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Resumo

Dados de área são quantidades agregadas de um evento de interesse em sub-regiões
de uma região de estudo. Um fenômeno comum ao se trabalhar com este tipo de dado
é a autocorrelação espacial, que é a tendência de que sub-regiões mais próximas sejam
mais similares do que sub-regiões mais distantes entre si e pode ocorrer tanto a ńıvel
global quanto local. Ao se modelar dados de área em cenários com a presença de au-
tocorrelação espacial local torna-se necessária a utilização de modelos aptos a lidar com
este fenômeno. Neste contexto, Anderson et al. (2014) e Adin et al. (2018) propuseram
modelos em dois estágios para estimar uma medida de risco e identificar agrupamentos de
sub-regiões com riscos extremos. Estes modelos utilizam como distribuições a priori para
os efeitos espaciais o CAR Intŕınseco e o Leroux respectivamente e, ainda que apresentem
bom desempenho, estas distribuições possuem deficiências conhecidas na literatura. O
modelo proposto nesta monografia estende o modelo de Adin et al. (2018) a patir da
utilização do DAGAR como distribuição a priori para os efeitos de cluster. O DAGAR
é um modelo baseado em grafos aćıclicos direcionados e parâmetros em escala, possuindo
melhor escalabilidade e interpretabilidade. Os estudos aplicados mostraram que o modelo
proposto possui desempenho bastante similar ao modelo de Adin et al. (2018), sugerindo
que o modelo proposto é uma opção em potencial para utilização em cenários com grande
número de sub-regiões, os quais os demais modelos não suportam.

Palavras-chave: Estat́ıstica Espacial. Dados de área. Modelos Hierárquicos Bayesianos.
Identificação de clusters.
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1 Introdução

Neste caṕıtulo serão apresentadas a motivação para a monografia, uma breve revisão

bibliográfica sobre a classe de modelos utilizada, incluindo os principais modelos e seu

desenvolvimento histórico, os objetivos principais e secundários e, por fim, a maneira com

que o texto foi estruturado.

1.1 Motivação

Dados de área são um tipo de dado espacial representado por quantidades agregadas de

um evento de interesse dentro de sub-divisões disjuntas que compõem a região de estudo.

Exemplos t́ıpicos deste tipo de dado são o número de ocorrências policiais nos bairros de

uma cidade, o número de casos de uma doença nos munićıpios de um determinado estado,

entre outros (BIVAND; PEBESMA; GOMEZ-RUBIO, 2013). Deve-se destacar que ao se

trabalhar com este tipo de dado o interesse não está na localização exata de cada uma

das ocorrências, mas sim nas unidades de área em que as mesmas foram agregadas.

Um questionamento comum ao se trabalhar com este tipo de dado é se o padrão obser-

vado nas sub-regiões segue algum tipo de estrutura espacial. É esperado que sub-regiões

mais próximas apresentem um comportamento mais parecido do que sub-regiões mais

distantes entre si, ou seja, se um bairro apresenta um número elevado de ocorrências poli-

ciais, é esperado que seus vizinhos também apresentem números elevados. Este fenômeno

é denominado autocorrelação espacial e, ao se analisar este tipo de dado, deve ser levado

em consideração.

A presença de autocorrelação espacial nos dados pode ser determinada por meio de

técnicas de análise exploratória. Existem métodos dispońıveis para avaliar sua existência

e caracterizar seu comportamento tanto a ńıvel global quanto local.

A existência de dados espacialmente autocorrelacionados implica que existe dependência

entre os valores observados em uma sub-região e o que foi observado em seus vizinhos, isto
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faz com que a hipótese de independência entre as observações não seja razoável. Assim,

torna-se necessária a utilização de técnicas de modelagem espećıficas que sejam capazes

de incluir a dependência no espaço.

Uma metodologia bastante popular na literatura para lidar com este cenário é a uti-

lização de modelos hierárquicos Bayesianos com distribuições a priori do tipo condicionais

autoregressivas para os efeitos espaciais. Estas distribuições são capazes de induzir a estru-

tura espacial da região de estudo por meio de uma matriz de vizinhança e as distribuições

condicionais para o efeito de cada sub-região são condicionadas em relação aos efeitos de

todas as sub-regiões vizinhas.

Os modelos propostos inicialmente para dados de área possúıam bom desempenho

para cenários em que a autocorrelação espacial global era predominante. Eles eram ca-

pazes de enxergar a superf́ıcie de autocorrelação espacial de forma homogênea, o que

impossibilitava estes modelos de estimar o efeito de variações locais na autocorrelação

espacial. Entre as diversas abordagens propostas para lidar com este cenário, Ander-

son et al. (2014) propuseram um modelo em dois estágios capaz identificar clusters de

sub-regiões com comportamento similar e estimar o risco de contrair ou morrer por uma

determinada doença (ANDERSON; LEE; DEAN, 2014).

Este modelo então foi estendido por Adin et al. (2018) por meio da substituição

das distribuições a priori utilizadas por distribuições que melhoravam o desempenho do

modelo, da inclusão de um conjunto adicional de efeitos espaciais e de uma regra de

decisão que permitia caracterizar os clusters (ADIN et al., 2018). Estas modificações

melhoraram o desempenho do modelo e permitem identificar quais sub-regiões são aquelas

que apresentam maior risco de uma determinada doença, fazendo com que este modelo

seja uma ferramenta poderosa para monitoramento de doenças.

A motivação principal desta monografia é que as distribuições a priori utilizadas para

os efeitos espaciais nos modelos de Anderson et al. (2014) e Adin et al. (2018) dão margem

para uma extensão desses modelos utilizando uma distribuição a priori para os efeitos

espaciais com caracteŕısticas mais atrativas. Neste contexto, a distribuição que define

o modelo DAGAR (Directed Acyclic Graph Autoregressive) foi escolhida. Este modelo

apresenta desempenho competitivo ao dos modelos clássicos, é especificado com base em

um grafo aćıclico direcionado, o que lhe dota de maior escalabilidade para ser ajustado

para grandes números de sub-regiões e possui parâmetros em escala (DATTA et al., 2019).

Estas caracteŕısticas não estão presentes nas distribuições a priori utilizadas nos modelos

atuais para identificação de clusters, sugerindo que sua inclusão em um destes modelos
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geraria ganhos em escalabilidade e interpretabilidade.

1.2 Revisão Bibliográfica

Nesta seção será apresentada uma śıntese dos principais modelos para dados de área,

iniciando pelo modelo CAR Próprio proposto por Besag em 1974 e acompanhando a

evolução histórica desta classe de modelos até alcançar o DAGAR, este proposto em 2019

(BESAG, 1974).

O CAR Próprio foi o resultado de uma das primeiras tentativas de construir um

modelo apto a levar em consideração a estrutura espacial, ele alcançava isto ao induzir

os efeitos espaciais por meio de uma matriz de vizinhança que representava a região de

estudo. Em sua matriz de precisão foi incluso um parâmetro ρ que controlava a intensidade

da autocorrelação espacial.

Posteriormente, Besag et al. (1991) propuseram os modelos CAR Intŕınseco e Besag-

York-Mollié (BYM). O primeiro era baseado no CAR Próprio, fixando o parâmetro de

autocorrelação espacial em 1 e simplificando sua matriz de precisão, porém ao custo de

tornar a distribuição imprópria (BESAG; YORK; MOLLIE, 1991). Ainda sim, a distri-

buição a posteriori dos efeitos espaciais era própria e a modificação de fixar o parâmetro

de autocorrelação espacial reduzia o custo de horas para minutos para ajustar o modelo

por meio de métodos de Monte Carlo via Cadeia de Markov (MORRIS et al., 2019).

O segundo modelo foi proposto como alternativa ao CAR Intŕınseco. Seu desempenho

era bom tanto para cenários de forte quanto de fraca autocorrelação espacial, porém ao

custo de utilizar um conjunto adicional de efeitos espaciais. Uma cŕıtica a este modelo

era que somente era posśıvel estimar a soma dos dois conjuntos de efeitos espaciais, não

sendo posśıvel identificá-los separadamente.

Leroux et al. (1999) propuseram o modelo que viria a ser conhecido como Leroux ou

LCAR. Este modelo apresentava bom desempenho para qualquer magnitude de autocor-

relação espacial e era capaz de estimá-la por meio de um parâmetro ρ, porém não possúıa

parâmetros em escala. Isto gerava problemas de interpretabilidade das estimativas e difi-

cultava a comparação entre diferentes aplicações do modelo (LEROUX; LEI; BRESLOW,

1999). Como alternativa ao Leroux, Riebler et al. (2016) publicaram o modelo BYM2,

que trata-se uma reparametrização do modelo BYM dotada de maior controle dos hiper-

parâmetros, utilizando distribuições a priori com penalidade de complexidade e suprindo

a necessidade de um parâmetro de escala (RIEBLER et al., 2016).
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No momento em que alguns destes modelos foram desenvolvidos a oferta de dados

espaciais e o poder computacional não permitiam que estes fossem ajustados para um

grande número de sub-regiões. Atualmente o aumento da disponibilidade destes dados e

a necessidade de se trabalhar com um número massivo de sub-regiões gerou uma demanda

por modelos que os suportassem.

Uma das abordagens propostas para lidar com estes cenários é o modelo DAGAR -

Directed Acyclic Graph Autoregressive, proposto por Datta et al. (2019). Diferentemente

dos modelos anteriores este é baseado em um grafo aćıclico direcionado, o que garante

vantagens computacionais que permitem seu ajuste para um grande volume de sub-regiões

(DATTA et al., 2019).

Posteriormente uma versão bivariada do DAGAR foi proposta, ela apresentou desem-

penho superior aos modelos bivariados para os quais foram feitas comparações. Isto mos-

tra que a abordagem utilizando grafos aćıclicos direcionados tem ganhos de desempenho

que merecem ser investigados em outras aplicações (GAO; BANERJEE; DATTA, 2020).

Ainda considerando abordagens para lidar com cenários de big data, Orozco-Acosta et al.

(2020) propuseram um modelo escalável que dividia a região de estudo em sub-regiões

menores e então ajusta os modelos reduzidos simultaneamente por meio de computação

paralela (OROZCO-ACOSTA; ADIN; UGARTE, 2020).

O inventário de modelos para dados de área foi continuamente expandido nos últimos

anos, com novos modelos para sanar as dificuldades das propostas anteriores e cobrir novos

tipos de cenários. Entretanto, para regiões de estudo com a existência de autocorrelação

espacial local torna-se necessária a utilização de modelos aptos a lidar com este tipo

de cenário. Este é um cenário frequente ao se trabalhar com dados epidemiológicos,

pois a heterogeneidade das sub-regiões que compõem a região de estudo faz com que

existam agrupamentos de sub-regiões espacialmente cont́ıguas com riscos similares. Estes

agrupamentos serão denominados clusters na sequência do texto.

A identificação de clusters com comportamento discrepante para o risco de ocorrência

de uma doença é uma ferramenta importante para o desenvolvimento de poĺıticas públicas

de prevenção e enfrentamento. Usualmente as variáveis de interesse são o número de casos

ou óbitos por uma doença. Uma abordagem comum é a utilização de um modelo Pois-

son log-linear com média decomposta em covariáveis e um conjunto de efeitos aleatórios,

incluindo aqui um efeito espacial com distribuição a priori condicional autoregressiva.

No entanto, esta abordagem é contraproducente, dado que as distribuições para os efei-

tos espaciais tendem a suavizar o risco entre uma sub-região e as sub-regiões vizinhas
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(ANDERSON; LEE; DEAN, 2014).

Neste contexto, diversos autores já propuseram abordagens para modelar dados de

área em cenários de autocorrelação espacial local (HOSSAIN; LAWSON, 2010; CONG-

DON, 2017). Lee e Mitchell (2012) publicaram o CAR Dissimilaridade, um modelo capaz

de identificar descontinuidades na superf́ıcie de risco a partir de métricas de dissimilari-

dade para covariáveis auxiliares (LEE; MITCHELL, 2012). Uma aplicação recente deste

modelo foi sua utilização para identificar munićıpios com risco de óbito por COVID-19

significativamente distintos no estado do Rio de Janeiro (SOUZA; SILVA; JUNIOR, 2020).

Posteriormente, Anderson et al. (2014) apresentaram um modelo em dois estágios no

qual no primeiro estágio eram constrúıdas configurações de cluster com base em dados

históricos da variável resposta e, no segundo, modelos eram ajustados para cada con-

figuração. Por fim um modelo final era selecionado por meio de medidas de qualidade

de ajuste (ANDERSON; LEE; DEAN, 2014). Adin et al. (2018) estenderam este mo-

delo tratando os efeitos de cluster como efeitos aleatórios, modificaram as distribuições

a priori utilizadas e propuseram uma regra de decisão para definir quais clusters eram

estatisticamente significantes.

As extensões propostas por Adin et al. (2018) ampliaram a capacidade do modelo de

identificar os clusters, assim como permitiram caracterizar melhor os clusters identificados.

Tanto o modelo de Anderson et al. (2014) quanto o de Adin et al. (2018) serão melhor

explorados na seção de Materiais e Métodos desta monografia.

1.3 Objetivos

Nesta seção serão apresentados os objetivos desta monografia. O objetivo principal é

propor um novo modelo para identificação de clusters, enquanto os objetivos secundários

buscam constituir o embasamento teórico necessário e definir os critérios pelos quais o

modelo proposto será avaliado.

1.3.1 Objetivo Principal

Este trabalho tem como objetivo principal a extensão do caso espacial do modelo em

dois estágios proposto por Adin et al. (2018) em um novo modelo de identificação de

clusters que utilize o DAGAR como distribuição a priori para os efeitos espaciais.
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1.3.2 Objetivos Secundários

• Realizar uma revisão bibliográfica sobre a teoria necessária para propor o modelo,

incluindo: dados de área, modelos hierárquicos Bayesianos e distribuição a priori

condicionais autoregressivas para os efeitos espaciais.

