos pressupostos. 

 

Quanto ao pressuposto de normalidade de resíduos, os quatro modelos apresentaram 

resultados não significativos (p>0,05), aceitando então a hipótese H0 de que os resíduos 

seguem distribuição normal. 

Quanto à análise de heterocedasticidade e independência residual, os modelos de 

regressão do Estado de Roraima apresentaram os seguintes valores para o p-valor do teste de 

Breusch-Pagan (teste BP) e estatística de Durbin-Watson (DW): 

 

Tabela 21 – Resultados dos testes de heterocedasticidade e independência dos Modelos de Regressão 

do Estado de Roraima 

Modelos Teste BP p-valor DW 

Racional 0,11 2,28 

Polinomial 0,35 2,33 

Associação   0,051 1,80 

Logístico 0,202 1,73 
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Para o Estado de Roraima, todos os modelos preenchem o requisito de 

homocedasticidade das variâncias residuais e de independência residual. Foram aplicados os 

critérios de seleção BIC e AIC para seleção dos modelos conforme constam na Tabela 22 

 

Tabela 22 – Critérios de avaliação dos Modelos de Roraima 

Estado de Roraima 

Modelo Parâmetros R² BIC AIC Sqres n 

Racional 4 0,9914 59,8254 49,08581 566,5114 18 

Polinomial 4 0,9905 65,86296 54,03953 623,6836 18 

Associação 3 0,9865 79,89538 68,87703 888,3459 18 

Logístico 3 0,9853 86,80476 74,83354 965,1703 18 

 

Segundo os critérios BIC e AIC o melhor modelo para previsão de dados dentro e fora 

da amostra é o modelo racional, em ambos, o modelo racional apresenta os menores valores 

de avaliação e possui também o melhor R² = 0,9954 para previsão dentro da amostra. 

Inferimos que o modelo racional pode ser utilizado para fins de previsão dos casos de AIDS 

no estado de Roraima. 

 
4.6 Estado do Pará 

 

O Estado do Pará apresentou casos notificados de AIDS a partir de 1984, o que limitou 

a amostra em 30 dados (n = 30). A Figura 13 apresenta a distribuição dos casos por ano para 

este Estado: 

 

 
Figura 13 – Evolução de casos de AIDS para o Estado do Pará 

 
Com base nos dados coletados para este estado, foram encontrados os seguintes 

modelos de regressão, conforme dispostos na Tabela 23, com detalhamento de parâmetros e 

significância da regressão. 
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Tabela 23 – Resumo dos Modelos de Regressão inicial para o Estado do Pará 

Modelo Equação – R² = 0,9936 n=30 ANOVA 

Polinomial 

         ²          

                            ²

                     

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9927 ANOVA 

Racional 

  
    

        
 

  
                  

                      
 

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9820 ANOVA 

Quadrático 

 

         ² 
 

                         ² 

p<0,001 

 Equação – R² = 0.9518 ANOVA 

Harris Model 

 

  
 

     
 

 

  
 

                          
 

p<0,001 

 

Para o Estado do Pará, o programa Curve Expert indicou como melhores ajustes os 

modelos: polinomial (R² = 0,9933), racional (R² = 0,9927), quadrático (R² = 0,9820) e Harris 

model (R² = 0,9518). Dentre esses modelos, dois deles, o racional e o Harris model obtiveram 

significância para todos os parâmetros. O modelo polinomial obteve um parâmetro não 

significativo e o modelo quadrático, dois parâmetros. O teste ANOVA indicou que a 

regressão para os quatro modelos são significativas. 

Quanto a análise residual, o primeiro pressuposto verificado foi a normalidade 

realizado com o teste de K-S, os modelos, polinomial (p>0,15), racional (p>0,10) e 

quadrático (p>0,10) apresentaram resultados não significativos aceitando a hipótese de que os 

erros seguem uma distribuição normal, já o modelo Harris model (p<0,001) demonstrou que 

os resíduos não seguem uma distribuição normal.  

Para a verificação da homocedasticidade dos resíduos, realizou-se o teste de Breusch-

Pagan para todos os modelos, obtendo o resultado significativo para os modelos polinomial (p 

= 0,002), racional (p = 0,001) e quadrático (p = 0,003), e o modelo Harris model, mesmo não 

possuindo normalidade residual, foi o único modelo que atendeu a essa pressuposição sendo 
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não significativo (p = 0,63), ou seja, os modelos polinomial, racional e quadrático possuem 

problemas de heterocedasticidade nos resíduos, carecendo de correções. 

