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RESUMO 

Apresentamos neste trabalho o uso de meta-análise sob um enfoque Bayesiano. Meta-
análise se refere a métodos quantitativos que combinam resultados de estudos independentes 
para tirar conclusões gerais. Freqüentemente resultados de diferentes estudos são combinados de 
forma inadequada, resultando em uma análise inferencial não confiável. Métodos Bayesianos 
para meta-análise são preferíveis em vista do pequeno número de estudos que prevalecem em 
meta-análise. Para exemplificar o uso desta técnica, utilizamos alguns conjuntos de dados 
disponíveis na literatura e um conjunto de dados simulado. A análise Bayesiana foi possível 
devido a utilização de métodos de simulação de Monte Carlo via Cadeias de Markov. 
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ABSTRACT 

This work is concerned with the use of meta-analysis from a Bayesian point of view. 
Meta-analysis is a quantitative method combining independent results to obtain global 
conclusions. Frequently different results are combined unapropriately leading to an unreliable 
inferential analysis. Bayesian methods for meta-analysis are preferred due to the small number of 
experiments which are caracteristc of this technique. Sets of data taken from the literature, were 
used to illustrate the use of the technique, and a simulation set. A Bayesian analysis is made 
possible through the use of Monte Cano simulation methods via Marcos' Chains. 
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META-ANÁLISE: UM ENFOQUE BAYESIANO 

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 Definição 

Podemos definir meta-análise como uma aproximação quantitativa de combinações 

sistemáticas de resultados de várias pesquisas com o objetivo de buscar conclusões sobre o corpo 

da pesquisa. 

O objetivo geral da meta-análise é combinar resultados de estudos anteriores e 

independentes com a finalidade de obter conclusões gerais sobre a pesquisa. Esta técnica é muito 

útil quando o número de estudos sobre um determinado tema é pequeno e, além disso, esses 

estudos envolvem amostras pequenas para produzir uma conclusão válida. 

Inicialmente, em um estudo de meta-análise, identificamos, sistematicamente, os tópicos 

de interesse.k.Em seguida, definimos os critérios de inclusão e exclusão das pesquisas em questão. 

Por último, os dados, provenientes dos estudos selecionados, são resumidos e combinados, 

produzindo uma estimativa quantitativa do magnitude do efeito do tratamento. 

O desafio dos estatísticos é, portanto, desenvolver metodologias eficientes para combinar 

informações de estudos relacionados e independentes para tirar conclusões gerais, isto é, 

desenvolver modelos estatísticos para meta-análise. 



Introdução 

1.2 Perspectiva histórica 

O termo "meta-análise" foi criado por Glass em 1976 do prefixo grego "meta" que 

significa "transcender", e a raiz, análise. Glass procurou distinguir meta-análise a partir de uma 

análise primária — a análise original dos dados de uma pesquisa — e a análise secundária — a 

reanálise dos dados no sentido de responder novas questões sobre a pesquisa (Glass 1976; Glass, 

McGraw, Smith 1981). No entanto, a combinação estatística de dados de estudos múltiplos de um 

mesmo tópico iniciou muito antes. Na década de 30, Tippett (1931), Fisher (1932), Cochran 

(1937) e Pearson (1938), descreveram técnicas estatísticas para combinar dados de diferentes 

estudos. Na literatura agrícola, por exemplo, o uso destas técnicas são numerosos. 

A necessidade de técnicas para combinar dados de vários estudos de um mesmo tópico 

tornou-se especialmente forte nas ciências sociais na metade da década de 70 quando, 

literalmente, centenas de estudos eram feitos para determinados tópicos. Durante o final dos anos 

70 e começo dos anos 80, cientistas sociais, incluindo Rosenthal (1978), Glass, McGrinv e Smith 

(1981), Hedges (1982, 1983), Hunter, Schmidt e Jackson (1982), e Light e Pillemer (1984), 

popularizaram meta-análise e mais adiante desenvolveram métodos estatísticos para sua aplicação. 

O primeiro uso da meta-análise na medicina é dificil de datar precisamente. No final dos 

anos 80, descrições de métodos de meta análise apareceram quase simultaneamente em três 

jornais médicos influentes, o New England Journal of Medicine, Lancei, e o Anna& of Infernal 
Medicine (L'Abbe, Detsky, O'Rourke 1987; Sacks et al. 1987; Bulpitt 1988). O uso mais comum 

de meta-análise na medicina tem coincidido com o aumento de focos de pesquisa médica em 

ensaios clínicos aleatorizados, e tem, evidentemente, beneficiado o aumento no nível de interesse 

sobre a interpretação de pequenos ensaios clínicos e individualmente não conclusíveis. 

Meta-análise tem sido aplicada mais freqüentemente na combinação de resultados de 

processos aleatorizados. No entanto, o uso de meta-análise não está limitado a síntese de 

informações de estudos experimentais. O uso de meta-análise também é comum em estudos não 

experimentais, isto é, em estudos nos quais processos aleatorizados não podem ser aplicados. Por 

exemplo, o uso de fumo e álcool não podem ser alocados aos indivíduos do estudo. Para estudos 

não experimentais, a meta-análise é mais útil quando existem vários estudos com baixo poder 

estatístico. 
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Introdução 

Uma revisão da história da meta-análise também é dada 'por Hedges (1992). Neste aspecto 

pode-se considerar duas metodologias distintas: a combinação de testes de hipóteses e, mais 

recentemente, a combinação dos estimadores obtidos com vários tamanhos amostrais. 

1.2.1 Combinação de testes de hipóteses 

A primeira metodologia, "omnibus tests", combina resultados de testes de hipóteses, 

geralmente utilizando alguma função dos valores-p (ou "p-values"). Sendo assim, esta 

metodologia não depende da distribuição estatística dos dados e essa natureza não paramétrica 

dos "omnibus tests" pode gerar conclusões errôneas. 

Exemplos deste tipo de metodologia são o "método do p mínimo" dado por Tippett 
(1931) e o "método do Qui-quadrado inverso" dado por Fisher (1932). 

Considere uma coleção de k estudos independentes caracterizados pelos parâmetros 

0„ tal como médias, diferença de médias, ou correlações. Assumir além disso que o i-ésimo 

estudo produz um teste estatístico contínuo T, usado para testar a hipótese nula, 

Ho  :O, =0, 	11.... k, 

onde grandes valores do teste estatístico levam a rejeição da hipótese nula. As hipóteses 

não precisam ter o mesmo significado, e, similarmente, as estatísticas ..... 	não H031..., HOk 

precisam estar de forma relatada. A hipótese nula Ho  é aquela onde todos os O, são iguais a 

zero, ou seja, 

H, : 	=O, ...9k  =0. 

Note que a hipótese Ho  é verdadeira somente se cada uma das subhipóteses Ho, HOk 

é verdadeira 
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O valor-p para o i-ésimo estudo é 

Pi = Prob{Ti>tiol =o}, 

onde t,c, é o valor da estatística obtida no i-ésimo estudo. Sob 110„ p, segue uma distribuição 

Uniforme [0,1]. 

O método introduzido por Tippett é definido como segue: sejam p1 ,..., 	k valores-p 

independentes (de testes estatísticos contínuos), onde, cada um deles tem distribuição Uniforme 

sob Ho . Desta forma, se poi  é o mínimo de p, 	pk , um teste para H, com nível de 

significância a é obtido comparando p111  com 1-0— atk . Assim, rejeitamos a hipótese Ho  se 

O método "método do Qui-quadrado inverso", é definido da seguinte forma: dado k 

estudos independentes e k valores-p, 	.... Pt'  onde, sob H0 ,-21og(p,),i = I, 2, ...k, tem uma 

distribuição l 2  com 2 graus de liberdade, e, portanto, — 21odp3 p2 ...p,)=-2E1odp1 ) tem 

uma distribuição l 2  com 2k graus de liberdade. Assim, rejeitamos a hipótese Ho  se 

- Clog(pà> c, onde c é obtido da cauda superior de uma distribuição l 2  com 2k graus de 
h./ 

liberdade. 

Existem algums inconvenientes para combinar testes de hipóteses. Um desses 

inconvenientes é que os "omnibus tests" não fornecem informações sobre o tamanho dos efeitos 

dos tratamentos, além de existir problemas com a interpretação dos resultados. Por exemplo, a 

hipótese nula geral Ho  :O, = 02 = == O afirma que os efeitos dos tratamentos, em todos os 

estudos, são iguais a zero. Se Ho  é rejeitada no procedimento de testes combinados, 

seguramente, concluímos que Ho  é falsa. Portanto, Ho  é falsa se no mínimo um dos 4's, 

1=1 	N, é diferente de zero. Assim, Ho  é falsa quando, por exemplo, O, >O e O, = = 9, —O. 
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Os erros de interpretação são, geralmente, devidos a tentativa de dar uma interpretação 

paramétrica à rejeição de Ho . Por exemplo, um pesquisador pode incorretamente concluir que, 

uma vez que Ho  é rejeitado, os efeitos do tratamento são maiores que zero ou que a média dos 

efeitos do tratamento ro é positiva. 

Alguns exemplos deste tipo de metodologia e suas limitações são dados com mais detalhes 

por Hedges (1992). 

1.2.2 Estimação combinada 

Quando todos os estudos têm padrão similar e os resultados são obtidos de maneira 

similar (não necessariamente idêntica), a estimação combinada é o método preferido da meta-

análise (Hedges & Oficin,1985). 

Essa segunda metodologia, a combinação de estimadores obtidos com vários tamanhos 

amostrais, minimiza as conclusões erradas que podem ser tomadas utilizando a combinação de 

testes de hipóteses mencionadas na Seção 1.2.1, porém, traz um inconveniente, pois os 

procedimentos utilizados nessa segunda metodologia são baseados na teoria de grandes amostras. 

Assim como em análise de variância os modelos estatísticos podem ser definidos como 

modelos de efeitos fixos, aleatórios e mistos, em meta-análise temos, também, conceitos 

análogos. Os procedimentos para analisar dados nestes modelos são similares, mas a interpretação 

de testes estatísticos é um tanto diferente (ver Hedges &"011cin, 1985). 

7 -1 No conceito de efeitos fixos, os valores populacionais dos efeitos dos tratamentos são 

constantes fixas mas desconhecidas. Neste tipo de modelagem para meta-análise, os diferentes 

estudos são supostos homogêneos, medindo aproximadamente a mesma quantidade, sem variação 

entre estudos. Isto é, a: resposta y, é modelada cqmo 	-.= ,u + c„ e,—N(0, si? ), onde Sf é a 

variância da resposta. Observe que a única fonte de variabilidade assumida é a variação dentro do 

estudo. 

No caso da modelagem de efeitos aleatórios, os efeitos dos tratamentos variam 

aleatoriamente de estudo para estudo, como se fossem amostras de um universo de possíveis 

efeitos de tratamentos. Assim, é possível avaliar a variabilidade entre estudos a partir de 

componentes de variância. 
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Na realidade, modelos de efeitos fixos estão presentes na maioria das modelagens em 

meta-análise. Porém, a rigorosa suposição de homogeneidade geralmente não é satisfeita na 

prática, como por exemplo, a existência de variabilidade entre centros médicos ou protocolos 

médicos é um fato. Além disso, estimativas super otimistas da variabilidade no modelo de efeitos 

fixos podem levar a conclusões erradas. Estes problemas podem ser evitados assumindo um efeito 

aleatório 8„ o qual explica a variabilidade entre estudos. 