• No contexto de distribuições para efeitos espaciais, investigar o modelo DAGAR e

verificar suas vantagens em relação aos demais modelos.

• Investigar os modelos para identificação de clusters de Anderson et al. (2014) e

Adin et al. (2018).

• Explorar a abordagem INLA como ferramenta de ajuste dos modelos.

• Reproduzir o estudo aplicado realizado por Adin et al. (2018) para avaliar o desem-

penho do modelo proposto.

1.4 Organização

Além do Caṕıtulo introdutório, o texto está estruturado da seguinte maneira: no

Caṕıtulo 2 serão apresentados os métodos utilizados, incluindo uma revisão bibliográfica

sobre os temas necessários e a especificação dos modelos utilizados. Em seguida, no

Caṕıtulo 3 será apresentada a análise dos resultados dos dois estudos de caso realizados

e por fim, no Caṕıtulo 4 serão apresentadas as principais conclusões obtidas.
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2 Materiais e Métodos

O Caṕıtulo de Materiais e Métodos está estruturado em três seções: primeiro, será

apresentada a teoria envolvendo dados de área, a maneira com que são especificados

modelos para este tipo de dado e as ferramentas computacionais para realizar inferência

sobre os mesmos. Em seguida serão apresentados os modelos para autocorrelação espacial

local propostos por Anderson et al. (2014) e Adin et al. (2018) e por fim, será apresentado

o modelo proposto nesta monografia.

2.1 Conceitos Introdutórios

2.1.1 Dados de Área

Usualmente dados de área são representados como quantidades agregadas de um

evento de interesse ocorridos dentro dos limites de sub-divisões de uma região de estudo

(BIVAND; PEBESMA; GOMEZ-RUBIO, 2013). Este tipo de dado permite ser traba-

lhado em diferentes ńıveis de detalhamento: tomando o Brasil como exemplo de região

de estudo, estas sub-regiões podem ser desde as regiões do páıs ou os estados ou a ńıveis

substancialmente mais detalhados, como munićıpios ou setores censitários. A escolha

da escala em que se trabalhará tipicamente se dá com base nos objetivos do estudo, na

possibilidade de obtenção dos dados a ńıveis mais locais e ao custo computacional de se

trabalhar com um número maior de sub-regiões.

Um fenômeno comum ao se trabalhar com dados de área é a chamada autocorrelação

espacial, esta é a tendência que sub-regiões próximas possuem de apresentar um com-

portamento espacialmente similar em relação a uma variável de interesse. Ou seja, é a

tendência natural de que sub-regiões mais próximas apresentem caracteŕısticas similares.

Sua ocorrência pode se dar tanto a ńıvel global, em que todas as sub-regiões da região de

estudo são espacialmente dependentes, quanto a ńıvel local, em que se formam clusters

de sub-regiões vizinhas e espacialmente dependentes.
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A determinação da existência da autocorrelação espacial pode ser feita a partir de

análise gráfica espećıficas para visualização de dados de área e também por meio de

estat́ısticas como os Índices de Moran Global e Local. Para a última ainda é posśıvel

caracterizar seu comportamento por meio do Diagrama de Dispersão de Moran, estas

técnicas de análise são descritas nos trabalhos de Anselin (ANSELIN, 1995; ANSELIN,

2003).

A presença de autocorrelação espacial nos dados cria um desafio adicional para sua mo-

delagem. Usualmente os modelos estat́ısticos clássicos tem pressupostos de independência

entre as observações, porém dado que nestes cenários as observações não são independentes

esta não é mais uma suposição razoável. Desta forma, torna-se necessária a utilização de

uma classe de modelos que seja apta a lidar com um grande número de observações e que

também permita lidar com a autocorrelação espacial. Na Seção a seguir será apresentada

uma das abordagens posśıveis para lidar com este tipo de cenário.

2.1.2 Modelos Hierárquicos Bayesianos para dados de área

Uma abordagem bastante popular para modelar dados de área é a utilização de mo-

delos hierárquicos, sob um ponto de vista Bayesiano, com distribuições a priori do tipo

condicionais autoregressivas. Estas distribuições são capazes de induzir os efeitos espa-

ciais por meio de uma matriz de vizinhança espacial e permitem que estes efeitos sejam

estimados para cada sub-região da região de estudo.

A adoção de uma estrutura hierárquica para este tipo de modelo torna-se atraente,

pois possibilita a especificação de toda a relação de dependência entre os parâmetros que

levam à observação da variável resposta y = (y1, ..., yn)T . A relação de independência con-

dicional entre os parâmetros permite aprender sobre suas distribuições tanto diretamente

ao observar yi quanto indiretamente com as demais observações da variável y (LUNN et

al., 2013). Ou seja, em um cenário de modelagem de dados de área a inferência sobre

uma determinada sub-região não é feita apenas com base nos dados sobre a mesma, mas

também com base nas informações ’emprestadas’ das demais sub-regiões (BANERJEE;

CARLIN; GELFAND, 2015).

Para definir a classe de modelos hierárquicos utilizada nesta monografia será conside-

rada uma região de estudo S particionada em n sub-regiões disjuntas. Seja yi, i = 1, . . . , n

o número observado de casos da variável de interesse, o modelo hierárquico é definido com
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a seguinte estrutura:

yi|Λi ∼ Poisson(Λi), i = 1, ..., n, (2.1)

Λi = EiRi, (2.2)

log(Ri) = xTβ + φi, (2.3)

em que no primeiro ńıvel ao número observado de casos y é atribúıdo uma distribuição

Poisson com média Λi. No segundo ńıvel esta média é decomposta em duas quantidades,

uma determińıstica, o número esperado de casos Ei, e outra estocástica, o Risco Ri. No

terceiro ńıvel é utilizado um modelo log-linear para o Risco em que ele é decomposto em

um conjunto de efeitos fixos β associados a covariáveis xT e um efeito espacial φi.

O vetor de efeitos espaciais φ = (φ1, ..., φn)T é o responsável por quantificar o efeito

da estrutura espacial em cada uma das n sub-regiões da região de estudo. Isso é alcançado

por meio da atribuição de uma distribuição a priori do tipo condicional autoregressiva

para os efeitos espaciais. Estas distribuições incluem em sua especificação a matriz de

vizinhança da região de estudo de modo que ao estimar o efeito espacial de uma sub-

região utilizadas informações das sub-regiões vizinhas, incluindo também as informações

de vizinhos secundários ou graus ainda maiores (ASSUNÇÃO; KRAINSKI, 2009).

A especificação desta classe de modelos é conclúıda com a atribuição das distri-

buições a priori para os parâmetros, tanto para os efeitos espaciais quanto para os demais

parâmetros. Os detalhes teóricos referentes a utilização de modelos sob o ponto de vista

Bayesiano são melhor apresentados no livro Statistical Inference: An integrated approach

(MIGON; GAMERMAN; LOUZADA, 2014).

As distribuições a priori condicionais autoregressivas são especificadas com base em

uma matriz de vizinhança que represente a estrutura espacial da região de estudo. A

definição desta estrutura passa inicialmente pela definição de um critério de vizinhança

para determinar quais sub-regiões são vizinhas de quais. O critério de contiguidade é um

dos mais comumente utilizados, por ele qualquer par de sub-regiões que compartilhem

fronteiras serão consideradas vizinhas. A Figura 1 a seguir apresenta a estrutura de

vizinhança constrúıda a partir do critério de contiguidade para os munićıpios do estado

Rio de Janeiro.

Nota-se que pelo critério de contiguidade os munićıpios do Rio de Janeiro e Niterói

não são considerados vizinhos, ainda que sejam ligados por meio de uma ponte terrestre

e vias aquáticas. De forma similar, pelo critério de contiguidade ilhas presentes na região

de estudo seriam tratadas como sub-regiões sem vizinhos. Existem alternativas para



2.1 Conceitos Introdutórios 21
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Figura 1: Critério de vizinhança por contiguidade.

definir a relação de vizinhança como o critério dos k-vizinhos mais próximos, nas quais

as k sub-regiões com menor distância entre os centroides serão consideradas vizinhas, e

o critério de distância, em que todas as sub-regiões cujos centroides estão localizados até

uma determinada distância da sub-região alvo serão consideradas suas vizinhas.

Assim, a matriz de vizinhança W para uma região de estudo com n sub-regiões será

uma matriz n× n com elementos definidos da seguinte forma:

W =

{
wij > 0, se i ∼ j

wij = 0, c.c.
, (2.4)

em que o elemento wij indica se as sub-regiões i e j são vizinhas ou não e a notação i ∼ j

indica que essas sub-regiões são vizinhas. Para uma especificação binária wij = 1 para

todos os pares de vizinhos. Enquanto para uma especificação baseada em pesos têm-se

que wij = 1
ni

, em que ni é o número de vizinhos da sub-região i, o que implica que quanto

maior o número de vizinhos de uma região, menor será o peso atribúıdo a cada uma

delas. Por fim, para ambas as especificações todos os elementos da diagonal da matriz

serão iguais a 0.

Uma vez apresentados os conceitos necessários de inferência Bayesiana e a especi-

ficação da matriz de vizinhança torna-se posśıvel apresentar as distribuições a priori con-
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dicionais autoregressivas. O foco desta trecho recairá sobre duas distribuições espećıficas:

a distribuição Leroux e a distribuição DAGAR. A primeira delas é uma distribuição que

apresenta bom desempenho para diversas magnitudes de autocorrelação espacial e que é

utilizada nos modelos em dois estágios de Anderson et al. (2014) e Adin et al. (2018). Por

sua vez, o DAGAR é um modelo baseado em grafos aćıclicos direcionados que apresentou

bons resultados e possui uma especificação que trás ganhos sobre o modelo Leroux, ele

será utilizado para estender o caso espacial do modelo de Adin et al. (2018).

O modelo Leroux foi proposto por Leroux et al. (1999) e é baseado na ponderação

entre efeitos espaciais estruturados e não-estruturados. Ele têm como vantagem em relação

aos modelos que o precederam a possibilidade de estimar a autocorrelação espacial e

também por utilizar um único conjunto de efeitos espaciais.

A matriz de precisão do modelo Leroux é dada por:

QLeroux = τ(ρ(D −W ) + (1− ρ)I) (2.5)

em que W é a matriz de vizinhança, D é uma matriz diagonal nos quais os elementos da

diagonal são o número de vizinhos de cada sub-região, τ é a precisão e ρ é o parâmetro

que quantifica a autocorrelação espacial.

Nesta especificação da matriz de precisão torna-se claro o papel do parâmetro ρ na

ponderação entre os efeitos espacialmente dependentes e independentes. Deve-se destacar

ainda que quando ρ = 1, o modelo Leroux é simplificado para o modelo CAR Intŕınseco

com matriz de precisão τ(D −W ). Quando ρ = 0, o modelo será simplificado para um

modelo nos quais os efeitos espaciais são tratados como independentes.

A distribuição condicional do modelo Leroux é dada por:

φi|φ−i,W, τ, ρ ∼ N

(
ρ
∑

j∼iwijφj

ρ
∑

j∼iwij + 1− ρ
,

1

τρ
∑

j∼iwij + 1− ρ

)
, (2.6)

em que wij é o elemento da matriz de vizinhança W que indica se a sub-região j é vizinha

da sub-região i, φj é o efeito espacial da sub-região j, τ é o parâmetro de precisão e ρ é o

parâmetro de autocorrelação espacial.

Apesar do modelo Leroux ser frequentemente utilizado na literatura, uma cŕıtica a este

modelo é que seu parâmetro de precisão não possui escala. Isto é, a precisão estimada por

este modelo para dois conjuntos de dados diferentes não pode ser diretamente comparada

dado que a estimativa estará em escalas distintas (SøRBYE; RUE, 2014).
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Riebler et al. (2016) discutem que parâmetros com escala para modelos com distri-

buições a priori do tipo condicionais autoregressivas é essencial, pois garantiria a com-

parabilidade e melhoraria a interpretação dos parâmetros de precisão e autocorrelação

espacial. Em seu artigo eles também mostram que não seria posśıvel aplicar uma es-

cala ao modelo Leroux, pois a escala dependeria do parâmetro ρ e este é utilizado na

ponderação entre os efeitos estruturados e não-estruturados (RIEBLER et al., 2016).

O próximo modelo a ser abordado se diferencia dos modelos apresentados até aqui

na maneira com que trata a estrutura de vizinhança. Usualmente os modelos baseados

em distribuições a priori condicionais autoregressivas utilizam estruturas de vizinhança

baseadas em grafos não direcionados, dado que não existe um ordenamento natural para

as sub-regiões em uma estrutura de vizinhança. O modelo DAGAR (Directed Acyclic

Graph Auto Regressive foi proposto por Datta et al. (2019) como uma alternativa para

modelar cenários em que o número de sub-regiões é substancialmente grande.

A abordagem utilizando este tipo de grafo promove ganhos computacionais que per-

mitem o ajuste do modelo em cenários que os modelos clássicos teriam dificuldades, sejam

elas a impossibilidade do ajuste devido ao custo computacional ou problemas nas esti-

mativas devido ao número de sub-regiões. A Figura 2 apresenta os grafos utilizados nos

modelos CAR e então o grafo utilizado no modelo DAGAR.

Figura 2: Diferença entre o grafo aćıclico utilizado nos modelos do tipo CAR e o grafo
aćıclico direcionado utilizado no modelo DAGAR considerando um direcionamento Oeste
→ Leste.

O grafo da esquerda apresenta um grafo constrúıdo a partir do critério de contiguidade,
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ele não possui direcionamento entre os estados. O grafo da direita foi ordenado de Oeste

para Leste a partir dos centroides de cada sub-região, desta forma a primeira sub-região

seria o estado do Maranhão, seguida pelo Piaúı e assim sucessivamente até chegar no

estado com centroides mais a Leste, o Alagoas.

