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“Todas as crianças deveriam ter direito à escola, 

mas para aprender devem estar bem nutridas.  

Sem a preparação do ser humano, não há desenvolvimento”.  

 

Leonel Brizola 
  



 

 
 

RESUMO 

 

Durante a infância ocorrem as maiores transformações na vida do ser humano, 

principalmente nos primeiros anos, em que a criança desenvolve a capacidade de se 

locomover, se comunicar e se alimentar. Desta forma, a alimentação complementar 

ofertada à criança nos seus primeiros anos de vida tem grande impacto em sua 

saúde, o que requer que a sua alimentação seja variada e com quantidades 

suficientes de nutrientes para que a criança não tenha o seu crescimento e 

desenvolvimento comprometidos. Considerando este fato, tem-se que a inclusão de 

frutas na alimentação complementar acrescenta um grande número de nutrientes à 

dieta da criança. Devido a isso, este trabalho procurou analisar o consumo de frutas 

e os fatores que influenciam o número de variedades de frutas consumidas por 

crianças de 6 meses a 2 anos. Os dados utilizados são referentes a um estudo 

transversal realizado num munícipio paranaense, no ano de 2004, com crianças que 

faziam parte do Programa Saúde da Família do Sistema Único de Saúde (SUS). A 

variável resposta considerada foi o número de variedades de frutas consumidas ao 

menos uma vez por semana. Para esta variável foram ajustados modelos 

multinomiais de efeitos mistos. Como variáveis explicativas foram consideradas as 

variáveis socioeconômicas, demográficas, biológicas e referentes ao padrão 

alimentar da criança. A Unidade de Saúde em que a criança era atendida foi 

considerada como termo aleatório do modelo. As variáveis foram selecionadas por 

meio do método “forward”. O critério de informação de Akaike (AIC) foi utilizado 

como forma de avaliar a qualidade do ajuste quando se tinha a entrada de novas 

variáveis no modelo. Se a inclusão da covariável implicasse na redução do valor do 

AIC, ela permaneceria no modelo. O AIC também foi utilizado para verificar se 

existiam interações que produzissem uma melhora no ajuste do modelo. A 

suposição de chances proporcionais foi verificada por meio do teste da razão de 

verossimilhanças. O teste C de Hosmer e Lemeshow foi utilizado como método de 

diagnóstico para o modelo ajustado. Como resultado, obteve-se um modelo final que 

incluiu cinco variáveis explicativas: o número de refeições diárias da criança; a 

escolaridade da mãe; a idade da mãe no nascimento do primeiro filho; a orientação 

da mãe em relação ao aleitamento materno e se a criança estava em aleitamento 

materno. Não houve a necessidade de inclusão de interações entre as covariáveis. 

Todas as covariáveis atenderam à suposição de chances proporcionais. Sendo que 

as crianças que recebiam mais refeições diárias e não estavam mais em aleitamento 

materno possuíam mais chance de ter um consumo mais variado de frutas. 

Considerando as covariáveis que representavam informações sobre as mães das 

crianças teve que as crianças que tinham maior chance de ter um consumo mais 

variado de frutas eram aquelas que cujas mães haviam recebido orientação sobre o 

aleitamento materno, que tinham mais de 30 anos quando seus primeiros filhos 

nasceram e que possuíam mais anos de estudo. 

 

 

Palavras-chave: alimentação complementar; alimentação infantil; modelos 

multinomiais; efeitos aleatórios.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Os primeiros anos de vida de uma criança, especialmente os dois primeiros, 

são caracterizados por um crescimento acelerado e enormes aquisições no 

processo de desenvolvimento, incluindo habilidades para receber, mastigar e digerir 

outros alimentos, além do leite materno, e no autocontrole do processo de ingestão 

de alimentos, para atingir o padrão alimentar de um adulto (BRASIL. Ministério da 

Saúde, 2010). 

Desta forma, a alimentação que é ofertada à criança nos seus primeiros 

anos de vida tem grande impacto em sua saúde. Segundo o Ministério da Saúde 

(2005), uma alimentação infantil adequada compreende a prática do aleitamento 

materno e a introdução, em tempo oportuno, de alimentos apropriados que 

complementam o aleitamento materno.  

O aleitamento materno corresponde à primeira fase alimentar de uma 

criança, sendo classificado em: 

 

• Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe somente leite 
materno, direto ou extraído da mama, e nenhum outro líquido ou sólido, com 
exceção de gotas ou xaropes de vitaminas minerais e/ou medicamentos; 
• Aleitamento materno predominante – quando o lactente recebe, além do 
leite materno, água ou bebidas à base de água, como sucos de frutas e 
chás; 
• Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da 
mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros 
alimentos; 
• Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além 
do leite materno, alimentos sólidos ou semissólidos com a finalidade de 
complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode 
receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é 
considerado alimento complementar. 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2009,  p.12) 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde 

recomendam a prática do aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses 

da criança e do aleitamento materno complementado até ela atingir dois anos (ou 

mais).  A recomendação se baseia no fato de que o trato gastrointestinal e as 

funções renais da criança não estão completamente desenvolvidos antes dos seis 

meses de idade (AKRÉ, 1997). Assim, segundo Monte e Giugliani (2004), a 

introdução precoce (antes dos seis meses de idade) de outros alimentos, que não o 
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leite humano, pode se tornar prejudicial à criança, causando, dentre outros 

problemas: maior número de episódios de diarreia; aumento no número de 

hospitalizações por doenças respiratórias; risco de desnutrição, se os alimentos 

introduzidos forem nutricionalmente inferiores ao leite materno; menor absorção de 

nutrientes importantes, como o ferro e o zinco. Monte e Giugliani (2004) também 

afirmam que o aleitamento materno exclusivo traz benefícios à saúde da criança, 

tendo sido comprovado que ele: reduz o risco de mortes infantis; evita diarreias; 

evita infecções respiratórias; diminui o risco de alergias; reduz a chance de 

obesidade; proporciona uma melhor nutrição; causa um feito positivo na inteligência; 

dentre outros. 

 A partir dos seis meses, os alimentos complementares ao leite materno 

devem começar a ser incluídos na dieta da criança, pois neste estágio do 

crescimento, o leite materno já não supre as necessidades energéticas da criança, 

especialmente o ferro. Alimentos complementares são aqueles oferecidos às 

crianças enquanto elas ainda estão em período de aleitamento materno e esses 

podem ser considerados alimentos de transição, se forem especialmente preparados 

para as crianças até que elas passem a receber a mesma alimentação de sua 

família (BRASIL. Ministério da Saúde, 2005). 

A alimentação complementar deve prover quantidades suficientes de água, 

energia, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, por meio de alimentos seguros, 

culturalmente aceitos, economicamente acessíveis e que sejam agradáveis à 

criança (BRASIL. Ministério da Saúde, 2009). Para que a alimentação complementar 

consiga cumprir adequadamente o seu papel nutricional é necessário que as 

crianças recebam uma dieta equilibrada, de forma que todos os grupos alimentares 

estejam presentes nas quantidades adequadas.  

Na Figura 1 tem-se a Pirâmide Alimentar Infantil para crianças de 6 a 23 

meses, com os respectivos números adequados de porções diárias de cada grupo 

alimentar. Um detalhe importante a se atentar é que as porções alimentares são 

distintas para crianças e adultos. Ao se comparar os tamanhos das porções 

descritas no Guia Alimentar para a População Adulta (BRASIL. Ministério da Saúde; 

2008) com os tamanhos das porções descritas no Guia Alimentar para Crianças 

Menores de 2 Anos (BRASIL. Ministério da Saúde; 2005) tem-se que as porções 

para as crianças menores de dois anos correspondem, de maneira geral, à metade 
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das porções recomendadas para os adultos.  

 

 

FIGURA 1 - PIRÂMIDE ALIMENTAR INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 6 A 23 MESES DE IDADE. 
 FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2005). 

 

Sobre a Pirâmide Alimentar: 

 

A Pirâmide Alimentar ilustra os três principais conceitos dos Guias 
Alimentares que são: a variedade, a moderação e a proporcionalidade. A 
variedade visa o consumo de diferentes e variados tipos de alimentos 
dentro e entre os níveis da pirâmide; a moderação visa ao consumo dos 
alimentos nas porções com os tamanhos recomendados, bem como ao 
consumo esporádico de gorduras, óleos e doces; e a proporcionalidade 
objetiva ao consumo maior de grupos alimentares como cereais, situados 
na base da pirâmide e gradativa redução à medida que se avança em 
direção ao topo da pirâmide (óleos e açúcares).  

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2005,  p.93) 

 

Quanto ao conceito de variedade, para que as crianças aceitem bem uma 

grande variedade de alimentos, elas devem ser expostas com frequência para as 

crianças, e desde cedo, ou seja, ainda no primeiro ano de vida (BRASIL. Ministério 

da Saúde, 2005). Já em relação ao conceito de moderação, a recomendação da 

OMS é que as crianças que já recebem alimentação complementar tenham três 
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refeições diárias, se ainda estiverem em aleitamento materno, e cinco refeições, se 

já não receberem mais o leite materno. Um esquema alimentar para crianças 

menores de dois anos de idade que ainda estão em aleitamento materno, elaborado 

pelo Ministério da Saúde, a partir das recomendações atuais, é apresentado no 

Quadro 1.  

 
De 6 a 7 meses De 8 a 12 meses A partir de 12 meses 

 Aleitamento materno sob 

livre demanda; 

 1 papa de frutas no meio da 

manhã; 

 1 papa salgada no final da 

manhã; 

 1 papa de frutas no meio da 

tarde. 

 Aleitamento materno sob 

livre demanda; 

 1 papa de frutas no meio da 

manhã; 

 1 papa salgada no final da 

manhã; 

 1 papa de frutas no meio da 

tarde; 

 1 papa salgada no final da 

tarde. 

 Aleitamento materno sob 

livre demanda; 

 1 refeição pela manhã 

(mingau ou leite batido 

com fruta); 

 1 fruta; 

 1 refeição básica da família 

no final da manhã; 

 1 fruta; 

 1 refeição básica da família 

no final da tarde. 