Assim, y, = ,u +8,+ s,, onde 8,— N(0, r2) e e, — N(0 , 

Note que se 2-2. =O, então o modelo de efeitos aleatórios se reduz ao modelo de efeitos 

fixos (embora as diferenças na interpretação podem permanecer). No modelo de efeitos 

aleatórios, os efeitos observados não são assumidos homogêneos, mas representam amostras de 

uma população de efeitos. Porém, existem alguns problemas na formulação de efeitos aleatórios. 

O teste para determinar se 2-2  = O ao é extremamente confiável devido ao número pequeno de 

estudos que geralmente prevalecem em meta-análise (Fleiss, 1993). 

A formulação de efeitos mistos seria uma combinação de efeitos fixos e efeitos aleatórios. 

Estes métodos clássicos tais como os que envolvem a combinação das estimativas dos 

efeitos usam análise de máxima verossimilhança que precisam da disponibilidade de grandes 

amostras. 

Daí surge a questão: "Como lidar com tamanhos amostrais pequenos prevalecendo em 
meta-análise?" 

É importante salientar que trabalhamos com estatísticas que resumem os resultados de 

cada estudo, o que leva a tamanhos amostrais pequenos. 

1.3 Vantagens do uso do modelo Bayesiano em meta-análise 

O uso de técnicas Bayesiana oferece várias vantagens em modelagem deste tipo. A grande 

vantagem do uso de métodos Bayesianos está relacionada a uma grande precisão quando temos 

tamanhos amostrais pequenos, o que não ocorre com o uso de métodos assintóticos dos 

estimadores de máxima verossimilhança, ou seja, para grandes amostras, os resultados obtidos 

através dos métodos Bayesianos são próximos aos obtidos via máxima verossimilhança, e para 

tamanhos amostrais pequenos, os estimadores Bayesianos da variabilidade devem ser mais 
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precisos do que os resultados obtidos via máxima verossimilhança. Além disso, ofereceni uma 

estrutura conveniente para incorporar informações a priori disponíveis para melhorar a precisão 

da inferência. 

Um outro fator muito importante é o grande número de parâmetros que geralmente estão 

presentes em uma pesquisa, o que torna o uso de métodos clássicos intratáveis. 

A formulação Bayesiana oferece um mecanismo natural para descrever e explicar a 

heterogeneidade entre estudos individuais, assim como entre grupos de estudos, tais como 

estudos caso-controle e estudos abertos e fechados, enquanto que a meta-análise clássica envolve 

a combinação da magnitude dos efeitos. 

Para ilustrar o uso da técnica Bayesiana considere a seguinte situação: Suponha que um 

estatístico esteja interessado em um efeito 9, que para simplificação é suposto o mesmo em todos 

os estudos. Após a primeira análise, a distribuição a posteriori para O é dada por, 

 

P(x (9 )P(9) 

t x.!  9  1)(61 )de 

e 

 

 

(1.2) 

  

onde x é o conjunto de dados do primeiro estudo, 1)(9) é a distribuição a priori do efeito 9, e 

p(x 	O) é a função de verossimilhança. 

Para uma nova análise, podemos usar p( O ¡ x, como uma priori para uma próxima 

análise levando a, 

p(9 x 2 )cc +2 1 491 x,), 	 (1.3) 

e assim sucessivamente. 
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Introdução 

1.3.1 Exemplos de aplicações em meta-análise sob um enfoque Bayesiano 

Várias aplicações de meta-análise estão disponíveis na literatura, ver, por exemplo, Petitti 

(1994). Neste trabalho, vamos utilizar aplicações para ilustrar o uso da técnica sob um enfoque 

B ayesi ano. 

Exemplo 1 - Estudo sobre o uso de uma nova droga contra epilepsia 

É comum um pesquisador estar interessado em comparar uma nova droga com uma 

tradicionalmente usada e observar se essa nova droga pode trazer sucesso na cura de uma 

determinada doença. O pesquisador pode estar interessado, por exemplo, na proporção de 

melhora que essa nova droga causa no estado clínico do paciente. 

Neste contexto, será considerado um conjunto de dados introduzidos por Van Belle 

(1993) que traz 15 relatórios comparativos, independentes e agrupados de ensaios clínicos sobre 

uma nova droga antiepilética. 

Exemplo2 - Um exemplo simulado para ilustrar a comparação entre dois materiais usados 
para fabricar solas de sapatos 

Para ilustrar um caso comum de interesse industrial utilizamos um exemplo simulado 

onde uma indústria está interessada em saber se um novo material para fabricar solas de sapatos é 

superior a um tradicional. 

O conjunto de dados utilizados para este exemplo foi gerado aleatoriamente utilizando o 
software MINITAB. 

Exemplo 3 - Relação entre o uso de hormônios e câncer em mulheres 

Nos últimos anos tem havido muita pesquisa médica para avaliar a possível associação 

entre a incidência de câncer nos seios, útero e ovários e o uso de estrogeno (hormônios). Um 
conjunto de dados introduzido por Larose e Dey (1995 b) é considerado para verificarmos a 

existência de alguma relação entre estrogeno e câncer no útero, ovários e nos seios. 
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1.4 Objetivos principais da pesquisa 

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver modelos Bayesianos para combinar 

informações de estudos comparativos e independentes. A partir de estudos deste tipo, várias 

questões de interesse podem ser respondidas utilizando a técnica estatística denominada meta-

análise. 

Como parte do objetivo, vamos explorar o uso dos algoritmos de simulação via cadeias de 

Markov conhecidos como algoritmo Gibbs Sampling e algoritmo Metropolis Hastings (ver por 

exemplo Casella & George, 1992; Gamerman 1996; Apêndices 1 e 2). 

No capítulo 2, apresentamos uma breve introdução à inferência Bayesiana incluindo 

algumas considerações sobre seleção de modelos e verificação do ajuste do modelo via densidade 

preditiva. 

Através de alguns exemplos de aplicação, considerando densidades a priori informativas 

para os parâmetros envolvidos nos modelos, desenvolvemos nos capítulos 3, 5 e 6, uma análise 

Bayesiana utilizando os algoritmos Gibbs Sampling e Metropolis Hastings para cada um dos 

modelos urili7ados em cada um dos exemplos de aplicação introduzidos na Seção 1.3. 

No capítulo 3, consideramos um modelo de efeitos aleatórios agrupados para meta-análise 

Bayesiana aplicado a um conjunto de dados introduzidos por Larose e Dey (1995 b) relacionado a 

eficácia de uma nova droga antiepilética. No capítulo 4 exemplificamos a aplicação de meta-

análise clássica considerando a combinação de testes de hipóteses. 

O capítulo 5 traz um exemplo simulado onde os dados foram gerados aleatoriamente 

utilizando o software MINITAB. Para estes dados consideramos dois modelos hierárquicos, um 

deles, considerando um possível efeito aleatório para os grupos. 

No capítulo 6, um conjunto de dados introduzidos por Larose e Dey (1995 b) é analisado 

através da meta-análise Bayesiana utilizando um modelo de regressão. 

E finalmente, no capítulo 7, apresentamos as conclusões finais e perspectivas fiituras deste 
trabalho. 
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CAPÍTULO 2 -UMA INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA BAYESIANA 

Métodos Bayesianos são métodos alternativos aos métodos clássicos de influência que 

podem melhorar a precisão e a interpretação dos resultados. Entre as diferenças importantes que 

existem entre os métodos clássicos e os Bayesianos salientamos: os métodos Bayesianos 

permitem a incorporação de informações a priori sobre os parâmetros do modelo, e, ao contrário 

dos métodos clássicos, os métodos Bayesianos consideram o parâmetro de interesse da 

distribuição uma variável aleatória, associando a ele uma distribuição de probabilidade. 

Através da fórmula de Bayes, que combina a informação vinda dos dados através da 

verossimilhança com a incorporação de conhecimentos a priori, ou seja, com as informações 

obtidas antes dos dados, obtém-se uma distribuição denominada distribuição a posteriori. A 

partir desta distribuição a posteriori é possível determinar as quantidades necessárias para o 

processo inferencial, tais como medidas de posição e dispersão. 

2.1 Fórmula de Bayes 

Assim como na inferência frequentista, a inferência Bayesiana trabalha na presença de 

observações y cujo valor é inicialmente incerto e descrito através de uma distribuição de 

probabilidade com densidade de probabilidade p(y I 0). Sob o ponto de vista Bayesiano, a 

quantidade ú é considerada uma variável aleatória, representando características de interesse 

que se deseja conhecer para poder ter uma descrição completa do processo. 
Neste sentido, sendo y e O consideradas variáveis aleatórias, ambas podem ser expressas 

através de uma distribuição de probabilidade. Assim como a distribuição de y, a distribuição de 
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O também pode ser especificada com o auxilio de constantes. Para distingui-Ias do parâmetro O 

de interesse, estas constantes são chamadas de hiperparâmetros pois são parâmetros das 

distribuição dos parâmetros. Geralmente os hiperparametros são considerados conhecidos. 

Desta forma, conhecendo a distribuição das observações p( y16) e a distribuição a priori 

de O, denotada por p(0), é razoável que o processo de inferência seja baseado na distribuição 

de probabilidade de O após observar o valor de y, essa distribuição é chamada de distribuição a 

posteriori em direta oposição à priori, podendo ser obtida através do Teorema de Bayes da 

seguinte forma, 

r.  p(y I 9)p(6) 
P(y) 

(2.1) 

onde p(y)= p( y16)p(0)de9 recebe o nome de distribuição preditiva (ou marginal) de y pois 

é a distribuição que se espera quey tenha sendo de certa forma uma predição. 

Como p(e9 I y) é uma densidade para O, a observação y é apenas uma constante bem 

como p(y). Logo, o Teorema de Bayes pode ser escrito em uma forma mais resumida como, 

p(OID)cc L(0)p(0) 	 (2.2) 

onde D denota o conjunto de observações y e L(6) é chamada de função de verossimilhança de 

O. Essa função (de verossimilhança) associa (para um valor fixo de y) a probabilidade de ser 

observado y a cada valor de O. 

Mudando um pouco a notação para um melhor discernimento das distribuições 

mencionadas numa análise Bayesiana, denotaremos as distribuições a priori e a posteriori 

respectivamente por 71-(0) e z(e91y) . Desta forma, a expressão (2.2) poderia ser rescrita como, 

71-091D) cc L(697r(0) 	 (2.3) 

II 



Uma Introdução à Inferência Bavesiana 

2.2 Densidades a priori e a posteriori 

Em uma análise Bayesiana é possível incorporar conhecimentos prévios a respeito da 

quantidade O através de urna densidade z(61 ). Essa densidade denotada por ir(S) recebe o 

nome de densidade a priori. 

Definido o modelo para os dados e a distribuição a priori, combinamos a informação 

contida nos dados com a informação prévia sobre o parâmetro O e obtemos assim a distribuição 

a posteriori para O. 

