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Capítulo 1 Introdução 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

A análise estatística para dados de sobrevivência tem sido utilizada em muitas 

áreas de aplicação, especialmente em engenharia e medicina onde, os pesquisadores usu-

almente estão interessados em analisar dados relacionados aos tempos de vida de unida-

des. Essas unidades podem ser, por exemplo, peças de um determinado equipamento ou 

pacientes submetidos a um certo tratamento. Neste último caso, o pesquisador pode estar 

interessado no tempo de vida até à morte de um paciente ou na sua recuperação. 

Na prática muitas situações envolvem populações heterogêneas e é importante 

considerar a relação entre os tempos de sobrevivência com outros fatores. Um modo de 

fazer isso é através de um modelo de regressão, onde a dependência do tempo de sobrevi-

vência com a covariável é explicitamente identificada Nessas situações a literatura esta-

tística apresenta muitas técnicas apropriadas para a análise de dados desta natureza, tais 

como: técnicas de regressão não paramétricas (ver por exemplo, Miller, 1976; Buckley e 

James, 1979; Lawless,1982; Cox, 1972a; Koul, Susarla e Van Ryzin, 1981; Schmee e 

Hahn,1979) e várias técnicas de regressão paramétricas (ver por exemplo, Feigl e Zelen, 

1965; ou Zippin e Armitage, 1966). 

Neste trabalho damos ênfase ao caso paramétrico e vamos assumir que existe um 

modelo paramétrico que descreve adequadamente a distribuição dos tempos de vida. Al-

gumas dessas técnicas paramétricas assumem usualmente o modelo exponencial para o 
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isso, existem várias regras para se formular uma priori não-informativa; neste traba-

lho destacamos o uso da priori não- informativa de Jeffreys. 

A escolha da priori não-informativa de Jeffreys é justificada por suas boas 

propriedades (ver Box e Tiao, 1973): 

Assumindo que o pesquisador não tenha informação a respeito dos parâme-
tros 01  e 02, a regra de Jeffreys determina uma densidade a priori, não informati- 

va,dada por: 

R(01,02) (x {det/(01,02)}1/2,  

onde /(01 ,02 ) é a matriz de informação de Fisher ( ver , Box e Tiao, 1973). 

Considerando o modelo de Feigl e Zelen dado em (4.2), a densidade a priori 
de Jeffreys para 01  e 02  é dada por: 

\ 	1 

e 01  e 02  E®, 	 (4.20) 

onde O ={(01,02 );01  > 0,—CO <02  <00}. 












































































































































