QUADRO 1 - ESQUEMA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS QUE ESTÃO 

EM ALEITAMENTO MATERNO  

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009) 

 

O esquema alimentar recomendado, elaborado pelo Ministério da Saúde, 

para as crianças que não estão mais em aleitamento materno é apresentado no 

Quadro 2. 

 

 Menores de 4 meses 4-8 meses Maiores de 8 meses 

Manhã Alimentação láctea Leite + cereal ou tubérculo  Leite + cereal ou tubérculo 

Intervalo Alimentação láctea Papa de fruta Fruta 

Almoço Alimentação láctea Papa salgada Papa salgada ou refeição básica da família 

Lanche Alimentação láctea Papa de fruta Fruta ou pão ou bolacha sem recheio 

Jantar Alimentação láctea Papa salgada Papa salgada ou refeição básica da família 

Noite Alimentação láctea Leite + cereal ou tubérculo Leite + cereal ou tubérculo 

QUADRO 2 – ESQUEMA ALIMENTAR PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS NÃO 
AMAMENTADAS  

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009) 
 

Segundo Ramos e Stein (2000), em vários estudos sobre o comportamento 

alimentar infantil foi observado que os pais são os primeiros educadores nutricionais 

das crianças. No entanto, os fatores culturais e o contexto social em que a criança 

está inserida são tão importantes quanto à influência dos pais, sendo que os pais 

precisam considerar todos os fatores externos para elaborar estratégias para a 
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criança ter uma alimentação saudável. Segundo os autores, o processo de 

aprendizagem de novos sabores contempla três fatores: sugestão do sabor do 

alimento, a consequência pós-ingestão da alimentação e o contexto social. 

Estudos feitos para conhecer a prática alimentar das crianças foram 

realizados em muitos países e estados do Brasil, comtemplando diversas faixas 

etárias. Em Flores-Huerta et al. (2012) têm-se resultados de um estudo em âmbito 

nacional realizado no México sobre as práticas de amamentação e alimentação de 

crianças mexicanas maiores de 6 meses de idade. Destaca-se que 84,9% das 

crianças entre 6 e 11 meses de idades contempladas na amostra consumiam frutas 

e vegetais e apenas 13,9% das crianças maiores de 12 meses tinham estes 

alimentos incluídos em suas dietas. 

Souza, Szarfarc e Souza (1999) apresentam resultados de um estudo 

realizado em São Paulo, com uma amostra de 317 crianças com idades entre 0 e 12 

meses. O foco deste estudo foi levantar a frequência de consumo de grupos de 

alimentos que fornecem nutrientes encontrados em quantidades insuficientes no 

leite, tendo sido verificado que 98,9% das crianças consumiam frutas, 72,4% 

consumiam carne e 39,6% consumiam feijão. Os autores concluíram que as frutas 

foram os alimentos mais consumidos e que isso se devia, provavelmente, devido à 

aceitação em relação ao sabor e tempo de preparo. 

Em Saldiva et al. (2007) foi realizado um estudo transversal no Estado de 

São Paulo considerando crianças com idades entre 6 e 12 meses. Foi encontrada 

uma porcentagem de 50% das crianças amostradas que haviam recebido o leite 

materno nas vinte e quatro horas que antecederam ao estudo e 87% haviam 

ingerido frutas nesse período, sendo, segundo as autoras, uma frequência 

considerada elevada de consumo. 

Já S. Filha et al. (2012) apresentam resultados de um estudo do consumo de 

diferentes grupos alimentares por crianças da cidade de Aracaju (Sergipe) atendidas 

pela rede pública de saúde do munícipio. O consumo de frutas e hortaliças se 

mostrou muito abaixo das recomendações em todas as faixas etárias, sendo que o 

consumo de frutas teve uma mediana de 0,3 porção e uma média de 1 porção ao dia 

para a faixa de 6 a 11 meses, enquanto para a faixa etária de 12 a 23 meses a 

mediana foi 1,2 e a média 2 porções por dia, fornecendo indícios de que, de acordo 

com o crescimento da criança, o consumo de frutas também aumenta.  
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Dado o que foi exposto, o levantamento e análise de dados referentes à 

alimentação complementar de crianças de até 2 anos mostra-se essencial para se 

obter conhecimento sobre o quadro nutricional das crianças e auxiliar os 

profissionais da saúde na implementação de estratégias que possam atingir as 

famílias e as crianças de forma a melhorar o estado nutricional delas. Neste 

contexto, o presente trabalho visa contribuir com o estudo da dieta de crianças no 

estágio de alimentação complementar, fornecendo subsídios para uma 

compreensão adequada do problema, baseado em dados de um município do 

interior de Estado do Paraná (Brasil). 

Mais especificamente neste trabalho, são utilizados dados provenientes de 

um estudo transversal apresentado em Brecailo (2007), realizado numa cidade do 

interior do Paraná (Brasil) com crianças de 0 a 2 anos de idade que faziam parte do 

Programa Saúde da Família no ano de 2004. Como principal objetivo, analisar como 

se dá a inclusão de variedades de frutas na alimentação de crianças de 6 a 24 

meses que possuem informações registradas no banco de dados citado. Como 

objetivos específicos, são destacados: descrever as características das crianças 

amostradas; propor e ajustar modelos de regressão para explicar satisfatoriamente a 

diversidade de frutas incluídas à dieta das crianças a partir de variáveis 

socioeconômicas e demográficas; identificar fatores que influenciam a inclusão de 

frutas à dieta das crianças e interpretar esses resultados; investigar a 

homogeneidade da dieta das crianças entre as 22 Unidades de Saúde (US) do 

município no que se refere à diversidade de frutas incluídas em sua dieta e 

identificar as Unidades de Saúde que tenham resultados críticos em relação ao 

consumo de frutas por parte das crianças atendidas. 

No Capítulo 2 são descritas algumas metodologias estatísticas utilizadas na 

análise dos dados contidos no banco citado. Ainda no Capítulo 2 são descritas, em 

detalhes, as informações e variáveis disponíveis no banco de dados. No Capítulo 3 

são apresentados todos os resultados obtidos nas análises. Já no Capítulo 4 é 

apresentada uma conclusão do estudo, tendo como base os resultados encontrados. 
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2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

2.1  O BANCO DE DADOS 
  

 

Os dados utilizados no desenvolvimento deste trabalho são referentes a um 

estudo transversal realizado numa cidade do interior do Paraná, com crianças e 

suas mães biológicas que faziam parte do Programa Saúde da Família (PSF) do 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRECAILO, 2007). A amostra foi selecionada a 

partir de uma população de 2454 crianças que residiam na área urbana da cidade e 

eram beneficiárias do programa PSF no ano de 2004, totalizando 519 crianças 

amostradas. 

As informações foram obtidas por meio de entrevistas realizadas com as 

mães biológicas das crianças selecionadas. As entrevistas foram realizadas nas 

casas das participantes por meio da aplicação de questionários. 

Da amostra inicial, que contava com 519 crianças, foram excluídas do 

estudo as crianças gêmeas, as que não estavam sob os cuidados das mães 

biológicas, as que completaram dois anos antes da realização da entrevista e as que 

foram visitadas por três vezes sem que se conseguisse contato com a mãe. Foram 

realizadas ainda 82 entrevistas utilizadas para o ajuste do questionário configurando 

a amostra piloto. Assim, o banco de dados contém as informações referentes às 

entrevistas de 438 mães. 

No entanto, como o foco deste trabalho foi analisar a complementação 

alimentar, foram consideradas na análise apenas as 370 crianças que estavam em 

idade recomendada para receberem alimentos além do leite materno, ou seja, 

maiores de 6 meses. 

A base de dados contém informações (fornecidas pelas mães) sobre as 

crianças, as próprias mães, dados socioeconômicos das correspondentes famílias e 

referentes ao padrão alimentar das crianças, considerando a frequência com que 

elas consomem alimentos de diferentes grupos.  

As variáveis presentes no banco a ser analisado estão descritas no Quadro 3. 
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CÓDIGO VARIÁVEL CATEGORIAS CÓDIGO DA CATEGORIA 

im Idade da mãe 
≤ 20 anos im1 

> 20 anos im2 

ec Estado civil da mãe 

Solteira ec1 

Casada ec2 

Outros ec3 

aem Anos de estudo da mãe 

< 4 anos aem1 

4 á 8 anos aem2 

> 8 anos aem3 

aep Anos de estudo do pai 

< 4 anos aep1 

4 á 8 anos aep2 

> 8 anos aep3 

trb Ocupação da mãe 
Trabalha trb1 

Não trabalha trb2 

smp Renda familiar per capta 
< 0,5 SM smp1 

0,5 a 1 SM smp2 

np 
Número de pessoas que 

vivem na casa 

1 á 4 pessoas np1 

5 á 6 pessoas np2 

≥ 7 pessoas np3 

pm 
Pai biológico mora com a 

criança 

(1) Sim pm1 

(2) Não pm2 

sex Gênero da criança 
Masculino sex1 

Feminino sex2 

ic Faixa etária da criança 

6 a 8 meses e 29 dias ic1 

9 a 11 meses e 29 dias ic2 

12 a 17 meses e 29 dias ic3 

18 a 23 meses e 29 dias ic4 

nnv 
Número de filhos nascidos 

vivos 

1 filho nnv1 

2 a 3 filhos nnv2 

> 3 filhos nnv3 

tp Tipo de parto 
Normal tp1 

Cesariana tp2 

ip 
Idade da mãe no 

nascimento do 1º filho 

≤ 20 anos ip1 

> 20 anos ip2 

or 
Orientação sobre o 

aleitamento materno 

Sim or1 

Não or2 

peso Peso da criança ao nascer 
Peso inadequado peso1 

Peso adequado peso2 

mama Criança mama no peito 
Sim mama1 

Não mama2 

dm 
Duração do aleitamento 

materno exclusivo 

< 120 dias dm1 

≥ 120 dias dm2 

qvc 
Nº de vezes que a criança 
come no dia, sem contar o 

leite materno. 