A partir da distribuição a posteriori de O, podemos determinar as quantidades de 

interesse necessárias para o processo inferencial tais como medidas de posição (média, moda e 

mediana) e dispersão (desvio-padrão, variância, etc.). 

Uma das limitações dos métodos Bayesianos nas aplicações, em geral eram relacionadas 

à integração da densidade conjunta a posteriori para obtenção das distribuições marginais, que na 

maioria das vezes é muito complexa e só pode ser feita de forma aproximada. Nesses casos, o 

uso de métodos de aproximação como por exemplo, o método de Laplace para aproximações de 

integrais são necessários (ver por exemplo, Tiemey, L. dgc Kadane, J. B., 1986). 

Neste sentido, uma alternativa muito usada recentemente, é a utilização de técnicas de 

simulação, como os métodos Gibbs Sampling e Metrópolis Hastings (ver por exemplo Gelfand 
dgc Smith, 1990). Com esses métodos encontramos estimativas pontuais e por intervalo dos 
parâmetros de interesse do modelo. 

O algoritmo Gibbs Sampling é um método de simulação via cadeias de Markov que 

fornece uma forma alternativa para se obter uma amostra da distribuição de interesse baseada em 

sucessivas gerações das distribuições condicionais (ver apêndice 1). Esse algoritmo é utilizado 

no caso em quç as distribuições condicionais marginais são identificadas com uma distribuição 

conhecida. 

Em modelos mais complexos, geralmente não temos formas conhecidas nas distribuições 

condicionais. Nesse caso, usamos o algoritmo Metropolis Hastings para a geração das amostras 

(ver apêndice 2). 

A convergência da amostra à distribuição de equilíbrio pode ser monitorada pelo método 

proposto por Gelman e Rubin (1992), (ver apêndice 3). 
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Nos capítulos posteriores apresentamos uma análise Bayesiana utilizando os algoritmos 

Gibbs Sampling e Metropolis Hastings para os modelos utilizados para a resolução de alguns 

exemplos de aplicação em meta-análise. 

Para alguns dos exemplos de aplicação introduzidos na Seção 1.3, utilizamos mais de um 

modelo para a análise dos dados, então um critério para seleção de modelos também foi aplicado. 

2.3 Algumas considerações sobre seleção de modelos 

Quando mais de um modelo é considerado para analisar o conjunto de dados em questão, 

uma questão surge naturalmente: Qual ou quais modelos são mais apropriados para a análise dos 
dados? 

Neste sentido, a metodologia para determinação de modelos se torna fundamental. Ela se 

divide em duas componentes: adequação do modelo e seleção do modelo. 

Neste trabalho nos preocupamos em selecionar o melhor modelo dentre os estudados. A 

discussão relativa à escolha de modelos enfatiza as distribuições preditivas como elemento 

principal na comparação de modelos arbitrários. 

Sob o enfoque Bayesiano, vários métodos para seleção de modelos estão propostos na 

literatura (ver por exemplo, Jeffreys, 1939; Box & Hill, 1967; Geisser & Edy, 1979; Gelfand & 

Dey, 1994). 

Um desses métodos é o que utiliza o fator de Bayes que consiste em calcular a razão de - 

densidades a posteriori de dois modelos M, e M2 . A principal dificuldade do uso do fator de 

Bayes é a escolha de uma densidade a priori para cada um dos modelos. Quando essa escolha é 

tal que não dá preferência a um dos modelos, esse método coincide com o teste da razão de 

verossimilhança, caso contrário, mesmo utilizando densidades a priori não informativas, o fator 

de Bayes pode indicar um modelo inadequado devido o paradoxo de Lindley (ver por exemplo 

Press, S. J., 1989). Por essa razão, optamos pelo uso de densidades preditivas para a seleção de 

modelos. 

2.4 Distribuições preditivas 

A distribuição preditiva (ou verossimilhança marginal) é a distribuição marginal conjunta 

dos dados, que pode ser utilizada de várias formas na seleção de modelos. 

13 
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Se y= {y, 	y„} representa o conjunto das observações e 9 = 	o conjunto de 

parâmetros do modelo, podemos considerar p( y10) representando a densidade conjunta das 

observações dado 9 e n-(0) a densidade a priori de 9, tendo p(y1 ) ,r(9) como 
_ - 

especificação do modelo, se y e 9 são supostos contínuos, podemos notar em geral, que a 

densidade preditiva pode ser definida por 

p(Y)=fp(yle)n-09»e 
	

(2.4) 

Se a distribuição a priori n-(0) for própria, não há nenhum problema na utilização de 

p(y). Caso a priori seja imprópria, p(y) não pode ser calculada pois a integral diverge. Neste caso, 

outras densidades sob diferentes justificativas podem ser usadas na discriminação de modelos. 

Uma densidade preditiva muito utilizada é a densidade preditiva ordenada. 

2.4.1 Densidade preditiva condicional ordenada (CPO) 

A densidade preditiva para y, dado y(,)  = 	 é dada por, 

c, = p( y, I yo) ) = p( y f it9 )7r(9 I y( ,) )d , 	 (2.5) 

onde 7r(9 1 ()) é a densidade a posteriori para o vetor de parâmetros 0, dado os dados y . , 

Usando o algoritmo Gibbs Sampling, é possível aproximar (2.5) usando o estimador de 

Monte Carlo, 

NY,1 Y(0 )=-1 t± p(y,le9u) 
N 

(2.6) 

14 
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onde OL ,j=1,2,...,N, são as amostras geradas pelo amostrador de Gibbs. 

- 2.5 Escolha do modelo 

Para a seleção de modelos, podemos utilizar a densidade preditiva c, = fr( y, 1 yo) ) , 

examinando os valores dos c, para os diferentes modelos estudados, observando que o modelo 

mais adequado para os dados é o que apresenta valores maiores de c,. Para isso, podemos 

construir gráficos de c, versus i, 1=1,2 , 	n, para cada modelo, e o melhor modelo será aquele 

que apresentar a maioria dos valores de c, maiores entre os modelos comparados. 

Uma forma alternativa é escolher o modelo tal que ce  = nc,(e) é o máximo, onde .e 

indica o modelo. 

Além da técnica proposta acima, existem outras versões do fator de Bayes para 

discriminação de modelos (ver por exemplo, Jeffreys, 1961; Berger & Pericchi, 1993; Aitkin, 
1991). 

2.6 Verificação da adequação do modelo via densidade preditiva 

Não basta um modelo ser selecionado dentre outros, a verificação do ajuste do modelo é 

fundamental numa análise estatística. Vários métodos para verificar a adequação do ajuste e 

seleção de modelos são propostos na literatura (ver por exemplo, Gelman et ai, 1995; Carlin & 
Louis, 1997). 

Neste trabalho usamos um procedimento para verificar a adequabilidade do modelo via 

densidade preditiva utilizando a quantidade denominada nível descritivo Bayesiano ou "p-value" 

Bayesiano (pv ). Neste sentido, podemos pensar que se o modelo está bem ajustado aos dados, 

então qualquer conjunto de dados gerado por este modelo deverá ser similar aos dados 

observados. Em outras palavras, os dados observados são plausíveis via densidade preditiva a 
posteriori. 

15 
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2.6.1 Procedimento para verificação da adequação do modelo utilizando o nível descritivo 

Bayesiano (p,) 

\ Este procedimento consiste em extrair réplicas da amostra através de valores simulados 

da distribuição preditiva a posteriori e comparar estas amostras replicadas com o conjunto de 

dados observados (a réplica seria o y que poderia ser observado figuramente se o experimento 

fosse repetido com o mesmo modelo e valor de O que originou os dados atuais (y)). Qualquer 

diferença sistemática entre as amostras geradas (réplicas) e o conjunto de dados observados 

indicarão falhas do modelo ajustado. 

Nível descritivo Bayesiano  (p„) 

O nível descritivo Bayesiano ( ou probabilidade caudal) é definido como a probabilidade 

que os dados replicados sejam mais extremos que os dados observados segundo uma estatística 

de teste (T( y,0)), ou seja, 

p‘, 	Pr ob(T( y"P ,O)T( y,0 )1 y) 

J• 	Iltr, ps  ( )p( yr" ,0 1 y )detary" 

ffIT(y,j3),r(y  inir(0 1 
	

(2.7) 

onde y indica o vetor de dados observados; 

O: vetor de parâmetros; 

y": cópia dos dados (réplica) 

p( yreP y)= p( y"P 10 )2r(01 y).(10 : densidade preditiva de y"P e 

T(y,O): estatística do teste. 

Devemos salientar que o nível descritivo Bayesiano ( pv ) não deve ser utilizado para a 

escolha de modelos, pois p, não indica a probabilidade que o modelo esteja correto dado os 

16 
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dados. Essa quantidade é útil para verificar a discrepância entre os dados observados e o modelo 

proposto. 

Escolha de  T(y, 8) 

A escolha de T(y, 8) depende do problema, em geral é escolhida com a finalidade de 

medir aspectos do dados que não são levados em consideração pelo modelo. Por exemplo, se 

temos interesse em verificar uma possível assimetria da distribuição, T(y, 9) pode ser definida 

por, 

T(yi e) =I Y(90) - e 	Yoo, - 	 (2.8) 

onde y(90)  e y(lo)  correspondem, respectivamente, aos percentis 90 e 10 da distribuição. 

Se quisermos verificar o ajuste do modelo para valores extremos da distribuição (por 

exemplo, no caso onde há suspeita de possíveis outliers no conjunto de dados), podemos utilizar, 

T(y10)=mini,,{y,} ou T(y10)=máxiss„{y,} 	 (2.9) 

Uma outra estatística de teste muito utilizada como alternativa as outras é definida por, 

" (Y — E(Y ft9 ))2  T(y1t9)= E 	 ' 
Var(y,18) 

(2.10) 

Notemos que a estatística de teste T(y18), na abordagem Bayesiana, pode ser função de 

parâmetros desconhecidos pois são obtidos através de simulações da distribuição a posteriori 
destes parâmetros. 
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Procedimento para calcular  p, via simulação 

11.  o 
1- passo: Gerar 0")  a partir da distribuição a posteriori (if(9!y)) e em seguida gerar 

y"P" )  via p( yit9" )  ) , para t= I, 2, ... ,L, onde L indica o número de iterações. 

2- passo: Estimar p, da seguinte forma: 

. 	H( T( y"P" ),t9" )  )a•T(y,t9" )  ),1= 1,2.....L) 
Pv — (2.11) 

onde o símbolo #, aqui, indica o número de vezes que T( y"P“ ) ,O(L) ) é maior ou igual a 

T(y,0" ) ), 1=1, 2, ... ,L. 

Após a obtenção da estimativa de p„ podemos decidir pela rejeição do modelo se para 

uma determinada estatística de teste, A< 0.05 ou A> 0.95. Em outras palavras, o modelo 

estará bem ajustado quando o valor de A estiver em tomo de 0.5. Na prática, o modelo é 

aceitável se A, estiver entre 0.2 e 0.8, caso contrário, é preferível testar outros modelos. 
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CAPÍTULO 3 - ESTUDO SOBRE O USO DE UMA NOVA DROGA 

CONTRA EPILEPSIA 

3.1 Introdução 

Em diversos estudos clinicos, muitas vezes, o interesse principal do pesquisador é 

comparar uma nova droga com uma tradicionalmente usada e observar se essa nova droga pode 

trazer sucesso na cura de uma determinada doença, ou, pelo menos, se essa nova droga pode 

ajudar a melhorar o estado clinico de um paciente com determinada doença. Pode-se estar 

interessado por exemplo na proporção de melhora que essa nova droga causa no estado clínico do 

paciente. 