Para o diagnóstico de independência, recorreu-se ao teste de Durbin-Watson onde foi 

possível concluir, pela matriz DW, os modelos polinomial e racional obtiveram valores da 

estatística de DW na faixa de independência que foi de 1,49 a 2,51 logo, possuem resíduos 

independentes. Já os modelos quadrático e Harris model possuem estatística DW fora dessa 

faixa configurando-se como modelos com resíduos autocorrelacionados. 

Com relação à detecção de observações influentes, recorreu-se à análise de resíduos 

padronizados e a distância de Cook. Todos os modelos apresentaram problemas com outliers 

identificado pelo teste t e pela distância de Cook, evidenciando que, estes modelos iniciais 

estimados necessitam de tratamento para que possam ser utilizados como previsores de casos 

de AIDS para o Estado do Pará. 

Para corrigir os problemas de heterocedasticidade, dependência e outliers dos 

modelos, foram excluídas as observações consideradas discrepantes pelos testes t e distância 

de Cook, reduzindo o tamanho da amostra de 30 para 2 observações. Os dados que restaram 

após a exclusão das observações influentes foram novamente submetidos aos programas 

Curve Expert e Statistica para estimação de novos modelos e análise residual, onde foram 

estimados os modelos contidos na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Modelos de regressão finais para casos de AIDS para o Estado do Pará 

Estado do Pará 

Modelo Equação Anova 

Logístico y=2224,7/(1+576,48*exp(-0,3026x)) p<0,01 

Polinomial y=-0,269+6,43x-1,40x^2+0,16x^3 p<0,01 

Quadrático y=101,04-50,06x+4,60x^2 p<0,01 

Harris Model y=1/(0,104-0,089x^0,0467) p<0,01 

 

Todos os modelos apresentados na Tabela 24 obtiveram regressão significativa pela 

análise de variância ANOVA. O passo seguinte foi verificar os pressupostos de normalidade 

residual, homocedasticidade e independência para os novos modelos apresentados na Tabela 

24. 

Para efeito de visualização, a Figura 14 apresenta os Modelos de Regressão do Estado 

do Pará conjuntamente com os dados reais. 
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Figura 14 - Modelos de Regressão do Estado do Pará, com as correções dos pressupostos. 
 

Quanto ao pressuposto de normalidade de resíduos, os quatro modelos apresentaram 

resultados não significativos (p>0,05), aceitando então a hipótese H0 de que os resíduos 

seguem distribuição normal. 

Quanto à análise de heterocedasticidade e independência residual, os modelos de 

regressão do Estado do Pará apresentaram os seguintes valores para o p-valor do teste de 

Breusch-Pagan (teste BP) e estatística de Durbin-Watson (DW): 

 

Tabela 25 – Resultados dos testes de heterocedasticidade e independência dos Modelos de Regressão 

do Estado do Pará. 

Modelos Teste BP p-valor DW 

Logístico 0,32 1,64 

Polinomial 0,0001* 0,97** 

Quadrático 0,065 0,8** 

Harris Model 0,0001* 0,18** 

* Significativos ao nível de 5%, resíduos heterocedásticos. ** Significativos ao nível de 5%, 

resíduos autocorrelacionados. 
  

A Tabela 25 mostra que somente o modelo logístico atende os pressupostos de 

homocedasticidade e independência residual. Os modelos polinomial, quadrático e linear 

possuem problemas com autocorrelação de resíduos. Os modelos polinomial e linear 

apresentam heterocedasticidade nas variâncias dos erros. 
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Foram aplicados os critérios de seleção BIC e AIC para seleção dos modelos conforme 

constam na Tabela 26 

 

Tabela 26 – Critérios de avaliação dos modelos no Pará 

Estado do Pará 

Modelo Parâmetros R² BIC AIC Sqres n 

Logístico 3 0,9950 3101,659 2676,956 50035,57 24 

Polinomial 4 0,9920 5731,48 4709,734 80992,13 24 

Quadrático 3 0,9871 8066,027 6961,565 130120,1 24 

Linear 2 0,8836 63660,91 57708,21 1172375 24 

 

Segundo os critérios BIC e AIC o melhor modelo para previsão de dados dentro e fora 

da amostra é o modelo logístico, como já era esperado, em ambos, o modelo logístico aparece 

com os menores valores de avaliação e possui também o melhor R² = 0,9950 para previsão 

dentro da amostra. Inferimos que o modelo logístico pode ser utilizado para fins de previsão 

dos casos de AIDS no estado do Pará. 