1 a 3 vezes ao dia qvc1 

4 a 5 vezes ao dia qvc2 

> 5 vezes ao dia qvc3 

QUADRO 3 - RELAÇÃO DAS VARIÁVEIS PRESENTES NO BANCO DE DADOS 

FONTE: Os autores (2013) 
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Como resposta do estudo foram consideradas as frequências de consumo 

de frutas, informadas pelas mães, levando-se em conta 15 variedades de frutas e 

seus respectivos sucos. As variedades consideradas foram: abacaxi; banana; kiwi; 

laranja; limão; maçã; mamão; manga; maracujá; melão; melancia; mexerica; pera; 

pêssego; e uva. Os consumos estavam, inicialmente, categorizados da seguinte 

forma: todos os dias; 4 a 6 vezes por semana; 1 a 3 vezes por semana; 2 a 3 vezes 

por mês; 1 vez por mês; e nunca ou quase nunca. As frutas consideradas no 

questionário foram aquelas mencionadas como consumidas por ao menos uma mãe 

no estudo piloto, que contemplou 82 mães.  

 
 

2.2 MÉTODOS 

 

 

2.2.1 Análise descritiva 
 

 

No desenvolvimento deste trabalho foi realizada, inicialmente, uma análise 

descritiva dos dados por meio da construção de tabelas e gráficos de frequências 

(MARTINS, 2010). A verificação da existência de associações entre número de 

variedades de frutas consumidas com frequência mínima semanal e as variáveis 

explicativas foi realizada através do teste    de Pearson, considerando uma 

associação significativa entre as variáveis quando        (MARTINS, 2010). Já 

para estimar as correlações entre consumo das diferentes frutas, para cada par de 

frutas, fez-se uso do coeficiente de correlação policórica, que é apropriado para 

quantificar correlações quando se têm duas variáveis ordinais (BISTAFFA, 2010). 

 

 

2.2.2 O Modelo de regressão logística 
 

 

A regressão logística tem se constituído num dos principais métodos de 

modelagem estatística de dados e isso se deve, principalmente, pela facilidade de 

interpretação de seus parâmetros, em termos de chances e razões de chances 
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(PAULA, 2004). Sendo amplamente utilizada para modelar a associação entre um 

conjunto de variáveis e uma variável resposta dicotômica, existem também 

extensões deste modelo de forma que se possa analisar situações em que se tem 

uma variável resposta politômica (HOSMER; LEMESHOW, 2000). Neste trabalho se 

deu foco para algumas extensões do modelo de regressão logística, em especial o 

modelo multinomial, o modelo de chances proporcionais, além do modelo que inclui 

efeitos aleatórios, configurando os denominados modelos mistos. 

Na sequência é apresentada uma breve descrição dos modelos de 

regressão abordados neste trabalho. 

 

 

2.2.2.1 Modelo de regressão logística para dados binários 
 

 

Este modelo é especifico para quando se tem dados binários ou 

dicotômicos, sendo definido pela distribuição binomial com função de ligação logito. 

Mais especificamente, sejam            variáveis aleatórias independentes tais que: 

 

              (     ), 

 

sendo   
  (             )

 
 o v etor de variáveis explicativas referentes ao         

elemento da amostra (         ) e    a probabilidade da ocorrência do evento de 

interesse para o individuo  . O modelo de regressão logística, em termos do logito, 

fica definido por: 

 

 (  )    [
  

    

]                           
     

(1) 

 

sendo    (           )
 
 o vetor de parâmetros do modelo.  

Define-se a razão dada por 
  

    
 como a chance do         individuo 

apresentar a resposta de interesse. 
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2.2.2.2 Modelo de regressão multinomial 
 

 

É uma extensão do modelo de regressão logística binomial para quando se 

tem uma variável resposta politômica, sendo indicado quando a variável resposta é 

de natureza nominal, por não considerar uma possível ordenação das categorias. 

Esse modelo estima um logito distinto para cada categoria da variável resposta em 

relação a uma delas, que é tomada como referência (AGRESTI, 1996). O modelo de 

regressão multinomial pode ser representado por: 

  

  (  )    [
 (       )

 (       )
]                               

     

(2) 

 

sendo    o número de categorias da variável resposta,   
  (              )

 
  o vetor 

de parâmetros do modelo referentes à         (           ) categoria da 

variável resposta,   a categoria da variável resposta adotada como referência e 

  
  (             )

 
 o vetor de variáveis explicativas referentes ao         

elemento da amostra (         ). 

 

 

2.2.2.3 Modelo de regressão multinomial de chances proporcionais 

 

 

O modelo de regressão multinomial de chances proporcionais é usado 

quando os dados são politômicos e as categorias possuem uma ordem, ou seja, a 

variável resposta é de natureza ordinal. Nele, probabilidades acumuladas são 

modeladas de forma que as razões de chances para qualquer covariável sejam as 

mesmas, independente da categoria da resposta que se está avaliando, ou seja, as 

chances são proporcionais em todas as categorias da resposta (ABREU; SIQUEIRA; 

CAIAFFA, 2009). Este modelo compara a probabilidade de resposta “menor ou 

igual” a uma categoria   (   ), com a probabilidade de resposta “maior que k” 

(   ). O modelo em termos dos logito fica definido por: 
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  (  )    [
 (      )

 (      )
]      (                   )        

    

(3) 

 

sendo      o intercepto do logito referente a         categoria da variável resposta 

(           ),     (            )
 
 o vetor de parâmetros do modelo e   

  

(             )
 
 o vetor de variáveis explicativas referentes ao         elemento da 

amostra (         ). 

Caso a suposição de chances proporcionais não seja válida, é possível 

adotar um modelo multinomial, não considerando a natureza ordinal dos dados 

(HOSMER; LEMESHOW, 2000) ou, ainda, usar um modelo intermediário, assumindo 

chances proporcionais apenas para algumas variáveis (modelo de regressão 

multinomial de chances proporcionais parcial). 

 

 

2.2.2.4 Modelo multinomial de chances proporcionais parcial 

 

 

 Abreu, Siqueira e Caiaffa (2009) sugerem, para o caso de violação da 

suposição de chances proporcionais, que seja adotado um modelo de chances 

proporcionais parcial tal que, para as variáveis em que a suposição é válida, se tem 

um parâmetro comum para todas as categorias da resposta, enquanto para as 

variáveis em que a suposição não é válida adota-se um parâmetro específico para 

cada logito ajustado.  Desta forma, considerando     o coeficiente que incrementa o 

efeito da         covariável (             ), que não atende a suposição de 

chances proporcionais, o modelo fica definido por: 

 

  (  )    [
 (      )

 (      )
]      [(      )      (      )    (      (   ))    (     )]  

(4) 

 

sendo      o intercepto do logito referente à         categoria da variável resposta 

(           ),    (            )
 
 o vetor de parâmetros do modelo e   
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(             )
 
 o vetor de variáveis explicativas referentes ao         elemento da 

amostra (         ). 

 

 

2.2.2.5 Modelo multinomial de chances proporcionais de efeitos mistos 
 

 

 Este tipo de modelo pode ser usado quando os dados, de alguma forma, 

são agrupados, grupamento este que é representado através da adição de um termo 

aleatório ao preditor linear. O termo aleatório tem com objetivo incorporar o efeito 

dos grupos ao modelo, além de possibilitar a estimação da variabilidade entre os 

grupos e acomodar uma possível correlação existente dentro deles (HOSMER; 

LEMESHOW, 2000). Dessa forma, considerando que se tem o efeito aleatório 

associado ao         (         ) grupo avaliado no         individuo

denotado por    , tem-se que o modelo pode representado da seguinte forma: 

 

  (  )    [
 (       )

 (       )
]      (                   )           

        

(5) 

 

sendo,      o intercepto do logito referente a         categoria da variável resposta 

(           ) ,    (           )
 
  o vetor de parâmetros do modelo e   

  

(             )
 
 o vetor de variáveis explicativas referentes ao         elemento da 

amostra (         ). Para o efeito aleatório é comum, mas não obrigatório, 

assumir que     (    
 ), sendo   

  a variância da variável considerada como 

termo aleatório. No presente trabalho, esta distribuição será assumida para o efeito 

aleatório correspondente à Unidade de Saúde que atende as crianças. 

 

 

2.2.3 Processo de seleção, ajuste e análise dos modelos  
 

 

As técnicas estatísticas expostas foram utilizadas, neste trabalho, para a 
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análise do banco de dados descritos na Seção 2.1. Na etapa do ajuste de modelos 

de regressão, a seleção das variáveis a serem incluídas ao modelo foi realizada por 

meio do método de seleção “forward”, no qual se tem um modelo inicial sem 

nenhuma covariável e as covariáveis são adicionadas sucessivamente até que não 

se tenha alguma variável fora do modelo que produza melhora na explicação da 

variável resposta (CHARNET et al., 2008). Foi utilizando o critério da informação de 

Akaike (AIC) como critério para a entrada das variáveis no modelo, de forma que se 

a inclusão da variável reduzisse o valor do AIC ela permaneceria no modelo 

(PAULA, 2004).  

A estimação dos parâmetros dos modelos considerados foi realizada pelo 

Método da Máxima Verossimilhança (CASELLA; BERGER, 2010). A necessidade de 

inclusão de interações ao modelo foi verificada por meio do AIC. Para verificar se as 

variáveis selecionadas para inclusão no modelo eram realmente significativas para o 

modelo foram utilizados os testes da razão de verossimilhanças (TRV) e de Wald 

(CASELLA; BERGER, 2010). O algoritmo EM foi utilizado para a estimação do termo 

aleatório referentes às Unidades de Saúde (TUTZ; HENNEVOGL, 1996). 

  A qualidade do ajuste do modelo foi verificada através da estatística C de 

Hosmer e Lemeshow (HOSMER; LEMESHOW, 2000). O TRV também foi utilizado 

para verificar a suposição de chances proporcionais para as variáveis presentes no 

modelo. 

A interpretação dos parâmetros estimados dos modelos foi realizada por 

meio de razões de chances (AGRESTI, 1996). Também se fez uso intervalos de 

confiança baseados para as razões de chances estimados e para os efeitos de cada 

Unidade de Saúde. Tais intervalos foram baseados nas distribuições assintóticas 

dos estimadores (CASELLA; BERGER, 2010). 