Para exemplificar este tipo de situação, será considerado um conjunto de dados 

introduzidos por Van Belle (1993) que traz 15 relatórios comparativos, independentes e 

agrupados de ensaios clínicos sobre uma nova droga antiepiletica. A variável resposta foi definida 

como a redução acima de 50% na freqüência da doença no paciente. 

A Tabela 1 apresenta o conjunto de dados introduzido por Van Belle. Na coluna 1 temos 

o número de cada estudo, na coluna 2 a ordem cronológica do estudo, na coluna 3 os totais de 

pacientes n, em cada estudo; na coluna 4 o número de pacientes que respondem ao tratamento, 

na coluna 5 a proporção observada de pacientes melhores (p' ) e na coluna 6 temos o logito 

Ô1  = logH. 
1— p' 



Estudo sobre o uso de uma nova droga contra epilepsia 

Estudo Original y. Pi 

Estudos abertos 1 1 30 17 0.5666 

2 7 16 8 0.5000 
3 9 69 41 0.5942 
4 10 23 13 0.5652 
5 li 42 32 0.7619 
6 15 151 90 0.5960 

Estudos fechados 7 2 20 5 0.2500 

8 3 20 9 0.4500 
9 4 17 3 0.1765 
10 5 15 7 0.4667 
11 6 18 8 0.4444 
12 8 17 9 0.5294 
13 12 19 1 0.0526 
14 13 51 12 0.2353 
15 14 59 17 0.2881 

Neste caso, onde temos interesse em comparar um novo tratamento com um tradicional, 

levando em conta N estudos independentes, comparativos e agrupados, a resposta é do tipo 

dicotômica. Se o novo tratamento melhora o estado clinico do paciente em mais de 50% a 

resposta assume o valor 1, caso contrário assume o valor zero. Desta forma podemos considerar 

um modelo de efeitos aleatórios agrupados, cuja resposta y, para cada estudo tem distribuição 

binomial com parâmetros n e p, 

O problema e o interesse do pesquisador foram definidos da seguinte forma: 

Problema: Uma nova droga contra epilepsia esta sendo testada sob duas formas de 

tratamento: um tradicional (estudos fechados) e um novo (estudos abertos). Aqui, os estudos 

abertos representam um tratamento padrão utilizando a nova droga e os estudos fechados 

representam um tratamento com placebo. 

Tabela 1: Dados de 15 estudos independentes sobre a eficácia de uma nova droga antiepilética 
t5;  

0.2680 

0.0000 
0.3814 
0.2623 
1.1631 
0.3888 

-1.0986 

-0.2007 
-1.5402 
-1.1334 
-0.2233 
-0.1177 
-2.8910 
-1.1786 
-0.9046 
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Interesse do pesouisador: 
Há um único valor para a proporção de pacientes respondendo ao tratamento? Ou 

podemos considerar as proporções observadas como amostras de uma população de 

proporções respondentes? 

Qual é a conclusão da melhoria geral pelo tratamento? 

É apropriado combinar as informações dos estudos? 

Há homogeneidade dentro de cada grupo? 

Uma média ponderada dos G, 's corresponde a presença de um efeito positivo do 

medicamento? 

3.2 Definição do modelo e suas respectivas variáveis 

Uma forma natural para descrever o problema e analisar os dados da Tabela 1 é o uso de 

um modelo Bayesiano hierárquico. Na análise Bayesiana hierárquica, os parâmetros das 

distribuições dos parâmetros, chamados hiperparâmetros, são desconhecidos mas com uma 

distribuição conhecida. Muitas vezes, um problema é estruturado de forma que existem relações 

probabilisticas a respeito dos parâmetros e hiperparâmetros que podem ser incorporadas ao 

modelo através de distribuições a priori hierárquicas. Desta forma temos, 

ind 

y, 	 (3.1) 

ind 

Normal(p + 5 , 	 (3.2) 

onde: y, é o número de pacientes melhorados para o estudo 1, 1=1,2.... 

n, é o número de pacientes que completaram o estudo i, i=1,2,...,N; 

p, é o parâmetro de percentagem de melhora para o estudo i, i=1,2...N, O> p, >1 e, 

O, — log 
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Note que, 8, é o logito estimado de melhora no i-ésimo estudo, — co < 8,, ,u, 8k  <co; 

é a variância desta estimativa para o grupo k, onde c r:>0; 

p é a média geral e, 

8, é o efeito aleatório para o grupo k, k=1,2, 

onde, k=1 indica que os estudos são abertos e 1c=2 indica que os estudos são fechados. 

A especificação binomial para a verossimilhança é razoável, já que as respostas são 

dicotômicas e os estudos são independentes. Modelos normais são convenientes para 

O, =log[ P' 	já que os logitos tem domínio definido em toda a reta real. 

Agora, considere a estrutura da média e variância de O,. Todos os estudos para os dados 

da Tabela 1 analisam a mesma droga, mas existem dois grupos distintos: alguns estudos são 

abertos e outros são fechados. Desta forma, parece razoável que a estrutura da média de 8, 

contenha uma média geral p mais um efeito aleatório específico para cada grupo 8,, k=1,2. 

Portanto, ajustamos os dados de cada grupo usando um modelo de efeitos aleatórios especifico 

para cada grupo; dal o termo modelo de efeitos aleatórios agrupados. Tal bifurcação do conjunto 

de dados é comum em meta-análise onde, freqüentemente, deseja-se combinar, por exemplo, 

resultados de estudos controlados e não controlados ou estudos de caso-controle e coorte. 

Uma posição conservadora é assumir que a variância de 8, deve depender do grupo, pois 

não existe informação de que os dois grupos tenham a mesma variância. 

Dentro de cada grupo é suposto permutabilidade do 8, para descrever aspectos comuns 

entre os estudos e para evitar partições a priori dos dados. Portanto, para este problema, supor 

um modelo hierárquico da forma, 
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ind 

y i  •-•• Binomial(n, 

0, =logH), 
Pr 

0, - Normalip + ; 

iz(a k2 )- Gama inversa, 

g(1)- Notmal, 

Notmal 

< p, <1 , i=1,...,N, 

1=1 	N, 

- co <0, <co, k=1,2 

o- >0, k=1,2 

- co <a <co 

-co < k  <co, k=1,2. 

(3.3) 

3.2.1 Função de verossimilhança 

Considerando o modelo sugerido em (3.1), temos que, 

ind 
y; 	Binomial(n, ,p) , 	0< p, <1 ,i=1,...,N, 

Desta forma, a função 

n 

de verossimilhança para p p2 ,...,p „, é dada por, 

1,(Pir-,PN)=11[ I je P (3.4) 
1=1 Yi 

-'' como 0, = log , então [ eo,  
..... 0?, 

I -  Pi 
Portanto, 	função p, = 	. 	a 	de verossimilhança para 0 , 1+e' 

é definida como, 
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Ar ee' IYI ( 	ee'  int 
L(91  , 	eiv ),c n(_ / 

	

,=, 	1+ e's 	1+,1 

	

af 	Sai 

	

_ ri 	- 

	

i i 	
e 

i=i (1 + eal)"1  

(3.5) 

sendo N = N1 + N22 onde Ni  é o número de estudos abertos e N2  o número de estudos 

fechados 

3.2.2 Distribuição a priori 

O modelo sugerido para uma análise inicial dos dados é um modelo proposto com as 

distribuições a priori especificadas abaixo: 

int! 
11,5 	Normal(p+ Õk ,Gr k2 ) 

7Z-(0-k2 ) —  Gama Inversa(ak ,bk ) 

'r(u) -, Normal (O, e) 

tz-(5k )— Normal (0, 

—00<e, <ao 

c4 >o, k=1,2 

< 03 

-co<Sk  <co, k= 1,2 

(3.6) 

onde, para o conjunto de dados da Tabela 1, consideramos ak  = 0.001, bk  =1000 , c=10 e d=10. 

Para a distribuição a priori de o - , k=1,2, usamos uma distribuição Gama-inversa 

escolhendo um valor de a pequeno e um valor de b grande de forma a assegurar as propriedades 

da distribuição a posteriori. 

As distribuições a priori para ,z1 e Sk , k=1,2, foram escolhidas como sendo distribuições a 

priori normais com variância suficientemente grandes por falta de conhecitriento a priori. 
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Alguém pode sustentar que o valor de a e b iguais a 10 para a variância em 2r(p) e 

2r(8k ), k=1, 2 não é suficientemente grande, porém, considere que este valor reflete a suposição 

que a média de O, quase sempre encontra-se no intervalo (0 ± 3,110-i-10)= (— 13.42; 13.42) e, 

portanto, 	a 	média 	de 	p, 	quase 	sempre 	encontra-se 	no . intervalo 

te- anAi  .4_ e -13.42) ;  e  /1424/  .4_ e13.42)1 r.  (0.0000015; 0.9999985), o qual é certamente razoável 

supor na prática. 

Assumindo um valor mais alto para a variância (por exemplo, a e b iguais a 25), os valores 

foram muito próximos aos obtidos com os valores de a e b iguais a 10 

Partindo de (3.6) a distribuição a priori para 01  ..... 0,„,,  é dada por, 

	

9N4)=n 	
I, 	8,)2 } 

(2„r@ir 	2a1  

1  { 1 
c` (cri)% exP  '1"T (61f 	i)2 } 

e a distribuição a priori para 0,4„ 	Oh, é dada por, 

, 
240,, 	19„)— ll  w, 	2 y, exP{—  2,2 	Is 82Y} 

	

i=N1+1 (2717 -  (0-2 	 '1  3 

I 	1 

	

cc 	 

	

,/ elP
{ 	

(et P — 82 )2 } 
(c2)'2 20- 2 

As distribuições a priori para o-f ,o- 22  „ai a, e 82  são definidas, respectivamente, por, 

z (cri cc(criyai+1) exp{ 	 

k (Cri) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 
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,r(a2)cc  (W a .1.n exp 	 
\ 2 / 	

b2(c)-22)} 

yr(e.t)cc  
2c 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

Portanto, assumindo independência a priori, a distribuição a priori conjunta para 

02„...,04,, , o-,2 , a22  , p,5, e82  é dada por, 

1 1 
741  , 	

t. 
,o- 	

vri 
2. 2  „ u.3,0 2 ),:c (o-f ) a  exp4 - 2o

-  , 
E(9, - 	) 2  p- , x 

X  (:).2 tig2Z 
2 / 

1 N 
E(9/ -P-52)2 x(aftr°1+" x(0.22)-R72+1 

2- 22  1=N,4-1 
(3.14) 

X exp. - 
kr:7 

1  „ 2 812 	2  
_ 	_u 

b2a: 2c 2d 	2d 

3.2.3 Distribuição a posteriori conjunta 

Combinando a distribuição a priori conjunta definida em (3.14) com a função de 
verossimilhança dada em (3.5), a distribuição a posteriori conjunta é dada por, 
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r21, 	21, 	A 
241  , 	°Anal ,c722  ,P,82,821Dados)cc 	v e4  r}x(o-2 )-  74- 3̀1+1) x (o-2) (7+ 7̀24-11 x 1 

1.1  

X eXp4 

X exp 

— p-81 )2 }xexp —p-82 )2  x 
2o-1  ,.] 	 2c2 ',dgr]  

p2 	812 822 } 
— b1c b2o-: 2c 2d 2d 

(3.15) 

Lembrando que 2V1  é o número de estudos abertos e N2  éo número de estudos fechados, 

a partir da distribuição a posteriori obtida, várias questões de interesse podem ser analisadas de 

forma direta, usando a formulação hierárquica Bayesiana. 