Sob esta especificação, a distribuição condicional completa do efeito espacial de cada

sub-região é condicionada apenas em relação aos vizinhos que antecedem a sub-região i no

direcionamento. Os resultados do DAGAR são robustos em relação ao ordenamento das

sub-regiões utilizado, havendo diferenças mı́nimas entre eles (DATTA et al., 2019). Neste

exemplo, o estado do Piaúı é vizinho de Pernambuco, Ceará, Bahia e Maranhão, porém o

último é o único que o precede no direcionamento adotado de forma que o condicionamento

seria feito apenas com base no Maranhão.

Assim, no caso de um modelo do tipo CAR, a distribuição condicional completa do

efeito espacial do Piaúı dependeria dos efeitos espaciais de seus quatro vizinhos, enquanto

no DAGAR ela dependeria apenas do efeito espacial do Maranhão, seu único vizinho pre-

cedente neste ordenamento. Por fim, as sub-regiões que não possuem vizinhos precedentes

e para a sub-região que é a primeira do ordenamento, o efeito espacial é estimado como

se fosse independente.

Um outro ponto divergente do modelo DAGAR em relação aos demais modelos é que

nele se modela os efeitos Cholesky de uma matriz de precisão Q. A seguir será abordada a

maneira com que os autores constrúıram a matriz de precisão especificada para o DAGAR.

Para modelar os fatores Cholesky é necessário especificar as distribuições dos efeitos

espaciais φ como:

φ1 = ε1

φ2 = b21φ1 + ε2
...

φn = bn1φ1 + · · ·+ bn,n−1φn−1 + εn

(2.7)

em que εi são erros independentes com distribuição N(0, τi) e 0 = (0, ..., 0)T . O Teorema

2.1 a seguir é um resultado importante que permitirá a especificação da matriz sob esta

forma.

Teorema 2.1 Seja

φ ∼ N(0, Q)

em que Q é uma matriz de precisão possivelmente singular. Então existem: uma matriz

de permutação P , uma matriz estritamente triangular inferior B e uma matriz diagonal
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com elementos não-negativos F tais que

PQP T = (I −B)TF (I −B).

Agora, seja F uma matriz diagonal com τ1, . . . , τn nas diagonais e B uma matriz estrita-

mente triangular inferior, pode-se reescrever Q como:

Q = (I −B)TF (I −B), (2.8)

em que I é uma matriz identidade n×n. Desta forma, a especificação ficará completa ao

se concluir as especificações das matrizes B e F . F já é uma matriz esparsa e para garantir

que B seja esparsa é definido um conjunto N(i) = {j < i, j ∼ i}, ou seja, o conjunto

de todas as sub-regiões vizinhas da sub-região i e que a precedem no direcionamento

adotado. Assim, para toda sub-região j que não pertence a N(i), têm-se que bij = 0.

Por fim, define-se bii = 1
n<i

e τii ∝ n<i, em que n<i é o número de vizinhos precedentes

da sub-região, esta especificação é similar a dos demais modelos e faz com que todos os

vizinhos de uma determinada sub-região tenham o mesmo peso.

Ao se condicionar a distribuição dos efeitos espaciais a apenas os vizinhos precedentes,

efetivamente o que se faz é utilizar sub-grafos locais do grafo que representa a estrutura

de vizinhança e que tem por caracteŕıstica permitir caminhar por todos os vizinhos pre-

cedentes em um caminho único. Esta especificação é análoga a um modelo autoregressivo

AR(1), um modelo para séries temporais em que a regressão para o tempo t leva em

consideração o tempo t− 1, e permite reescrever os elementos de B e F como:

bij =
ρ

1 + (n<i − 1)ρ2
, para i = 2, ..., n, j ∈ N(i), (2.9)

τii =
1 + (n<i − 1)ρ2

1− ρ2
, para i = 1, ..., n. (2.10)

Considerando um direcionamento genérico π, a distribuição do DAGAR para os efeitos

espaciais é dada por:

φi|φ<i,π, ρ ∼ N

 ρ

1 + (nπ(i) − 1)ρ2

∑
j∈Nπ(i)

φj,
1 + (nπ(i) − 1)ρ2

1− ρ2

 (2.11)

em que Nπ(i) é o conjunto dos vizinhos precedentes no direcionamento π, nπ(i) é o número

de vizinhos precedentes no direcionamento e ρ é o parâmetro que controla a intensidade

da autocorrelação espacial. Por esta especificação, para as sub-regiões que não possuem

vizinhos precedentes no direcionamento π têm-se que nπ(i) = 0, o que resulta em uma

distribuição N(0, 1), o que faria com que o efeito espacial desta sub-região fosse tratado
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como independente. Assim, a matriz de precisão do modelo DAGAR é dada por:

QDAGAR = τ(I −B)TF (I −B) (2.12)

O DAGAR se mostrou uma proposta de modelo promissora em seus resultados iniciais,

apresentando desempenho competitivo aos modelos clássicos como o CAR Intŕınseco e o

Leroux. Sua especificação também garante maior interpretabilidade para os parâmetros de

autocorrelação espacial e de precisão, sendo esta uma vantagem sobre os demais modelos.

No artigo em que o DAGAR proposto foi apresentado um estudo aplicado a dados de

3000 distritos dos Estados Unidos. Nesta aplicação um modelo do tipo CAR não suportou

o ajuste, enquanto o DAGAR sim. Desta forma, os pontos fortes do DAGAR justificam

sua escolha como distribuição a priori para os efeitos espaciais que será utilizada na

proposta de modelo desta monografia.

A partir da utilização das distribuições a priori para os efeitos espaciais apresentadas

torna-se posśıvel a especificação completa de um modelo hierárquico Bayesiano para mo-

delar dados de área. Na próxima Seção serão apresentados alguns dos métodos utilizados

para realizar inferência sobre esta classe de modelos, dando ênfase ao método escolhido

utilizado em Adin et al. (2018) e que também será utilizado para o modelo proposto.

2.1.3 Aproximação de Laplace Aninhada Integrada (INLA)

Usualmente as distribuições a posteriori dos parâmetros utilizados em um modelo

hierárquico não possuem forma fechada. Uma opção bastante utilizada na literatura são

os métodos Monte Carlo via Cadeia de Markov (MCMC) estes métodos possibilitam a

obtenção de amostras destas distribuições e assim estimativas dos parâmetros. Algorit-

mos como o Metropolis-Hastings e o Amostrador de Gibbs são comumente utilizados na

literatura, porém a necessidade de obter convergência e de estimar um grande número de

parâmetro os torna computacionalmente custosos.

Nesta monografia o método utilizado para realizar inferência sobre os parâmetros e

hiperparâmetros dos modelos será o de aproximações determińısticas pelo método INLA

- Integrated Nested Laplace Aproximations, ou Aproximações de Laplace Integradas Ani-

nhadas em português. Proposto por Rue et al. (2009), o INLA é uma ferramenta poderosa

no contexto de aproximações para modelos Gaussianos latentes, ou seja, para conjuntos

de variáveis aleatórias que possuem a propriedade de Markov e são descritos por grafos

não direcionados (RUE; MARTINO; CHOPIN, 2009).
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As estimativas feitas utilizando o método INLA não possuem grandes diferenças para

as feitas por métodos de MCMC, sendo as diferenças restritas a teoria envolvida: o INLA

têm como alvo as distribuições marginais a posteriori dos parâmetros, pois geralmente

são suficientes para realizar a inferência e são mais convenientes computacionalmente

(MORAGA, 2019; CARROLL et al., 2015).

A seguir serão apresentadas a teoria envolvendo as Aproximações de Laplace Aninha-

das Integradas e como o INLA aproxima a distribuição marginal a posteriori conforme

descrito nos livros Bayesian inference with INLA e Advanced spatial modeling with stochas-

tic partial differential equations using R and INLA (GOMEZ-RUBIO, 2020; KRAINSKI

et al., 2019).

Seja y = (y1, ..., yn)T um vetor de n observações de uma variável resposta com média

µi ligada a um preditor linear νi por meio de uma função de ligação. Esta média será

decomposta da seguinte forma:

νi = α +

nβ∑
r=1

βrxri +

nf∑
s=1

f (s)(usi) + εi, i = 1, ..., n, (2.13)

em que α é o intercepto, βr são os parâmetros de regressão associados à r covariáveis

x = (x1i, ..., xni), f
(s) são os efeitos aleatórios, aqui podendo ser inclusos os efeitos espaciais

e εi é o erro aleatório de cada observação. A partir desta especificação do modelo, a

metodologia do INLA permite representar os efeitos latentes do modelo como o seguinte

vetor:

z = (ν1, ..., νn, α, β1, ..., βnβ , ...)
T (2.14)

em que estão inclúıdos os preditores lineares para as n observações e todos os parâmetros

do modelo. Para prosseguir também é feita a suposição de que os efeitos latentes possuem

a estrutura de um Campo Aleatório de Markov Gaussiano - Gaussian Markov Random

Field (GMRF) - e que as observações são independentes dados os efeitos latentes z,

cujas distribuições dependem de um vetor de hiperparâmetros θ1. A suposição de que a

estrutura é a de um Campo Aleatório de Markov Gaussiano gera diversas vantagens: Isto

garante que a distribuição do modelo terá média 0 e matriz de precisão Q(θ2), dependendo

de um conjunto de hiperparâmetros θ2 (RUE; HELD, 2005).

Nota-se ainda que devido a sua estrutura, a matriz de precisão do modelo geralmente

será esparsa, o que produz ganhos computacionais para aplicação deste método. Assim,
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distribuição a posteriori dos efeitos latentes z será dada por:

π(z,θ|y) =
π(y|z,θ)π(z,θ)

π(y)
, (2.15)

em que π(y|z,θ) é a função de verossimilhança, π(z,θ) são as distribuições a priori e

π(y) é a função de verossimilhança marginal do modelo. Usualmente o denominador

desta razão é de dif́ıcil estimação, fazendo com que se utilize uma aproximação para a

distribuição a posteriori, entretanto a metodologia proposta pelo INLA permite obter

uma aproximação precisa para esta quantidade.

A suposição de que os efeitos latentes z são um Campo Aleatório de Markov Gaussiano

possibilita especificar sua distribuição a posteriori conjunta como:

π(z|θ) ∝ π(θ)|Q(θ)|1/2exp
{
−1

2
zTQ(θ)z

}∏
i∈I π(yi|zi,θ)

= π(θ)|Q(θ)|1/2exp
{
−1

2
zTQ(θ)z +

∑
i∈I log(π(yi|zi,θ))

}
,

(2.16)

em que
∏

i∈I π(yi|xi,θ) é a função de verossimilhança condicionada em z e θ, este termo

é manipulado em seguida para ser inclúıdo na exponencial, e π(θ) é o produto das distri-

buições a priori dos parâmetros do modelo.

Desta forma, o INLA estima as distribuições a posteriori marginais dos efeitos latentes

e dos hiperparâmetros da seguinte forma:

π(za|y) =
∫
π(za,θ|y)π(θ,y)dθ

π(θb|y) =
∫
π(θ|y)dθ−b,

(2.17)

em que a primeira equação é a distribuição a posteriori marginal de um efeito latente za

e a segunda, de um hiperparâmetro θb.

Estas distribuições a posteriori marginais podem ser calculadas com base na seguinte

aproximação proposta por Rue et al.:

π̃(θ|y) ∝ π(z,θ,y)

π̃G(z|θ,y)

∣∣∣∣
z=z∗(θ)

, (2.18)

em que π̃G(z|θ,y) é a aproximação Gaussiana da distribuição condicional completa a

posteriori dos efeitos latentes e z∗(θ) é a moda desta distribuição para um dado vetor de

hiperparâmetros θ.

Em resumo, a abordagem do INLA consiste em aproximar as distribuições a posteriori

a partir da integração dos hiperparâmetros e da marginalização sobre os efeitos latentes.

Uma vez conclúıda a especificação da aproximação do denominador, torna-se necessário
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uma boa aproximação para π(z,θ,y). Para os efeitos latentes, o INLA utiliza a seguinte

aproximação:

π(zi|y) '
K∑
k=1

π̃(za|θ(k),y)π̃(θ(k)|y)∆k, (2.19)

em que {θ(k)}Kk=1 é o conjunto dos valores de θ utilizados na integração, em que cada

valor possui um peso associado ∆k.

O INLA possui três opções distintas para aproximar π(za|θ,y): a aproximação Gaus-

siana, que é de baixo custo computacional, a aproximação de Laplace, que é computa-

cionalmente cara, pois realiza uma aproximação Gaussiana para cada efeito latente e a

aproximação de Laplace Simplificada, que é feita a partir da expansão de uma série e é

computacionalmente rápida. A aproximação utilizada nesta monografia será a de Laplace,

ela é definida como:

πLA(zi|θ,y) ∝ N(za|µi(θ), σ2
i (θ))exp(spline(zi)), (2.20)

em que N(zi|µi(θ), σ2
i (θ)) é a aproximação gaussiana do efeito latente za e exp(spline(zi))

é uma função spline cúbica em za, esta função é calculada para determinados valores za

com objetivo de corrigir a aproximação Gaussiana.

O método utilizado pelo INLA está dispońıvel no pacote homônimo para o software R,

além da possibilidade de utilizar as três aproximações ele também possui implementações

de diversos modelos espaciais como, por exemplo, o CAR Próprio, CAR Intŕınseco, BYM

e BYM2 (RUE; MARTINO; CHOPIN, 2009). O INLA também foi estendido nos pacotes

INLABMA e INLAMSM, o primeiro permite a utilização de técnicas de ponderação de

modelos Bayesiana (Bayesian Model Averaging - BMA), uma técnica em que se ajusta um

conjunto de modelos condicionados ao valor de um parâmetro e então se pondera entre

eles para obter uma estimativa do parâmetro e o segundo implementa diversos mode-

los espaciais multivariados (BIVAND; GOMEZ-RUBIO; RUE, 2015; PALMI-PERALES;

GOMEZ-RUBIO; MARTINEZ-BENEITO, 2020).