Para a análise descritiva e modelagem foi utilizado o software R (R 

DEVELOPMENT CORE TEAM, 2013). Em particular, para o ajuste dos modelos de 

regressão multinomial foi utilizado o pacote ordinal (CHRISTENSEN, 2012). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

3.1 ANÁLISE DESCRITIVA 
 

 

Na Figura 2 têm-se as frequências de consumo das 15 variedades de frutas 

consideradas no estudo. 

 

 

FIGURA 2 - GRÁFICO DAS FREQUÊNCIAS DE CONSUMO DAS 15 VARIEDADES DE FRUTAS 
POR CRIANÇAS DE 6 A 24 MESES 

FONTE: Os autores (2013) 

 

Pela Figura 2 é possível observar que banana, maçã e laranja apresentaram 

frequências de consumo diário maior em relação aos demais tipos de frutas, 

registrando frequências superiores a 50 crianças. Estas três frutas também 

apresentaram frequências elevadas de consumo quando consideradas as crianças 

que as consumiam ao menos uma vez por semana, sendo estas frequências 
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maiores que 200 crianças. Com uma frequência um pouco menor, mas ainda alta, 

pode-se destacar o consumo de mamão, mexerica, manga e melancia. As demais 

variedades de frutas apresentaram frequências de consumo baixas, sendo que kiwi, 

limão e melão apresentaram as menores frequências, com menos de 25 crianças 

que as consumiam pelo menos uma vez por semana. 

Já na Figura 3 se têm as frequências de consumo dos 15 sucos naturais das 

variedades de frutas consideradas no estudo. 

 

 

FIGURA 3 - GRÁFICO DAS FREQUÊNCIAS DE CONSUMO DE SUCOS DE FRUTAS POR 
CRIANÇAS DE 6 A 24 MESES 

FONTE: Os autores (2013) 

 

Pela Figura 3 pode se verificar que o suco natural de laranja apresentou a 

maior frequência de consumo, sendo que mais de 50 crianças o consumiam 

diariamente e mais de 200 crianças o consumiam pelo menos uma vez por semana. 

Seguiram-se os sucos de banana, maracujá e limão, para os quais 

aproximadamente 100 crianças os consumiam ao menos uma vez por semana. Já 



25 
 

 
 

os sucos que apresentaram as menores frequências de consumo foram os de kiwi, 

melão e pera, tendo menos de 20 crianças que os ingeriam com uma frequência 

mínima semanal. 

Na Figura 4 tem-se o correlograma com as correlações policóricas entre os 

consumos das variedades de frutas. Foram consideradas apenas as variedades de 

frutas para as quais no mínimo 15 crianças apresentaram consumo semanal. 

 

 

FIGURA 4 – CORRELOGRAMA COM AS CORRELAÇÕES POLICÓRICAS ENTRE OS CONSUMOS 
DAS 11 FRUTAS MAIS CONSUMIDAS 

FONTE: Os autores (2013) 
NOTA: quanto mais fortes os tons de azul da figura maior é a correlação entre o consumo das duas 

frutas e a quantidade preenchida nos gráficos de setores são representações do valor da 
própria correlação.  

 

Pela Figura 4 observa-se que a única correlação superior a 0,5 se dá entre 

os consumos de manga e melancia, indicando que essas duas frutas apresentaram 

a maior correlação dentre todos os pares de frutas considerados.  As correlações 

mais fracas foram verificadas para os seguintes pares de frutas: abacaxi e laranja; 

abacaxi e maçã; laranja e mamão; maçã e manga; mamão e mexerica, ou seja, para 

todas essas duplas, existe baixa concordância sobre as frequências com que são 

consumidas. Não houve correlação negativa para nenhum dos pares de frutas.  

Para se analisar o consumo de frutas de maneira mais geral, ou seja, 

considerando todas as frutas simultaneamente, definiu-se uma variável de contagem 

correspondente à soma, para cada criança, dos números de variedades de frutas 
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que elas consumiam diariamente, de 4 a 6 vezes por semana e 1 a 3 vezes por 

semana. Essa soma resulta no número de variedades de frutas que as crianças 

consumiam ao menos uma vez por semana. Considerando o número de variedades 

de frutas que as crianças consumiam com uma frequência mínima semanal tem-se o 

gráfico de distribuição de frequências apresentado na Figura 5.  

 

 

FIGURA 5 – DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS PARA O NÚMERO DE VARIEDADES DE FRUTAS 
INCLUÍDAS NA DIETA DA CRIANÇA COM UMA FREQUÊNCIA MÍNIMA SEMANAL  

FONTE: Os autores (2013) 

 

Pela Figura 5 observa-se que existe uma frequência maior de crianças que 

consumiam três variedades de frutas com frequência mínima semanal. Quanto aos 

quartis, tem-se que 25% das crianças consumiam duas variedades de frutas ou 

menos com frequência mínima semanal e 25% delas consumiam cinco ou mais 

variedades de frutas, sendo o consumo mediano igual a quatro variedades de frutas. 

O número máximo de variedades consumidas com frequência mínima semanal foi 

igual a treze variedades e o mínimo igual a zero.  

O número de variedades de frutas consumidas ao menos uma vez por 

semana foi categorizado para a sequência da análise. Com a categorização, definida 

em conjunto com coordenadora do projeto de pesquisa que contempla os dados 

analisados, tem-se que a variável que indica o número de variedades de frutas 

consumidas com uma frequência mínima semanal ficou da seguinte forma: 
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 Categoria 1: crianças que consumiam nenhuma ou uma variedade de fruta ao 

menos uma vez por semana;  

 Categoria 2: crianças que consumiam de duas a três variedades de frutas ao 

menos uma vez por semana ;  

 Categoria 3: crianças que consumiam quatro ou mais variedades de frutas ao 

menos uma vez por semana. 

 

A ideia inicial era que ficassem alocados na categoria 1 somente as crianças 

que não consumiam nenhuma variedade de fruta com frequência mínima semanal e 

na categoria 2 as crianças que consumiam de 1 a 3 variedades de frutas nesta 

frequência. Contudo, durante a análise descritiva observou-se uma frequência muito 

baixa de crianças que não consumiam nenhuma variedade de fruta com uma 

frequência mínima semanal, com apenas 15 crianças pertencendo a esta categoria, e 

isto poderia causar problemas de estimação nas análises posteriores. Assim, as 

crianças que consumiam 1 variedade de fruta com frequência mínima semanal foram 

realocadas da categoria 2 para a categoria 1.  

Na Tabela 1 estão apresentadas as variáveis explicativas do estudo com as 

correspondentes distribuições de frequências, bem como os resultados dos testes 

de Qui-Quadrado de Pearson para analisar as associações destas variáveis com os 

consumos de variedades de frutas. Os valores em destaque indicam as variáveis 

que apresentaram p-valores inferiores a 0,05 para o teste.  
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TABELA 1 - FREQUÊNCIAS OBSERVADAS PARA O NÚMERO DE VARIEDADES DE FRUTAS 
INSERIDAS NA DIETA DAS CRIANÇAS COM FRÊQUENCIA MÍNIMA SEMANAL, 
ESTATÍSTICAS DE ASSOCIAÇÃO E RESPECTIVOS P-VALORES 

Variável Categorias  (%) 
Número de variedade de frutas consumidas 

           
0 ou 1 2 ou 3 4 ou mais 

Geral 
 

370 - 47 (12,7%) 137 (37,0%) 186 (50,3%) 
  

Idade da mãe 
≤ 20 anos 97 (25,4%) 12 (12,8%) 37 (39,4%) 45 (47,9%) 

0,33 0,847 
> 20 anos 276 (74,6%) 35 (12,7%) 100 (36,2%) 141 (51,1%) 

Estado civil da 
mãe 

Solteira 40 (10,8%) 6 (15,0%) 20 (50,0%) 14 (35,0%) 

6,70 0,153 Casada 169 (45,7%) 20 (11,8%) 54 (32,0%) 95 (56,2%) 

Outros 161 (43,5%) 21 (13,0%) 63 (39,1%) 77 (47,8%) 

Anos de estudo 
da mãe 

< 4 anos 55 (14,9%) 13 (23,6%) 26 (47,3%) 16 (29,1%) 

24,27 < 0,001 4 á 8 anos 195 (52,7%) 27 (13,8%) 75 (38,5%) 93 (47,7%) 

> 8 anos 119 (32,2%) 6 (5,0%) 36 (30,3%) 77 (64,7%) 

Anos de estudo 
do pai 

< 4 anos 45 (12,2%) 6 (13,3%) 21 (46,7%) 18 (40,0%) 

14,07 0,007 4 á 8 anos 186 (50,3%) 30 (16,1%) 70 (37,6%) 86 (46,2%) 

> 8 anos 112 (30,3%) 7 (6,3%) 33 (29,5%) 72 (64,3%) 

Ocupação da 
mãe 

Trabalha 104 (28,1%) 7 (6,7%) 33 (31,7%) 64 (61,5%) 
8,81 0,012 

Não trabalha 266 (71,9%) 40 (15,0%) 104 (39,1%) 122 (45,9%) 

Renda familiar 
per capta 

< 0,5 SM 283 (76,5%) 33 (11,7%) 118 (41,7%) 132 (46,6%) 
12,59 0,002 

0,5 a 1 SM 57 (15,4%) 5 (8,8%) 11 (19,3%) 41 (71,9%) 

Número de 
pessoas que 

vivem na casa 

1 á 4 pessoas 215 (58,1%) 23 (10,7%) 70 (32,6%) 122 (56,7%) 

8,74 0,068 5 á 6 pessoas 113 (30,5%) 17 (15,0%) 49 (43,4%) 47 (41,6%) 

≥ 7 pessoas 42 (11,4%) 7 (16,7%) 18 (42,9%) 17 (40,5%) 

Pai biológico 
mora com a 

criança 

Sim 311 (84,1%) 38 (12,2%) 107 (34,4%) 166 (53,4%) 
7,72 0,021 

Não 59 (15,9%) 9 (15,3%) 30 (50,8%) 20 (33,9%) 