3.3 Aspectos computacionais 

Com o desenvolvimento de métodos baseados em simulação MCMC (Monte Cano em 

Cadeias de Markov) tem sido possível a análise de densidades a posteriori muito complicadas e 

até mesmo intratáveis. Para esse problema, utilizamos os algoritmos Metropolis-Hastings com 

Gibbs Sampling (ver alguns detalhes computacionais nos Apêndices). 

Usamos o algoritmo Gibbs Sampling (ver Gelfand 84 Smith, 1990) para gerar amostras das 

distribuições condicionais completas, as quais são encontradas como sendo: 

g-Caio-2  ,8,0,13)cc Normal 

.74k  p, o-2  ,t9,13)cc Normal 

_\ 

0-; (6/ — 8/ )+ Ar2 	(t72 — 82) 
( 

n_2n_2 
(3.16) 

(3.17) 

2 
Crt C72 1 	2 	1 

-r k 

+NO-2+NO-2 

2 2  

..„ 2 
•-• ier2 N20-1 +Np; + 

é 

.\ 

ft) 

\ 	C 	 Á_ 

_\Arc:krk 
Cr it  

± N2  
) Nk  d 	)_ 

27 



Estudo sobre o uso de uma nova droiaa contra epilepsia 

( 2 
k  I p,8 ,D )ec Gama — Inversa 

f - k a k i'[[ -í:4" 	4- 832 ) 1 )1' 
(3.18) 

e usamos o algoritmo Metropolis-Hastings (ver Chib & Greenberg, 1995) para gerar as 
distribuições condicionais que não foram identificadas com uma distribuição conhecida, como é o 

caso das condicionais para 9,, 1=1,...,N. Assim, temos que: 

(4-(m.skill  
Ir(i 9, p,8,a-2  ,t9( ,) ,Djec e 	2a: 	(1 1- 	, (3.19) 

Para o uso do algoritmo Metropolis-Hastings, consideramos o núcleo para 9, como sendo 

uma distribuição Normal, assim temos: 

ir(t9„ p,8 , a- 2  ,t9( ,) ,Djec Normal(u+ 8 k  ,C7f)XW(e) (3.20) 

onde 

w(ei )= elp(OfYi 	+e°' )J (3.21) 

e= te,, 	eN). e(i) = tel ,*•• ,191-1 sel+1 ,••• ,e1V),  c2  = (cri ,crà 8 = (83 ,82),  D = (,/2 ..... Y m) 
Av, 

Eeí 
k=1"2 e Na--N,+N2  

k 	k   

e os valores de c e d se referem à variância a priori de ,u e 8k respectivamente. 

No decorrer dos estudos fomos surpreendidos com um problema na parametrização 
original que não levava a resultados satisfatórios. Em particular, o problema estava na 

convergência dos valores referentes a p e 8,. Os valores para cada um destes parâmetros 

convergiam para valores diferentes a cada simulação realizada, mas a soma deles (,u + 8, e 
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Õ 2 ), que se refere a média do parâmetro de interesse O„ sempre convergiam para o mesmo 

valor. Então, uma reparametrização foi re2li7ada. 

3.4 Uma reparametrização 

A reparametrização realizada foi a seguinte: 

= 11+  k 
	k=1,2 	 (3.22) 

Utilizando esta reparametrização, a distribuição a priori conjunta é dada por: 

2I-(o . 0 0.2  0.2  4 	) 1 ,,, 	1 	2 	1 ,  1 	-

ti— 

	

% 	1 rINIV  
CC 	) exp 	(o — 4 )2 }X 

2o-2 	I 	I 1=1 

X 11 	exp 	I  	E (o, _42 )2 x  (0.12)-(a1+1)  „ (....2\--(a2+1 ) x (0.2y2A (3.23) 2a2  2 1=1' j+1 	
A  k“ 2 ) 	X 

1 1  412  422  
X exp.— 

A função de verossimilhança para 	é a mesma dada por (3.5),ou seja: 

siYi 
,...,ON )CCH 	e  

i=1 0+ee't 

e distribuição a posteriori conjunta ficou definida como, 

b1 	1  o-2  b1  a-2  2c 2d 1 /4  	1 
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20.2 1=1;11+1 

—LN 	 N  x exp. 
2o-2 1=1 

(3.24) 
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741  

,v 
O ,v 	2 I D) 

,V 
ay+ 1 

iy$ 	epi 	IX (0-2  )-( 2 	) X 0-  2  )-(

,V2 

7.1"a2+1) X 1 	 2 
1=1 

j 2 	2  

bicr; b20--21  2c 2d 

1 2 } 
— 

A partir da distribuição a posteriori (3.24) obtida através da reparametrização, as 

distribuições condicionais marginais são dadas por, 

         

74 1 o-2  ,0,13),:c Normal 

  

+ N , 1 	2 
2c 

  

(3.25) 

  

	

2 	' 	2 
Cr 

	

C 	 \, c 

  

      

         

  

	

/ 2 	l / 	l- 
Cr2 + N ATI 

	

2d 	
21- t  2 a;  

2 Cr
2 

„I  

 

742  1 CS 2  , 0, D)cC Normal 

 

(3.26) 

   

   

   

g(o- j2  0,D) ,:c Gama — Inversa[[--IN  +ak )[(i + L 	- C,. #1 1, 
2 	 bk 2 	

(3.27) 
\ 7  Ar, 

r O, I ,o-2  ,0(,),D)cc e 	24  ( + ee') '  , 	 (3.28) 

Mesmo com a reparametrização, não conseguimos identificar a distribuição marginal 

condicional de O, com uma distribuição conhecida. Por esta razão, o algoritmo Metropolis-

Hastings para gerar os 0,'s foi novamente empregado. O núcleo considerado pira O, continua 

sendo uma distribuição Normal, assim temos: 
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,e90) ,D)ce Norma4k ,anxV(9.) 

 

 

(3.29) 

  

onde w(9,) continua sendo dado por, 

exp(5),y1 —n,In(1+ e4 )}, 

 

e, 

= 	9(e)  =(e, 	e ,f9i+1  ..... 9,v ), 0-2  =(0-f 0- 	=( 	D= 

ath  

E ei 

	

ë. = ' 	• k=1•2 e N=Ni +N2  Nk   

e os valores de c e d se referem a variância a priori de e respectivamente. 

3.5 Resultados 

A partir da reparametrização considerada, conseguimos resultados mais satisfatórios. Dai, 

temos respostas às questões formuladas na Seção 3.1. 

A Tabela 2 sumariza os resultados obtidos via simulação para cada um dos parâmetros. Os 

estimadores Bayesianos obtidos (médias a posteriori) são estimadores de Monte Carlo baseados 

nas amostras geradas pelos algoritmos Gibbs Sampling e Metropolis-Hastings. 
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Tabela 2: Média a posteriori e intervalos com 95% de credibilidade para cada um dos parâmetros 
do modelo 

Parâmetros Médias a posteriori Intervalos de credibilidade (95%) 

2 

0.4499 
-0.8396 
0.0575 
0.3313 

(-0.1047; 1.0002) 
(-1.7487 ; 0.0762) 
(0.0007 ; 0.3804) 
(0.0012; 1.6004) 

PI 0.5962 (0.4697 ; 0.7125) 

P2 0.5807 (0.3963 ; 0.7082) 

P3 0.6009 (0.5062 ; 0.6969) 

P4 0.5960 (0.4606 ; 0.7149) 

P5 0.6721 (0.5573 ;0.8137) 

P6 0.6017 (0.5298 ; 0.6703) 

P7 0.2729 (0.1283 ;0.4359) 

P8 0.3973 (0.2365 ; 0.5949) 

P9 0.2333 (0.0860 ; 0.3999) 

PIO 0.4003 (0.2242; 0.6261) 

Pll 0.3892 (0.2195 ; 0.6017) 

PI2 0.4386 (0.2560; 0.6539) 

P13 0.1599 (0.0273 ; 0.3307) 

P14 0.2531 (0.1493 ; 0.3661) 

P15 0.2913 (0.1918; 0.4000) 

Analisando a média a posteriori para o-f eu:, podemos perceber que o.. ?  > o-12 , indicando 

que os estudos abertos formam um grupo mais homogêneo do que os estudos fechados. Desta 

forma, uma afirmação positiva a respeito de existir um único valor para a proporção de pacientes 

melhorados seria errada. 

O quadro abaixo mostra as médias a posteriori ponderadas para os pi ' s 

M.Pgeral  M•P • aberws M•Pfechados 

0.4804 0.6086 0.3007 
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E Np, 
onde M P = 1=1 	 ' geral 	Ar 

En, 
1=1 

N, 

»,p, 
aboios — N, In, 

se refere a média a posteriori ponderada de p;  para todos os estudos 

é a média a posteriori ponderada somente para os estudos abertos e 

En,p, 
MPfech ' 	adas 	  é a média a posteriori ponderada somente para os estudos fechados. — 

nI  
t=1,1,71 

Em cada caso, o peso de um estudo equivale ao tamanho amostrai dele. 

Através da média ponderada geral (M.Pw.„,,), podemos concluir que quando todos os 

estudos são analisados conjuntamente, não existe provas da eficácia do medicamento, ou seja, não 

existe provas de que a administração do medicamento fornece uma melhora significativa na 

resposta do paciente sobre o tratamento tradicional, lembrando que a resposta é significativa se o 

novo medicamento proporciona uma redução superior a 50% na freqüência da doença nos 

pacientes. 

Observando as médias a posteriori dos p,' s dadas na Tabela 3, verificamos que para 

todos os estudos abertos (p, ,...,p6 ) as médias a posteriori estão entre 0.58 e 0.68, e para estudos 

fechados ( p7 	pis ) estão entre 0.15 e 0.44, significando que os estudos abertos sustentam a 

eficácia do medicamento, enquanto os estudos fechados sustentam a hipótese contrária. 

