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aprovada em 08 de julho de 2015, na cidade de Niterói, no Es-
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Resumo

O número de gestações múltiplas cresce a cada dia mais devido ao constante uso de
técnicas de reprodução assistida (TRA). Esse tipo de gestação já contém um risco próprio
apenas por ter mais de um feto dentro do útero. Visto que há a necessidade de desenvolver
métodos mais confiáveis e espećıficos para a avaliação da vitalidade fetal na gestação
gemelar, a avaliação da taxa de produção urinária fetal (TPUF) pode funcionar como
uma ferramenta promissora no diagnóstico das complicações das gestações gemelares.

Este projeto consiste em avaliar a taxa de produção de urina fetal em gestações geme-
lares dicoriônicas e monocoriônicas, gestações não complicadas entre 20 e 34 semanas a
partir de um modelo de regressão. Foram utilizadas 33 (tamanho amostral) gestações para
o estudo, sendo 26 delas dicoriônicas e 7 monocoriônicas, e os fetos foram inicialmente
considerados independentes. Primeiramente foi realizada uma regressão do logaritmo da
TPUF em funcão da idade gestacional.

Também foram ajustadas regressões com dados da biometria dos fetos. Foram compa-
rados diversos modelos e observando os seus resultados, foi visto que o modelo de regressão
utilizando o diâmetro biparietal foi o que melhor se ajustou para explicar a TPUF nas
gestações gemelares devido ao valor do seu coeficiente de determinação e outros critérios
utilizados.

Com o intuito de melhorar a qualidade do ajuste do modelo, usamos o método dos
Mı́nimos Quadrados Ponderados, que serve para inserir a ideia de associação de dois
fetos compartilhando o mesmo útero. Essa metodologia é adequada para quando as
variâncias das observações presentes no modelo são diferentes e/ou quando as observações
são correlacionadas. Foi utilizada também uma análise bayesiana a fim de que se faça uma
combinação entre o conhecimento prévio e os resultados do estudo. Observou-se que há
a necessidade de criação de um modelo espećıfico para as gestações gemelares nas quais
se considera a associação entre os fetos compartilhando um mesmo útero, uma vez que o
intuito é analisar cada feto separadamente.

Palavras-chaves: Gestações gemelares, TPUF, fetos independentes, modelo de regressão.
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à todos de coração.

Agradeço aos meus pais, Carlos e Regina, que trabalharam dobrado, sacrificando

seus sonhos em prol dos meus. Não são apenas pais, porém amigos e companheiros que

sempre me deram força, incentivo, carinho, apoio, amor e um bom colo se preciso fosse. O
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Você é um exemplo de irmão mais velho, com quem eu me sinto completamente segura e

amparada. Meu irmão, meu padrinho e meu melhor amigo.

Agradeço ao meu outro irmão, Lupi, meu cachorrinho de estimação que está sempre
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1 Introdução

A incidência de gestação múltipla cresce constantemente devido ao aumento do uso de

técnicas de reprodução assistida (TRA) onde o objetivo principal é viabilizar a gestação em

mulheres com dificuldades para engravidar. Esse tipo de gestação contém um risco próprio

apenas por ter mais de um feto dentro do útero e junto a isso existem as complicações

associadas à idade materna avançada, principal perfil de paciente que recorre à TRA.

A presença simultânea de dois fetos no útero materno define a gestação gemelar (GG)

ou dupla. A GG pode decorrer de um ou mais óvulos. Caso decorra de dois óvulos, a

gestação será dizigótica (DZ) que é sempre dicoriônica (DC) e diamniótica (DA), ou seja,

com duas placentas e dois sacos amnióticos. Se a GG decorrer de um óvulo apenas, a

gestação será monozigótica (MZ).

Na gestação MZ, caso o óvulo fertilizado se divide nas primeiras 72 horas (até 3 dias)

após a fecundação, dará origem à gestação monozigótica, dicoriônica e diamniótica. Se

a divisão ocorrer entre o quarto e o oitavo dias após a fecundação, será monocoriônica

(MC) e diamniótica, ou seja, uma placenta e dois sacos amnióticos. Após o oitavo dia,

será monocoriônica e monoamniótica (MA), sendo apenas uma placenta e uma bolsa

amniótica. Por fim, se a divisão ocorrer após o décimo terceiro dia, serão formados fetos

unidos.

O risco de morbimortalidade na GG e no pós-nascimento é superior à gestação única e

são várias as complicações posśıveis para a mãe e para o feto, como śındrome de transfusão

feto fetal (STFF), restrição do crescimento intra-uterino (RCIU), ruptura prematura de

membranas, óbito fetal, diabetes gestacional ou a pré-eclâmpsia.

Visto que há a necessidade de se desenvolver métodos mais confiáveis e espećıficos para

a avaliação da vitalidade do feto nesse tipo de gestação, a avaliação da taxa de produção

urinária fetal (TPUF) pode funcionar como uma ferramenta promissora no diagnóstico

das complicações das gestações patológicas, dado que através dessa ferramenta tem-se

a possibilidade de promover aumento do conhecimento sobre a fisiologia desses fetos,
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facilitando a identificação das situações patológicas.
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2 Objetivos

O objetivo deste trabalho é avaliar a necessidade de criar um modelo de regressão

espećıfico para as gestações gemelares, considerando a associação de dois fetos comparti-

lhando um mesmo útero. A partir disso, construir uma curva de normalidade da taxa de

produção urinária nas gestações gemelares.

Serão comparados os resultados obtidos com um modelo de regressão linear sob a su-

posição de independência de observações, usado em Mocarzel [1], que foram reproduzidos

de forma detalhada neste trabalho, com os obtidos pelo uso de um modelo de regressão

que considera a falta de independência das observações.
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3 Descrição do Problema

As informações contidas neste caṕıtulo foram obtidas da revisão de literatura feita em

Mocarzel [1].

3.1 Riscos das gestações gemelares

A incidência de gêmeos DZ está associada à idade materna, paridade, nutrição e

localização geográfica. Mulheres afrodescendentes, em geral, são mais propensas a ter

gêmeos, enquanto, entre as orientais, os gêmeos são mais raros (na Nigéria, por exemplo,

a frequência de gêmeos DZ é de 45 para cada 1000 nascimentos). Em contrapartida, a

incidência de gêmeos MZ tem permanecido constante na maioria dos páıses, em torno de

3,5 e 4 para cada mil nascimentos em todo o mundo. As técnicas de reprodução assistida

influenciam na frequência, tanto dos MZ como dos DZ.

O aumento significativo da frequência de GG assim como das gestações de alta ordem

vêm ocorrendo como consequência do uso indiscriminado das técnicas de reprodução assis-

tida (TRA), que são responsáveis por aproximadamente 50% das GG. Estima-se que 24%

das fertilizações in vitro bem sucedidas resultem em gestações múltiplas. Segundo dados

publicados no National Institute for Health and Clinical Excellence[2], na Inglaterra, no

ano de 2009, dezesseis em mil mulheres tiveram partos de gestações múltiplas comparados

à taxa de 10 em 1000 na década de 80.

A mortalidade perinatal na GG comparada com a mortalidade nas gestações únicas

(GU) é aproximadamente 3 a 7 vezes mais elevada. Tal fato pode ser melhor analisado

quando observamos que as GG correspondem a apenas 2,5% da população e, no entanto,

representam 12,6% dos casos de mortalidade perinatal.

A gestante com GG tem maior risco de abortamento, anemia, diabetes melitus ges-

tacional, distúrbios hipertensivos, placentação anormal, parto operatório e hemorragia

intra e pós parto. A mortalidade materna em GG é 2,5 vezes maior que nas GU e a



3.2 Vitalidade Fetal 15

taxa de natimortos em 2009 era estimada de 12,3 a cada 1000 nascimentos de gemela-

res. Os riscos fetais e neonatais das gestações múltiplas estão principalmente associados à

prematuridade dado que aproximadamente 50% das GG evoluem com partos prematuros.

A corionicidade e a amnionicidade são fatores de grande relevância para avaliar os

riscos de uma GG. No caso das gestações monocoriônicas (MC), a śındrome de trans-

fusão feto-fetal (STFF), complicação que acomete 10-15% dessas gestações contribui com

20% dos casos de natimortos. Há ainda que ressaltar a maior ocorrência de anomalias

congênitas nos gemelares.