A flexibilidade do INLA também permite o ajuste de modelos de suavização local,

como os propostos por Anderson et al. (2014) e Adin et al. (2018). O INLA se torna

especialmente útil para ajuste destes modelos em dois estágios, visto que nesta abordagem

pode ser necessário ajustar um número demasiadamente grande de modelos.
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2.1.4 Bayesian Model Averaging (Ponderação de Modelos Baye-
sianos)

O INLA possui implementações prontas de diversas opções de modelos para dados de

área, desde modelos clássicos como o CAR Intŕınseco e o BYM até modelos mais recentes

como o BYM2. Por ser um modelo recentemente publicado não há implementação pronta

do DAGAR de modo que seja necessário implementá-lo por meio das interfaces de modelos

genéricos dispońıveis no INLA.

Bivand et al. (2015) apresentaram uma abordagem que permite implementar novos

modelos utilizando o INLA associado a técnicas de Ponderação Bayesiana de Modelos.

Esta abordagem consiste em especificar um conjunto de modelos com matrizes de precisão

completamente conhecidas e então utilizar as respectivas distribuições a posteriori como

pesos em uma média ponderada para obter as estimativas finais. Assim, foi posśıvel

implementar tanto o modelo DAGAR a ńıvel global quanto o modelo de identificação de

clusters proposto.

A Ponderação de Modelos Bayesianos é uma extensão dos métodos usuais de inferência

Bayesiana em que não se descrevem apenas a incerteza sobre os parâmetros, mas também

a incerteza sobre os modelos por meio de distribuições a posteriori para seus parâmetros

e para os modelos em si(FRAGOSO; BERTOLI; LOUZADA, 2017). Hinne et al. (2019)

descreveram algumas das vantagens deste método: a utilização da incerteza sobre os

modelos na análise, ser um método relativamente robusto a erros na especificação dos

modelos e por obter estimativas ponderando sobre diversos modelos têm-se uma redução

da variância (HINNE et al., 2020; HOETING et al., 1999).

A seguir será apresentada a teoria de Ponderação Bayesiana de Modelos conforme

descrito em (FRAGOSO; BERTOLI; LOUZADA, 2017).

Sejam Ml modelos, l = 1, ..., u, representando um conjunto de distribuições de proba-

bilidade envolvendo a função de verossimilhança l(y|θl,Ml) dos valores observados para

a variável resposta y descrita nos parâmetros espećıficos do modelo e o conjunto de dis-

tribuições a priori dos respectivos parâmetros denotadas por π(θl|Ml).

Tanto a função de verossimilhança quanto as distribuições a priori são condicionais

em relação a um determinado modelo. Assim, dado um modelo espećıfico pode-se obter

a distribuição a posteriori do modelo da seguinte maneira:

π(θl|y,Ml) =
l(y|θl,Ml)π(θl|Ml)∫
l(y|θl,Ml)π(θl|Ml)dθl

, (2.21)
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em que o denominador representa a distribuição marginal das observações para todos os

parâmetros do modelo Ml. Esta quantidade será denominada verossimilhança marginal

do modelo e é essencial para ponderar os modelos.

A técnica de Ponderação de Modelos Bayesianos adiciona uma camada à estrutura

hierárquica em que se assume uma distribuição a priori especificando a incerteza sobre a

capacidade de cada modelo ajustado de descrever os dados. A probabilidade a posteriori

dos l = 1, ..., u modelos é dada por:

π(Ml|y) =
π(y|Ml)π(Ml)∑u

m=1 π(y|Mm)π(Mm)
, (2.22)

em que cada termo representa a contribuição do l-ésimo modelo para a probabilidade a

posteriori.

Estas probabilidades a posteriori podem ser utilizadas de duas maneiras: a primeira

é para realizar seleção de modelos em que o modelo final será aquele com a maior pro-

babilidade a posteriori ; a segunda abordagem consiste em marginalizar os modelos em

relação a uma quantidade ∆ presente em todos os modelos. A partir disso a probabilidade

a posteriori marginal entre todos os modelos é dada por:

π(∆|y) =
u∑
l=1

π(∆|y,Ml)π(Ml|y), (2.23)

que representa o valor esperado condicional da quantidade ∆.

Esta segunda abordagem permite combinar as estimativas dos modelos por meio de

uma média ponderada em que as probabilidades a posteriori marginais são utilizadas como

pesos da ponderação. Este método será utilizado para o ajuste do modelo de identificação

de clusters utilizando o DAGAR, na seção de Resultados será especificada a distribuição

a priori utilizada para os modelos e a maneira com que a ponderação foi configurada

utilizando o pacote INLABMA.

2.2 Modelos para autocorrelação espacial local

Uma estratégia para lidar com cenários de autocorrelação espacial é a utilização de

modelos capazes de identificar clusters que apresentaram comportamento similar. O mo-

delo proposto por Anderson et al. (2014) é especificado em dois estágios. No primeiro

são constrúıdas n configurações de cluster e no segundo são ajustados modelos para cada

uma das configuraçõe e, por fim, um modelo final é selecionado com base no DIC.
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Nos respectivos artigos em que foram apresentados os modelos apresentaram bom

desempenho na identificação de clusters mesmo utilizando distribuições a priori menos

robustas para os efeitos espaciais. O modelo de Anderson et al. (2014) utilizava o CAR

Intŕınseco como distribuição a priori para os efeitos espaciais, uma distribuição que não

possui bom desempenho para cenários de autocorrelação espacial fraca. Na extensão

proposta por Adin et al. (2018) é utilizada uma distribuição Leroux que, apesar de

apresentar bom desempenho em diversos cenários de autocorrelação espacial, não possui

parâmetros com escala.

A seguir serão apresentados a especificação dos dois modelos e também o algoritmo

de clusterização hierárquica utilizado para construir as configurações de cluster.

2.2.1 Modelo de Anderson et al. (2014)

A abordagem proposta por Anderson et al. (2014) permite estimar o risco para as

sub-regiões que compõem a região de interesse e também detectar clusters de sub-regiões

com comportamentos extremos para o risco. Isto é feito por meio de uma especificação

em dois estágios: No primeiro é utilizado um algoritmo de clusterização hierárquica em

dados históricos da doença para construir n configurações de clusters em que n é o igual

ao número de sub-regiões presentes na região de estudo. A primeira configuração de

clusters trata cada sub-região como um cluster unitário e a partir disso a cada iteração

um par de clusters é unificado de modo que a última configuração de clusters gerados

seja composta por um único cluster contendo todas as sub-regiões. No segundo estágio

são ajustados modelos Poisson log-lineares para cada configuração de cluster. Por fim,

o modelo final é selecionado com base no Deviance Information Criterion (DIC), uma

medida de qualidade de ajuste.

2.2.1.1 Algoritmo de clusterização hierárquica

A intuição por trás da aplicação deste algoritmo a dados históricos de uma doença

é que, desconsiderando a ocorrência de epidemias ou mudanças significativas nas sub-

regiões, o padrão espacial do risco tende a ser constante ao longo do tempo em uma dada

região de interesse. Usualmente os fatores associados a um maior risco, como regiões com

maior proporção de população vulnerável, também não apresentam grande variação em

um peŕıodo de poucos anos, o que beneficia esta estratégia para identificar clusters de

sub-regiões com risco discrepante.
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Os dados históricos utilizados para a construção da configuração dos clusters são

transformados para o log do Risco Ri, para que correspondam a escala do preditor linear

utilizado no modelo. Esta quantidade é definida como o número de casos observados

dividido pelo número de casos esperado:

log(Ri) = log

(
yi
Ei

)
, (2.24)

em que yi é o número de casos da doença na sub-região i e Ei é o número de casos

esperados da doença nesta mesma sub-região. O cálculo do número esperado de casos

deve ser feito de forma a respeitar a estrutura populacional das sub-regiões, de modo que

seja necessário utilizar estratificações por sexo e idade da população (LOPEZ-ABENTE

et al., ).

O algoritmo de clusterização hierárquica é definido da seguinte forma:

1. Construa Ch = {Ch(1), ..., Ch(n)}, uma estrutura de cluster inicial em que cada

sub-região é um cluster unitário.

2. Repetir os passos para h = n, ..., 2, em que o passo h produz a configuração Ch−1 a

partir de Ch

(a) Calcular a matriz de distância D de dimensão h × h, em que o elemento ij é

dado por

Dij =

{
|dij| se i ∼ j e i > j

∞ caso contrário,

em que dij é a distância euclidiana entre os clusters Ch(i) e Ch(j) no método

selecionado e i ∼ j indica se os clusters contém pelo menos um par de sub-

regiões cont́ıguas.

(b) Defina {i, j} = min(Dij), ou seja, identifique os clusters que apresentaram a

menor distância pelo método selecionado. No caso de empate, um cluster é

escolhido aleatoriamente entre os que empataram.

(c) Calcular

Ch−1 = {Ch(1), ..., Ch(i−1), Ch(i), Ch(i+1), ..., Ch(j−1), Ch(j+1), ..., Ch(h)},

em que Ch−1(i) = Ch(i) ∪ Ch(j).
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em que Ch = {Ch(1), ..., Ch(n)} são as configurações de cluster e Dij é uma matriz de

distância em que cada par dij representa a distância euclidiana entre os clusters i e j.

No primeiro passo do algoritmo é constrúıda uma configuração de clusters em que cada

sub-região é tratada como um cluster individual. A partir do segundo passo o algoritmo

cria configurações de cluster contendo n a 2 clusters, em que a cada passo é feita a união

entre dois clusters cont́ıguos e similares. Isto é feito da seguinte forma: partindo de uma

configuração com n clusters uma nova matriz de distância Dij é calculada, em seguida

é identificado o par de clusters cont́ıguos que apresentaram a menor distância entre si e

então eles são unidos em um único cluster. Caso haja empate nesta etapa, o cluster que

será unido a outra é sorteado aleatoriamente. Este processo é repetido até se construir n

configurações de clusters. A Figura 3 a seguir apresenta um exemplo do funcionamento

deste algoritmo.

Figura 3: Iterações do Algoritmo de Clusterização Hierárquica. As sub-regiões em azul
claro são aquelas que apresentaram a menor distância e serão unificadas, no passo seguinte
o cluster formado é apresentado em azul escuro.

A cada iteração do algoritmo são identificadas em azul claro as sub-regiões que apre-

sentaram a menor distância entre si. Na iteração seguinte o cluster formado é apresentado
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em azul escuro enquanto o próximo par de sub-regiões a serem aglomeradas é identificado

em azul claro. Este procedimento é repetido até serem constrúıdas as n configurações de

cluster, na qual a última delas unificará todas as sub-regiões em um único cluster.

2.2.1.2 Especificação do modelo

O segundo estágio consiste no ajuste de n modelos log-lineares Poisson as respectivas

n configurações de cluster. Estes modelos são especificados da seguinte maneira:

yi|Λi ∼ Poisson(Λi), i = 1, ..., n, (2.25)

Λi = EiRi, (2.26)

log(Ri) = α + φi +
k∑
j=1

I[Ai ∈ Ck(j)]βj, (2.27)

α ∼ N(0, 10), (2.28)

βj ∼ N(0, 10), j = 1, ..., k, (2.29)

φi|φ−i,W, τ ∼ N

(∑
j∼iwijφj∑
j∼iwij

,
1

τ
∑

j∼iwijφj

)
, (2.30)

τ ∼ Gama(1, 1) (2.31)

em que a quantidade
∑k

j=1 I[Ai ∈ Ck(j)]βj é denominada constante de clusters. Esta

constante é composta por uma função indicadora que determina se a sub-região i faz

parte do cluster j, em que a função será igual a 1 caso isto seja verdade e 0 caso contrário.

Também são inclúıdos βj efeitos fixos para cada um dos i = 1, ..., j tendo como função

quantificar o efeito dos respectivos clusters presentes na i-ésima configuração.

A especificação dos modelos utilizados nesta etapa é conclúıda com a atribuição das

distribuições a priori. Para o intercepto α e os efeitos de cluster βj foram atribúıdas

distribuiçõesN(0, 10), para o conjunto de efeitos espaciais φ foi utilizado o CAR Intŕınseco

e para o parâmetro de precisão τ foi utilizada uma distribuição Gama(1,1) como priori.

Ainda que esta seja uma distribuição muito informativa ela foi escolhida após a realização

de um estudo simulado em que os autores constataram que esta especificação era a que

garantia os melhores resultados na identificação dos clusters. Por fim, deve-se destacar

que esta especificação não inclui covariáveis, dado que o objetivo do modelo está na

identificação de clusters na superf́ıcie de risco e não na superf́ıcie residual após o ajuste

por covariáveis.

O Deviance Information Criterion (DIC) é a medida de qualidade de ajuste utilizada
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para comparar os modelos ajustados para as diferentes configurações de cluster. Ele é ca-

paz de quantificar a qualidade do ajuste enquanto penaliza a complexidade do modelo, em

que modelos com mais parâmetros são considerados mais complexos (SPIEGELHALTER

et al., 2002). O DIC é definido como:

DIC = D(θ̄) + 2pD (2.32)

pD = ¯D(θ)−D(θ) (2.33)

D(θ) = −2log(l(y|θ)), (2.34)

em que θ representa os parâmetros do modelo, pD é o número efetivo de parâmetros no

modelo, l(y|θ) é a função de verossimilhança e ¯D(θ) é a média do desvio da distribuição

a posteriori dos parâmetros, ou seja, uma medida de qualidade de ajuste.

O DIC possui uma interpretação simples para a comparação de modelos, em que

aquele que apresentar o menor DIC terá se ajustado melhor aos dados. Apesar de bastante

utilizado na literatura, ele é criticado por não ser invariante em relação a reparametrização

e não possuir consistência (SPIEGELHALTER et al., 2014). A escolha deste modelo é

conclúıda com a seleção de qual configuração de clusters melhor ajustou os dados, isto é

escolhido de forma simples: a configuração para o qual o modelo apresentar o menor DIC

será a configuração final.