Sendo assim, não é apropriado combinar as informações dos estudos. Também o fato das 

médias a posteriori para os estudos fechados se apresentarem mais espalhadas (0.15 ; 0.44), 

enquanto para os estudos abertos se apresentam mais concentradas (0.58 ; 0.68), é um grande 

indicativo para concluirmos que os estudos abertos formam um grupo mais homogêneo ao 

contrário dos estudos fechados. 
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A diferença entre estudos abertos e fechados também pode ser verificada através de uma 

estimativa da média populacional para 61, dada por 4 = 	k=1,2, ou seja, o p, para os 

eil4499 

estudos abertos se reduz à 	—0.6106 e para os estudos fechados, o pi  se reduz à e0.449fl 

-a 8396 

a8396 
—0.3016 como o esperado, onde 0.4499 é a média a posteriori de p+51  e (-0.8396) 

/ + e-   

é a média a posteriori de ,u +82 . 

Com esses resultados notamos que a média a posteriori 	= p+Sk  em relação a média 

ponderada estão bem próximas, podendo concluir mais uma vez que os estudos abertos sustentam 

a eficácia do medicamento enquanto os estudos fechados sustentam uma hipótese contrária. 

3.5.1 Análise gráfica 

Uma análise gráfica é de extiema importância para a visualização dos resultados obtidos e, 

sem dúvida, de grande valia para a análise e interpretação dos mesmos. 

As Figura 1 mostra a forma da distribuição marginal a posteriori para cada um dos 

parâmetros. 
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Figura 1: Densidades a posteriori marginais para , 	o- 	, p2 ,  i= 1,2,...,15, respectivamente. 

Sobrepondo estes gráficos, podemos tirar conclusões graficamente analisando o 

deslocamento das médias 

2 Figura 2: Densidades a posteriori para .9-; (estudos abertos: linha vermelha) e cr2  (estudos 
fechados: linha azul). 

 

5 
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Figura 3: Densidades a posteriori para 	(estudos abertos: linha vermelha) e 	(estudos 
fechados: linha azul). 

0.2 	OA 	0.6 	0.8 

Figura 4: Densidades a posteriori para p,,i=1,.. ,15 (estudos abertos: linhas vermelhas e estudos 
fechados: linhas azuis). 

A Figura 4 mostra o agrupamento dos estudos fechados de um lado e abertos do outro, 

confirmando a diferença significativa que existe entre eles. 

Logo abaixo, a Figura 5, mostra graficamente a convergência dos parâmetros que foi 

confirmada através do critério de convergência apresentados por Gelman e Rubi,' (1992). 
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gráfico iPSi 
	 Otto tur•Pll 	 Niko pr. 512 

Figura 5: Convergência das amostras geradas para , 	, 	i=1,...,15, respectivamente. 

Os gráficos de autocorrelação para cada um dos parâmetros, antes e depois de fazermos 

uma seleção da amostra gerada foram analisadas e estavam sob controle. 

A parte computacional deste trabalho foi desenvolvida utilizando o software MATLAB, 

gerando cinco cadeias com 10000 valores cada, totalizando uma amostra de 50000 valores 

gerados. Desses 50000 valores, foi selecionada uma amostra de 3500 valores. Esses 3500 valores 

foram obtidos desprezando 30% dos valores iniciais gerados por cada cadeia e os 70% restantes 

foram selecionados de 10 em 10, pretendendo com isso, assegurar a suposição de independência. 

A convergência dos parâmetros foi verificada utilizando o critério de convergência dado 

por Gelman e Rubin (1992) (ver Tabela 3). 
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Tabela 3: Valores usados como indicador de convergência, obtidos aplicando o critério de 
convergência dado por Gelman e Rubin (1992) 

Parâmetros Valores Obtidos (.5) 

2 

0";2?  

PI 

P1 

P3 

P4 

Ps 
P6 
P-. 
P8 
P9 

PIO 

Pll 

PI2 

PI3 

PI4 

PI5 

0.9999 
1.0018 
1.0219 
1.0045 
1.0003 
1.0003 
1.0005 
1.0008 
0.9998 
0.9988 
1.0002 
1.0012 
1.0003 
1.0023 
1.0028 
1.0013 
1.0014 
1.0012 
1.0028 

Analisando os resultados da Tabela 3, podemos concluir pela convergência dos 

parâmetros, já que os valores obtidos estão de acordo com o valor recomendado pelo critério de 

Gelman e Rubin que é aproximadamente 1. 

3.6 Verificação da adequação do modelo 

A adequabilidade do modelo foi verificada utilizando o procedimento proposto na Seção 

2.6 com a estatística de teste definida em (2.10). Desta forma, o valor do nível descritivo (p,,) 

definido em (2.11) foi de 0.7829. Como este valor está dentro do intervalo de aceitação, ou seja, 

0.05 <b,< 0.95, podemos concluir que o modelo está adequado aos dados. 
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CAPÍTULO 4 - UM PROCEDIMENTO CLÁSSICO EM META-ANÁLISE 

4.1 Introdução 

A literatura estatística apresenta diversas formas para combinar informaçõe_s—de'vários 

estudos independentes, em geral com uma grande massa de dados. Essas técnicas estão sendo 

propostas desde Tippett (1931). Uma excelente revisão das técnicas clássicas, em geral, não 

paramétricas combinando vários p-valores e outros procedimentos é dada por Hedges (1992). 

Podemos destacar nesta direção os trabalhos de Tippen (1931), Fisher (1932), Stouffer, 

Suchman, De Vinney, Star e Willians (1949), e George (1977). 

Neste capítulo, em particular, vamos apresentar uma análise clássica para o exemplo de 

aplicação desenvolvido no capítulo 3, baseada em testes de hipóteses e intervalos de confiança 

Esta análise é desenvolvida simplesmente para termos uma noção dos resultados obtidos por uma 

meta-análise clássica em comparação a meta-análise Bayesiana. Para isso, vamos fazer uma 

comparação entre os intervalos de confiança (análise clássica) e intervalos de credibilidade 

(análise Bayesiana) obtidos no capítulo 3. 

4.2 Comparação de proporções de várias amostras independentes 

Consideremos que y é a freqüência com que foi observada alguma característica da 

amostra. A freqüência y é uma estatística, pois é determinada em função dos elementos da 
amostra. Evidentemente, podemos, para cada elemento da amostra, considerar a ocorrência de 

um sucesso, caso a característica desejada se verifique, e de um fracasso, caso contrário. Desta 
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forma, temos que y segue uma distribuição Binomial com parâmetros n e p, seguindo-se, pelas 

propriedades da distribuição Binomial, 

E(y)= np e Var(y)= np(.1 p) 

Seja p a probabilidade de ocorrência de sucesso para cada elemento da amostra. A 

freqüência relativa ft, por sua vez, sendo simplesmente o quociente de y pelo tamanho da 

amostra n, tem sua esperança e variância dadas, respectivamente, por: 

E(fr). E 11= L-np = p e Var(M=var(Z),. -4npQ _ p)- P@ P) 

\13 n 	 n n 

Os possíveis valores de fr ,  , se encontram entre O e 1 com intervalos de comprimento 

Sendo a amostra suficientemente grande, podemos aproximar as distribuições de y e fr 
por distribuições Normais utilizando o Teorema do Limite Central. Em termos práticos, em 

geral, podemos considerar que a amostra será suficientemente grande, para efeito dessa 

aproximação, se np 5 e n(1— p) 5 (no caso de não conhecermos a proporção populacional, 

adotaremos como condições de aproximação nfr 5 e n(1— 	5). 

Para este estudo, onde temos 15 amostras independentes e já que nift, 5 e 

ni (1— 13,»: 5 para todo i, 1=1,...,15 (exceto para i=9 e 1=13), vamos aproximar as distribuições 

de y, e fr, por distribuições Normais de mesma média e mesmo desvio-padrão. 

Se cada fr„ i=1 	15, são valores aleatórios de variáveis independentes retirados de uma 

população Normal de média np e desvio-padrão Vnp(1— p), diremos que a estatística 

pi—np    =ÊZ; 
#‘1n1)(1—  P)I

2 

f=1  
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tem distribuição Z 2  com v graus de liberdade. 

Os valores de Z, na expressão acima, são os correspondentes valores da variável 

Normal-padrão. Podemos, portanto, considerar a distribuição da variável Z 2  com v graus de 

liberdade como a soma dos quadrados de v valores independentes da variável Normal-padrão. 

Temos ainda que 

e Var(z„2 ). 2v . 

Outra importante propriedade das distribuições tipo Z 2  é sua aditividade. Essa 

propriedade significa que a soma de duas variáveis independentes com distribuições Z 2  com v, 

e v2  graus de liberdade terá também distribuição Z 2  com v ,+ v2  graus de liberdade. 

Partindo destas definições, Fleiss (1973) propôs algumas técnicas para comparar N 
proporções sumarizando os resultados de vários estudos independentes. 

Em particular, vamos utilizar os dados da Tabela 1 (ver seção 3.1) para exemplificar o 

uso destas técnicas. 

4.2.1 Teste para verificar a igualdade de N proporções 

Vamos designar por H0  a hipótese existente, a ser testada, e por Ha  a hipótese 

alternativa. O teste irá levar à aceitação ou rejeição da hipótese H0 , o que corresponde, portanto, 

à negação ou afirmação de H0 . 

Considere N amostras independentes. Fleiss traz um teste para verificar quais amostras ou 

grupos de amostras que levam a uma diferença significativa. Para a realização dos testes, vamos 

definir os valores para as proporções referentes a cada estudo e a proporção média, descritos, 

respectivamente, por, 
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Yi = — = 
n, I. 

_ n, Enif, e p= n - 	 

onde, Fleiss considera, n„ correspondendo ao número de pacientes que respondem ao 

tratamento no estudo i, i=1,...N; n, correspondendo ao número de pacientes que completaram o 

ár 

estudo 1, i=1,2 .... ,N e 77..  o número total de pacientes, ou seja, n.=En, ,i=1,...,N; 

Portanto, para verificarmos a igualdade das N proporções, devemos testar as hipóteses: 

Io :PI = P2 = "'= 
{Ha  : p, p 	 para algum i 

Para isso, utilizamos a estatística de teste dada por Fleiss (1973) definida por, 

I •rbt  
Loas = 	Lni.wi — P 

P q 1.1 
(4.1) 

onde .7 = I— . 

A estatística de teste (4.1) pode ser comparada com uma distribuição Qui-quadrado com 

N-1 graus de liberdade. Portanto, a hipótese de igualdade H, é rejeitada se Zo2as > ZAT2  

4.2.2 Teste para verificar a igualdade entre dois grupos de estudo 

Agora, supondo N amostras particionadas em dois grupos; o primeiro contendo tV, 

amostras e segundo contendo P12  amostras, sendo N 1 + N 2 =N, definimos: 

ív, 
no)  = E n„ como sendo o número total de observações no primeiro grupo de amostras, 

1=1 

n(2)= E n,. como sendo o número total de observações no segundo grupo de amostras, 
i=nr,+] 
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a proporção média no primeiro grupo e, 

ni.fri 
— 
P2 — como sendo a proporção média no segundo grupo. 

 

n(2) 

 

A partir das definições acima, um teste para verificar se existe diferenças significativas 

entre as proporções dos dois grupos, considera as hipóteses abaixo, 

I.  110 	= pN, 

I I 	p N 

onde, a estatística para testar a hipótese acima é dada por (Fleiss, 1973), 

1 no)n(2) 	v  
if,( 46f ) Vi l P2) p n_ 

(4.2) 

que pode ser comparada com uma distribuição Qui-quadrado com 1 grau de liberdade. Assim, 

rejeitamos a hipótese Ho  se x(ai.)  > xf . 