 

4.7 Estado do Amapá 

 

O Estado do Amapá apresentou casos notificados de AIDS a partir de 1987, o que 

limitou a amostra em 26 dados (n = 26). A Figura 15 apresenta a distribuição dos casos novos 

de AIDS por ano para este Estado. 

 

 

Figura 15 – Distribuição de casos de AIDS para o Estado do Amapá 

 

Com base nos dados coletados para esta região, chegou-se aos seguintes modelos de 

regressão, conforme dispostos na Tabela 27, com detalhamento de parâmetros e significância 

da regressão. 
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Tabela 27 – Resumo dos Modelos de Regressão inicial para o Estado do Amapá 
Modelo Equação – R² = 0,9902 n=26 ANOVA 

Polinomial 

         ²          

                          ²

                     

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9887 ANOVA 

Associação Exponencial 

            

                                

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9734 ANOVA 

Quadrático 

 

         ² 

 

                     

          ² 

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9860 ANOVA 

Logístico 

  
 

       
 

 

  
         

                    
 

p<0,001 

 

Para o estado do Amapá, o programa Curve Expert indicou como melhores ajustes os 

modelos: polinomial (R² = 0,9902), associação exponencial (R² = 0,9887), quadrático (R² = 

0,9734) e logístico (R² = 0,9860). Quanto a análise residual, o primeiro pressuposto verificado 

foi a normalidade realizado com o teste de K-S, todos os modelos, apresentaram resultados 

não significativos (p>0,20) aceitando a hipótese de que os erros seguem uma distribuição 

normal. 

Para a verificação da homocedasticidade dos resíduos, realizou-se o teste de Breusch-

Pagan para todos os modelos, obtendo o resultado significativo para todos os modelos, 

polinomial (p = 0,016), associação exponencial (p = 0,011), quadrático (p = 0,0009) e 

logístico (p = 0,021), concluindo que existem problemas de heterocedasticidade nos modelos.  

Com relação ao diagnóstico de independência, realizou-se o teste de Durbin-Watson 

onde concluiu-se, pela matriz DW, que os resíduos dos modelos polinomial, associação 

exponencial, quadrático e logístico foram todos independentes, com valores de DW dentro da 

faixa de independência de 1,49 a 2,51, portanto, atendendo a este pressuposto. 

Com relação à detecção de observações influentes, recorreu-se à análise de resíduos 

padronizados e a distância de Cook. Todos os modelos apresentaram problemas com outliers 
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identificado pelo teste t e pela distância de Cook, evidenciando que, estes modelos iniciais 

estimados necessitam de correções. 

Para corrigir os problemas de heterocedasticidade, dependência e outliers dos 

modelos, foram excluídas as observações consideradas discrepantes pelos testes t e distância 

de Cook. Os dados que restaram após a exclusão das observações influentes foram novamente 

submetidos aos programas Curve Expert e Statistica para estimação de novos modelos e 

análise residual, onde foram estimados os modelos contidos na Tabela 28. 

 

Tabela 28 – Modelos de regressão finais para casos de AIDS para o Estado do Amapá 

Amapá 

Modelo Equação Anova 

MMF y=(0,947*6489,25+313,44*x^2,90)/(6489,25+x^2,90) p<0,01 

Polinomial y=1,42-0,541x+0,115x^2+0,041x^3-0,00135x^4 p<0,01 

Logistico y=179,56/(1+89,42*exp(-0,30x)) p<0,01 

Quadratico y=-0,72-0,47x+0,414x^2 p<0,01 

 

Todos os modelos apresentados na Tabela 28 obtiveram regressão significativa pelo 

teste ANOVA. O passo seguinte foi verificar os pressupostos de normalidade residual, 

homocedasticidade e independência para os novos modelos apresentados na Tabela 28. 

Para efeito de visualização, a Figura 16 apresenta os Modelos de Regressão do Estado 

do Amapá conjuntamente com os dados reais. 