Riscos adicionais estão associados à maior freqüência de restrição de crescimento em

um ou ambos os fetos e de distúrbios do ĺıquido amniótico, condições que refletem, na

maioria das vezes, no bem estar fetal. Estima-se que, aproximadamente, 29% das GG

apresentem quadros de restrição de crescimento, sendo este mais comum nos MC que nos

dicoriônicos (DC), 42% e 25%, respectivamente.

3.2 Vitalidade Fetal

O fato de que a gestação do tipo GG é uma condição de risco é de extrema relevância

e mostra uma maior necessidade de acompanhamento cĺınico e ultrassonográfico mais

aprofundado, junto ao aconselhamento das pacientes e, sempre que posśıvel, ao diagnóstico

antecipado de algumas complicações espećıficas da gemelidade.

Entretanto, mesmo sendo uńıssona a necessidade de maior atenção a esses fetos, não

existe um acordo em relação aos melhores parâmetros para a avaliação do bem estar fetal

nas GG, principalmente quanto à forma mais veŕıdica para a avaliação ultrassonográfica

do volume do ĺıquido amniótico.

Os dados referentes às GU são os preferencialmente utilizados, e na maioria das vezes

não atende às necessidades do acompanhamento fetal nas gestações múltiplas, em especial

nas complicações exclusivas da GG, como a śındrome da transfusão feto-fetal (STFF).

Junto a isso, encontram-se as dificuldades técnicas para a realização da ultrassonografia,

o que influencia a estimativa do volume do ĺıquido amniótico, procedente da co-habitação

dos fetos no mesmo útero.

Tendo em vista o grande potencial de complicações, o acompanhamento mais rigoroso

das gestações gemelares, especialmente as MC, é uma prática obstétrica comum à maior

parte dos serviços de obstetŕıcia. No entanto, faltam dados que definam qual a periodici-
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dade e a forma ideal dessa vigilância. Sueters et al. [3], testou um regime que consistia

em ultrassonografias duas vezes por semana nos MC, após a realização da medida da

translucência nucal, dando ênfase a avaliação de discordância de ĺıquido amniótico, volu-

mes das bexigas fetais e na doppler velocitometria. Tal protocolo acarretou diagnóstico

oportuno de todos os casos de gestações que complicaram com STFF.

Diante disso, o que se utiliza até o momento, são os fundamentos aplicados às GU, nas

GG. Algumas falhas surgem ao longo do seguimento dessas gestações seguindo o modelo

anteriormente descrito: o padrão de crescimento das GG não é o mesmo das GU, logo,

um feto gemelar de tamanho adequado pode ser considerado pequeno caso seja avaliado

a partir de uma curva para GU.

A falta de consenso relacionado à GG não se limita à forma de seguimento ideal,

a própria definição de algumas enfermidades como a restrição de crescimento seletiva é

controversa. Sendo assim, torna-se cada vez mais necessário o estudo aprofundado das GG.

Faltam curvas de biometria espećıficas para MC e DC, a determinação do método ideal

para avaliação do liquido amniótico e o estabelecimento de critérios para o diagnóstico de

condições patológicas, como a restrição de crescimento seletivo.

A avaliação da taxa de produção de urina fetal (TPUF) surge como uma possibilidade

de obtenção de um parâmetro funcional da homeostasia fetal, que é a tendência de os

organismos vivos manterem constantes seus parâmetros biológicos perante modificações

do meio exterior. Isso indica uma forma diferente e promissora de avaliar a vitalidade do

feto.

3.3 Débito Urinário Fetal

Após 20 semanas de gestação, mais de 90% do volume de ĺıquido amniótico (LA)

corresponde ao débito urinário fetal. As alterações do volume de LA, oligodramnia e poli-

dramnia, encontram-se relacionadas com resultados perinatais adversos. O feto submetido

ao meio inóspito intra-uterino por insuficiência placentária reage de forma a priorizar a

circulação de alguns órgãos (coração, cérebro e supra-renais), causando danos a outros

(rins, pulmões, f́ıgado, músculos, ossos e pele).
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Figura 1: Esquema da STFF com o feto doador em oligodramnia (nota-se membrana bem
justa ao feto) e o receptor em polidramnia.

Consequência disso é a diminuição do fluxo urinário fetal e do volume de LA, como

pode ser visto na Figura 1 para o feto chamado de doador. A diminuição do volume de

LA, em um feto com o trato urinário normal, quando não há ruptura das membranas

amnióticas, é indicativo de hipoxemia fetal, que consiste na diminuição ou ausência da

assimilação de oxigênio recebida pelo feto através da placenta.

3.4 Tecnologias utilizadas para a avaliação da taxa

de produção urinária fetal

O primeiro estudo avaliando a TPUF em humanos foi publicado por Campbell et al.

[4], em 1972. Utilizando a ultrassonografia 2D (US2D) estática os autores avaliavam a

bexiga fetal (BF) em sua fase de enchimento, com intervalos de 15-30 minutos durante

várias horas.

O volume vesical foi avaliado utilizando a fórmula para o cálculo de volume para

estruturas ovóides, a seguir: (
4

3
· π · (D1 ·D2 ·D3)

8

)
.

As variações do volume vesical foram expressas em TPUF por hora. Recentemente,

a avaliação do débito urinário fetal nas gestações únicas pela ultrassonografia 3D (US3D

VOCAL R©), utilizando o ângulo de 30 graus, mostrou ser uma alternativa exeqúıvel para

estabelecer os valores normais da produção urinária fetal em função da idade gestacional,

considerando que a avaliação da BF utilizando essa tecnologia é altamente reprodut́ıvel
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(intra e inter-observador), de extrema simplicidade, além de mais rápida.

O cálculo da TPUF é feito baseado na seguinte fórmula:

TPUF =

[
(V 2− V 1)

Tempo

]
· 60,

na qual, V 2 é o segundo volume adquirido na fase de enchimento da bexiga do feto, V 1 é

o primeiro volume adquirido na fase de enchimento e Tempo é o intervalo entre V 2 e V 1,

em minutos.
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4 Metodologia de Coleta de Dados

Foram avaliadas 41 pacientes com gestações gemelares isentas de complicações cĺınicas

no momento do exame. O Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola da

Universidade Federal do Rio de Janeiro – CEP/ME-UFRJ, recebeu, analisou e emitiu

aprovação do Protocolo de Pesquisa em 09 de Junho de 2009 (No. 11/2009 / CAAE:

0008.0.361.000-09).

As pacientes foram selecionadas no ambulatório de assistência pré-natal da Materni-

dade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os exames foram realizados no

Centro Pré Natal de Diagnóstico e Tratamento (CPDT) - Barra da Tijuca no peŕıodo de

Junho 2009 a Dezembro de 2010.

Durante a ultrassonografia obstétrica de rotina, onde foi realizada a biometria dos

fetos, o volume da BF foi adquirido por apenas um examinador e arquivado no equi-

pamento. Todas as aferições foram realizadas em imagens pós-processadas pelo mesmo

observador.

Os fetos estudados foram de gestações gemelares DC e MC diamnióticas, entre 20 e 34

semanas, de gestantes sem complicações cĺınicas ou laboratoriais no momento do exame

que sejam pasśıveis de classificação em gestação de alto risco materno ou fetal.

Foram inclúıdas no estudo gestações gemelares monocoriônicas e dicoriônicas com

idade gestacional e corionicidade determinadas através da ultrassonografia no primeiro

trimestre da gestação; avaliação morfológica fetal normal; normodramnia; ausência de

comorbidades maternas e ausência de intercorrências obstétricas.

Os casos onde, após o processamento da imagem, o volume vesical na segunda aferição

foi menor que na primeira, denotando diurese fetal e os casos em que as imagens das

bexigas pós processamento apresentavam contornos imprecisos foram exclúıdos do estudo.

Devido à limitações decorrentes da frequência com que acontecem as GG, foi definido

em Mocarzel [1] que seriam usadas 33 gestantes, totalizando 66 fetos.
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4.1 Técnica de Exame

4.1.1 Plano de avaliação da bexiga fetal

Para a realização da ultrassonografia os médicos responsáveis consideraram:

• Plano sagital ou coronal da pelve do feto. Foi buscada, preferencialmente, a in-

sonação pela parede anterior do plano sagital, na impossibilidade desse (feto com

dorso anterior), servir-se-á o plano coronal da bexiga por abordagem lateral.