2.2.2 Modelo de Adin et al. (2018)

O modelo proposto por Anderson et al. (2014) apresentava um bom desempenho na

identificação dos clusters, porém ainda existiam pontos em sua abordagem que poderiam

ser melhorados. Algumas das cŕıticas a este modelo inclúıam a especificação de uma dis-

tribuição a priori muito informativa para o parâmetro de precisão, ainda que esta tenha

sido determinada por meio de estudos simulados a mesma era considerada muito informa-

tiva para algumas aplicações. O modelo de Anderson et al. (2014) também apresentava

problemas de identificabilidade do conjunto de efeitos fixos quando era utilizado ajustado

para configurações contendo um grande número de clusters.

Buscando sanar alguns destes pontos, Adin et al. (2018) propuseram uma extensão

para este modelo utilizando distribuições a priori alternativas e tratando os efeitos de

cluster como efeitos aleatórios. Uma adição ao modelo foi que os autores propuseram

uma regra de decisão para determinar quais clusters eram estatisticamente significativos

ou não, o que permite gerar mais intuição quanto aos resultados do que o modelo de
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Anderson et al. (2014). Além da versão espacial deste modelo também foi proposta

uma versão espaço-temporal, porém como o foco desta monografia está restrito a modelos

espaciais ela não será abordada.

2.2.2.1 Especificação do Modelo

O modelo de Adin et al. (2018) decompõe o risco em um conjunto de efeitos aleatórios:

o primeiro deles φ∗i é modelado como independente entre diferentes clusters e espacial-

mente autocorrelacionado entre sub-regiões que fazem parte de um mesmo cluster, ou

seja, φ∗i é o efeito espacial para todas as sub-regiões, porém restringindo a suavização da

superf́ıcie espacial apenas para aquelas que fazem parte de um mesmo cluster. O segundo

efeito espacial ψj(i) modela a interação espacial entre os clusters, utilizando para isso a

estrutura de vizinhança entre os clusters nos quais dois clusters são considerados vizinhos

caso possuam fronteiras entre si.

Nesta especificação φ∗i são os efeitos espaciais intra-cluster e ψj(i) são os efeitos es-

paciais entre-cluster. A adoção destes dois conjuntos de efeitos espaciais gera um ganho

de flexibilidade para o modelo que melhora sua capacidade de identificação dos clusters

estatisticamente significativos.

Esta especificação é um tanto mais complexa que a dos modelos anterior, o número

de distibuições a priori para os efeitos espaciais variará com o número de sub-regiões que

compõem a região de interesse. Por isso, ela será apresentada e discutida em partes:

yi|Λi ∼ Poisson(Λi), i = 1, ..., n, (2.35)

Λi = EiRi, (2.36)

log(Ri) = α + φ∗i + ψj(i), j = 1, ..., k, (2.37)

α ∼ N(0, 10) (2.38)

em que o modelo considera i = 1, ..., n sub-regiões e j = 1, , ..., k clusters, Ei é o número

esperado de casos da variável de interesse e serve como offset do modelo, ou seja, um

fator para corrigir o efeito do tamanho da população nestas contagens. log(Ri) é o risco

em escala logaŕıtmica, ele é decomposto α + φ∗i + ψj(i), em que α é o intercepto, φ∗i e

ψj(i) são os efeitos espaciais. Para ambos os efeitos espaciais é atribúıda a distribuição

a priori proposta por Leroux et al. (1999), para o efeito espacial dos clusters ψj(i) esta
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distribuição é definida para os j clusters da seguinte forma:

ψj(i)|ψ−j(i),Wψ, τψ, ρψ ∼ N

(
ρψ
∑

j∼iwijψj(i)

ρψ
∑

j∼iwij + 1− ρψ
,

1

τψρψ
∑

j∼iwij + 1− ρψ

)
, (2.39)

em que ρψ quantifica a autocorrelação espacial entre os clusters, ψj(i) é o efeito espacial do

cluster j(i) e τψ é o parâmetro de precisão. Nesta especificação wij representa o elemento

da matriz de vizinhança dos clusters Wψ que indica se o cluster i é vizinho do cluster j.

Ou seja, esta distribuição a priori seria a de um modelo Leroux entre-clusters.

Agora será especificada a distribuição Leroux para as sub-regiões que compõem cada

cluster. Esta distribuição é definida com base na matriz de vizinhança W da região de

estudo, porém é adicionada uma restrição para que sub-regiões vizinhas, mas que fazem

parte de clusters distintos sejam tratadas como independentes. Na prática, a utilização

desta restrição seria análoga a ajustar um modelo Leroux exclusivo para cada cluster,

em que cada um deles representaria uma região de estudo e teria sua própria matriz de

vizinhança.

Desta forma, considerando um cluster qualquer de sub-regiões da região de estudo S,

a distribuição a priori para seu efeito espacial é dada por:

φ∗i |φ∗−i,Wφ∗ , τφ∗ , ρφ∗ ∼ N

(
ρφ∗
∑

j∼iwijφ
∗
i

ρφ∗
∑

j∼iwij + 1− ρφ∗
,

1

τφ∗ρφ∗
∑

j∼iwij + 1− ρφ∗

)
, (2.40)

em que ρφ∗ e τφ∗ são os parâmetros de autocorrelação espacial e precisão para os efeitos

intra-cluster, respectivamente, e Wφ∗ é a matriz de vizinhança equivalente à da região de

estudo completa, porém com restrições para as sub-regiões que fazem parte de clusters

distintos.

Uma forma intuitiva de interpretar esta distribuição é considerar que cada cluster

é uma região de estudo composta apenas pelas sub-regiões que fazem parte do cluster.

Neste caso, as relações de vizinhança existentes entre sub-regiões vizinhas, mas que fazem

parte de clusters distintos não são consideradas. Esta distribuição é especificada para a

estrutura interna de cada cluster, de modo que:

φ∗ ∼ N(0, τφ∗Qφ), (2.41)

e a matriz de precisão Qφ é a matriz de precisão do modelo Leroux, porém tratando as

sub-regiões que não fazem parte de um mesmo cluster como independentes. Ela é definida
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da seguinte forma:

Qφ =


ρφWφ1 + (1− ρφ)In1 . . . 0

...
. . .

...

0 . . . ρφWφk + (1− ρφ)Ink

 , (2.42)

em que os elementos da diagonal desta matriz são as matrizes de precisão dos modelos

Leroux para cada cluster, cada uma delas especificada considerando a matriz de vizinhança

interna dos clusters. Nesta especificação nj é o número de sub-regiões que fazem parte

de cada cluster e Inj é uma matriz identidade com tamanho equivalente ao da matriz de

vizinhança do cluster j.

A especificação do modelo é conclúıda com a atribuição das distribuições a priori para

os parâmetros e hiperparâmetros.

ρφ ∼ Uniforme(0, 1) (2.43)

ρψ ∼ Uniforme(0, 1) (2.44)

σφ ∼ Uniforme(0,∞) (2.45)

σψ ∼ Uniforme(0,∞), (2.46)

em que os parâmetros de autocorrelação espacial ρψ e ρφ recebem distribuições a pri-

ori pouco informativas e os parâmetros de desvio padrão recebem distribuições a priori

impróprias e são transformados para escala de precisão. Estas distribuições a priori

impróprias produzem resultados melhores para a identificação dos clusters que a distri-

buição Gama utilizada para o parâmetro de precisão no modelo original. Por fim, para

garantir a identificabilidade destes efeitos aleatórios são adicionadas restrições para que

as médias dos efeitos espaciais intra-cluster e entre-cluster sejam 0.

A compreensão da especificação deste modelo se torna mais intuitiva ao se pensar

em um exemplo considerando os vinte e sete estados brasileiros e o distrito federal. Pela

estratégia de investigação das configurações de cluster seriam posśıveis combinações desde

um único cluster contendo todos os estados até vinte e sete clusters unitários. Para este

exemplo será considerada uma configuração com cinco clusters, em que cada cluster é

uma das regiões do Brasil. Desta forma, aos efeitos dos clusters ψj(i) seria atribúıda

uma distribuição Leroux considerando a estrutura de vizinhança por contiguidade entre

os cinco clusters/regiões.

Para os efeitos espaciais intra-cluster seriam definidos cinco modelos Leroux, um

para cada cluster/região considerando apenas os estados que fazem parte do mesmo, por
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exemplo, para a matriz de vizinhança do cluster/região Sudeste o estado de São Paulo

seria vizinho apenas dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, pois fazem parte

do mesmo cluster que ele, e não dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, pois

fazem parte de clusters distintos. O modelo final é aquele entre os modelos ajustados

para as 27 configurações de cluster que apresentou o menor DIC, assim encerrando o

processo de ajuste do modelo. Para uma região de estudo com um número de sub-

regiões maior, a quantidade de parâmetros envolvidos e modelos a serem ajustados se

torna exponencialmente maior, o que sugere que um modelo com bom potencial para

escalabilidade como o DAGAR e que é capaz de estimar os parâmetros adequadamente

poderia beneficiar esta estratégia de ajuste.

Adin et al. (2018) definiram uma regra de decisão para determinar se um cluster é

estatisticamente significativo ou não:

P (ψj(i) > 0|y) < 0, 05 (2.47)

P (ψj(i) > 0|y) > 0, 95 (2.48)

ou seja, se a probabilidade a posteriori do efeito do cluster for maior que 0 ser acima de

0,95 então um cluster de alto risco é identificado. Para um cluster de baixo risco, esta

probabilidade a posteriori deve ser menor que 0,05. Os demais clusters com probabilidades

entre 0,05 e 0,95 não são considerados estatisticamente significantes. Estes valores são

definidos arbitrariamente, de modo que podem ser alterados de acordo com o cenário no

qual o modelo é utilizado caso necessário.

2.3 Um modelo para identificação de clusters utili-

zando grafos aćıclicos direcionados

A abordagem proposta por Anderson et al. (2014) e posteriormente estendida por

Adin et al. (2018) é uma ferramenta eficaz para identificar clusters de sub-regiões com

riscos similares. A proposta original de Anderson et al. (2014) estabeleceu a maneira

com que as configurações de clusters deveriam ser constrúıdas e permitia estimar um

efeito para cada cluster. Por sua vez, a extensão deste modelo realizada por Adin et al.

(2018) buscava melhorar as escolhas feitas em relação as distribuições a priori utilizadas,

permitiu a utilização do modelo para aplicações espaço-temporais e propôs uma regra de

decisão para determinar se os clusters eram de alto ou baixo risco.

Os modelos de Anderson et al. (2014) e Adin et al. (2018) utilizavam como distri-
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buição a priori para os efeitos espaciais o CAR Intŕınseco e a Leroux, respectivamente. A

primeira delas é uma distribuição que só apresenta bom desempenho para cenários de forte

autocorrelação espacial e a segunda não possui parâmetro de precisão em escala, o que

gera problemas de interpretabilidade de torna a comparação do modelo para diferentes

aplicações uma tarefa complexa.

Isso cria a possibilidade de estender o caso espacial de Adin et al. (2018) a partir da

utilização de uma distribuição a priori alternativa para os efeitos espaciais que apresente

resultados melhores que o CAR Intŕınseco e o Leroux. Neste contexto, o DAGAR torna-se

uma opção em potencial para ser utilizado na extensão do mdoelo, visto que ele apresentou

resultados competitivos com os principais modelos utilizados na literatura e, por ser um

modelo com parâmetros em escala, possui melhor interpretabilidade que o Leroux.

Desta forma, a proposta de utilizar o DAGAR como distribuição a priori busca atingir

um melhor desempenho que o modelo de Adin et al. (2018) em dois pontos espećıficos:

sua especificação utilizando um grafo aćıclico direcionado gera ganhos computacionais

que permitem sua utilização para um número razoavelmente grande de sub-regiões e sua

melhor interpretabilidade simplifica a comparação de suas estimativas para diferentes

aplicações do modelo.

Resultados de estudos de simulação sobre o DAGAR mostraram que seu desempenho

é superior ao dos modelos clássicos em cenários de autocorrelação espacial fraca e equiva-

lente nos demais cenários. Por ser um modelo dependente de um ordenamento, também foi

feito um estudo simulado verificando o comportamento dos resultados do modelo quando

ajustados para diferentes ordenamentos. Estes resultados mostraram que não há dife-

renças significativas para os diferentes ordenamentos e que até mesmo o ordenamento

natural dos dados é um ordenamento válido para utilização.

Estas caracteŕısticas atrativas do modelo DAGAR sugerem que sua utilização como

distribuição a priori para os efeitos de cluster no modelo em dois estágios será um avanço

em potencial. Nas sub-seções a seguir serão apresentadas a especificação do modelo pro-

posto, as distribuições a posteriori e condicionais completas para realizar inferência sobre

os parâmetros e o método utilizado para avaliar o desempenho deste modelo em com-

paração anteriores.
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2.3.1 Especificação do Modelo Proposto

O modelo em dois estágios utlizando o DAGAR como distribuição para os efeitos

espaciais é definido da seguinte forma:

yi|Λi ∼ Poisson(Λi), i = 1, ..., n, (2.49)

Λi = EiRi, (2.50)

log(Ri) = α + φ∗i + ψj(i), j = 1, ..., k, (2.51)

α ∼ N(0, 10), (2.52)

ψj(i)|ψ<j(i),π, ρψ ∼ N

 ρψ
1 + (nπ(i) − 1)ρ2ψ

∑
k∈Nπ(i)

ψk,
1 + (nπ(i) − 1)ρ2ψ

1− ρ2ψ

 , (2.53)

φ∗i |φ∗<i,π, ρφ∗ ∼ N

 ρφ∗

1 + (nπ(i) − 1)ρ2φ∗

∑
k∈Nπ(i)

φ∗k,
1 + (nπ(i) − 1)ρ2φ∗

1− ρ2φ∗

 , (2.54)

ρφ ∼ Uniforme(0, 1) (2.55)

ρψ ∼ Uniforme(0, 1), (2.56)

σφ ∼ Uniforme(0,∞), (2.57)

σψ ∼ Uniforme(0,∞). (2.58)

No primeiro ńıvel da estrutura hierárquica o número observado de casos y é atribúıdo uma

distribuição Poisson com média Λk. No segundo ńıvel esta média é decomposta em duas

quantidades: uma conhecida, o número esperado de casos, e uma desconhecida, o risco.