4.2.3 Teste para verificar a igualdade dentro de grupos 

Para verificar se existe diferenças significativas das Ar, proporções dentro do primeiro 

grupo, definimos as hipóteses: 

110 : p, = p2 = = 

para algum i j 

cuja estatística de teste é dada por, 
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I MI  n-N 
rdtgnip,i = — — 	n 	T21 

P q•=1 

podendo ser comparada com uma distribuição Qui-quadrado com N,-.1 graus de liberdade, 

rejeitando a hipótese de igualdade das Ali  proporções se x 2 poi  > 

De forma análoga, para testar se há diferenças significativas das N2  proporções dentro do 

segundo grupo, definimos as hipóteses: 

HO PN,+1 =  PN,+2 	= PN 

H :p1 sp 	 para algum i j 

com estatística de teste dada por, 

/ 
x 	= 	En,.(P, —P2Y, 

"f i=til+i 
(4.4) 

a qual, comparada com uma distribuição Qui-quadrado com N2 -./ graus de liberdade, pode levar 

a rejeição da hipótese de igualdade das N2  proporções se zg2 	> 	. 

4.2.4 Teste para verificar se cada uma das N proporções amostrais é igual a —1 
2 

Verificadas as hipóteses descritas nas seções 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, 'suponha que seja de 

interesse verificarmos se a proporção no estudo i é igual a , e, posteriormente, construirmos 

intervalos com 95% de confiança para cada p,,1=1 	N. Para isso assumir 

y, Binomial(ni ,p,) e P, = 	, i=1,...,N 	 (4.5) 
n, 

(4.3) 
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Em geral, para inferir sobre os parâmetros de um determinado modelo, é usual utilizar a 

aproximação normal assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança (ver por exemplo, 

Mood, Graybill e Soes, 1974). Então, consideramos 

y;  Normal(n,p, 	A)) 	 (4.6) 

As hipóteses a serem testadas para cada estudo 4 i= 	são definidas da seguinte 

forma: 

TH& P, 
LH&  

A estatística de teste sob H, é dada por, 

a  Z. — 	 2 	  Normal(o ,1). 	 (4.7) 

i fri(i -P,)  

Desta forma, a hipótese Ho, definida acima será rejeitada quando 1Z1 2:1.96 para cada 

proporção p,, 1=1....N. 

4.3 Intervalos com 95% de confiança para cada uma das N proporções 

forma: 

e 

Um intervalo com 95% de confiança para cada p, 1=1....N será 'definido da seguinte 

Sejam, 

Z, 	"Y r 	Norma1(O,1) 	 (4.8) 
Vn,A(1-  A) 

n, 
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iL = —a  Normal p„ 	 
rt, n, 

então, Z, pode ser escrito como, 

	' 	Normal@ , . 
Pi)  

(4.9) 

(4.10) 

 

til  

  

Portanto, a probabilidade de Z, estar contido no intervalo (-1.96 ; 1.96), com 95% de 

confiança pode ser expressa por, 

{ P —1.96 A —19,  
.I 0- X 

<1 96}= 0.95 
A A 

Assim, um intervalo com 95% de confiança para cada proporção p, 1=1,...1\1, é dado por: 

fr [ 	 0— )1 sb, 	1.961117; - fr,)  ; 	+ 	„  p,1.96,\I 
I? 	 I? 

(4.11) 

4.4 Resultados 

Após a introdução, nas seções 4.1.1 à 4.1.4, de alguns procedimentos clássicos para testar 

hipóteses de interesse e considerando os dados da Tabela 1 (ver seção 3.1) como ilustração, 

temos os seguintes resultados considerando um nível de significáncia a = 5%: 

Da expressão (4.1), temos, 
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1 	15 

Zo2Bs 0.4797(0.5203) 	
— 0.4797Y =72.4144 

,i  ' 
e 

= 	= 23.685 

Como 108: > 	rejeitamos a hipótese de igualdade dos Ais com a =5% de 

significância, ou seja, podemos dizer que existe diferenças significativas entre as proporções p, 

1-1 ..... 15 

A partir da expressão (4.2), podemos afirmar que existe uma diferença significativa entre 

as proporções médias dos dois grupos, pois: 

1 	331(236 
dr; dir)— 	 )  0.4797(0.5213) 567 (0.6072 —0.30087 = 51.8321 

e 
zf = 3.841 

Com esta diferença a favor da estatística z )  podemos concluir que a diferença entre os 

dois grupos é significativa. 

Para as expressões dadas em (4.3) e (4.4) temos, respectivamente, 

zg„,2  poi  = 5.2472 	e 	z; = z; = 11.070 
e, 

4„u„,2  = 15348 	e 	= z; = 15507. 

Com estes resultados, concluímos que não há diferenças significativas dentro dos grupos, 

pois za„,tin, < z'  e 2.2,2 ww2  G 

Considerando ainda, um nível a = 5%, os resultados dos testes da seção 4.1.4 e os 

intervalos de confiança dados pela expressão (4.10), estão descritos na Tabela 4. 
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Tabela 4: Resultados dos testes de hipóteses (H0,: p, 	) e dos intervalos com 95% de 
confiança para cada p, 1=1,...,15 

Z.;  Conclusão dos testes Intervalos de 
confiança (95%) 

0.73613 Não rejeita H01  (0.3893 ; 0.7439) 
0.00000 Não rejeita Ho  (0.2550 ; 0.7450) 
1.59350 Não rejeita H„ (0.4783 ;0.7101) 
0.63076 Não rejeita Ho, (0.3626 ; 0.7678) 
3.98503 Rejeita H„ (0.6331 ;0.8907) 
2.40406 Rejeita H 06  (0.5177 ; 0.6743) 
-2.58199 Rejeita H„ (0.0602 ; 0.4398) 
-0.44947 Não rejeita H08  (0.2320 ; 0.6680) 
-3.49860 Rejeita H„ (-0.0047; 0.3577) 
-0.25851 Não rejeita How  (0.2142 ; 0.7192) 
-0.47473 Não rejeita 11011  (0.2148 ; 0.6740) 
0.24286 Não rejeita 11012  (0.2921 ; 0.7667) 
-8.73601 Rejeita H013  (-0.0478 ; 0.1530) 
-4.45638 Rejeita 11014  (0.1189; 0.3517) 
-3.59398 Rejeita 11015 (0.1725 ; 0.4037) 

Estudo 	Pi 

1 	0.5666 
2 	0.5000 
3 	0.5942 
4 	0.5652 
5 	0.7619 
6 	0.5960 
7 	0.2500 
s 	0.4500 
9 	0.1765 
10 	0.4667 
11 	0.4444 
12 	0.5294 
13 	0.0526 
14 	0.2353 
15 	0.2881 

A Tabela 4 mostra, para cada estudo, a proporção estimada de pacientes melhorados 

(j'1), os valores da estatística de teste Z, para cada estudo, 1=1,...,15, os resultados do teste dado 

na seção 4.1.4 para cada estudo e os intervalos de confiança para cada proporção p,. 

Analisando os resultados dos testes de hipóteses dados na seção 4.1.4, podemos dizer que 

os estudos 5, 6, 7, 9, 13, 14 e 15 são significativamente diferentes de ti,- quando comparados a 

uma distribuição Normal-padrão com um nível de significância a= 5%. 

Uma conclusão geral sobre os resultados obtidos neste capitulo é que existe diferenças 

significativas entre as proporções e entre os grupos de estudo, mas uma série de questões ainda 

permanecem não esclarecidas, pois inferências baseadas somente em testes de hipóteses não 

fornecem informações a respeito do tamanho do efeito do tratamento. 
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Neste sentido, a análise Bayesiana apresenta resultados mais conclusivos e quando 

comparadas em termo dos intervalos fornecidos, os intervalos de credibilidade para os p, 's, em 

geral, se apresentam mais "fechados" com relação aos intervalos de confiança. 
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CAPÍTULO 5 - UM EXEMPLO SIMULADO PARA ILUSTRAR A 
COMPARAÇÃO ENTRE DOIS MATERIAIS USADOS 

PARA FABRICAR SOLAS DE SAPATOS 

5.1 Introdução 

É comum na prática a comparação de dois tratamentos, seja clinico, industrial ou 

qualquer que seja a área de interesse. Para ilustrarmos um caso comum, de interesse industrial, 

vamos utilizar um exemplo simulado onde uma indústria está interessada em saber se um novo 

material para fabricar solas de sapatos é superior a um tradicional. 
O conjunto de dados introduzidos na Tabela 5 são resumos de um conjunto de dados 

gerados aleatoriamente utilizando o software MINITAB. 

A variável resposta para este experimento foi definida como a diferença média na 

espessura das solas dos sapatos (D,) entre crianças com uma certa faixa etária pertencentes à 

escolas localizadas em bairros de diferentes classes sociais. Cada uma das crianças usaram os 

dois tipos de solas, ou seja, um tipo no pé direito e outro no pé esquerdo distribuídas 

aleatoriamente. 



Um Exemplo Simuladopara Ilustrar a Comparação entre Dois Materiais Usados para Fabricar Solas de Sapatos 

Tabela 5: Dados de 10 estudos independentes sobre a diferença (na espessura) entre dois 
materiais usados para fabricar solas de sapatos. 

Localização Estudo Original ni  

1 2 23 
Bairros de classe 2 5 67 

Média-alta 3 6 22 

4 1 54 
Bairros de classe 5 3 32 

Pobre 6 4 101 
7 7 12 
8 8 202 
9 9 76 
10 10 92 

A 	st  
0.201 0.487 

-0.4603 0.6039 
0.0542 0.3548 

0.8754 0.5644 
0.5594 0.2577 
0.4533 0.2372 
0.891 0.832 

0.21089 0.10239 
0.5558 0.2928 
0.4885 0.1851 

A Tabela 5 fornece: o número de cada estudo; o número de cada estudo no conjunto de 

dados originais; o total de crianças que participaram do estudo i; a diferença média entre o novo 

solado e o solado tradicional para cada estudo (15,) e o desvio padrão amostrai (S,) para o 

estudo i, 1=1,...,10. 

Neste exemplo simulado, queremos ilustrar um problema típico em indústrias de calçados, 

onde o interesse principal é verificar se um novo material para fabricar solas de sapatos é 

superior a um tradicionalmente usado. Para isso, definimos x como sendo a espessura da sola 

com o novo material após dois meses de uso diário por crianças em escolas públicas, z a 

espessura da sola com o material antigo após dois meses de uso diário por crianças em escolas 

públicas, ( x, ,z1 ) são os pares de medidas para cada indivíduo, sendo uma em cada pé (esquerdo 

ou direito) i=/,...,/ e /), = 	— z, , 

Observar que D, >0, o novo tratamento é superior, pois a espessura da sola é maior após 

dois meses de uso contínuo. 

Para ilustrar melhor o problema, supomos que a indústria aplica este estudo em 10 grupos 

distintos de crianças entre 10 e 14 anos de idade em 10 colégios: 3 escolas situadas em bairros de 

classe média-alta e 7 situadas em bairros de classe baixa. 
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Alguns objetivos da pesquisa relacionado com o interesse da indústria são: 

Verificar se o novo material leva a maior durabilidade dos sapatos. 