• Feto em repouso.

• Aquisição da imagem da bexiga fetal utilizando a janela 3D. A janela deve ter apenas

o tamanho suficiente para conter completamente a BF.

4.1.2 Avaliação do volume vesical através do US3D VOCAL R©

Na aferição do volume vesical pelo VOCAL R© foi utilizado o plano longitudinal da

bexiga para os ângulos de 30 graus. Foram determinados os contornos internos da BF, a

imagem da bexiga rodada e os limites demarcados em imagens bidimensionais.

Os contornos foram definidos manualmente, em função dos limites da bexiga não serem

regulares em ńıveis de repleção menores, quando as estruturas adjacentes deformam seus

contornos. Os limites internos da bexiga foram cuidadosamente contornados, e quando

considerados ideais o volume vesical foi calculado. Exemplo deste procedimento pode ser

visto na Figura 2.
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Figura 2: Contornos da parede vesical na avaliação de volume através do VOCAL R©. A
estimativa do volume vesical foi expresso em ml
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5 Modelo de Regressão Linear

A análise de regressão tem o objetivo de estudar a existência de relação entre uma

variável dependente com uma ou mais variáveis independentes, explorando uma relação de

causalidade. O uso de matrizes na regressão linear é essencial pelo fato de não importar

a quantidade de termos que a sua equação possua, pois seja qual for essa quantidade

manipulá-las utilizando matrizes se torna muito mais simples. Existe ampla literatura

sobre o assunto, porém aqui foi utilizado Draper [5] como base.

5.1 Regressão assumindo independência entre observações

O vetor de observações foi definido como sendo Y de dimensão n × 1, X é a matriz

de variáveis independentes, adicionada de uma coluna de 1’s, com dimensão n× (p+1), β

como o vetor de parâmetros a serem estimados com dimensão (p+ 1)× 1 e ε como sendo

o vetor de erros com dimensão n× 1.

Temos então a seguinte equação:

Y = Xβ + ε, (5.1)

que, no caso de uma unidade experimental, equivale a

Yi = β0 + β1Xi + εi. (5.2)

Para estimar β0 e β1 da equação 5.2 é preciso encontrar valores de β0 e β1 que minimi-

zem Yi− (β0 + β1Xi), isto é, a diferença entre valores observados e previstos pelo modelo.

A equação a seguir,
n∑
i=1

ε2
i =

n∑
i=1

(Yi − β0 − β1Xi)
2 (5.3)

representa a soma dos quadrados dos desvios, através da qual serão encontrados os esti-

madores para β0 e β1.
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É necessário calcular as derivadas parciais em relação à β0 e β1 a partir da equação

5.3 e após isto resolver o sistema de equações que será gerado ao igualar estas derivadas

a zero.

S =
n∑
i=1

ε2
i =

n∑
i=1

(Yi − β0 − β1Xi)
2,

∂S

∂β0

= −2
n∑
i=1

(Yi − β0 − β1Xi),

∂S

∂β1

= −2
n∑
i=1

Xi(Yi − β0 − β1Xi).

Que irá gerar o sistema de duas equações seguinte:

β̂0n+ β̂1

n∑
i=1

Xi =
n∑
i=1

Yi, (5.4)

β̂0

n∑
i=1

Xi + β̂1

n∑
i=1

X2
i =

n∑
i=1

XiYi. (5.5)

A partir desse sistema é posśıvel achar fórmulas para os estimadores de β0 e β1, são

mostradas abaixo:

β̂1 =

∑n
i=1(Xi −X)(Yi − Y )∑n

i=1(Xi −X)2
,

β̂0 = Y − β̂1X.

Matricialmente, tem-se que:

ε2
1 + ε2

2 . . .+ ε2
n = ε′ε,

Y 2
1 + Y 2

2 + . . .+ Y 2
n = Y′Y,

nY = Y1 + Y2 + . . .+ Yn = 1′Y,

nY
2

=
(
∑
Yi)

2

n
=

Y′1′1Y

n
.

Além disso:

X′X =

[
1 1 . . . 1

X1 X2 . . . Xn

]
1 X1

1 X2

...
...

1 Xn

 =

[
n

∑
Xi∑

Xi

∑
X2
i

]
,
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X′Y =

[
1 1 . . . 1

X1 X2 . . . Xn

]
Y1

Y2

...

Yn

 =

[ ∑
Yi∑
XiYi

]
.

A partir disso é posśıvel notar que as equações 5.4 e 5.5 podem ser escritas de forma

matricial, como:

X ′Xβ̂ = X ′Y , onde β̂
′
= (β̂0, β̂1). (5.6)

Para que seja posśıvel encontrar os estimadores de mı́nimos quadrados para β0 e β1

a partir da forma matricial é preciso calcular a inversa de X′X, lembrando que só existe

inversa de uma matriz se a mesma for quadrada e se o seu determinante for diferente de

zero, o que significa que essa matriz é não singular. A inversa de X ′X é a seguinte:

(X′X)−1 =


∑
X2

i

n
∑

(Xi−X)
2

−X∑
(Xi−X)

2

−X∑
(Xi−X)

2
1∑

(Xi−X)
2

 .
Multiplicando ambos os lados da equação 5.6 por (X′X)−1, o resultado será o seguinte:

(X ′X)−1(X ′X)β̂ = (X ′X)−1X ′Y ,

β̂ = (X ′X)−1X ′Y . (5.7)

já que (X′X)−1X′X = I, onde I é a matriz identidade.

Essa solução de β̂ tem algumas propriedades, como:

• É um estimador do vetor β que minimiza a soma dos quadrados dos erros ε’ε

independente de qualquer propriedade dos erros. Notar que o pressuposto de que os

erros possuem distribuição normal não é necessário para obtermos os estimadores

de β, ele é necessário somente para fazermos testes que dependam desse pressuposto

ou para calcularmos intervalos de confiança.

• Os elementos de β̂ são funções lineares das observações Y1, Y2, . . . , Yn, e fornecem

estimativas não viciadas dos elementos de β que possuem variações mı́nimas inde-

pendente das propriedades dos erros.

• Se os erros forem independentes e εi ∼ N(0, σ2), então β̂ é o estimador de máxima
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verossimilhança de β. Logo, para um valor fixo de σ, maximizar a função de pro-

babilidade é equivalente a minimizar os erros.

Para que seja feita a inferência sobre β0 e β1 é necessário obter as variâncias e a

covariância entre esses parâmetros. Segundo, Draper [5], temos que:

V (β̂1) =
σ2∑

(Xi −X)2
,

V (β̂0) = V (Y − β̂1X) =
σ2
∑
X2
i

n
∑

(Xi −X)2
.

Tendo em vista que a covariância entre Y e β̂1X é zero, como será demonstrado a

seguir, e considerando todos os elementos de X constantes, a covariância entre β̂0 e β̂1 é

a seguinte:

cov(β̂0, β̂1) = cov[(Y − β̂1X), β̂1]

= −XV (β̂1)

= − Xσ2∑
(Xi −X)2

.

Demonstração:

Cov(Ȳ , β̂1x̄) = E(Ȳ β̂1x̄)− E(Ȳ )E(β̂1x̄)

= E(x̄Ȳ β̂1)− E

(
n∑
i=1

Yi
n

)
x̄β1

= E

x̄
n∑
i=1

(β0 + β1xi + εi)

n
β̂1

− x̄β1

n

n∑
i=1

(β0 + β1xi)

=
x̄

n

n∑
i=1

[
β0β1 + xiβ

2
1 + E(εiβ̂1)

]
− x̄ β1

n

n∑
i=1

(β0 + β1xi)

=
x̄ β1

n

n∑
i=1

(β0 + β1xi) +
x̄

n

n∑
i=1

E(εiβ̂1)− x̄ β1

n

n∑
i=1

(β0 + β1xi)

=
x̄

n

n∑
i=1

E(εiβ̂1).