 

Figura 16 - Modelos de Regressão do Estado do Amapá, com as correções dos pressupostos. 
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Quanto ao pressuposto de normalidade de resíduos, os quatro modelos apresentaram 

resultados não significativos (p>0,05), aceitando então a hipótese H0 de que os resíduos 

seguem distribuição normal. 

Quanto à análise de heterocedasticidade e independência residual, os modelos de 

regressão do Estado do amapá apresentaram os seguintes valores para o p-valor do teste de 

Breusch-Pagan (teste BP) e estatística de Durbin-Watson (DW): 

 

Tabela 29 – Resultados dos testes de heterocedasticidade e independência dos Modelos de Regressão 

do Estado do Amapá 

Modelos Teste BP p-valor DW 
MMF 0,18 2,62 
Polinomial 0,15 2,55 
Logistico 0,42 2,08 
Quadratico 0,12 1,80 

 

Conforme se verifica na Tabela 29, todos os modelos de regressão estimados possuem 

variância dos erros constante, ou seja, são homocedásticos, os valores do p-valor são maiores 

que 5%, indicando que deve-se aceitar a hipótese H0 de variâncias iguais. Com relação ao 

teste de independência os valores de referência da tabela de DW para que sejam considerados 

independentes é na faixa de 1,41 a 2,59 e somente o modelo MMF não atendeu esse quesito, 

mas, ficou muito próximo. 

Foram aplicados os critérios de seleção BIC e AIC para seleção dos modelos conforme 

constam na Tabela 30. 

 

Tabela 30 – Critérios de avaliação dos modelos no Amapá 

Estado do Amapá 

Modelo Parâmetros R² BIC AIC SQres n 

MMF 4 0,9976 23,73362 19,44804 260,7282 20 

Polinomial 4 0,9974 25,34732 20,77035 278,4557 20 

Logistico 3 0,9969 26,03631 22,42401 332,2423 20 

Quadratico 3 0,9964 30,90588 26,61797 394,3816 20 

 

Segundo os critérios BIC e AIC o melhor modelo para previsão de dados dentro e fora 

da amostra é o modelo MMF, em ambos, este modelo figura com os menores valores de 

avaliação e possui também o melhor R² = 0,9976 (embora bastante semelhante aos demais) 

para previsão dentro da amostra. Inferimos que o modelo MMF pode ser utilizado para fins de 

previsão dos casos de AIDS no estado do Amapá. 
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4.8 Estado de Tocantins 

 

O Estado do Tocantins apresentou casos notificados de AIDS a partir de 1989, o que 

limitou a amostra em 24 dados (n = 24). A Figura 17 apresenta a distribuição casos por ano 

para este Estado: 

 

 
Figura 17 – Distribuição de casos de AIDS no estado do Tocantins 

 
 

Com base nos dados coletados para este estado, foram encontrados os seguintes 

modelos de regressão, conforme dispostos na Tabela 31, com detalhamento de parâmetros e 

significância da regressão. 

 

Tabela 31 – Resumo dos Modelos de Regressão inicial para o Estado do Tocantins 
Modelo Equação – R² = 0,9929 n = 24 ANOVA 

Polinomial 

         ²          

                              ²

                       

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9907 ANOVA 

Racional 

  
    

        
 

  
                   

                      
 

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9871 ANOVA 

Associação Exponencial 

 

            

 

                                  

p<0,001 

 Equação – R² = 0,9857 ANOVA 

Logístico 

  
 

       
 

 

  
        

                   
 

p<0,001 
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Para o estado do Tocantins, o programa Curve Expert indicou como melhores ajustes 

os modelos: polinomial (R² = 0,9929), racional (R² = 0,9907), associação exponencial (R² = 

0,9871) e logístico (R² = 0,9857). Dentre esses modelos, três deles, o polinomial, associação 

exponencial e o logístico obtiveram significância para todos os parâmetros. O modelo racional 

obteve um de seus parâmetros não significativo. O teste ANOVA indicou que a regressão para 

os quatro modelos são significativas. 

Quanto à análise residual, o primeiro pressuposto verificado foi a normalidade 

realizado com o teste de K-S, todos os modelos, polinomial (p>0,20), racional (p>0,20), 

associação exponencial (p>0,20) e logístico (p>0,20), apresentaram resultados não 

significativos aceitando a hipótese de que os erros seguem uma distribuição normal. 