Gênero da 
criança 

Masculino 199 (53,8%) 27 (13,6%) 72 (36,2%) 100 (50,3%) 
0,33 0,845 

Feminino 171 (46,2%) 20 (11,7%) 65 (38,0%) 86 (50,3%) 

Faixa etária da 
criança 

6 a 8 meses e 29 dias 48 (13,0%) 9 (18,8%) 21 (43,8%) 18 (37,5%) 

7,95 0,242 
9 a 11 meses e 29 dias 65 (17,6%) 10 (15,4%) 28 (43,1%) 27 (41,5%) 

12 a 17 meses e 29 dias 148 (40,0%) 17 (11,5%) 51 (34,5%) 80 (54,1%) 

18 a 23 meses e 29 dias 109 (29,5%) 11 (10,1%) 37 (33,9%) 61 (56,0%) 

Número de 
filhos nascidos 

vivos 

1 filho 149 (40,3%) 15 (10,1%) 52 (34,9%) 82 (55,0%) 

4,39 0,355 2 a 3 filhos 157 (42,4%) 21 (13,4%) 58 (36,9%) 78 (49,7%) 

> 3 filhos 64 (17,3%) 11 (17,2%) 27 (42,2%) 26 (40,6%) 

Tipo de parto 
Normal 284 (76,8%) 37 (13,0%) 125 (44,0%) 122 (43,0%) 

3,06 0,217 
Cesariana 116 (31,4%) 10 (8,6%) 42 (36,2%) 64 (55,2%) 

Idade da mãe 
no nascimento 

do 1º filho 

≤ 20 anos 267 (72,2%) 37 (13,9%) 109 (40,8%) 121 (45,3%) 
9,42 0,009 

> 20 anos 103 (27,8%) 10 (9,7%) 28 (27,2%) 65 (63,1%) 

Orientação 
sobre o 

aleitamento 
materno 

Sim 309 (83,5%) 39 (12,6%) 110 (35,6%) 160 (51,8%) 

1,55 0,462 
Não 60 (16,2%) 8 (13,3%) 26 (43,3%) 26 (43,3%) 

Peso da criança 
ao nascer 

Peso inadequado 58 (15,7%) 7 (12,1%) 25 (43,1%) 26 (44,8%) 
1,11 0,573 

Peso adequado 312 (84,3%) 40 (12,8%) 112 (35,9%) 160 (51,3%) 

Criança mama 
no peito 

Sim 171 (46,2%) 24 (14,0%) 69 (40,4%) 78 (45,6%) 
2,76 0,251 

Não 199 (53,8%) 23 (11,6%) 68 (34,2%) 108 (54,3%) 

Duração do 
aleitamento 

materno 
exclusivo 

< 120 dias 240 (64,9%) 29 (12,1%) 86 (35,8%) 125 (52,1%) 

0,92 0,633 
≥ 120 dias 130 (35,1%) 18 (13,8%) 51 (39,2%) 61 (46,9%) 

Nº de vezes 
que a criança 
come no dia, 
sem contar o 
leite materno 

1 a 3 vezes no dia 98 (26,5%) 16 (16,3%) 44 (44,9%) 38 (38,8%) 

26,38 <0,001 
4 a 5 vezes no dia 204 (55,1%) 28 (13,7%) 80 (39,2%) 96 (47,1%) 

> 5 vezes no dia 64 (17,3%) 2 (3,1%) 12 (18,8%) 50 (78,1%) 

FONTE: Os autores (2013) 

NOTA: SM – salários mínimos. 
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Assim, ao nível de significância de 0,05, tem-se que apenas 7 variáveis 

apresentaram uma associação significativa com o número de variedades de frutas 

consumidas pelas crianças: anos de estudo da mãe, anos de estudo do pai, 

ocupação da mãe, renda per capita,  se o pai biológico mora com a criança,  idade 

da mãe no nascimento do primeiro filho e o número de refeições que a criança 

consumia por dia. Com base nestes resultados preliminares tem-se um indicativo, 

por exemplo, de que o número de variedades de frutas consumidas ao menos uma 

vez por semana aumenta de acordo com a escolaridade dos pais. Já em relação à 

situação de trabalho da mãe, crianças cujas mães trabalhavam consumiam mais 

variedades de frutas quando comparadas às crianças que as mães não 

trabalhavam, sendo que 61,5% das crianças que as mães trabalhavam fora 

consumiam 4 ou mais variedades de frutas com uma frequência mínima semanal 

enquanto apenas 45,9% das crianças cujas mães não trabalhavam estavam nesta 

categoria. Outra associação interessante foi obtida quando se considerou o número 

de refeições diárias da criança, sendo que quanto mais refeições a criança tinha, 

mais variedades de frutas ela consumia.  

As porcentagens de crianças em cada categoria de consumo de variedades 

de frutas, segundo as Unidades de Saúde (US) em que são atendidas, estão 

representadas na Figura 6. 
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FIGURA 6 – DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS DO NÚMERO DE  VARIEDADES DE FRUTAS 
CONSUMIDAS COM FREQUÊNCIA MINIMA SEMANAL SEGUNDO AS UNIDADES   
DE SAÚDE EM QUE AS CRIANÇAS SÃO ATENDIDAS 

FONTE: Os autores (2013) 

 
Pela Figura 6 é possível observar que o pior resultado foi referente à 

Unidade de Saúde 5, para a qual aproximadamente 45% das crianças atendidas 

consumiam nenhuma ou uma variedade de fruta com frequência mínima semanal e 

quase 80% consumiam no máximo 3 variedades com essa mesma frequência. Já a 

Unidade de Saúde 9 foi a que apresentou o melhor resultado, sendo que 

aproximadamente 80% das crianças atendidas por esta Unidade de Saúde 

consumiam 4 ou mais variedades de frutas com uma frequência mínima semanal. 
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3.2 AJUSTE DO MODELO DE REGRESSÃO 

 

 

3.2.1 Seleção de Variáveis 

 

  

O ajuste de modelos de regressão, como dito anteriormente, teve por 

objetivo avaliar, conjuntamente, os efeitos das variáveis explicativas na variabilidade 

do número de variedades de frutas consumidas pelas crianças. Dessa forma as 

dezoito variáveis descritas no Quadro 3 foram consideradas para o ajuste de um 

modelo de regressão inicial de chances proporcionais, além da inclusão de um efeito 

aleatório da variável Unidade de Saúde na qual a criança era atendida. Partindo do 

modelo nulo, que possuía apenas o efeito da Unidade de Saúde, e utilizando a 

redução no AIC como critério para inclusão de novas variáveis ao modelo, sete 

variáveis foram selecionadas para compor o modelo: número de refeições diárias da 

criança sem contar o leite materno (qvc); idade da mãe no nascimento do primeiro 

filho (ip); se a criança estava ainda em aleitamento materno (mama); se a mãe havia 

recebido orientações sobre o aleitamento materno (or); anos de estudo da mãe 

(aem); renda familiar per capita (smp) e anos de estudo do pai (aep). 

Uma vez ajustado o modelo indicado no processo de seleção verificou-se, 

via o teste da razão de verossimilhanças (TRV), que duas das variáveis 

remanescentes (anos de estudo da mãe e renda familiar per capita) não 

apresentavam relação com o consumo de frutas. Então, ajustou-se um modelo sem 

as duas covariáveis e comparou-se os dois modelos via TRV, resultando num 

        igual a 0,738, indicando que os dois modelos não diferem na explicação 

do número de variedades de frutas consumidas pelas crianças. Aliado ao fato de 

que ambas as covariáveis apresentaram grande número de dados faltantes, optou-

se, então, por retirar estas duas variáveis do modelo, permanecendo as outras cinco 

anteriormente relacionadas.  

Para verificar se existia algum efeito de interação entre as variáveis 

selecionadas, foram calculados os valores dos AIC’s dos modelos considerando a 

inclusão das interações duplas, uma de cada vez (TABELA 2). 
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TABELA 2 - VALORES DO AIC PARA OS MODELOS QUE CONSIDERAM A INCLUSÃO DE UMA 

INTERAÇÃO DUPLA ENTRE AS VARIAVEIS SELECIONADAS PARA 

PERMANECEREM NO MODELO E DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO AIC DO MODELO 

SEM ITERAÇÃO ALGUMA 

Modelos considerados AIC Diferença de AIC  

qvc+ip+mama+or+aem 580,94 0,00 

qvc+ip+mama+or+aem+qvc*ip 583,81 2,87 

qvc+ip+mama+or+aem+qvc*mama 582,36 1,43 

qvc+ip+mama+or+aem+qvc*or 584,05 3,11 

qvc+ip+mama+or+aem+qvc*aem 588,39 7,46 

qvc+ip+mama+or+aem+ip*mama 582,87 1,93 

qvc+ip+mama+or+aem+ip*or 582,94 2,00 

qvc+ip+mama+or+aem+ip*aem 581,11 0,17 

qvc+ip+mama+or+aem+mama*or 582,50 1,57 

qvc+ip+mama+or+aem+mama*aem 584,18 3,25 

qvc+ip+mama+or+aem+or*aem 583,32 2,38 

FONTE: Os autores (2013) 

 

Assim, pela Tabela 2, tem-se que em nenhum modelo a inclusão de 

interação apresentou redução no valor do AIC quando comparado com o modelo 

que não possui interação alguma. Dessa forma, tem-se que a inclusão de interações 

não produz melhoria no ajuste do modelo. Optou-se, portanto, por um modelo que 

não incluiu interações.  

 

 

3.2.2 Adequação do Modelo Ajustado 
 

 

A principal suposição do modelo adotado é de que as razões de chances, 

para todo par de categorias das variáveis explicativas, são as mesmas para todas as 

categorias da variável resposta. Então, torna-se necessário verificar se essa 

suposição do modelo está realmente sendo atendida. Desta forma, foi realizado o 

teste da razão de verossimilhanças (TRV) a fim de comparar o modelo em que se 

assume chances proporcionais em relação aos modelos em que uma das variáveis 

tem efeito nominal, ou seja, efeitos distintos para cada categoria da resposta. A 

Tabela 3 apresenta os resultados dos testes. 
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TABELA 3 - TESTES DA RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇAS PARA A SUPOSIÇÃO DE CHANCES 

PROPORCIONAIS 

Variável considerada como nominal Deviance Diferença de deviance   

Nenhuma 665,98 ------- ------ 

qvc 559,33 1,61 0,45 

ip 559,71 1,22 0,27 

mama 560,65 0,29 0,59 

or 559,29 1,64 0,20 

aem 560,51 0,42 0,81 

Todas 644,77 5,77 0,58 

FONTE: Os autores (2013) 

 

Assim, de acordo com a Tabela 3, considerando um nível de significância de 

0,05, em nenhum dos casos verificou-se diferença entre os modelos com e sem a 

pressuposição de chances proporcionais para todas as variáveis. Assim, a 

suposição de chances proporcionais está sendo atendida. 