Como,
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E(εiβ̂1) = E

εi
k∑
j=1

(xj − x̄)Yj

n∑
i=1

(xi − x̄)2



=

k∑
j=1

(xj − x̄)E [εiYj]

n∑
i=1

(xi − x̄)2

=

k∑
j=1

(xj − x̄)E [εi(β0 + β1xj + εj)]

n∑
i=1

(xi − x̄)2

=

k∑
j=1

(xj − x̄)[β0E(εi) + β1xjE(εi) + E(εjεi)]

n∑
i=1

(xi − x̄)2

=

k∑
j=1

(xj − x̄)E(εjεi)

n∑
i=1

(xi − x̄)2

= 0.

Já que para i 6= j,

E(εjεi) = 0⇒ E(εiβ̂1) = 0.

Logo, temos que

Cov(Ȳ , β̂1x̄) = 0.

Com os resultados apresentados acima temos que a matriz de variância e covariância

do vetor de β’s é:

V (β̂) = V

(
β̂0

β̂1

)
=

[
V (β̂0) cov(β̂0, β̂1)

cov(β̂0, β̂1) V (β̂1)

]
= (X ′X)−1σ2.

Como σ2 é desconhecido, será usado seu estimador, s2, cuja fórmula será representada
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como uma função da soma de erros ao quadrado, SSE:

SSE =
n∑
i=1

ε2
i = ε′ε =

n∑
i=1

(Yi − Ŷi)
2 = Y′Y− β̂

′
X′Y.

Tem-se que o estimador não viciado para σ2 é:

σ̂2 = s2 = MSE =
SSE

n− p− 1
.

Para um valor espećıfico de X, denominado X0, Y tem seu valor médio previsto dado

pela seguinte equação Ŷ0 = β̂0 + β̂1X0. É posśıvel encontrar a variância de Ŷ0, para o qual

define-se X0 =

(
1

X0

)
, obtendo:

V (Ŷ0) = [1, X0]

[
V (β̂0) cov(β̂0, β̂1)

cov(β̂0, β̂1) V (β̂1)

][
1

X0

]
= X ′0(X ′X)−1X0σ

2.

Todos os resultados apresentados nessa seção podem ser expandidos para o caso de mo-

delo de regressão múltipla, que considera p variáveis regressoras, porém faz-se necessária

uma abordagem matricial. Pela facilidade desse tipo de abordagem, ela será utilizada

daqui em diante.

5.2 Avaliação do Modelo

Uma das formas de avaliar a qualidade do ajuste do modelo é por meio do coefi-

ciente de determinação. Este coeficiente é uma medida de ajustamento de um modelo

estat́ıstico linear em relação aos valores observados. O R2 varia entre 0 e 1, indicando,

em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar a variabilidade dos valores obser-

vados. Quanto maior o R2 mais explicativo é o modelo, melhor ele se ajusta à amostra.

A inclusão de variáveis no modelo aumenta o seu valor, com esse fato a quantidade de

variáveis com baixo poder explicativo sobre a variável dependente dentro do modelo se

torna alta. Para conter esta tendência existe uma alternativa ao R2 que é o R2 ajus-

tado, R2
a, responsável por “combater” a inclusão dessas variáveis. Abaixo encontram-se

as fórmulas dos coeficientes citados.
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R2 =

∑
(Ŷi − Y )2∑
(Yi − Y )2

=
SSR

SSTO
, e

R2
a = 1− (1−R2)

(n− 1)

(n− p)
,

onde, SSR é a soma dos quadrados da regressão e SSTO é a soma dos quadrados totais.

Abaixo seguem suas fórmulas.

SSTO =
n∑
i=1

(Yi − Ȳ )2 = Y′Y− Y′JY

n
= Y′

(
I − J

n

)
Y,

J =


1 1 . . . 1

1 1 . . . 1
...

...
. . .

...

1 1 . . . 1


n×n

e

SSR = SSTO − SSE

=

(
Y ′Y − Y

′JY

n

)
− (Y ′Y − β̂

′
X ′Y )

= β̂
′
X ′Y − Y

′JY

n

= Y ′X(X ′X)−1X ′Y − Y
′JY

n

= Y ′
(
X(X ′X)−1X ′ − J

n

)
Y .

Para que seja avaliada a importância do modelo é necessário observar o valor do Teste

F , teste que determina se há ou não relação linear entre Y e as demais variáveis. As

hipóteses do teste são:

{
H0 : β1 = β2 = . . . = βp = 0

H1 : βj 6= 0 para qualquer j = 1, · · · , p

Rejeitar H0 significa que ao menos uma variável explicativa X1, X2, . . . , Xp contribuiu

significativamente para o modelo. Sob H0, tem-se:
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F0 =

SSR

p
SSE

n− p− 1

=
MSM

MSE
∼ F(p;n−p−1).

Portanto, H0 é rejeitado se F0 > F(1−α; p;n−p−1).

Existe a possibilidade de fazer inferência para uma única variável explicativa presente

no modelo, usando o Teste F parcial, fundamental para determinar se cada variável expli-

cativa é importante para o modelo de regressão. A adição de uma variável ao modelo de

regressão sempre causa um aumento na soma dos quadrados da regressão e um decréscimo

na soma dos quadrados do erro. Entretanto, a inclusão de variáveis regressoras também

aumenta a variância do valor ajustado Ŷ . Logo, essas variáveis precisam explicar real-

mente a variável resposta para que sejam inclúıdas no modelo. As hipóteses do teste

são:

{
H0 : βk = 0

H1 : βk 6= 0
; k = 0, 1, . . . , p.

Como β̂ é combinação linear de distribuições normais, segue que β̂ também é normal,

isto é

β̂ ∼ Np(β;σ2C),

onde C = (X ′X)−1. Logo, β̂j ∼ N(βk;σ
2Ck+1,k+1) com Ck+1,k+1 sendo o k-ésimo elemento

da diagonal de (X ′X)−1, k = 0, 1, . . . , p.

Neste caso, serão usadas as seguintes distribuições amostrais:

β̂0 ∼ N(β0, σ
2 · C11),

β̂1 ∼ N(β1, σ
2 · C22).

De forma alternativa, outras ferramentas podem ser utilizadas a fim de fazer seleção do

modelo, como Critério da Informação de Akaike (AIC) no qual deseja-se modelos com

medidas pequenas de AIC, visto que o ideal são modelos com poucas variáveis preditivas

e com um valor baixo da soma dos reśıduos ao quadrado (SSE). Esse critério é definido

por:

AIC = nln(SSE)− nln(n) + 2p,
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onde, p é o número de parâmetros e n é o número de observações.

Outra ferramenta é o Critério da Informação Bayesiana (BIC) que igualmente

ao AIC espera modelos que forneçam baixo valor de BIC, uma vez que quanto menor for

SSE e menor for p, menor será o valor de BIC. Essa medida BIC é definida por:

BIC = nln(SSE)− nln(n) + pln(n).

Sendo assim, em ambos os critérios o modelo escolhido será aquele que apresentar

menores valores de AIC e BIC.

5.3 Regressão considerando a associação entre ob-

servações

5.3.1 Abordagem clássica via Mı́nimos Quadrados Ponderados

Quando as variâncias das observações presentes no modelo são diferentes entre si, ou

seja, os valores presentes na diagonal dessa matriz são diferentes, V (ε) 6= Iσ2 e/ou quando

os elementos fora dessa diagonal são diferentes de zero, o que significa que as observações

são correlacionadas, temos então que a fórmula β̂ = (X ′X)−1X ′Y não é mais adequada

tendo assim que alterar os procedimentos para estimação de β. A ideia seria fazer uma

transformação de Y em Z, onde Z satisfizesse as novas condições (Z = Qβ + f). Sendo

assim, vamos considerar o seguinte modelo:

Y = Xβ + ε,

onde E(ε) = 0, V (ε) = V σ2, ε ∼ N(0, V σ2).

Multiplicando toda a equação do modelo considerado inicialmente por P−1, que será

definida a seguir, tem-se que:

P−1Y = P−1Xβ + P−1ε,

ou, já substituindo

Z = Qβ + f.



5.3 Regressão considerando a associação entre observações 31

É posśıvel encontrar uma matriz simétrica não singular, cujo determinante é diferente

de zero tal que,

P ′P = PP = P 2 = V,

assim, E(f) = E(P−1ε) = P−1E(ε) = P−1 · 0 = 0, logo E(f) = 0.