Para a verificação da homocedasticidade dos resíduos, realizou-se o teste de Breusch-

Pagan para todos os modelos, obtendo resultado não significativo para os modelos polinomial 

(p = 0,07), racional (p = 0,21) e logístico (p = 0,28), concluindo que esses modelos são 

homocedásticos. Somente o modelo associação exponencial (p = 0,012) obteve p-valor 

significativo e, portanto, considerado heterocedástico. 

Com relação ao diagnóstico de independência, recorremos ao teste de Durbin-Watson 

onde concluímos pela matriz DW que os resíduos dos modelos racional, logístico e associação 

exponencial são independentes variando entre 1,49 a 2,51 que é a região de aceitação da 

hipótese de independência, o modelo polinomial foi o único que apresentou dependência 

residual com valor de DW = 2,81, portanto, fora da faixa de independência.  

Com relação à detecção de observações influentes, recorreu-se à análise de resíduos 

padronizados e a distância de Cook. Todos os modelos apresentaram problemas com outliers 

identificado pelo teste t e pela distância de Cook, evidenciando que, estes modelos iniciais 

estimados necessitam de tratamento para que possam ser utilizados como previsores de casos 

de AIDS para o Estado do Tocantins. 

Para corrigir os problemas de heterocedasticidade, dependência e outliers dos 

modelos, foram excluídas as observações consideradas discrepantes pelos testes t e distância 

de Cook. Os dados que restaram após a exclusão das observações influentes foram novamente 

submetidos aos programas Curve Expert e Statistica para estimação de novos modelos e 

análise residual, onde foram estimados os modelos contidos na Tabela 32. 
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Tabela 32 – Modelos de regressão finais para casos de AIDS para o Estado do Tocantins 

Tocantins 

Modelo Equação Anova 

Racional y=(-0,499+3,242x)/(1-0,037x+0,00015x^2) p<0,01 

Associação 

Exponencial 

y=-20,70(0,91-exp(0,1178x)) p<0,01 

Polinomial y=-1,65+4,79x-0,222x^2+0,0242x^3 p<0,01 

Logistico y=595,13/(1+70,74*exp(-0,1786x)) p<0,01 

 

Todos os modelos apresentados na Tabela 32 obtiveram regressão significativa pelo 

teste ANOVA. O passo seguinte foi verificar os pressupostos de normalidade residual, 

homocedasticidade e independência para os novos modelos apresentados na Tabela 32. 

Para efeito de visualização, a Figura 18 apresenta os Modelos de Regressão do Estado 

do Tocantins conjuntamente com os dados reais. 

 

 
Figura 18 - Modelos de Regressão do Estado do Tocantins, com correções dos pressupostos. 

 

Quanto ao pressuposto de normalidade dos resíduos, os quatro modelos apresentaram 

resultados não significativos (p>0,05), aceitando então a hipótese H0 de que os resíduos 

seguem distribuição normal. 
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Quanto à análise de heterocedasticidade e independência residual, os modelos de 

regressão do Estado do Tocantins apresentaram os seguintes valores para o p-valor do teste de 

Breusch-Pagan (teste BP) e estatística de Durbin-Watson (DW): 

 

Tabela 33 – Resultados dos testes de heterocedasticidade e independência dos Modelos de Regressão 

do Estado do Tocantins 

Modelos Teste BP p-valor DW 

Racional 0,14 1,79 

Associação Exp. 0,17 1,65 

Polinomial 0,25 1,59 

Logistico 0,54 1,35* 

* Significativos ao nível de 5%, resíduos autocorrelacionados.  
 

De acordo com a Tabela 33, todos os modelos de regressão do Estado do Tocantins 

apresentaram p-valor maior que 5%, logo conclui-se que os modelos são homocedásticos. 

Com relação ao teste de DW, somente o modelo logístico apresentou valor fora do intervalo 

de independência que ficou estabelecido em 1,41 a 2,59. Os demais modelos são considerados 

independentes. 

E finalmente, foram aplicados os critérios de seleção BIC e AIC para seleção dos 

modelos conforme constam na Tabela 34. 

