
Método de Ajuste pela Energia – Willett*  

(Método dos Resíduos)  para SPSS 

1. Testar normalidade; 
a. Se sim, passo 2. 
b. Se não: 

i. Transforme as variáveis para ln (ex. Proteína).  
(TRANSFORM  COMPUTE VARIABLE) 

 
 

2. Calcule e anote a média da energia total (se variável normal) ou média do ln 
da energia total (se variável não normal) para o grupo; 

a. Ex: média de ln(energia) = 7,74041 
 

3. Faça a regressão de cada nutriente pela variável de energia, sendo: 
a. Dependent: nutriente ou log_nutriente; 
b. Independente: energia ou log_energia. 

 

(ANALYZE  REGRESSION  LINEAR) 

Na caixa de diálogo, solicitar que os resíduos do modelo sejam calculados. 

(SAVE  RESIDUAL UNSTANDARTIZED) 

 



 Depois desse comando, é liberado o output do modelo, como mostrado na 
figura abaixo, e é gerado, no banco, uma nova variável, denominada RES_1, 
contendo os valores de resíduo para cada observação. 

 

 
 

 Anotar os valores de B0 e Bx do modelo: 
 

Y = B0 + Bx 
Y = -2,824 + 0,954 

 
 

4. Calcule a constante (predito de nutriente para a média do grupo) 
(TRANSFORM  COMPUTE VARIABLE) 

 
 

 É criada, no banco, uma nova variável (ptn_predito_media), contendo o 
valor da constante em todas as linhas. 

B0 + B*x, 
onde x = média da 
energia no grupo 

 



 

 
 

5. Calcular os valores do nutriente ou log natural do nutriente ajustado pela 
energia ou log natural da energia 

 
(TRANSFOM  COMPUTE VARIABLE) 

 
 

 É criada, no banco, uma nova variável (ptn_ajustado), contendo os 
valores de nutriente ajustados pela energia.  

 

 

Constante + Resíduo 



 Se os valores estiverem transformados em logaritmo, calcular seu 
exponencial, utilizando o comando: 

(TRANSFORM  COMPUTE VARIABLE) 
 

 
 

 É criada, no banco, uma nova variável (ptn_ajustado_final), contendo o 
valor do nutriente, ajustado pela energia, na unidade de medida original 
(g/dia). 
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