Para que possamos encontrar essa matriz, utilizaremos o método de Decomposição

de Cholesky [5], que consiste em decompor uma matriz simétrica e positiva definida

(diagonal principal positiva)no produto de duas outras matrizes, P que é uma matriz

triangular inferior e P ′ que é a transposta de P e é uma matriz triangular superior.

Se f é um vetor aleatório, como definido anteriormente, onde E(f) = 0 então E(f′f) =

V (f), assim:

V (f) = E(ff′) = E(P−1εε′P−1)

= P−1E(εε′)P−1

= P−1V σ2P−1

= P−1P ′PP−1σ2

= P−1PPP−1σ2

= Iσ2,

lembrando que (P−1)′ = P−1.

A soma dos quadrados dos reśıduos é dada por:

f′f = (P−1ε)′ · (P−1ε) = ε′(P−1)′ · P−1ε = ε′V −1ε

f′f = ε′V −1ε = (Y−Xβ)′V −1(Y−Xβ).

O que antes era X′Xβ̂ = X′Y se transformou em Q′Qβ̂ = Q′Z, a partir disso temos:

Q′Qβ̂ = Q′Z ⇒X ′(P−1)′P−1Xβ̂ = X ′(P−1)′P−1Y

= X ′V −1Xβ̂ = X ′V −1Y

e assim, β̂ = (X ′V −1X)−1 · (X ′V −1Y ).
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A soma dos quadrados da regressão pode ser escrita como:

β̂
′
Q′Z = Y ′V −1X(X ′V −1X)−1 ·X ′(P−1)′ · P−1Y

= Y ′V −1X(X ′V −1X)−1 ·X ′V −1Y .

E a soma total dos quadrados é dada por:

Z = P−1Y Z ′ = Y ′(P−1)′ logo

Z ′Z = Y ′(P−1)′ · P−1Y = Y ′V −1Y .

A matriz de variância e covariância de β̂ é:

V (β̂) = (Q′Q)−1σ2 = (X ′V −1X)σ2.

Os reśıduos que devem ser verificados são estimativas de f = P−1ε, eles são dados por

P−1(Y− Ŷ), onde Ŷ = Xβ, logo observa-se o seguinte:

Ŷ = Xβ̂ = X(X ′V −1X)−1)X ′V −1Y

f = P−1(Y − Ŷ )⇒ f = P−1{I −X(X ′V −1X)−1)X ′V −1}Y .

5.3.2 Abordagem Bayesiana

Os fundamentos da estat́ıstica bayesiana foram introduzidos pelo Reverendo Thomas

Bayes, através de dois artigos de 1763 e 1764, publicados após a sua morte. Por mui-

tos anos esta teoria ficou adormecida, devido entre outros aspectos, as dificuldades em

se tratar matematicamente as expressões decorrentes. Com os avanços da computação

eletrônica, desenvolveram-se métodos estat́ısticos computacionalmente intensivos, impul-

sionando a teoria bayesiana, a partir da década de 90, e que se firma cada vez mais por

sua consistência, flexibilidade e capacidade de tratar de uma forma relativamente sim-

ples modelos extremamente complexos. A abordagem bayesiana de inferência encontra-se

explicada de forma detalhada em Migon & Gamerman [6].

5.3.2.1 Teorema de Bayes

Será considerada uma partição do espaço amostral S denotada por A1, . . . , Ak, com

Ai ∩ Aj = ∅ e
k⋃
i=1

Ai = S.
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Teorema das Probabilidades Totais

A probabilidade do evento B é obtida pela soma das probabilidades dos eventos

disjuntos B ∩ Ai, i = 1, . . . , k:

p(B) =
k∑
i=1

p(B ∩ Ai).

Teorema de Bayes ou das Probabilidades Inversas

Da definição de probabilidade condicional, tem-se:

p(Ai|B) =
p(Ai)p(B|Ai)

p(B)
∝ p(Ai)p(B|Ai).

5.3.2.2 Distribuição à Priori

Seja θ uma quantidade desconhecida (não observável), sobre a qual se está interessado,

denominada parâmetro de interesse, assumindo valores posśıveis em um espaço amostral

denominado por Θ. A informação dispońıvel sobre θ, denotado por H, deverá ser expressa

mediante uma distribuição de probabilidade que descreve o grau de crença do pesquisador.

Em geral, é subjetiva e retrata as incertezas sobre o valor do parâmetro, sendo denotada

por p(θ|H) ou simplesmente p(θ).

5.3.2.3 Função de Verossimilhança

É a função que relaciona os parâmetros aos dados observados. A função de verossi-

milhança de θ é a função que associa a cada θ o valor p(x|θ), uma vez conhecido x. É

denotada por lx(θ), l(θ|x) ou L(θ|x). Formalmente, a verossimilhança é definida como:

l(.|x) : Θ, R+,

θ → l(θ|x) = p(x|θ).
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5.3.2.4 Distribuição à posteriori

É uma distribuição de probabilidade sobre o espaço dos parâmetros. É obtida do

Teorema de Bayes, isto é:

p(θ|x,H) =
p(θ|H)p(x|θ,H)

p(x|H)
, (5.8)

onde,

p(x|H) =

∫
Θ

p(x, θ|H)dθ.

Como p(x|H) não depende de θ, sendo somente uma constante normalizadora, a

expressão 5.8 pode ser reescrita de uma forma mais simples.

p(θ|x) ∝ p(θ)p(x|θ). (5.9)

Para facilitar a notação, a dependência em H é omitida, já que H é um fator comum

a todos os termos, embora nunca possa ser esquecido.

Sendo assim, tem-se que a distribuição a priori sobre os parâmetros é combinada com

a verossimilhança de modo a obter a distribuição à posteriori. Este processo é a base de

todo o problema de inferência: inferências sobre θ se reduzem à obtenção de amostras da

distribuição à posteriori.

5.3.2.5 Distribuições Preditivas

Para encontrar o valor da constante removida da expressão 5.9, basta lembrar que

uma distribuição de probabilidade deve integrar 1 em todo o seu domı́nio. Reescrevendo

a expressão 5.9 como:

p(θ|x) = kp(θ)p(x|θ),

tem-se

1 =

∫
Θ

p(θ|x)dθ = k

∫
Θ

p(x|θ)p(θ)dθ,

e portanto

k−1 = p(x|H) =

∫
Θ

p(x|θ)p(θ)dθ,

= Eθ[p(x|θ)].

Esta é a distribuição preditiva ou marginal de X. Como feito anteriormente, omite-se
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a dependência em H e denota-se simplesmente p(x). Esta é a distribuição esperada de

X (sob a priori) e o seu comportamento preditivo para um dado H. Portanto, antes

de observar X é conveniente verificar a adequação a priori das predições para X. Após

observar X pode-se testar o modelo como um todo. Um valor observado para X com

baixa probabilidade preditiva é uma indicação de que o modelo em questão não tem boa

capacidade preditiva.

5.3.2.6 Futuras observações (Valores Previstos)

A partir da distribuição a posteriori, tem-se uma maneira automática para fazer pre-

visões para obsevações futuras. Seja Y o valor a ser previsto, descrito probabilisticamente

como P (Y |θ), então:

p(y|x) =

∫
Θ

p(y, θ|x)dθ

=

∫
Θ

p(y|θ, x)p(θ|x)dθ

=

∫
Θ

p(y|θ)p(θ|x)dθ.

na qual a última igualdade deve-se ao fato de X e Y serem independentes, uma vez que

θ é dado. A hipótese de independência condicional está presente em muitos problemas

estat́ısticos. Segue da última expressão que:

p(y|x) = Eθ|x[p(y|θ)].

Muitas vezes é mais útil concentrar-se na capacidade preditiva de um modelo, ao invés

da estimação dos parâmetros, uma vez que θ é não observável e Y é observável, o que

permite verificar a adequação do modelo.