  

Tabela 34 – Critérios de avaliação dos modelos no Tocantins 

Estado do Tocantins 

Modelo Parâmetros R² BIC AIC Sqres  n 

Racional 4 0,9953 70,42551 57,70877 773,6669 20 

Associação Exp. 3 0,9951 64,35339 55,42495 821,1962 20 

Polinomial 4 0,9949 77,81893 63,76715 854,888 20 

Logistico 3 0,9940 77,95903 67,14293 994,814 20 

 

Segundo os critérios BIC e AIC o melhor modelo para previsão de dados dentro e fora 

da amostra é o modelo de associação exponencial, em ambos, neste modelo ocorre os 

menores valores de avaliação e possui R² = 0,9951 semelhante aos demais para previsão 

dentro da amostra. Inferimos que o modelo de associação exponencial pode ser utilizado para 

fins de previsão dos casos de AIDS no estado do Tocantins. 

 
4.9 Discussões dos Resultados 

 

 Os resultados deste estudo mostraram que, para a região Norte, o modelo logístico 

indica possibilidade de estabilidade nos casos de AIDS para os próximos anos, ainda que 
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atualmente esta região seja aquela que demonstre maior crescimento nos casos de infecção 

pelo HIV nos últimos 10 anos.  

O último boletim AIDS do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) mostra que, a região 

Norte obteve crescimento de quase 100% na taxa de incidência da doença entre 2003 e 2013, 

evolução semelhante foi acompanhada de perto pela região Nordeste com 60% de aumento na 

taxa. 

Entretanto, verifica-se que nos últimos 5 anos os casos novos anuais de AIDS para 

essa região estão em patamares semelhantes, ou seja, os dados caminham para estabilização 

nos próximos anos, então, é justificável que se use o modelo logístico para se fazer previsões, 

pois, este é o mais indicado para dados que possuem tendência de estabilidade.  

A região Norte, segundo o modelo logístico, irá se estabilizar em 5300 casos novos 

por ano a partir de 2029, esta é uma previsão utilizando o próprio modelo, considerando que o 

valor esperado para casos novos da doença para 2014 é de 4060, segundo o boletim AIDS 

Brasil (2014) e até o fechamento desta pesquisa o Datasus ainda não havia atualizado o banco 

de dados de 2014, os valores reais para este ano eram de 1965 casos até junho de 2014. 

Outro dado que permitiu inferir, também, que a região Norte caminha para estabilizar 

os casos novos de AIDS na sua população é de que os estados do Acre e Pará também 

obtiveram como melhor ajuste o modelo não linear logístico, indicando tendência de 

estabilidade nos casos futuros de AIDS para estes estados. 

Estabilização ou queda nos casos de AIDS podem ser reflexos de vários fatores, entre 

eles, a influência da disponibilidade universal da terapia antirretroviral que aumenta a 

sobrevida do paciente, reduzindo sua carga viral e consequentemente reduzindo a 

probabilidade de transmissão do vírus para pessoas saudáveis. A terapia com antirretroviral e 

sua contribuição para reduzir a transmissão da AIDS é uma realidade observada em vários 

estados do Brasil (SZWARCWALD; CASTILHO, 2011; DOURADO et al, 2006). 

Os demais estados da região Norte, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima e 

Tocantins apresentam tendência de crescimento nos casos de AIDS, explicados por modelos 

exponenciais e polinomiais. Uma análise no Boletim epidemiológico da AIDS (BRASIL, 

2014) para buscar uma resposta para essa tendência de aumento na incidência verificou que, 

os jovens são o grupo etário que está puxando esses números para cima. 

Para Taquette (2013, p. 623) essa mudança de grupo de incidência de HIV para os 

mais jovens se dá em função da escolaridade e da idade da primeira relação sexual, pois, 

“quanto mais baixa a idade e a escolaridade, menor a chance do uso do preservativo”, 

aumentando assim o risco dos jovens contraírem cedo a doença. 
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No Amazonas, por exemplo, que apresentou o modelo polinomial como o mais 

eficiente para previsão, este estado obteve aumento considerável nos casos de AIDS, 

concentrando 30,7% dos casos absolutos da região Norte. Dados do Ministério da Saúde 

mostram que a população sexualmente ativa daquele estado negligencia os cuidados de 

prevenção de HIV “na região Norte 87% das pessoas sabem da importância do uso do 

preservativo, mesmo assim, 50% da população sexualmente ativa não fez uso da camisinha 

em todas as relações sexuais com parceiros casuais, no último ano.” (BRASIL, 2015). 