Tendo um modelo ajustado, faz-se necessário verificar se ele está se 

ajustando bem aos dados. Para verificar o ajuste do modelo fez-se uso da estatística 

C de Hosmer e Lemeshow, mencionada anteriormente. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 4.  

 

TABELA 4 - VALORES DA ESTATISTICA C DE HOSMER E LEMESHOW PARA O MODELO 

AJUSTADO E SEUS RESPECTIVOS P-VALORES 

         Graus de 
liberdade 

        

  ( ) 5,608 8 0,6909 

  ( ) 8,577 8 0,3792 

FONTE: Os autores (2013) 

 

De acordo com os resultados dos testes apresentados na Tabela 4 não se 

rejeita a hipótese de que o modelo esteja bem ajustado, ou seja, o modelo apresenta 

um ajuste satisfatório aos dados. 

 

 

3.2.3 Análise do modelo ajustado 
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Na Tabela 5 têm-se os valores das estimativas dos parâmetros, seus 

respectivos erros padrões, as estatísticas dos testes de  , sendo que       

correspondente ao teste de Wald (para testar a nulidade dos correspondentes 

parâmetros), e probabilidades de significâncias associadas. 

 

TABELA 5 - ESTIMATIVAS DOS PARÂMETROS DO MODELO, SEUS RESPECTIVOS ERROS 

PADRÕES E P-VALORES 

Parâmetros Estimativa Erro padrão           

    -0,7342 0,3583 -2,0490   0,001 

     1,4517 0,3657  3,9698 <0,001 

           0,7214 0,2997  2,4070   0,016 

           1,1575 0,3477  3,3285 <0,001 

         0,5056 0,2650  1,9077   0,056 

           0,3026 0,2185  1,3849   0,166 

        -0,4359 0,2888 -1,5090   0,131 

           0,3475 0,2420  1,4357   0,151 

            1,8041 0,3807  4,7389 <0,001 

FONTE: Os autores (2013) 

 

Desta forma, considerando   como a variável categorizada, correspondente 

ao de número de variedades de frutas consumidas pelas crianças (sendo 1: 0 ou 1 

variedade de fruta; 2: 2 ou 3 variedades de frutas; 3: 4 ou mais variedades de 

frutas), o modelo ajustado pode ser expresso por: 

 

  ̂(  )    [
 (      )

 (      )
]   

                                                                       

                            ̂   

 

  ̂(  )    [
 (      )

 (      )
]   

                                                                      

                            ̂   

 

em que: 

      é a variável indicadora referente aos anos de estudo da mãe, sendo       

  se a mãe da criança   tinha de 4 a 8 anos de estudo e         caso contrário; 

      é a variável indicadora referente à criança na qual a mãe tinha 8 ou mais anos 
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de estudo mãe que estudou de mais de 8 anos;      é a variável indicadora referente 

a mãe que tinha mais de 25 anos no nascimento do primeiro filho;        é a 

variável indicadora referente a criança que não estava mais em aleitamento 

materno;      é a variável indicadora referente à mãe que não recebeu orientação 

sobre o aleitamento materno;       é variável indicadora referente à criança que 

recebe e 4 a 5 refeições diárias; e       é variável indicadora referente à criança que 

recebe de mais de 5 refeições diárias.  

Em relação à estimativa da variância do efeito aleatório obteve-se  ̂  

  

    (         ). Este termo não se mostrou significativo, porém entende-se que  

esta variável reflete, de alguma forma, o comportamento natural da população sob 

estudo, que está dividida entre as 22 Unidades de Saúde. Com base nisso, esta 

variável continuou fazendo parte do modelo de regressão para que se pudesse 

estimar o efeito das demais covariáveis do modelo controlando pelo efeito das 

Unidades de Saúde. 

Na Tabela 6 são apresentadas as estimativas das razões de chances para 

as categorias das covariáveis obtidas a partir do modelo ajustado. As razões de 

chances para cada par de categorias das covariáveis foram calculadas mantendo-se 

fixos os valores das demais covariáveis. 

 

TABELA 6 - RAZÕES DE CHANCES E SEUS RESPECTIVOS INTERVALOS DE CONFIANÇA PARA 

AS CATEGORIAS DAS VARIAVEIS PRESENTES NO MODELO 

Categorias sob comparação 
Razões de 
chances 

   (   ) 

Anos de estudo da mãe: 
  

(          )   (        ) 2,0573 (1,4669; 2,6447) 

(        )   (        ) 3,1819 (2,5005; 3,8635) 

(        )   (          ) 1,5467 (0,9157; 2,6125) 

Idade da mãe no nascimento do primeiro filho: 
  

(         )   (         ) 1,658 (1,1386; 2,1774) 

Se a criança ainda estava em aleitamento materno: 
  

(   )   (   ) 1,3534 (0,9251; 1,7816) 

Se a mãe recebeu orientação sobre o aleitamento materno: 
  

(   )   (   ) 1,5463 (0,9803; 2,1124) 

Número de refeições diárias da criança: 
  

(                  )   (                ) 1,4155 (0,9412; 1,8898) 

(                )   (                ) 6,0745 (5,3283; 6,8207) 
(                )   (                   ) 4,2913 (2,1588; 8,5303) 

FONTE: Os autores 

 

Ao considerar o número de refeições diárias da criança, teve-se para as 

crianças que consomem de 4 a 5 refeições possuem chance de consumo mais 
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variado de frutas 1,415 vezes o das crianças que consomem de 1 a 3 refeições ao 

dia. As crianças que consomem mais de 5 refeições diárias, por sua vez, 

apresentaram chance de consumo mais variado de frutas 6,074 vezes o das 

crianças que consomem de 1 a 3 refeições ao dia. Adicionalmente, as crianças que 

consomem mais de 5 refeições diárias possuem chance de consumo mais variado 

de frutas 4,291 vezes  o das crianças que consomem de 4 a 5 refeições ao dia. 

Também pôde se verificar que as crianças cujas mães estudaram de 4 a 8 

anos possuíam 2,057 vezes a chance de ter um consumo mais variado de frutas 

quando comparadas àquelas cujas mães tinham menos de 4 anos de estudo. Para 

crianças cujas mães possuíam mais de 8 anos a chance de consumo mais variado 

de frutas foi 3,181 vezes a das crianças cujas mães têm menos de 4 anos de 

estudo. Já, quando se compara as crianças cujas mães estudaram mais de 8 anos 

em relação às crianças cujas mães estudaram de 4 a 8 anos, teve-se para as 

crianças cujas mães possuíam mais de 8 anos de estudo tinham 1,5467 vezes a 

chance de consumir mais variedades de frutas do que as crianças cujas mães 

haviam estudado de  4 a 8 anos. 

Com relação à idade da mãe no nascimento do primeiro filho, tem-se que as 

crianças cujas mães tiveram seu primeiro filho após os 20 anos apresentaram 1,658 

vezes a chance de ter um consumo mais variado de frutas em relação às crianças 

cujas mães que tiveram seus primeiros filhos antes dos 20 anos de idade. 

Ao considerar se a criança ainda estava em aleitamento materno teve-se 

para as crianças que já não recebem mais o leite materno uma chance 1,353 vezes 

maior de ter um consumo de mais variedades de frutas quando comparadas com 

aquelas que ainda recebem o leite materno. 

Agora, considerando as orientações recebidas pelas mães sobre o 

aleitamento materno, teve-se que as crianças cujas mães receberam orientação 

possuem chance 1,546 vezes maior de ter um consumo de mais variedades de 

frutas quando comparadas às crianças cujas mães não receberam orientação sobre 

o aleitamento materno. 

De acordo com o modelo ajustado, a maior chance de consumo mais 

variado de frutas é verificada para crianças que não recebem mais o leite materno, 

têm mais de 5 refeições diárias,  cujas mães tem mais de 8 anos de estudo, tendo 

sido orientadas sobre o aleitamento materno e tendo seu primeiro filho com mais de 
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20 anos. A probabilidade estimada de uma criança com este perfil pertencer à 

categoria referente ao consumo de 4 ou mais variedades de frutas com uma 

frequência mínima semanal é igual à 0,9308 enquanto a probabilidade dela estar na  

categoria referente ao consumo de 0 ou 1 variedade de frutas é 0,0083. 

Por outro lado, as crianças que possuem menor chance de ter um consumo 

variado de frutas são aquelas que ainda recebem o leite materno, têm de 1 a 3 

refeições diárias, cujas mães tem menos de 4 anos de estudo, não tendo sido 

orientadas sobre o aleitamento materno e tendo seus primeiros filhos com menos de 

20 anos. A probabilidade estimada de uma criança com estas características 

registrar um consumo de 4  ou mais variedades de frutas com frequência mínima 

semanal é igual a  0,0967 enquanto a probabilidade estimada dela registrar um 

consumo de 0 ou 1 variedade de frutas é igual a 0,1387. 

Para melhor visualizar o efeito das covariáveis no número de variedades de 

frutas consumidas foram construídos gráficos que são apresentados na Figura 7. 