A abordagem bayesiana permite que a probabilidade associe-se com qualquer grau

de crença ou incerteza sobre determinado evento ou hipótese. Dentro dessa abordagem

existe a probabilidade à priori e à posteriori. A primeira expressa incerteza sobre um

valor antes de qualquer dado ou medida e a outra decorre dos experimentos feitos através

dos dados coletados misturados a informação à priori. Assim, primeiro atribui-se prioris

aos parâmetros de interesse e as probabilidades são atualizadas a medida que se adquire

maiores informações.
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Para este estudo, o modelo foi definido como:

Yi. =

[
Yi1

Yi2

]
∼ N

[(
µi1

µi2

)
,

(
V11 V12

V21 V22

)]
,

sendo cada µij definido pela seguinte fórmula,

µij = β0 + β1Xij.

As prioris são:

β0 ∼ N(a0; b0),

β1 ∼ N(a1; b1),

V −1 =

(
V11 V12

V21 V22

)−1

∼ Wishart(R[, ];n),

onde R[, ] é uma matriz 2x2.



37

6 Resultados

6.1 Descrição dos dados

Na Tabela 1 pode-se observar algumas medidas de tendência central e de variabilidade

capazes de descrever e resumir o conjunto de dados estudado.

Tabela 1: Estat́ısticas Descritivas dos dados
Média Mediana Desvio Máximo Mı́nimo

Idade gestacional 27,58 28 3,93 34 21
DBP ∗ 68,31 70 9,96 89 52
Peso 1,12 0,97 0,52 2,1 0,44

TPUF ∗∗ 0,45 0,30 0,46 2 0,03
Volume da bexiga tempo 1 4,2 2,5 5 22 0,3
Volume da bexiga tempo 2 5,4 3,6 5,6 24 0,53

* Diâmetro Biparietal
** Taxa de produção urinária fetal

Por meio da Tabela 1 é posśıvel visualizar que as pacientes do estudo tinham um

tempo razoável de gestação, com uma média de 27,58 semanas, o que equivale a mais

ou menos 7 meses de gravidez. Os valores da variável DBP , medida em miĺımetros,

ficam entre 52 e 89, e em média medem 68,31. Na questão do peso do feto, verfica-se

valores baixos, visto que as gestações variavam de 20 a 34 semanas e por serem gêmeos

costumam ser menores,a variável peso se encontra medida em quilos. A TPUF é uma

taxa calculada em função dos volumes e do tempo, em média obteu-se 0,45 ml/hora. Os

volumes da bexiga foram medidos com um intervalo de 1 a 5 minutos e pode-se notar um

aumento do volume no tempo 2 com relação ao tempo 1, o que era esperado.



6.2 Resultados assumindo Independência entre os fetos 38

6.2 Resultados assumindo Independência entre os fe-

tos

Foram utilizadas 33 gestações para o estudo, sendo 26 delas dicoriônicas e 7 mono-

coriônicas. Nesta parte do trabalho os fetos foram considerados independentes e por isso

há mais limitações. Foram testados diversos modelos, contendo a mesma variável res-

posta, o logaritmo da TPUF (LnTPUF ), vista associação linear entre essa variável e as

covariáveis existentes.

O primeiro modelo a ser testado foi

LnTPUF = β0 + β1 · IG+ ε,

onde β0 e β1 são constantes e IG é a idade gestacional representando a variável indepen-

dente. Os valores estimados foram,

β̂0 = −4, 8201(p− valor < 0, 0001) β̂1 = 0, 1291(p− valor < 0, 0001) R2 = 0, 2332

A Figura 3 mostra a reta de regressão estimada para esse modelo.

Figura 3: Diagrama de dispersão de LnTPUF em função da IG. Em vermelho encontra-
se a reta de mı́nimos quadrados ajustada.
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Para cada modelo testado, utilizou-se da mesma técnica aplicada no modelo anterior,

sendo assim, abaixo encontra-se a tabela 2 com o resumo de cada modelo.

Tabela 2: Ferramentas utilizadas para a escolha do melhor modelo
R2 P-valor (Teste F) AIC BIC

IG 0,2332 <0,0001 177,0302 183,5991
IG + IG2 0,2285 0,0001054 178,3938 187,1524

DBP 0,3242 <0,0001 115,2411 120,8547
Peso 0,2956 <0,0001 113,4836 118,9695

Em todos os modelos, a estat́ıstica F levou à conclusão de que os modelos analisados

eram significativos. A partir da Tabela 2 pode-se observar através do valor de R2 que

o modelo que melhor explica a variável resposta (LnTPUF ) é o modelo no qual foi

utilizado o diâmetro biparietal como covariável. Apesar desse modelo não ter apresentado

os menores valores de AIC e BIC, a priori, sem observar os reśıduos, pode-se dizer que

ele irá servir como base para os passos futuros.

A partir da análise dos reśıduos espera-se um comportamento aleatório dos pontos

em torno de zero, sem nenhum padrão de crescimento, decrescimento ou aumento de

amplitude. Caso essa aleatoriedade não seja verificada, há um indicativo de que alguma

suposição do modelo tenha sido violada. Abaixo encontram-se os gráficos para cada

modelo testado.

Figura 4: Análise de Reśıduos para cada modelo.
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Baseando-se na Figura 4 é posśıvel verificar que não há padrões em nenhum dos

modelos, logo, o modelo utilizando DBP será a base para passos futuros.

Outras variáveis foram consideradas, como por exemplo, comprimento de alguns ossos,

mas quando inseridos em um modelo de regressão múltipla, todas as variáveis, incluindo

IG, perderam significância na presença do DBP , ainda mais que algumas destas medidas

são obtidas através de regressões que incluem o DBP .

A partir desse modelo os médicos constroem o chamado Normograma, que é uma

tabela com os intervalos de confiança a noventa e cinco porcento do valor previsto para a

TPUF em cada valor observável do DBP , que dá origem à Figura 5.

Figura 5: Curva de Referência
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6.3 Resultados assumindo Dependência entre os fe-

tos

6.3.1 Modelo utilizando Mı́nimos Quadrados Ponderados

Diferentemente da seção anterior 6.2, nessa nova abordagem a associação entre os

fetos foi considerada e para isso foi utilizado o método de Mı́nimos Quadrados Ponderados

levando à uma transformação dos dados. De forma a obter melhores resultados todos os

NA’s que a variável DBP continha em sua composição foram retirados, sendo assim, ao

invés de se trabalhar com 66 fetos, trabalhou-se com 48 fetos.

A matriz de variância e covariância dos fetos foi decomposta utilizando o método de

Decomposição de Cholesky e gerou-se a matriz P−1 que deu origem à matriz P ∗,

definida na subseção 5.3.1, como pode-se verificar a seguir:

P−1 =

[
1, 1241979 0

−0, 9065232 1, 28839

]
.

A matriz P−1 mencionada acima compõe toda a extensão da diagonal principal da real

matriz P ∗ que possui dimensão 48 x 48. A partir dessa matriz P ∗ foi posśıvel construir o

novo modelo a ser testado, definido como:

Z = Qβ + f ,

em que, Z = P ∗Y, Q = P ∗Xβ e f = P ∗ε.

Para o modelo testado foi obtido um valor de 0,1359 para o R2, um valor bem menor

em relação ao observado no modelo sem associação entre os fetos que foi de 0,3242. O

valor p do teste F foi de 0,005752 mostrando que o modelo é significativo. Para AIC e

BIC, os valores encontrados foram 147,559 e 153,1726, respectivamente, valores esses que

foram maiores em relação ao modelo sem associação entre os fetos, quando o ideal seriam

que eles fossem menores. Com esse novo modelo foram gerados valores previstos para que

fosse posśıvel construir os intervalos de predição. Os valores encontram-se na Tabela 4 no

Apêndice A.

Após a construção dos intervalos de predição da variável Z viu-se necessária uma nova

transformação para que fosse posśıvel comparar os novos gráficos com a Figura 5, estando

ambos na mesma escala. A nova transformação foi feita da seguinte forma:
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P−1Y =

[
P11 0

P21 P22

][
Y1

Y2

]
=⇒

[
P11Y1

P21Y1 + P22Y2

]
=

[
Z1

Z2

]
,

Z1 = P11Y1 =⇒ Y1 = P11
−1Z1,

Z2 = P21P11
−1Z1 + P22Y2 =⇒ Y2 = P22

−1Z2 − P22
−1P21P11

−1Z1.