No terceiro ńıvel é utilizado um modelo log-linear para o Risco em que ele é decomposto

em um intercepto α, um efeito espacial intra-cluster φ∗i e um efeito espacial entre-clusters

ψj.

Por fim, são atribúıdas as distribuições a priori para os parâmetros do modelo em

que para os efeitos espaciais entre-clusters ψj é atribúıda uma distribuição DAGAR com

matriz de vizinhança Wψ baseada na estrutura de vizinhança da configuração dos clusters.

Para os efeitos espaciais intra-cluster φ∗i serão definidas j distribuições a priori distintas,

considerando a matriz de vizinhança interna de cada cluster. Como no modelo de Adin

et al. (2018), esta matriz de precisão pode ser especificada da seguinte forma:

Qφ =


(In1 −B1)

TF1(In1 −B1) . . . 0
...

. . .
...

0 . . . (Ink −Bk)
TFk(Ink −Bk)

 , (2.59)
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em que cada elemento da diagonal é a matriz de precisão do modelo DAGAR para as

sub-regiões que compõem o cluster j. Esta especificação apresenta a restrição de que sub-

regiões pertencentes a clusters distintos são consideradas independentes. Estas matrizes

dependem de um direcionamento π a ser definido a priori, este direcionamento deve ser

mantido para cada uma das distribuições definidas, tanto para os efeitos espaciais intra-

cluster quanto para os entre-clusters.

As distribuições a priori atribúıdas aos parâmetros de desvio padrão serão tratadas da

mesma maneira que no modelo de Adin et al. (2018). Caso estas mostrem problemáticas

para uso no modelo proposto novas distribuições a priori serão selecionadas por meio de

análise de sensibilidade.

Assim como nos modelos anteriores, a escolha do modelo final terá como critério o

DIC, ou seja, o modelo com a configuração de cluster que minimizar o DIC será o modelo

final. A partir deste modelo serão determinados os clusters estatisticamente significantes,

utilizando o mesmo procedimento definido na equação ??. Com isso, está conclúıda a

definição do modelo em dois estágios utilizando o DAGAR como distribuição a priori

para os efeitos espaciais.

2.3.1.1 Estimação dos Parâmetros

A realização de inferência sobre o modelo é feita a partir da distribuição a posteriori

ou, nos casos em que não é posśıvel utilizá-la para obter as amostras, sobre as distri-

buições condicionais completas dos parâmetros. Para isso serão apresentadas a função de

verossimilhança e as distribuições a priori conjuntas e, por fim, a distribuição a posteriori

e as condicionais completas.

Dada uma configuração com j clusters, a função de verossimilhança é dada por:

L(λi|yi) =
n∏
i=1

λyii exp{−λi}
yi!

(2.60)

=
n∏
i=1

exp{(α + φ∗i + ψj(i))yi}exp{−exp{α + φ∗i + ψj(i)}}
yi!

(2.61)

∝ exp

{
α

n∑
i=1

yi +
n∑
i=1

yiφ
∗
i +

n∑
i=1

yiψj(i) −
n∑
i=1

exp{α + φ∗i + ψj(i)}

}
. (2.62)

A distribuição a priori conjunta será obtida considerando o vetor de parâmetros do

modelo

θ = (α,φ∗,ψ, τφ∗ , τψ, ρφ∗ , ρψ)T .



2.3 Um modelo para identificação de clusters utilizando grafos aćıclicos direcionados 44

As distribuições a priori dos parâmetros são apresentadas nas Equações 3.59 a 3.67.

Para os efeitos espaciais intra-cluster φ∗ e entre-clusters ψ serão utilizadas as seguintes

distribuições conjuntas como prioris :

π(φ∗) = |τφ∗Qφ∗|−
1
2 exp

{
−1

2
φ∗T [τφ∗Qφ∗ ]−1φ∗

}
(2.63)

π(ψ) = |τψQψ|−
1
2 exp

{
−1

2
ψT [τψQψ]−1ψ

}
. (2.64)

Assumindo independência a priori entre os parâmetros α, φ∗ e ψ, a distribuição a

priori conjunta do modelo é dada por:

π(θ) = π(α)π(φ∗|τφ∗ , ρφ∗)π(ψ|τψ, ρψ)π(τφ∗)π(τψ)π(ρφ∗)π(ρψ) (2.65)

π(θ) ∝ exp

{
−1

2

( α
10

)2}
|τφ∗Qφ∗|−

1
2 exp

{
−1

2
φ∗T [τφ∗Qφ∗ ]−1φ∗

}
|τψQψ|−

1
2 exp

{
−1

2
ψT [τψQψ]−1ψ

}
(2.66)

∝ |τφ∗Qφ∗|−
1
2 |τψQψ|−

1
2 exp

{
−1

2

( α
10

)2
− 1

2
φ∗T [τφ∗Qφ∗ ]−1φ∗

−1

2
ψT [τψQψ]−1ψ

}
. (2.67)

Nota-se que na especificação do modelo foram atribúıdas distribuições a priori uniformes

para ambos os parâmetros de precisão e de autocorrelação espacial. Estas distribuições

não dependem do parâmetro, de modo que podem ser omitidas da distribuição a priori

conjunta.

Uma vez definidas a função de verossimilhança e a distribuição a priori conjunta,
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pode-se obter a distribuição a posteriori conjunta. Ela é dada por:

π(θ|y) = L(λi|yi)π(θ) (2.68)

∝ exp

{
α

n∑
i=1

yi +
n∑
i=1

yiφ
∗
i +

n∑
i=1

yiψj(i) −
n∑
i=1

exp{α + φ∗i + ψj(i)}

}

|τφ∗Qφ∗|−
1
2 |τψQψ|−

1
2 exp

{
−1

2

( α
10

)2
− 1

2
φ∗T [τφ∗Qφ∗ ]−1φ∗

−1

2
ψT [τψQψ]−1ψ

}
(2.69)

∝ |τφ∗Qφ∗ |−
1
2 |τψQψ|−

1
2 exp

{
α

n∑
i=1

yi −
1

2

( α
10

)2
+

n∑
i=1

yiφ
∗
i

−1

2
φ∗T [τφ∗Qφ∗ ]−1φ∗ +

n∑
i=1

yiψj(i) −
1

2
ψT [τψQψ]−1ψ

−
n∑
i=1

exp{α + φ∗i + ψj(i)

}
. (2.70)

A distribuição a posteriori não possui forma fechada, sendo necessário obter as distri-

buições condicionais completas para que seja posśıvel realizar inferência. Elas serão apre-

sentadas a seguir:

• α

π(α|.) ∝ exp

{
α

n∑
i=1

yi −
1

2

( α
10

)2
−

n∑
i=1

exp{α + φ∗i + ψj(i)

}
. (2.71)

• φ∗

π(φ∗|.) ∝ exp

{
n∑
i=1

yiφ
∗
i −

1

2
φ∗T [τφ∗Qφ∗ ]−1φ∗ −

n∑
i=1

exp{α + φ∗i + ψj(i)

}
. (2.72)

• ψ

π(ψ|.) ∝ exp

{
n∑
i=1

yiψj(i) −
1

2
ψT [τψQψ]−1ψ −

n∑
i=1

exp{α + φ∗i + ψj(i)

}
. (2.73)

• τψ

π(τψ|.) ∝ |τψQψ|−
1
2 exp

{
−1

2
ψT [τψQψ]−1ψ

}
. (2.74)
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• τφ∗

π(τφ∗ |.) ∝ |τφ∗Qφ∗|−
1
2 exp

{
−1

2
φ∗T [τφ∗Qφ∗ ]−1φ∗

}
. (2.75)

• ρψ

π(ρψ|.) ∝ |τψQψ|−
1
2 exp

{
−1

2
ψT [τψQψ]−1ψ

}
. (2.76)

• ρφ∗

π(ρφ∗ |.) ∝ |τφ∗Qφ∗|−
1
2 exp

{
−1

2
φ∗T [τφ∗Qφ∗ ]−1φ∗

}
. (2.77)

A inferência sobre o modelo será feita utilizando o método INLA que possibilita obter

uma aproximação razoável da distribuição a posteriori.

2.3.1.2 Avaliação de Desempenho

O potencial do modelo proposto será avaliado por meio de estudos aplicados. Além

do ajuste dos três modelos de identificação de cluster também será apresentada uma

breve análise exploratória dos dados no ano alvo e nos anos utilizados para construir as

configurações de cluster, dado que é um requisito importante que a doença apresente um

padrão espaço-temporal constante.

O estudo aplicado I reproduzirá a análise feita em Adin et al. (2018) para dados

de mortalidade por câncer gástrico nas 47 prov́ıncias da Espanha no ano de 2013, com

a inclusão do modelo proposto nesta monografia. Foram utilizadas as taxas de óbito

padronizadas por sexo e idade dos anos 2010, 2011 e 2012 para construir as configurações

de cluster utilizadas no ajuste. O estudo aplicado II será feito com base em dados de

mortalidade por câncer de cérebro em 27 regiões administrativas das prov́ıncias de Navarro

e Páıs Basco no ano de 2008, utilizando os dados dos três anos anteriores para construir

as configurações de cluster utilizadas no ajuste.

A comparação do desempenho dos modelos será feita com base em medidas de qua-

lidade de ajuste como o Deviance Information Criterion (DIC) e o Watanabe-Akaike In-

formation Criterion (WAIC). A interpretação de ambas as quantidades é feita de forma

similar, em que o modelo que minimiza o DIC ou o WAIC é aquele que melhor se ajustou

aos dados. O DIC foi definido anteriormente na equação 2.32, já o WAIC é definido como:
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WAIC = Tn + Vn
n

Tn = − 1
n

∑n
i=1 logp ∗ (Xi|θ)

Vn =
∑n

i=1{Eθ[(logp ∗ (Xi|θ))2]− Eθ[logπ(Xi|θ)]2}
(2.78)

em que p∗(x|θ) é a distribuição preditiva, Tn é a distribuição preditiva completa e Vn é a

variância individual dos parâmetros na distribuição preditiva somada nas n observações,

ou seja, um termo de penalização de complexidade. Se um modelo estat́ıstico é realizável

e cumpre seus pressupostos, o WAIC se torna análogo ao Akaike Information Criterion

(AIC)(WATANABE, 2013).

Por fim, os modelos também serão avaliados com base no número de clusters es-

tatisticamente significantes encontrados e comparados a ńıvel das estimativas de risco e

efeitos de cluster. Espera-se mostrar que o desempenho do modelo proposto seja ao menos

consistente com o dos demais modelos.
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3 Análise dos Resultados

Nesta seção serão apresentados os resultados da aplicação do modelo proposto nesta

monografia aos estudos aplicados feitos por Adin et al. (2018) para verificar o desempenho

de seu modelo. O estudo aplicado I é referente a dados de mortalidade por câncer de

estômago nas 47 prov́ıncias da Espanha no ano de 2013. O estudo aplicado II utilizou

dados de incidência de câncer de cérebro nas 27 regiões administrativas que compõem

as regiões espanholas de Navarra e Páıs Basco no ano de 2008, regiões que apresentam

hotspots com taxas de incidência elevadas para este tipo de câncer no peŕıodo.

O intuito de reproduzir estes estudos foi o de mostrar que o modelo utilizando o

DAGAR como distribuição para os efeitos de cluster é uma proposta com bom potencial.

Não foi posśıvel obter dados com as caracteŕısticas necessárias para ajuste do modelo,

o que impediu seu ajuste para um exemplo local e com maior número de sub-regiões.

Ainda que os estudos aplicados utilizem regiões de estudo com um número relativamente

pequeno de sub-regiões deve-se levar em consideração que para determinados cenários

com um grande número de sub-regiões o DAGAR é um dos poucos modelos viáveis para

utilização, sendo esta uma caracteŕıstica atrativa do modelo proposto.

O ajuste dos modelos foi feito utilizando o INLA, porém devido a impossibilidade de

implementar o DAGAR a partir das funções genéricas do INLA foi necessário recorrer

as técnicas de Ponderação Bayesiana de Modelos implementadas no pacote INLABMA.

Entretanto, esta técnica obtém uma estimativa de um único parâmetro a partir da pon-

deração de diversos modelos ajustados para diferentes valores deste mesmo parâmetro.

O modelo proposto possui dois parâmetros de autocorrelação espacial de modo que foi

necessário fixar um deles para ser posśıvel estimar o outro.

Naturalmente seria esperado que as sub-regiões pertencentes a um mesmo cluster

fossem mais similares, ou seja, possuiriam uma autocorrelação espacial mais forte. Desta

forma, fixar o parâmetro de autocorrelação espacial intra-cluster φ∗i para um valor de

autocorrelação positiva seria uma escolha mais adequada. Para corroborar esta escolha foi
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feita uma breve análise de sensibilidade utilizando diferentes magnitudes de autocorrelação

espacial e variando qual dos parâmetros era fixado e então verificando o efeito destas

escolhas nos resultados do modelo.

A partir disso verificou-se que os resultados eram afetados de forma mais significativa

por variações na magnitude da autocorrelação espacial entre-clusters enquanto eram pouco

afetados pela autocorrelação espacial intra-clusters. Assim, especificou-se um modelo final

no qual foi utilizado um valor fixo para o parâmetro de autocorrelação espacial intra-

cluster φ∗i .

A Ponderação Bayesiana de Modelos foi realizada da seguinte maneira: Foram gerados

50 valores igualmente espaçados entre 0 e 1 para ρψ e então modelos foram ajustados

utilizando cada um destes valores. Por fim, foi obtido uma estimativa final para ρψ a

partir de uma média ponderada que utilizou as distribuições a posteriori de ρψ como

pesos. O modelo utilizado para estes ajustes será apresentado na Seção a seguir.