Cada gráfico representa o comportamento da variável resposta dentro de cada 

categoria da covariável em questão. Esses gráficos foram obtidos variando as 

categorias da covariável que estava sob estudo e mantendo as demais covariáveis 

fixadas nas categorias que apresentaram maiores frequências. Assim foram 

calculadas as probabilidades para cada categoria da variável resposta, variando-se 

as categorias de uma particular variável explicativa. 
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FIGURA 7 – PROBABILIDADES AJUSTADAS PELO MODELO DE CHANCES PROPORCIONAIS 

COM O EFEITO ALEATORIO PARA AS CATEGORIAS DE CONSUMO DE FRUTAS 

SEGUNDO CADA COVARIAVEL: (a) ANOS DE ESTUDO DA MÃE; (b) NÚMERO DE 

REFEIÇÕES DIÁRIAS DA CRIANÇA; (c) IDADE DA MÃE AO NASCIMENTO DO 

PRIMEIRO FILHO; (d) SE A CRIANÇA AINDA ESTÁ EM ALEITAMENTO MATERNO; 

(e) SE A MÃE RECEBEU ORIENTAÇÃO SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO 

FONTE: Os autores (2013) 

 

 

 

 

(d) 

(e) 

(c) 

(a) (b) 
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Os efeitos aleatórios preditos para as Unidades de Saúde, acompanhados 

de intervalos de 95% de confiança, são apresentado na Figura 8. 

 

 

FIGURA 8 - EFEITO ALEATÓRIOS ESTIMADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE EM ORDEM 

CRESCENTE  

FONTE: Os autores (2013) 

 

Pela Figura 8 tem-se que as estimativas dos efeitos aleatórios 

correspondentes às Unidades de Saúde no número de variedades de frutas 

consumidas pelas crianças são relativamente pequenos, e que em todos os 

intervalos de confiança têm-se o valor zero incluso. Ainda assim, pode ser verificado 

que a Unidade de Saúde 2, seguida das Unidades de Saúde 5 e 1, apresentaram os 

menores valores para o efeito aleatório, ou seja, as crianças atendidas por tais 

unidades apresentaram consumo menos variado de frutas, ajustado pelo efeito das 

demais covariáveis. A Unidade de Saúde 9 (antecedida das Unidades de Saúde 7 e 

11) apresentou o maior efeito, ou seja, as crianças atendidas nesta Unidade de 

Saúde consumiram maior número de variedades de frutas, ajustado pelo efeito das 

demais covariáveis. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Uma alimentação adequada, de acordo com as recomendações dos órgãos 

responsáveis pela promoção da saúde, é necessária para que a criança cresça e se 

desenvolva adequadamente, particularmente quanto às crianças menores de dois 

anos, pois é nesta fase da vida que ocorrem as maiores aquisições em termos de 

crescimento, tanto físico e motor quanto intelectual. Entre as recomendações para a 

composição da dieta das crianças de até dois anos estão incluídas: a ingestão de 

pelo menos três porções de frutas diariamente para as crianças de 6 a 24 meses e a 

inclusão de uma grande diversidade de alimentos, a fim de abranger os diferentes 

tipos de nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. 

Tendo isto em vista, este trabalho procurou identificar e analisar o consumo 

de frutas por crianças na faixa etária mencionada, bem como as correlações entre 

os consumos de diferentes frutas e identificar fatores associados a um número mais 

variado de frutas na alimentação de crianças menores de dois anos de um município 

paranaense que participavam do Programa Saúde da Família. 

A análise estatística teve como um de seus componentes o ajuste de 

modelos de regressão multinomial de efeitos mistos, considerando o número de 

variedades de frutas consumidas com frequência mínima semanal como a variável 

resposta do estudo. As variáveis explicativas que compuseram este modelo, após a 

realização do processo de seleção “forward” baseado no AIC, foram: renda familiar 

per capita; anos de estudo do pai; número de refeições diárias da criança, idade da 

mãe no nascimento do primeiro filho; se a mãe recebeu orientação sobre o 

aleitamento materno; anos de estudo da mãe e se a criança ainda estava em 

aleitamento materno. As variáveis referentes à renda familiar per capita e aos anos 

de estudo do pai possuíam muitos dados faltantes e não se mostraram 

conjuntamente significativas, considerando o nível de significância de 5%, sendo, 

desta forma, retiradas do modelo. As variáveis referentes à orientação da mãe sobre 

o aleitamento e à presença do leite materno na dieta da criança também não se 

mostraram significativas ao nível de 5% de significância. Porém, estas variáveis 

proporcionam um melhor ajuste, observado na redução do AIC, tendo ambas 

permanecido no modelo. A variável referente à Unidade de Saúde que a criança era 
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atendida, considerada como fator aleatório no modelo ajustado, não foi significativa 

ao nível de 5%, mas decidiu-se mantê-la no modelo por ela refletir um grupamento 

natural da população sob estudo. Todas as variáveis explicativas atenderam à 

suposição de chances proporcionais e não houve interações cujas inclusões 

proporcionassem melhora no AIC do modelo.  

Pelo modelo ajustado pôde ser verificado que quanto mais anos de estudo 

tinha a mãe da criança maior a chance da criança possuir uma dieta que incluísse 

mais variedades de frutas. Isto talvez seja devido ao fato de que a mãe que estudou 

mais possua mais informações sobre a alimentação saudável para a criança, além 

de uma maior renda, que possibilite a compra de um maior número de variedades de 

frutas para a família. 

Ao considerar a idade da mãe no nascimento do primeiro filho, teve-se que 

as crianças filhas de mães que tiveram o primeiro filho após completarem 20 anos 

apresentaram chance maior de um consumo mais variado de frutas. Este resultado 

talvez seja explicado pelo fato que as mulheres que têm os seus filhos mais 

tardiamente, na maioria das vezes, trabalham fora e desta forma a renda da família 

é maior além dela possuir mais maturidade. 

Já em relação à criança em aleitamento materno, observou-se que as 

crianças que não recebiam mais o leite materno apresentaram maior chance de ter 

uma dieta mais variada em relação às frutas do que aquelas que ainda eram 

amamentadas. Talvez isto seja devido ao fato de que as crianças que não são mais 

amamentadas tenham suas dietas baseadas somente na alimentação complementar 

e, desta forma, acabam consumindo mais variedades de frutas para suprir as suas 

necessidades nutricionais adequadamente. 

Ao considerar as orientações recebidas pela mãe em relação ao aleitamento 

materno, verificou-se que as crianças cujas mães receberam orientação possuíam 

chance maior de consumir um maior número variedades de frutas com frequência 

mínima semanal do que aquelas crianças cujas mães não haviam recebido tais 

orientações. Talvez as orientações sobre o aleitamento materno também impliquem 

que a mãe receba orientações sobre a alimentação complementar adequada para a 

criança em outras fases do seu desenvolvimento. Outra possibilidade é que as mães 

que buscaram informações sobre o aleitamento materno sejam conscientes da 

importância da alimentação adequada para as crianças e também busquem 
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informação sobre a alimentação adequada para as outras fases do desenvolvimento 

da criança.  

Ao considerar o número de refeições diárias da criança, teve-se que quanto 

mais refeições diárias a criança tinha maior era a chance delas consumirem mais 

variedades de frutas com frequência mínima semanal. Este resultado talvez seja 

devido ao fato da criança estar exposta a alimentação um maior número de vezes ao 

dia tendo, assim, maior possibilidade de consumir diferentes alimentos.  
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APÊNDICE 
 

 

CÓDIGOS EM R 

 

 

Processo de seleção de variáveis: 
 
 
require(ordinal) 
mod0<-clmm2(frut ~ 1, random=us, data=da) 
ze1<-extractAIC(mod0)[2] 
modec<-clmm2(frut ~ ec, random=us, data=da) 
a<-anova(mod0,modec) 
a1<-a[2,c(3,6,7)] 
a2<-extractAIC(modec)[2] 
modaem<-clmm2(frut ~ aem, random=us, data=da) 
b<-anova(mod0,modaem) 
b1<-b[2,c(3,6,7)] 
b2<-extractAIC(modaem)[2] 
modaep<-clmm2(frut ~ aep, random=us, data=da) 
c<-anova(mod0,modaep) 
c1<-c[2,c(3,6,7)] 
c2<-extractAIC(modaep)[2] 
modtrb<-clmm2(frut ~ trb, random=us, data=da) 
d<-anova(mod0,modtrb) 
d1<-d[2,c(3,6,7)] 
d2<-extractAIC(modtrb)[2] 
modsmp<-clmm2(frut ~ smp, random=us, data=da) 
e<-anova(mod0,modsmp) 
e1<-e[2,c(3,6,7)] 
e2<-extractAIC(modsmp)[2] 
modnp<-clmm2(frut ~ np, random=us, data=da) 
f<-anova(mod0,modnp) 
f1<-f[2,c(3,6,7)] 
f2<-extractAIC(modnp)[2] 
modpm<-clmm2(frut ~ pm, random=us, data=da) 
g<-anova(mod0,modpm) 
g1<-g[2,c(3,6,7)] 
g2<-extractAIC(modpm)[2] 
modip<-clmm2(frut ~ ip, random=us, data=da) 
h<-anova(mod0,modip) 
h1<-h[2,c(3,6,7)] 
h2<-extractAIC(modip)[2] 
modqvc<-clmm2(frut ~ qvc, random=us, data=da) 
i<-anova(mod0,modqvc) 
i1<-i[2,c(3,6,7)] 
i2<-extractAIC(modqvc)[2] 
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help(clmm2) 
modic<-clmm2(frut ~ ic , random=us, data=da) 
j<-anova(mod0,modic) 
j1<-i[2,c(3,6,7)] 
j2<-extractAIC(modic)[2] 
modmama<-clmm2(frut ~ mama, random=us, data=da) 
k<-anova(mod0,modmama) 
k1<-i[2,c(3,6,7)] 
k2<-extractAIC(modmama)[2] 
modtp<-clmm2(frut ~ tp, random=us, data=da) 
l<-anova(mod0,modtp) 
l1<-i[2,c(3,6,7)] 
l2<-extractAIC(modtp)[2] 
modim<-clmm2(frut ~ im, random=us, data=da) 
m<-anova(mod0,modim) 
m1<-m[2,c(3,6,7)] 
m2<-extractAIC(modim)[2] 
modsex<-clmm2(frut ~ sex, random=us, data=da) 
n<-anova(mod0,modsex) 
n1<-n[2,c(3,6,7)] 
n2<-extractAIC(modsex)[2] 
modnnv<-clmm2(frut ~nnv , random=us, data=da) 
o<-anova(mod0,modnnv) 
o1<-o[2,c(3,6,7)] 
o2<-extractAIC(modnnv)[2] 
modor<-clmm2(frut ~ or, random=us, data=da) 
p<-anova(mod0,modor) 
p1<-p[2,c(3,6,7)] 
p2<-extractAIC(modor)[2] 
modpeso<-clmm2(frut ~peso , random=us, data=da) 
q<-anova(mod0,modpeso) 
q1<-q[2,c(3,6,7)] 
q2<-extractAIC(modpeso)[2] 
moddm<-clmm2(frut ~dm , random=us, data=da) 
r<-anova(mod0,moddm) 
r1<-r[2,c(3,6,7)] 
r2<-extractAIC(moddm)[2] 
 