Mediante essa nova transformação foi calculado o exponencial dos resultados obtidos,

e assim de fato os dados voltaram para a escala inicial, e os seguintes gráficos foram

gerados:

Figura 6: As curvas na cor roxa são os limites superiores do intervalo, as curvas na cor
verde são os valores previstos para Z transformados na escala original e as curvas na cor
laranja são os limites inferiores do intervalo.

As escalas dos gráficos da Figura 6 estão bem diferentes entre si, mostrando que o feto

1 apresenta uma amplitude bem menor do intervalo em relação ao feto 2. Essa diferença

de escalas também pode ser observada entre as Figuras 6 e 5 em que o intuito é fornecer

uma melhor visão sobre as curvas do modelo de Mı́nimos Quadrados Ponderados. Com

base na Figura 6 fica posśıvel compará-la com a Figura 5 e a partir disso constatar que o

modelo gerado utilizando Mı́nimos Quadrados Ponderados não foi um bom modelo, pois

observa-se um comportamento totalmente distinto entre as curvas. Essa idiossincrasia do

modelo pode ter se dado por dispor de poucos dados para se trabalhar e também por não

haver uma literatura justificando a transformação que foi feita para mudar da escala dos

valores previstos para a escala original.
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6.3.2 Modelo Bayesiano

Para a construção do modelo Bayesiano definiu-se as prioris, como:

β0 ∼ N(−5; 1000),

β1 ∼ N(0; 1000),

V −1 =

(
V11 V12

V21 V22

)−1

∼ Wishart(R[, ]; 2) ondeR[, ] =

(
0, 001 −0, 0000007

−0, 0000007 0, 001

)
.

O parâmetro β0 foi definido dessa maneira por esses terem sido os valores observados

no artigo que trata de casos com gestações únicas [7]. O parâmetro β1 teve sua média com

valor zero para indicar que, a priori, não existe influência da variável DBP . Na matriz

R[, ] os valores da diagonal principal representam variâncias muito grandes e os valores

das covariâncias foram retirados do próprio banco de dados.

Para gerar amostras das posterioris foi utilizado o algoritmo Amostrador de Gibbs,

uma das técnicas de simulação de Monte Carlo que consiste em gerar amostras aleatórias

da distribuição conjunta de duas ou mais variáveis. Para simular as cadeias foi estipulado

5000 rodadas para um peŕıodo de aquecimento, o chamado burn-in, e observou-se que as

convergências dos parâmetros foram atingidas.

Uma vez feito o aquecimento, foram utilizadas amostras de tamanho 2000 para simu-

lar valores das distribuições à posteriori dos parâmetros de interesse. Esse algoritmo foi

implementado no software OpenBUGS. Como o interesse prático é a elaboração de nor-

mogramas, os parâmetros que foram monitorados foram os valores previstos para diversos

ńıveis da variável regressora. O script do OpenBUGS aparece no apêndice B.

Após a definição das prioris e a construção do modelo foram gerados os valores pre-

vistos, para que fosse posśıvel construir os intervalos de alta densidade de probabilidade

para os mesmos. Os valores encontram-se na Tabela 5 no Apêndice A.

Assim como no caso utilizando Mı́nimos Quadrados Ponderados, após a construção dos

intervalos de predição da variável Z foi calculado o exponencial dos resultados obtidos

para que fosse posśıvel comparar os novos gráficos com a Figura 5, estando ambos na

mesma escala. Os gráficos gerados encontram-se na Figura 7:
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Figura 7: As curvas na cor roxa são os limites superiores do intervalo, as curvas na cor
verde são os valores previstos para Z transformados na escala original e as curvas na cor
laranja são os limites inferiores do intervalo.

Em busca de uma melhor comparação entre todos os modelos utilizados foram criados

gráficos com as curvas de cada modelo, como mostram as Figuras 8 e 9:

Figura 8: As curvas na cor vermelha representam as curvas do Normograma do modelo
sem associação entre os fetos, as curvas na cor verde representam os valores previstos para
o modelo que utilizou Mı́nimos quadrados ponderados e as curvas na cor preta representam
as curvas do modelo Bayesiano.
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Figura 9: As curvas na cor vermelha representam as curvas do Normograma do modelo
sem associação entre os fetos, as curvas na cor verde representam os valores previstos para
o modelo que utilizou Mı́nimos quadrados ponderados e as curvas na cor preta representam
as curvas do modelo Bayesiano.

Analisando as Figuras 8 e 9 nota-se que o modelo utilizando Mı́nimos Quadrados Pon-

derados em sua construção foge totalmente do que era esperado, suas curvas encontram-se

em sentido contrário das curvas dos outros modelos. Enquanto o modelo Bayesiano so-

brepõe e segue a mesma direção das curvas do modelo que desconsidera a associação entre

os fetos, mostrando que, a priori, seria o melhor modelo quando se assume dependência

entre os fetos.
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Tabela 3: Coeficientes para todos os modelos utlizando DBP como covariável

Modelos β̂0 IC(β̂0) β̂1 IC(β̂1) MSE
Fetos independentes -5,0121 (-6,799 ; -3,224) 0,05482 (0,028 ; 0,080) 0,7713

MQP -0,08933 (-2,204 ; 2,025) -0,01612 (-0,046 ; 0,014) 1,08
Bayesiano -4,636 (-6,103 ; -2,968) 0,04941 (0,025 ; 0,071) -

Observando a Tabela 3 pode-se notar que os intervalos de confiança dos beta’s para o

modelo com fetos independentes contém os valores das estimativas dos beta’s do modelo

Bayesiano, essa interseção entre intervalos mostra que esses modelos são praticamente

iguais. Os beta’s do modelo que utilizou MQP não foram significativos, dado que seus

intervalos de confiança contém o valor zero, isso indica que a variável preditiva do modelo,

no caso o DBP , não influencia na média da TPUF . Sendo, talvez, um dos motivos pelo

qual esse não foi um bom modelo no estudo. Os valores das estimativas do β̂1 dos modelos

com fetos independentes e Bayesiano indicam que o aumento da variável DBP implica

em um aumento pequeno da variável TPUF .

Uma limitação do estudo seria o fato da estática dos fetos se modificar frequentemente

enquanto a idade gestacional ainda é baixa. De um dia para o outro o feto determinado

como feto 1 pode se modificar e passar a ser classificado como feto 2 e vice-versa, pois

eles ainda não se estabilizaram por completo. Essa estabilização se dá apenas ao final

das gestações, sendo assim, para tirar-se melhores conclusões sobre o estudo o ideal seria

avaliar gestantes com idades gestacionais mais avançadas, o que se torna um problema

visto que em gestações gemelares existe um grande número de nascimentos prematuros.
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7 Conclusão

Levando-se em consideração todos os aspectos aqui apresentados percebe-se que há a

necessidade de criação de um modelo espećıfico para as gestações gemelares nas quais se

considera a associação entre os fetos compartilhando um mesmo útero, visto que a curva

de referência obtida com o modelo inicial, ou seja, com fetos considerados independentes,

não permite que seja visualizada as incertezas nas aferições sobre cada feto observado.

Enquanto no modelo bayesiano é posśıvel distinguir e comparar feto 1 e feto 2, uma vez

que é viável a construção de curvas de referência para cada feto de uma mesma mãe.
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APÊNDICE A -- Tabelas Complementares