 Os resultados deste estudo mostram que os números de casos de AIDS na região Norte 

ainda são preocupantes, e a prevenção ainda é o melhor remédio. Neste sentido, a população 

sexualmente ativa deve tomar consciência de que a AIDS é uma doença perigosa e o uso do 

preservativo é importante para evitar a contaminação. 

 Outra questão importante é a busca de apoio na rede pública, que dispõe de tratamento 

para pessoas infectadas gratuitamente. Nos últimos anos o número de pacientes que buscam 

tratamento no SUS têm aumentado “em um ano, foi registrado aumento de 30% no número de 

pessoas que iniciaram o tratamento com antirretrovirais no Brasil, passando de 57 mil, em 

2013, para 74 mil novos tratamentos, em 2014” (BRASIL, 2015). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo geral deste estudo foi o de aplicar modelos de regressão para modelagem 

de casos de AIDS na população dos Estados da Região Norte do Brasil, para tanto, foram 

empregadas as técnicas de ajustes linear e não linear, seguidas da análise de resíduos e da 

avaliação da qualidade da previsão dos modelos pelos critérios BIC, AIC e R². 

 A análise de regressão permitiram escolher os seguintes modelos para os estados e 

região: Acre (logístico), Amapá (MMF model), Amazonas (polinomial), Pará (logístico), 

Rondônia (quadrático), Roraima (racional), Tocantins (associação exponencial) e região Norte 

(logístico). 

Os modelos que apresentaram problemas com os pressupostos (heterocedasticidade, e 

independência) foram solucionados com remoção das observações influentes que estavam 

provocando discrepância de valores acima e abaixo da média. Com a retirada destas 

observações, as regressões foram novamente estimadas e apresentaram regularidade nos 

pressupostos. 

Os modelos não lineares demonstraram um ajuste muito mais cômodo em relação ao 

ajuste linear quando este figurou em em algumas variáveis. A análise de regressão desses 

modelos foi aproximada da análise de regressão linear devido a boa estimação dos parâmetros 

realizada pelos softwares CurveExpert e Statistica que gerava resíduos com distribuição 

normal. 

A estimação de casos de AIDS pelos modelos apresentados não é uma verdade 

absoluta, mas garante resultados muitos próximos da realidade, podendo ser tomado como 

base para futuras análises. 

 Assim, conclui-se que o objetivo geral deste estudo foi devidamente atingido, e se 

espera ter contribuído com conhecimentos novos, gerados a partir das técnicas de regressão 

para estimação de modelos matemáticos para os casos notificados de AIDS da região Norte e 

seus estados, e que esses modelos possam ser utilizados em trabalhos futuros. 
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ANEXO I – Banco de dados da Pesquisa 

 

 

Ano Norte AP AM AC PA RR RO TO 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 

2 4 0 1 0 3 0 0 0 

3 20 0 4 3 9 1 3 0 

4 39 3 10 2 20 1 3 0 

5 62 2 16 4 31 7 2 0 

6 80 1 24 2 34 6 7 6 

7 133 3 36 7 63 13 3 8 

8 183 7 54 5 86 6 19 6 

9 215 1 55 7 115 6 17 14 

10 313 6 85 8 147 7 42 18 

11 377 16 94 1 180 8 56 22 

12 456 20 116 6 222 17 50 25 

13 588 32 184 11 244 15 70 32 

14 712 24 221 18 289 21 89 50 

15 814 40 296 27 296 24 78 53 

16 942 34 315 26 307 54 147 59 

17 1267 49 371 32 544 54 148 69 

18 1547 73 473 48 633 36 196 88 

19 1612 48 412 39 725 95 204 89 

20 2114 67 565 56 1012 114 201 99 

21 2084 75 626 54 948 70 229 82 

22 2216 88 673 34 943 71 292 115 

23 2483 112 718 58 1096 114 294 91 

24 3092 112 966 61 1390 154 280 129 

25 3148 112 1057 39 1369 146 268 157 

26 3399 123 1085 61 1521 163 301 145 

27 3433 142 1049 76 1484 130 368 184 

28 3474 150 1042 69 1520 128 367 198 

29 4259 200 1341 65 1816 147 439 251 

Fonte: DATASUS (2014) 

 

 

 

 