3.0.1 Especificação do modelo ajustado

O modelo utilizando um valor fixo para a autocorrelação espacial intra-cluster foi

especificado da seguinte forma:

yi|Λi ∼ Poisson(Λi), i = 1, ..., n, (3.1)

Λi = EiRi, (3.2)

log(Ri) = α + φ∗i + ψj(i), j = 1, ..., k, (3.3)

α ∼ N(0, 10), (3.4)

ψj(i)|ψ<j(i),π, ρψ ∼ N

 ρψ
1 + (nπ(i) − 1)ρ2ψ

∑
k∈Nπ(i)

ψk,
1 + (nπ(i) − 1)ρ2ψ

1− ρ2ψ

 , (3.5)

φ∗i |φ∗<i,π ∼ N

 0.99

1 + (nπ(i) − 1)0.992

∑
k∈Nπ(i)

φ∗k,
1 + (nπ(i) − 1)0.992

1− 0.992

 , (3.6)

ρψ ∼ Uniforme(0, 1), (3.7)

σφ ∼ Uniforme(0,∞), (3.8)

σψ ∼ Uniforme(0,∞). (3.9)

em que esta especificação é utilizada para ajustar o modelo final e estimar o parâmetro

de autocorrelação espacial intra-cluster ρψ. A distribuição a priori para ρpsi aqui apre-

sentada se refere ao intervalo utilizado para gerar os valores utilizados para a Ponderação
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Bayesiana de Modelos.

O processo de Ponderação Bayesiana de Modelos foi configurado da seguinte ma-

neira para estimar ρψ: Foram ajustados 50 modelos considerando diferentes valores de ρψ

igualmente espaçados entre 0,4 e 0,9. Este intervalo foi determinado por meio de uma

análise de sensibilidade em que verificou-se que intervalos mais informativos favoreciam

a estimação ρψ, sendo as estimativas mais senśıveis ao limite inferior do intervalo. Este é

um comportamento conhecido na utilização de técnicas de ponderação de modelos para

estimar o parâmetro de autocorrelação espacial. Em geral percebe-se um favorecimento

das estimativas ao limite inferior dos valores do parâmetro (GOMEZ-RUBIO, 2020). Con-

forme descrito nas equações 2.47 e 2.48, uma estimativa final para o parâmetro é obtida

utilizando as probabilidades a posteriori marginal de cada modelo condicionado em ρψ

como pesos para obter uma estimativa ponderada.

Como este procedimento é computacionalmente custoso, ele foi utilizado apenas para

obter o modelo final. Durante a etapa de ajuste para as diferentes configurações de

cluster foram ajustados modelos com parâmetros de autocorrelação espacial fixados em

0,99. Este valor foi determinado após uma análise de sensibilidade onde verificou-se que

o comportamento geral do DIC dos modelos não se alterava com mudanças nos valores

dos parâmetros, ou seja, o modelo final escolhido era sempre o mesmo independentemente

dos valores do parâmetro utilizados neste estágio. Por fim, o ρψ estimado desta forma

foi utilizado para ajustar um modelo final. A partir deste modelo foram realizadas as

inferências, incluindo a verificação de quais clusters são estatisticamente significantes.

3.0.2 Estudo Aplicado I: Mortalidade por câncer gástrico nas
prov́ıncias da Espanha

Para o primeiro estudo aplicado os modelos foram ajustados utilizando dados de

mortalidade por câncer gástrico no ano de 2013 nas 47 prov́ıncias da Espanha. Neste

peŕıodo foram observados 5370 óbitos pela doença em homens e mulheres, variando desde

11 a até 615 quando contabilizados individualmente pelas prov́ıncias. Os óbitos por este

tipo de câncer no páıs apresentam um forte componente espacial, em que a taxa de óbitos

padronizada por sexo e idade das prov́ıncias costeiras são substancialmente mais elevadas

que as das prov́ıncias do interior. A distribuição espacial dos óbitos e suas respectivas

taxas padronizadas são apresentadas na Figura 4 a seguir.

Ao observar o número de óbitos percebe-se que a exceção da prov́ıncia de Madrid,

localizada bem ao centro do mapa e uma das que apresentou um dos maiores números
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Figura 4: Mapas coropléticos para o número de óbitos e a taxa de óbitos padronizada nas
47 prov́ıncias da Espanha.

de óbitos, as demais prov́ıncias com contagens elevadas estão todas em regiões costeiras.

O componente espacial na medida de risco é ainda mais forte, em que são facilmente

percebidas dois grupos bastante distintos entre as prov́ıncias: um com riscos elevados

concentrando as prov́ıncias à Noroeste e outro com riscos mais baixos concentrando as

prov́ıncias mais à Sudeste. Este forte componente espacial beneficia a utilização de mode-

los para identificação de clusters como os de Anderson et al. (2014) e Adin et al. (2018),

de modo que optou-se por utilizar estes dados para verificar o desempenho do modelo

proposto.

Como a doença apresenta um comportamento espacial constante ao longo do tempo,

foram utilizados os dados de 2010, 2011 e 2012 para construir configurações de cluster.

A Figura 5 apresenta os mapas coropléticos das taxas de óbito padronizadas por sexo e

idade para os três anos utilizados.

A comparação das taxas de mortalidade padronizadas ao longo dos três anos torna

mais evidente que o comportamento observado para o ano de 2013 faz parte de um padrão

que se repete ao longo do tempo. Ainda que a prov́ıncia com maior taxa tenha variado ao

longo do peŕıodo, invariavelmente ela fez parte do grupo das prov́ıncias que apresentam

taxas mais elevadas. Essa observação sugere a existência de um cluster de alto risco nesta

região, o que posteriormente será confirmado ao ajustar o modelo. Estes dados tornam

mais evidentes o tipo de comportamento espaço-temporal necessário para construir as

configurações de cluster de modo que o modelo consiga cumprir sua função e identificar

os clusters estatisticamente significantes.

Uma vez conclúıda a apresentação dos dados utilizados no modelo e na etapa de



3 Análise dos Resultados 52

Figura 5: Mapas coropléticos para as Taxas de Mortalidade Padronizadas de câncer
gástrico nos anos de 2010, 2011 e 2012.

construção dos clusters agora será apresentada a análise de desempenho realizada. A

Figura 6 apresenta a evolução do DIC para cada configuração de cluster utilizada no

ajuste.

Nota-se que para os três modelos a configuração com 16 clusters foi àquela escolhida

para o modelo final. O DIC do modelo de Adin et al. (2018) foi consistentemente menor

que o dos demais modelos em todas as configurações. A Tabela 1 a seguir apresenta alguns

resultados relevantes dos três modelos ajustados:

Modelo DIC WAIC ρψ ρψ − IC95% # clusters significativos
Anderson 363,063 360,361 0,421 [0,046 ; 0,888] 7
Adin 360,231 357,537 0.486 [0,080 ; 0,906] 5
Cluster + DAGAR 360,456 360,213 0,449 [0,402 ; 0,620] 8

Tabela 1: Diagnóstico dos modelos ajustados no estudo aplicado I.

Tomando como base de comparação as estat́ısticas de qualidade de ajuste DIC e
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Figura 6: DIC para os modelos ajustados com cada configuração de cluster no estudo
aplicado I.

WAIC, percebe-se que o modelo de Adin et al. (2018) foi aquele que melhor se ajustou aos

dados. Entretanto, o modelo proposto utilizando o DAGAR apresentou um desempenho

bastante razoável, com DIC e WAIC próximos ao do modelo de melhor desempenho.

As estimativas pontuais para o parâmetro de autocorrelação espacial entre-clusters foram

similares entre os três modelos.

Os intervalos de credibilidade de 95% estimados pelos modelos de Anderson et al.

(2014) e Adin et al. (2018) apresentaram grandes amplitudes, sugerindo uma forte incer-

teza sobre os parâmetros. A diferença entre as amplitudes estimadas pelos três modelos

pode ser explicada pela utilização da Ponderação Bayesiana de Modelos no ajuste do mo-

delo proposto. Esta técnica produz estimativas com menor variância, o que é visto neste

resultado.

Ainda que os três modelos tenham escolhido a mesma configuração final, foram obser-

vadas diferenças no número de clusters estatisticamente significativos. Utilizando a regra

de decisão especificada nas equações 2.47 e 2.48 os modelos de Anderson et al. (2014),

Adin et al. (2018) e o modelo proposto encontraram 7, 5 e 8 clusters estatisticamente

significantes, respectivamente.

A Figura 7 apresenta os mapas com os clusters. Os clusters de alto risco são repre-

sentados pela cor vermelha, os de baixo risco pela cor verde e os clusters estatisticamente

significantes são destacados pelas maior opacidade.
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Figura 7: Clusters identificados pelos modelos de Anderson et al. (2014), Adin et al.
(2018) e Cluster + DAGAR para o estudo aplicado I.

De modo geral, os três modelos apresentaram resultados similares na identificação dos

clusters. Os 5 clusters identificados pelo modelo de Adin et al. (2018) também foram

identificados pelos demais. Nota-se também que mesmo aqueles que não foram tratados

como significantes foram classificados nas categorias adjacentes. Para uma investigação

mais detalhada do comportamento destas probabilidades foi constrúıdo um gráfico nos

quais as estimativas são apresentadas no eixo [0, 1].

Na Figura 8 as linhas tracejadas indicam os limites de 5% e 95% para a probabilidade

do efeito entre-cluster. Aqui destacam-se três pares de pontos em que ainda que as

probabilidades estimadas pelos modelos fossem similares, elas se encontravam em faixas

lados opostos do limite de significância. Esta análise sugere que os resultados dos modelos

são mais similares do que os mapas com os clusters levam a acreditar.

Além da identificação de clusters de sub-regiões com riscos similares um objetivo
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Figura 8: Probabilidade do efeito de cluster estimada pelos modelos de Adin et al. (2018)
e Cluster + DAGAR para o estudo aplicado I. As linhas tracejadas indicam os limiares
de 5% e 95% de probabilidade.

secundário para estes modelos é a estimação do risco para os clusters. A Figura 9 apresenta

os riscos estimados pelos três modelos.

Nota-se que os três modelos conseguiram estimar de forma semelhante o risco, como

evidenciado pelo padrão espacial similar observado nos três mapas coropléticos. Aqui

destaca-se que o modelo de Anderson et al. (2014) foi aquele que apresentou tanto o

maior quanto o menor risco estimado, enquanto estas estimativas foram mais suavizadas

para os demais modelos.

A seguir será apresentada uma análise gráfica das estimativas dos efeitos intra-cluster

e entre-cluster. O modelo de Anderson et al. (2014) utiliza um único conjunto de efeitos

de cluster, de modo que não será inclúıdo nesta análise. Inicialmente serão apresentados

na Figura 10 as estimativas pontuais e intervalos de credibilidade de 95% dos efeitos

entre-cluster.

Ambos os modelos apresentaram um comportamento bastante similar para as estima-

tivas, sendo posśıvel notar diferenças mais significativas apenas no cluster 13. O tamanho

dos intervalos de credibilidade estimados sugere que ambos os modelos conseguiram es-

timar bem estes efeitos. É fundamental que os modelos consigam estimar estes efeitos

de forma satisfatória, pois a probabilidade utilizada para determinar se um cluster é

estatisticamente significante ou não é mais afetada por este conjunto de efeitos.
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Figura 9: Risco estimado de óbito por câncer gástrico pelos modelos de Anderson et al.
(2014), Adin et al. (2018) e Cluster + DAGAR.

A seguir na Figura 11 serão apresentadas as estimativas pontuais e os intervalos de

credibilidade de 95% para os efeitos intra-cluster.

Para ambos os modelos as estimativas pontuais dos efeitos intra-cluster apresentaram

um comportamento similar. Foi observada uma tendência de que os efeitos estimados

pelo modelo utilizando o DAGAR estarem mais suavizados do que aqueles do modelo de

Adin et al. (2018). Esta diferença possivelmente se deve ao parâmetro de autocorrelação

espacial ρφ ter sido fixado em 0,99 enquanto foi estimado em 0,153 pelo modelo de Adin

et al. (2018).

Nota-se também que os efeitos estimados por ambos os modelos estavam bastante

próximos de 0 para todas as sub-regiões. Possivelmente isto é explicado pela maneira

com que a distribuição a priori para os efeitos intra-cluster é especificada considerando

a estrutura interna de cada cluster - que usualmente não possui um número grande de

sub-regiões.
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Figura 10: Efeitos entre-cluster estimados pelos modelos de Adin et al. (2018) e Cluster
+ DAGAR para o estudo aplicado I.
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Figura 11: Efeitos intra-cluster estimados pelos modelos de Adin et al. (2018) e Cluster
+ DAGAR para o estudo aplicado I.

3.0.3 Estudo Aplicado II: Mortalidade por câncer de cérebro
nas regiões administrativas das prov́ıncias espanholas de
Navarra e Páıs Basco

O segundo estudo aplicado consistiu no ajuste dos modelos para dados de mortalidade

por câncer de cérebro no ano de 2008 nas 27 regiões administrativas das prov́ıncias de
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Navarra e Páıs Basco. Ao observar a distribuição espacial do risco de óbito pela doença

verifica-se um comportamento constante em relação às regiões de maior e menor risco,

sendo um alvo ideal para aplicação dos modelos de identificação de cluster. Assim, os

dados dos anos de 2005, 2006 e 2007 foram utilizados para construir as configurações de

cluster para os quais os modelos seriam ajustados.

Neste peŕıodo foram observados 203 óbitos, variando de 0 a 64 quando observados

pelas regiões administrativas. Para ter um melhor entendimento sobre a distribuição

espacial da doença foram constrúıdos mapas coropléticos para o número de óbitos e para

a taxa de mortalidade padronizada, como apresentado na Figura 12 a seguir.

Figura 12: Mapas coropléticos para o número de óbitos e a taxa de óbitos padronizada
nas 27 regiões administrativas das prov́ıncias de Navarra e Páıs Basco.