str(da) 
passo1<-rbind("estado civil"=a1,"anos de estudo mae"=b1,"anos de estudo pai"=c1, 
              "mae trabalha"=d1,"renda per capta"=e1,"n de pessoas"=f1,"pai mora"=g1, 
              "idade da mae no primeiro filho"=h1,"n de vezes q come comida"=i1, 
              "faixa etária"=j1,"mama no peito"=k1,"tipo de parto"=l1,"idade da mae"=m1, 
              "genero"=n1,"nascidos vivos"=o1,"peso"=q1,"diraçao do aleitamento"=r1) 
passo1 
 
passo1.3<-data.frame("variáveis"= c("ec","aem","aep","trb", "smp","np", 
                                    "pm","ip", "qcv","ic" ,"mama","tp","im","sex","nnv","or","peso","dm"), 
                     "AIC"=c(a2,b2,c2,d2,e2,f2,g2,h2,i2,j2,k2,l2,m2,n2,o2,p2,q2,r2)) 
passo1.3$dif<- passo1.3$AIC - ze1 
passo1.3 
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Predição de cada categoria: 
 
 
require(mlogit) 
require(ordinal) 
 
da3 <- mlogit.data(da, choice = "frut", shape = "wide",alt.levels = c("pouco", "médio", "bom")) 
head(da3) 
f <- mFormula(frut ~ qvc+ip+mama+or+aem) 
matmodelo=model.matrix(f, da3) # Matriz do modelo 
 
ajuste=clmm2(frut~qvc+ip+mama+or+aem,random=us,data=da,Hess=T) 
randons=ajuste$ranef ### Efeitos aleatórios. 
randons=rep(randons,times=3*as.numeric(table(da$us))) ### Vetor de efeitos aleatórios para 
adicionar ŕ matriz do modelo. 
s1=summary(ajuste) 
estimativas=s1$coefficients[,1] ### Vetor de estimativas dos parâmetros. 
estimativas[c(1,2)]=-estimativas[c(1,2)] ### Dessa forma, vamos modelar a probabilidade de ser 
menor ou igual. 
vet=exp(matmodelo%*%(estimativas))/(exp(matmodelo%*%(estimativas))+1) ### Vet vai guardar 
probabilidades năo condicionadas. 
vetcond=exp(matmodelo%*%(estimativas)+randons)/(exp(matmodelo%*%(estimativas)+randons)+1
) ### Vetcond vai guardar probabilidades condicionadas. 
 
### Agora temos que extrair dos vetores as probabilidades desejadas. 
pbom=numeric() 
pmed=numeric() 
pbai=numeric() 
pbomcond=numeric() 
pmedcond=numeric() 
pbaicond=numeric() 
for(i in 1:(1092/3)){ 
  pbom[i]=vet[3*i] 
  pmed[i]=vet[3*i-1]-vet[3*i] 
  pbai[i]=1-vet[3*i-1] 
  pbomcond[i]=vetcond[3*i] 
  pmedcond[i]=vetcond[3*i-1]-vetcond[3*i] 
  pbaicond[i]=1-vetcond[3*i-1] 
} 
datanc=data.frame(pbai,pmed,pbom,da$frut) ### Nete dataframe temos as probabilidades năo 
condicionadas para cada indivíduo para cada classe e a categoria que ele de fato caiu. 
datac=data.frame(pbaicond,pmedcond,pbomcond,da$frut)### Nete dataframe temos as 
probabilidades condicionadas para cada indivíduo para cada classe e a categoria que ele de fato caiu. 
 
 

Teste C de Hosmer e Lemshow 
 
 

CHosmer=function(preditos,respostas,g){ 
  dpred=data.frame(preditos,respostas) ### Dataframe com probabilidades estimadas e respostas 
para cada indivíduo. 
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  dpred=dpred[order(dpred[,1]),] ### Ordenando as linhas do dataframe da menor para a maior 
probabilidade estimada. 
  cortes=quantile(dpred[,1], probs=seq(0,1, 1/g), include.lowest=TRUE) ### Calculando os quantis 
para as probabilidades estimadas, para posterior formaçăo dos grupos. 
  c1=cut(dpred[,1],breaks=cortes,include.lowest=T) ### Formando g grupos, de tamanhos 
(aproximadamente) iguais, com probabilidades estimadas semelhantes. 
  Obs=tapply(dpred[,2],c1,sum) ### Obs é um vetor com o número observado de respostas em cada 
um dos g grupos. 
  pi=tapply(dpred[,1],c1,mean) ### pi é um vetor com as médias das probabilidades estimadas em 
cada um dos g grupos. 
  n=tapply(dpred[,1],c1,length) ### n é um vetor com os tamanhos de amostras em cada grupo. 
  Cchap=sum(((Obs-n*pi)**2)/(n*pi*(1-pi))) ### Estatística do teste de qualidade proposto por 
Hosmer e Lemeshow e 
  pv=1-pchisq(Cchap,g-2) ### p-valor correspondente. 
  return(list(Cchap=Cchap,pvalue=pv)) 
} 
classe1=ifelse(datac$da.frut==1,1,0) 
pred1=datac[,1] 
CHosmer(pred1,classe1,g=10) 
 
classe2=ifelse(datac$da.frut==3,1,0) 
pred2=datac[,3] 
CHosmer(pred2,classe2,g=10) 
 
 

Efeitos de cada covariável: 
 
 

matpred=matrix( 
  c(0,0,0,0,0,1,0,1,0, 
    1,0,0,0,0,1,0,1,0, 
    0,1,0,0,0,1,0,1,0, 
    0,0,1,0,0,1,0,1,0, 
    1,0,1,0,0,1,0,1,0, 
    0,1,1,0,0,1,0,1,0, 
    0,0,0,1,0,1,0,1,0, 
    1,0,0,1,0,1,0,1,0, 
    0,1,0,1,0,1,0,1,0, 
    0,0,1,0,0,1,0,1,0, 
    1,0,1,0,0,1,0,1,0, 
    0,1,1,0,0,1,0,1,0, 
    0,0,1,0,1,1,0,1,0, 
    1,0,1,0,1,1,0,1,0, 
    0,1,1,0,1,1,0,1,0, 
    0,0,1,0,0,0,0,1,0, 
    1,0,1,0,0,0,0,1,0, 
    0,1,1,0,0,0,0,1,0, 
    0,0,1,0,0,1,0,1,0, 
    1,0,1,0,0,1,0,1,0, 
    0,1,1,0,0,1,0,1,0, 
    0,0,1,0,0,0,0,1,0, 
    1,0,1,0,0,0,0,1,0, 
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    0,1,1,0,0,0,0,1,0, 
    0,0,1,0,0,0,1,1,0, 
    1,0,1,0,0,0,1,1,0, 
    0,1,1,0,0,0,1,1,0, 
    0,0,1,0,0,0,0,0,0, 
    1,0,1,0,0,0,0,0,0, 
    0,1,1,0,0,0,0,0,0, 
    0,0,1,0,0,0,0,1,0, 
    1,0,1,0,0,0,0,1,0, 
    0,1,1,0,0,0,0,1,0, 
    0,0,1,0,0,0,0,0,1, 
    1,0,1,0,0,0,0,0,1, 
    0,1,1,0,0,0,0,0,1),ncol=9,byrow=T) 
estimativas=s1$coefficients[,1] ### Vetor de estimativas dos parâmetros. 
estimativas[c(1,2)]=-estimativas[c(1,2)] ### Dessa forma, vamos modelar a probabilidade de ser 
menor ou igual. 
vet=exp(matpred%*%(estimativas))/(exp(matpred%*%(estimativas))+1) ### Vet vai guardar 
probabilidades năo condicionadas. 
vetcond=exp(matpred%*%(estimativas))/(exp(matpred%*%(estimativas))+1) ### Vetcond vai 
guardar probabilidades condicionadas. 
pbom=numeric() 
pmed=numeric() 
pbai=numeric() 
pbomcond=numeric() 
pmedcond=numeric() 
pbaicond=numeric() 
for(i in 1:(nrow(matpred)/3)){ 
  pbom[i]=vet[3*i] 
  pmed[i]=vet[3*i-1]-vet[3*i] 
  pbai[i]=1-vet[3*i-1] 
  pbomcond[i]=vetcond[3*i] 
  pmedcond[i]=vetcond[3*i-1]-vetcond[3*i] 
  pbaicond[i]=1-vetcond[3*i-1] 
} 
probs=data.frame(pbai,pmed,pbom) ### Nete dataframe temos as probabilidades năo condicionadas 
para cada indivíduo para cada classe e a categoria que ele de fato caiu. 
rownames(probs)=c('qvc1','qvc2','qvc3','ip1','ip2','mama1','mama2','or1','or2','aem1','aem2','aem3') 
 
 

Efeitos das Unidades de Saúde 
 
 

ci <- ajuste$ranef + qnorm(0.975) * sqrt(fm2$condVar) %o% c(-1, 1) 
ord.re <- order(ajuste$ranef) 
ci <- ci[order(ajuste$ranef),] 
plot(1:22, ajuste$ranef[ord.re], axes=FALSE, ylim=range(ci), 
     xlab="Unidade de saúde", ylab="Efeito da unidade de saúde") 
axis(1, at=1:22, labels = ord.re) 
axis(2) 
for(i in 1:22) segments(i, ci[i,1], i, ci[i, 2]) 
abline(h = 0, lty=2) 