Tabela 4: Valores Previstos para Z - Modelo MQP
DBP Z DBP Z DBP Z DBP Z
52 -0,92757 61,3 -1,077486 70,6 -1,227402 79,9 -1,377318
52,3 -0,932406 61,6 -1,082322 70,9 -1,232238 80,2 -1,382154
52,6 -0,937242 61,9 -1,087158 71,2 -1,237074 80,5 -1,38699
52,9 -0,942078 62,2 -1,091994 71,5 -1,24191 80,8 -1,391826
53,2 -0,946914 62,5 -1,09683 71,8 -1,246746 81,1 -1,396662
53,5 -0,95175 62,8 -1,101666 72,1 -1,251582 81,4 -1,401498
53,8 -0,956586 63,1 -1,106502 72,4 -1,256418 81,7 -1,406334
54,1 -0,961422 63,4 -1,111338 72,7 -1,261254 82 -1,41117
54,4 -0,966258 63,7 -1,116174 73 -1,26609 82,3 -1,416006
54,7 -0,971094 64 -1,12101 73,3 -1,270926 82,6 -1,420842
55 -0,97593 64,3 -1,125846 73,6 -1,275762 82,9 -1,425678
55,3 -0,980766 64,6 -1,130682 73,9 -1,280598 83,2 -1,430514
55,6 -0,985602 64,9 -1,135518 74,2 -1,285434 83,5 -1,43535
55,9 -0,990438 65,2 -1,140354 74,5 -1,29027 83,8 -1,440186
56,2 -0,995274 65,5 -1,14519 74,8 -1,295106 84,1 -1,445022
56,5 -1,00011 65,8 -1,150026 75,1 -1,299942 84,4 -1,449858
56,8 -1,004946 66,1 -1,154862 75,4 -1,304778 84,7 -1,454694
57,1 -1,009782 66,4 -1,159698 75,7 -1,309614 85 -1,45953
57,4 -1,014618 66,7 -1,164534 76 -1,31445 85,3 -1,464366
57,7 -1,019454 67 -1,16937 76,3 -1,319286 85,6 -1,469202
58 -1,02429 67,3 -1,174206 76,6 -1,324122 85,9 -1,474038
58,3 -1,029126 67,6 -1,179042 76,9 -1,328958 86,2 -1,478874
58,6 -1,033962 67,9 -1,183878 77,2 -1,333794 86,5 -1,48371
58,9 -1,038798 68,2 -1,188714 77,5 -1,33863 86,8 -1,488546
59,2 -1,043634 68,5 -1,19355 77,8 -1,343466 87,1 -1,493382
59,5 -1,04847 68,8 -1,198386 78,1 -1,348302 87,4 -1,498218
59,8 -1,053306 69,1 -1,203222 78,4 -1,353138 87,7 -1,503054
60,1 -1,058142 69,4 -1,208058 78,7 -1,357974 88 -1,50789
60,4 -1,062978 69,7 -1,212894 79 -1,36281 88,3 -1,512726
60,7 -1,067814 70 -1,21773 79,3 -1,367646 88,6 -1,517562
61 -1,07265 70,3 -1,222566 79,6 -1,372482 88,9 -1,522398
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Tabela 5: Valores Previstos para Z - Modelo Bayesiano
DBP Z DBP Z DBP Z DBP Z
50 0,116251422 60 0,188623937 70 0,316636769 80 0,517937863
50 0,115325121 60 0,188623937 70 0,317905853 80 0,499523817
50,5 0,116019152 60,5 0,190519639 70,5 0,317588106 80,5 0,523771373
50,5 0,116951028 60,5 0,193012563 70,5 0,323679969 80,5 0,519494009
51 0,118718516 61 0,201291736 71 0,324977282 81 0,526607389
51 0,11824459 61 0,200287789 71 0,316004129 81 0,524767485
51,5 0,125430934 61,5 0,202098515 71,5 0,340615842 81,5 0,555659268
51,5 0,125305566 61,5 0,196911675 71,5 0,338239857 81,5 0,543350869
52 0,127581488 62 0,212247974 72 0,328571766 82 0,565242747
52 0,127709133 62 0,207214664 72 0,335544733 82 0,562030028
52,5 0,129639209 62,5 0,210346312 72,5 0,346802439 82,5 0,57481904
52,5 0,13318715 62,5 0,211612184 72,5 0,355581785 82,5 0,569782825
53 0,13318715 63 0,217403545 73 0,358796465 83 0,56790564
53 0,131335521 63 0,211189383 73 0,360234525 83 0,56790564
53,5 0,137106127 63,5 0,223353402 73,5 0,374186853 83,5 0,603686654
53,5 0,140858421 63,5 0,209716219 73,5 0,366044635 83,5 0,613239327
54 0,14370395 64 0,221795388 74 0,38151695 84 0,623379373
54 0,143273484 64 0,222461773 74 0,376476368 84 0,620580468
54,5 0,148080387 64,5 0,230847029 74,5 0,3878642 84,5 0,603505575
54,5 0,145293419 64,5 0,229925485 74,5 0,38902954 84,5 0,632610734
55 0,14099935 65 0,246843684 75 0,402162115 85 0,648365953
55 0,144424269 65 0,243168661 75 0,393686646 85 0,647329397
55,5 0,153354967 65,5 0,25385298 75,5 0,406082069 85,5 0,663915763
55,5 0,153201689 65,5 0,250824948 75,5 0,403935527 85,5 0,68571033
56 0,155206312 66 0,250073601 76 0,416903708 86 0,693156136
56 0,155361596 66 0,25410696 76 0,411601348 86 0,677124584
56,5 0,157709586 66,5 0,254870425 76,5 0,412920582 86,5 0,688252158
56,5 0,160253234 66,5 0,253599254 76,5 0,424391033 86,5 0,687564249
57 0,164968621 67 0,276097835 77 0,438980626 87 0,721805187
57 0,163654137 67 0,264212916 77 0,443525492 87 0,73359366
57,5 0,164803735 67,5 0,269280956 77,5 0,449059448 87,5 0,731615629
57,5 0,169314051 67,5 0,264212916 77,5 0,443126499 87,5 0,725423251
58 0,168132991 68 0,282239296 78 0,456119702 88 0,745947542
58 0,164145836 68 0,28280434 78 0,442108479 88 0,762006647
58,5 0,176930195 68,5 0,281957198 78,5 0,479026193 88,5 0,787729911
58,5 0,171186786 68,5 0,28707838 78,5 0,481957183 88,5 0,772595232
59 0,176753354 69 0,287940908 79 0,496833659 89 0,781922225
59 0,178887171 69 0,296413453 79 0,495394928 89 0,775691802
59,5 0,182500932 69,5 0,304525637 79,5 0,497082137
59,5 0,182866299 69,5 0,301797203 79,5 0,49470186
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Tabela 6: Valores Previstos para o modelo sem associação entre os fetos
DBP Previsões DBP Previsões
52 0,115160784 71 0,326334001
52,5 0,118361038 71,5 0,335402639
53 0,121650224 72 0,34472329
53,5 0,125030816 72,5 0,354302956
54 0,128505352 73 0,364148836
54,5 0,132076443 73,5 0,374268328
55 0,135746773 74 0,384669034
55,5 0,1395191 74,5 0,39535877
56 0,143396257 75 0,406345568
56,5 0,147381158 75,5 0,417637683
57 0,151476798 76 0,4292436
57,5 0,155686253 76,5 0,441172038
58 0,160012687 77 0,453431961
58,5 0,164459349 77,5 0,46603258
59 0,169029582 78 0,478983364
59,5 0,173726819 78,5 0,492294042
60 0,17855459 79 0,505974617
60,5 0,183516521 79,5 0,520035367
61 0,188616342 80 0,534486857
61,5 0,193857884 80,5 0,549339947
62 0,199245086 81 0,564605795
62,5 0,204781995 81,5 0,580295873
63 0,210472772 82 0,596421969
63,5 0,216321692 82,5 0,6129962
64 0,22233315 83 0,63003102
64,5 0,228511663 83,5 0,647539228
65 0,234861874 84 0,665533979
65,5 0,241388553 84,5 0,684028794
66 0,248096605 85 0,703037569
66,5 0,25499107 85,5 0,722574588
67 0,262077129 86 0,74265453
67,5 0,269360105 86,5 0,763292482
68 0,276845471 87 0,784503951
68,5 0,284538851 87,5 0,806304875
69 0,292446026 88 0,828711634
69,5 0,300572936 88,5 0,851741064
70 0,308925689 89 0,875410469
70,5 0,317510561
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APÊNDICE B -- Script do modelo

implementado no

OpenBUGS

model

{

beta0 ~ dnorm(-5.0, 0.001)

beta1 ~ dnorm(0.0, 0.001)

for (i in 1:N) {

Y[i, 1:M] ~ dmnorm(mu[i,1:M], Omega[ , ])

for(j in 1:M) {

mu[i,j] <- beta0 + beta1* X[i,j]

}

}

for (i in 1:79) {

Z[i, 1:M] ~ dmnorm(muprev[i,1:M], Omega[ , ])

for(j in 1:M) {

muprev[i,j] <- beta0 + beta1* Xprev[i,j]

}

}

Omega[1 : M , 1 : M] ~ dwish(R[ , ], 2)

}
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