Pelo mapa da distribuição de óbitos notam-se algumas regiões administrativas apre-

sentando quantidades mais elevadas que as de seus vizinhos, sendo posśıvel observar

também um grupo próximo ao centro do mapa que apresentou contagens similares. A

análise do mapa para a taxa de óbito padronizada revela que este mesmo grupo apre-

sentou algumas das taxas mais elevadas da região de estudo no peŕıodo, o que sendo um

comportamento consistente ao longo do tempo sugeriria a existência de um cluster na

região.

Para analisar o comportamento espaço-temporal da doença nos anos anteriores ao ano

alvo foram constrúıdos mapas coropléticos. Para facilitar a interpretação destes mapas foi

adotada uma escala logaŕıtmica, pois um dos anos apresentava uma região administrativa

com uma taxa consideravelmente mais elevada que as demais taxas observadas.

Os mapas para os três anos utilizados torna clara a existência de um padrão espacial

bem definido na distribuição da doença. Foi observada uma tendência consistente de que
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Figura 13: Mapas coropléticos para as Taxas de Mortalidade Padronizadas de câncer de
cérebro nos anos de 2005, 2006 e 2007.

quanto mais à Leste uma região administrativa estava, mais elevada era sua taxa de óbitos.

Assim, seria esperado que o modelo fosse capaz de identificar clusters significativos nesta

região, o que posteriormente será confirmado nos resultados dos modelos.

Durante o ajuste dos três modelos, verificou-se que o modelo de Anderson et al.

(2014) escolheu como modelo final aquele em que não eram utilizados efeitos de cluster,

ou seja, apenas com efeitos espaciais a ńıvel de sub-região. Como seus resultados não

foram consistentes com os dos demais modelos, os resultados apresentados a seguir não

incluirão o modelo de Anderson et al. (2014) e se restringirão a comparar os resultados

dos dois modelos remanescentes.

A Figura 14 apresenta o comportamento do DIC para cada uma das configurações de

cluster utilizadas no ajuste dos modelos de Adin et al. (2018) e no modelo proposto.

Ambos os modelos escolheram uma configuração contendo 14 clusters para o ajuste

do modelo final. Enquanto no estudo aplicado I o modelo de Adin et al. (2018) foi con-
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Figura 14: DIC para os modelos ajustados com cada configuração de cluster no estudo
aplicado II.

sistentemente o de menor DIC, neste exemplo os modelos apresentaram um desempenho

mais similar, de modo que para algumas configurações o modelo proposto foi aquele com

menor DIC. Os demais resultados referentes ao ajuste destes modelos serão apresentados

na Tabela 2 a seguir.

Modelo DIC WAIC ρψ ρψ − IC95% # clusters significativos
Adin 111,192 108,945 0,474 [0,066 ; 0,915] 1
Cluster + DAGAR 111,501 109,672 0,460 [0,403 ; 0, 656] 0

Tabela 2: Diagnóstico dos modelos ajustados no estudo aplicado II.

Tanto pelo DIC quanto pelo WAIC o modelo que melhor se ajustou aos dados foi o de

Adin et al. (2018), ainda que a diferença entre ambos os modelos tenha sido pequena. A

estimativa do efeito espacial entre-cluster foi similar, também sendo observado o mesmo

comportamento do estudo aplicado I em relação a amplitude dos intervalos de credibili-

dade. O modelo de Adin et al. (2018) foi o único a identifica um cluster estatisticamente

significativo, como pode ser visto na Figura 15 a seguir.

Uma avaliação rápida dos mapas permite estabelecer que para ambos os casos as

probabilidades do efeito entre-cluster parecem ter sido calculadas de forma similar. Com

exceção do cluster significativo de alto risco, os demais clusters foram classificados nas

mesmas categorias por ambos os modelos. O comportamento destas probabilidades para

ambos os modelos pode ser melhor visualizado na Figura 16.
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Figura 15: Clusters identificados pelos modelos de Adin et al. (2018) e Cluster + DAGAR
para o estudo aplicado II.
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Figura 16: Probabilidade do efeito de cluster estimada pelos modelos de Adin et al. (2018)
e Cluster + DAGAR para o estudo aplicado II. As linhas tracejadas indicam os limiares
de 5% e 95% de probabilidade.

A única comparação de interesse a se fazer é em relação ao cluster 9, o qual pelo

modelo de Adin et al. (2018) foi considerado estatisticamente significante, mas não pelo

modelo proposto. A probabilidade para este cluster calculada pelo modelo foi de 0,943

logo abaixo dos 0,95 necessários para ser considerado significante. Em termos práticos

seria posśıvel tratar este cluster como significante, visto que este limite de 95% foi definido

de forma arbitrária em Adin et al. (2018). Em todo caso, percebe-se que ambos os modelos

estimaram as probabilidades dos efeitos de cluster de forma similar, estes limites definidos

pelos autores serão melhor discutidos na conclusão desta monografia.
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Os riscos estimados pelo modelo serão o próximo ponto de comparação, seus mapas

coropléticos são apresentados na Figura 17.

Figura 17: Risco estimado de óbito por câncer de cérebro pelos modelos de Adin et al.
(2018) e Cluster + DAGAR.

Uma avaliação rápida dos mapas de risco sugere que ambos os modelos produziram

estimativas similares, incluindo as regiões administrativas que apresentaram riscos acima

e abaixo da média da região de estudo. Este resultado também é consistente com o que

foi visto no estudo de caso I, sugerindo que o modelo proposto de fato consegue atingir

um desempenho similar ao dos modelos que o precederam.

A avaliação de desempenho do modelo proposto será conclúıda com a comparação

das estimativas pontuais e intervalos de credibilidade de 95% para os conjuntos de efeitos

entre e intra clusters, apresentados nas Figuras 18 e 19, respectivamente.

As estimativas pontuais para o efeito entre-cluster de ambos os modelos foram bas-

tante similares, não podendo ser observado nenhum cluster com estimativas discrepantes.

Os intervalos de credibilidade apresentaram variações em sua amplitude, comportamento

este que foi consistente entre o modelo de Adin et al. (2018) e o modelo proposto. Isto

possivelmente reflete caracteŕısticas da estrutura espacial da região e pode refletir um

menor número de vizinhos - e assim, maior incerteza nas estimativas - dos clusters que

apresentaram intervalos mais amplos.

O comportamento das estimativas dos efeitos intra-cluster foi similar àquele visto no

estudo aplicado I. A estimativa do parâmetro ρφ pelo modelo de Adin et al. (2018) foi

0,183, o que explica a diferença no ńıvel de suavização observada entre os dois modelos.

De forma geral considerou-se que o modelo proposto apresentou um bom desempenho,

mesmo considerando que existem pontos a serem melhorados em sua especificação.
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Figura 18: Efeitos entre-cluster estimados pelos modelos de Adin et al. (2018) e Cluster
+ DAGAR para o estudo aplicado II.

−0.8

−0.4

0.0

0.4

0.8

0 10 20
Cluster

φ

Modelo

Adin

Cluster + DAGAR

Efeitos intra − cluster φ estimados

Figura 19: Efeitos intra-cluster estimados pelos modelos de Adin et al. (2018) e Cluster
+ DAGAR para o estudo aplicado II.
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4 Conclusões

Modelos Hierárquicos Bayesianos são uma ferramenta importante no inventário de

métodos para análise e monitoramento de doenças. Eles são uma das opções dispońıveis

que permitem incluir um componente espacial na análise e a partir disso estimar medidas

de risco que levem em consideração o efeito que esta estrutura espacial têm no processo.

Neste contexto, o modelo proposto por Anderson et al. (2014) tinha como objetivo ir além

de estimar uma medida de risco, mas também identificar agrupamentos de sub-regiões cujo

risco apresentava comportamento similar.

Posteriormente, Adin et al. (2018) estenderam o modelo original das seguintes formas:

Os efeitos de cluster agora eram tratados como aleatórios e estimados por dois conjuntos

de efeitos espaciais, o primeiro era estimado levando em consideração a estrutura espacial

entre os clusters e o segundo, a estrutura interna de cada cluster. Também foram feitas

substituições nas distribuições a priori utilizadas, enquanto o modelo original utilizava o

CAR Intŕınseco para modelar os efeitos de cluster, o modelo de Adin et al. (2018) utilizou

o Leroux. Por meio de estudos de simulação também foi mostrado que o modelo ganhava

em desempenho com a utilização de distribuições a priori impróprias para os parâmetros

de precisão. Por fim, a última adição dos autores foi a inclusão de uma regra de decisão

que permitia estabelecer se um cluster era estatisticamente significante para alto ou baixo

risco.

O modelo de Adin et al. (2018) cumpria bem o objetivo para o qual foi proposto,

porém algumas das opções feitas em sua especificação criaram margem para extensões

que buscassem gerar novos ganhos de desempenho. Uma destas opções foi a utilização

da distribuição Leroux para modelar os efeitos de cluster, apesar de seus bons resultados

esta distribuição não possui parâmetros em escala e não foi constrúıda de maneira que

suportasse sua utilização para modelos com um grande número de sub-regiões.

Assim, o foco desta monografia foi explorar o potencial de uma extensão do mo-

delo proposto por Adin et al. (2018) que utilizasse a distribuição DAGAR como priori
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para os efeitos de cluster. O DAGAR é uma distribuição baseada em grafos aćıclicos

direcionados, o que garante uma especificação capaz de suportar o ajuste para grandes

conjuntos de dados e que possui parâmetros em escala, gerando maior interpretabilidade

de seus parâmetros. A utilização destas caracteŕısticas no modelo de identificação de clus-

ters promoveria ganhos que de outra forma não seriam posśıveis caso fossem utilizados o

Leroux ou o CAR Intŕınseco.

Durante o desenvolvimento da monografia verificou-se que não seria posśıvel imple-

mentar o DAGAR diretamente utilizando o INLA. O modelo requer algumas manipulações

para criar uma matriz de precisão baseada no direcionamento que não foi posśıvel codi-

ficar corretamente até o momento de escrita dos resultados. Com isso buscou-se uma

implementação alternativa que utilizava técnicas de Ponderação Bayesiana de Modelos

para ajustar um caso restrito do modelo utilizando o DAGAR. Estas restrições inclúıam a

necessidade de fixar o valor do parâmetro de autocorrelação espacial intra-cluster e a im-

possibilidade de alterar o ordenamento utilizado. A escolha do parâmetro a ser fixado foi

feita após uma análise de sensibilidade e a escolha do direcionamento não é problemática,

dado que as estimativas do DAGAR são robustas em relação ao ordenamento (DATTA

et al., 2019).

Ambos os estudos aplicados realizados conseguiram evidenciar o potencial do modelo

proposto. Ainda que não tenha sido o melhor modelo quando avaliado pela estat́ısticas de

qualidade de ajuste como o DIC e o WAIC, em geral o comportamento das estimativas do

modelo estavam bastante próximas com as observadas no modelo de Adin et al. (2018).

Isso sugere que para cenários em que não seria posśıvel utilizar os modelos de Anderson

et al. (2014) e Adin et al. (2018) devido às distribuições utilizadas nestes modelos para

os efeitos espaciais, o modelo como o DAGAR seria uma opção de interesse.

Os resultados aqui apresentados são apenas uma breve exploração do potencial do

modelo proposto, dado que era o que foi posśıvel fazer dentro do tempo dispońıvel. Uma

possibilidade mais complexa para avaliar o desempenho destes modelos seria a utilização

de estudos de simulação considerando diferentes cenários. Também se esperava realizar

um estudo aplicado utilizando dados locais, durante o desenvolvimento da monografia

foram buscadas diferentes bases de dados de munićıpios brasileiros, porém nenhuma das

investigadas apresentava um comportamento espacial definido o suficiente de modo que

os modelos conseguissem identificar os clusters.

Sendo assim, uma posśıvel cŕıtica a esta abordagem é a necessidade de dados históricos

que apresentem um comportamento espacial forte como os vistos nos dois estudos aplica-
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dos. Caso contrário os modelos identificarão uma configuração de clusters, porém todos

os clusters possuirão efeitos similares a ńıvel entre-cluster e nenhum deles será estatisti-

camente significante.

A maneira com que a regra de decisão se um cluster é estatisticamente significante

ou não também merece ser melhor investigada. Na versão apresentada em Adin et al.

(2018) um cluster é estatisticamente significante ou não caso seja maior ou menos que

os respectivos valores definidos. Esta regra foi considerada demasiadamente restritiva e

sua semelhança com a interpretação de resultados de teste de hipótese na abordagem

frequentista não é condizente para utilização em um modelo Bayesiano. Um posśıvel

desenvolvimento futuro deste trabalho seria uma investigação mais abrangente para esta-

belecer uma regra de decisão mais adequada.

A especificação do modelo utilizada para o ajuste pode ter fixado o parâmetro de

autocorrelação espacial intra-cluster ρφ em um valor demasiadamente alto. Durante os

estudos aplicados verificou-se que as estimativas dos efeitos intra-cluster estavam mais

suavizadas do que no modelo de Adin et al. (2018). Assim também seria necessário

determinar um valor mais adequado para fixar o parâmetro.

O modelo proposto demonstrou bom potencial para se integrar a esta classe de mo-

delos e, sendo posśıvel implementá-lo de forma que seja posśıvel estimar diretamente os

parâmetros de autocorrelação espacial, ele certamente seria uma opção competitiva. Logo,

considera-se que foi posśıvel explorar a ideia inicial da monografia e cumprir os objetivos

propostos com êxito.



67

Referências

ADIN, A. et al. A two-stage approach to estimate spatial and spatio-temporal disease
risks in the presence of local discontinuities and clusters. Statistical Methods in Medical
Research, v. 28, n. 9, p. 2595–2613, 2018.

ANDERSON, C.; LEE, D.; DEAN, N. Identifying clusters in bayesian disease mapping.
Biostatistics, v. 15, n. 3, p. 457–469, 2014.

ANSELIN, L. Local indicators of spatial association - lisa. Geographical Analysis, v. 27,
n. 2, p. 93–115, 1995.

ANSELIN, L. An Introduction to Spatial Autocorrelation Analysis with GeoDa. [S.l.], 2003.
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