Verificar se o status social leva a resultados diferentes. 

Identificar possíveis grupos com resultados diferentes. 

Para analisar os dados da Tabela 5, vamos utilizar modelos Bayesianos hierárquicos e 

uma suposição importante a ser considerada é que os estudos são uma amostra aleatória da 

população de interesse. 

Redefinindo a notação dada anteriormente para facilitar a interpretação, vamos assumir 

y =a = / —Ekz - z 1=1 . 10 ni u v J=,  

d =x -z tf 	ff 

1 	"' s,-= 	1=1,...,10, onde ,51;  é o desvio padrão amostrai para o estudo i. 
—1 jr, 

5.2 Definição do modelo 1 e suas respectivas variáveis 

Um primeiro modelo hierárquico para analisar os dados da Tabela 5 é dado como segue: 

Assumindo c? conhecido, para simplificação, temos que, 

ind 

y, I aocrf 	Normal(a„o-f), 1=1 .... 	 (5.1) 

iid 
— Normal 04,o-.2 ), 1=1 ..... (5.2) 

	

onde: y, é o efeito do estudo observado, 1=1 	1 

	

a, é o efeito do estudo verdadeiro, i=1 	1 
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cr é a variância dentro do estudo i, 

,u é o efeito médio de estudo, —ao <,u <ao , e 

ca2  é a variância entre estudos, onde o-a2  > O 

5.2.1 Função de verossimilhança 

A partir do modelo especificado acima, definimos a função de verossimilhança por, 

1 
L(a1 ,a2 	ll 	 exp — 	iy, — aiY} 

sfiTro-, 
I — ai y} 

20-= 

(5.4) 

5.2.2 Distribuição a priori 

O modelo sugerido é definido com as distribuições a priori p e cra2  especificadas abaixo: 

g(p)— Normal (a,b), 	, 

Gama Inversa (c,d), 

—00<11<00  

2 n aa  > V (5.5) 

onde, para o conjunto de dados da Tabela 5, consideramos a=0, 	c=2.9 e d=0.7, onde c e d 
foram estimados através da média e variância de urna distribuição Gama Inversa. 

Assumindo independência a priori, a distribuição a priori conjunta para ...., a1, p e cra2  

é dada por: 

g(al ,...,a3 „u,o-a2 )0c o.: expi ---f1  E' (a, 2 
X exp --1—(u— aY 

( x o-c2J.  ( c +1  ) exp -- 2  { d  
o- 

(5.6) 

55 



Um Exemplo Simulado para Ilustrar a Comparação atra Dois Materi.  ais Usados para Fabricar Solas de Sapatos 

5.2.3 Distribuição a posteriori conjunta 

Combinando (5.4) com (5.6), a distribuição a posteriori conjunta é dada por, 

1 \--,/ 1 	N2 
{ 	

/ x-  (,) - a )2 } x aj i  exp{— ---FL kat — pl} x  Mcc exP --120.2 w 6, 	i 	, 	 2a „ i. i 
d (Li  — a)2 } x (a ?i r I  ) exrd— --}• xexp{— 1 —2b o-a  

(5.7) 

A partir da distribuição a posteriori conjunta podemos alcançar os objetivos propostos na 
Seção 5.1, verificando o que é de interesse do pesquisador. 

5.2.4 Aspectos computacionais 

A partir da distribuição a posteriori conjunta, foi possível encontrar as distribuições 

condicionais para a 	,p e 

7r 	, 	„2 	
_. 

 	cc 	 m po,a0),D 	 Noralp
+a,2 

71-(p I a 	„.D)cc Normal[bIE 

71-(aa2  1 ,u, a 1  ,...,a, ,Acc Gama Invers 

af 
  

, 

± Y i 

a 21, 

 1 

 j c 2o  2 

c+a2 (5.8) 

(5.9) 

(5.10) 

1  Cr a  

+ 	a2 a 

i
(a, 

o- a a2   

+ ' 

I +c 
2 	, 

+0-a2  

r 

i=1 
2 

Ia:  
onde E — 	e aw 	 af= (aí  ..... 

Com o uso do algoritmo Gibbs Sampling foi possível gerar amostras das distribuições 
condicionais definidas em (5.8), (5.9) e (5.10). 
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5.2.5 Resultados 

Utilizando o modelo 1 definido na Seção 5.2, obtemos os resultados que estão descritos 

na Tabela 6. 

Tabela 6: Médias a posteriori e intervalos com 95% de credibilidade para cada um dos 
parâmetros. 

Parâmetros Médias a posteriori Intervalos de credibilidade (95%) 
P 0.3478 (-0.2452 ; 0.9573) 
ci-2, 
a, 
a2 

0.8599 

0.2481 
-0.1895 

(0.2780 ; 2.3061) 

(-0.6021 ; 1.1585) 
(-1.2476 ; 0.8036) 

a, 
a, 
a, 
a,, 
a, 
a8  

0.1033 
0.7215 
0.5317 
0.4324 
0.6020 
0.2161 

(-0.5291 ;0.7776) 
(-0.2658 ; 1.7352) 
(0.0341 ; 1.0041) 
(-0.0242 ; 0.8895) 
(-0.5364; 1.8730) 
(0.0178 ; 0.4093) 

a, 
alo 

0.5259 
0.4751 

(-0.0338; 1.0381) 
(0.1564 ; 0.8352) 

Analisando a Tabela 6, notamos que p>0, ou seja, quando todos os estudos são 

analisados conjuntamente, o efeito médio do estudo indica que o novo material utilizado para 

fabricar solas de sapatos leva a uma durabilidade maior, mostrando um desgaste de 

aproximadamente 0.35cm menor que o tradicional após dois meses de uso diário. Apesar de ser 

positivo, o efeito p não foi encontrado como sendo significativo. Portanto, uma afirmação 

positiva em relação ao novo material ser superior ao tradicional não pode ser dada. 

A outra questão de interesse é saber se o status social leva a resultados diferentes. Para 

isso, analisamos as médias a posteriori para a,,i=1,...,10, e percebemos uma possível divisão de 

grupos, já que as médias a posteriori para a,,a2  e a3 , que se referem ao grupo de escolas que 

estão localizadas em bairros de classe média-alta, se apresentam menores quando comparadas 

com o restante (a4 ,a5 ,a6 ,a7 ,a8 ,a9  e a10 ), que se referem ao grupo de escolas que estão 

localizadas em bairros de baixo poder aquisitivo. Além disso, a5 ,a8  e a10 , que pertencem ao 
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Figuras 5: Distribuições marginais a posteriori para a,,...,a,,peaa2  , respectivamente. 
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segundo grupo, têm suas médias a posteriori positivas e significativamente diferentes de zero, 

como indica os intervalos de credibilidade para cada um deles. 

5.2.6 Análise gráfica 

A Figura 6 mostra a forma da distribuição marginal para cada um dos parâmetros 



Um Exemplo Simulado para Ilustrar a Comparação entre Dois Materiais Usados para Fabricar Solas de Sapatos 

Na Figura 6 sobrepomos as formas das distribuições marginais para , podemos tirar 

conclusões graficamente analisando o deslocamento das médias a 1 ,...,a, com o objetivo de 

possibilitar uma conclusão gráfica com respeito a um possível agrupamento das classes sociais 

Figura 6: : Densidades a posteriori para ai , i=1,...,10 (classe média-alta: linhas vermelhas e 

classe pobre: linhas azuis). 

Analisando a Figura 6, podemos observar um leve agrupamento da classe média-alta de 

um lado e classe pobre do outro, sugerindo uma possível diferença entre entre essas duas classes. 

A Figura 7 mostra graficamente a convergência dos parâmetros, que foi confirmada 

através do critério de convergência apresentados por Gelman e Rubin (1992). 
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Um Exemplo Simulado para Ilustrar a Comparação entre Dois Materiais Usados para Fabricar Solas de Sapatos 

Figura 7: Gráficos com todos os valores gerados para a3  ,...,a1  , p e cra2  respectivamente. 

Para este exemplo, a parte computacional também foi desenvolvida utilizando o software 

MATLAB, gerando cinco cadeias com 2000 valores cada, totalizando uma amostra de 10000 

valores gerados. Desses 10000 valores, foi selecionada uma amostra de 600 valores. Esses 600 

valores foram obtidos desprezando 40% dos valores iniciais gerados por cada cadeia e os 60% 

restantes foram selecionados de 10 em 10. 

Utilizando o critério de convergência dado por Gelman e Rubin (1992), os seguintes 
valores foram anotados: 
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Tabela 7: Valores usados como indicador de convergência, obtidos aplicando o critério de 
convergência dado por Gelman e Rubin (1992)  

Parâmetros Valores Obtidos (a) 
c r a  

1.0020 
1.0059 

a, 1.0048 
a, 1.0114 
a, 1.0020 

a4  1.0036 

a, 1.0039 

a, 0.9928 
a, 0.9984 
a, 1.0273 
a, 1.0011 
°tu, 0.9985 

Analisando os resultados da Tabela 7, a convergência dos parâmetros pode ser 

confirmada através do critério proposto por Gelman e Rubin, visto que os valores obtidos estão 

próximos dei. 

O segundo modelo hierárquico estudado com o intuito de obter resultados ainda mais 

claros é apresentado a seguir. 

5.3 Definição do modelo 2 e suas respectivas variáveis 

Para verificar se existe uma possível diferença entre grupos de estudo, consideramos um 

segundo modelo hierárquico para analisar os dados da Tabela 5. Este modelo considera um efeito 

aleatório para o grupo k, k= I, 2. Desta forma podemos defini-lo como: 

Ind 

y, 	a,S, Normal (a, , Sf), 	i=1,...,1 	 (5.11) 

a, ,u„õk ,o-,j — Normal (u, + 8k ,a) 	k=1,2 	 (5.12) 
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onde: y, é o efeito do estudo observado, 1=1 	1 

a, é o efeito do estudo verdadeiro, 1=1, 	 ,1 

Sf é a variância amostral dentro do estudo i, i=1,...,1 

p, é o efeito médio de estudo !, —co <ti <co , 1=1,...,1 

Sk  é o efeito aleatório para o grupo k, k= 1,2 

cd é a variância para o grupo k, onde a >0, 1c= 1,2 

Estamos considerando dois grupos de estudos: o grupo 1, formado pelas escolas 

localizadas em bairros de classe média —alta, contendo 11  estudos, e o grupo 2 formado pelas 

escolas localizadas em bairros de classe pobre, contendo 12  estudos. Portanto, Ic—/ representa o 

grupo 1, k=2 representa o grupo 2 e, I = I 1+ 12=10. 

5.3.1 Função de verossimilhança 

Para este modelo, a função de verossimilhança é definida por: 

	

Lfre, ..... ce, — 	 61 	a )2 } 

	

)— 	42;r]  S, 	{ 2S, 

	

c c exP{ —+S; (31i 	)2 } 

(5.13) 

5.3.2 Distribuição a priori 

O modelo sugerido é definido com as distribuições a priori especificadas a seguir: 

tr(p1 ,...,p1 )cc constante 	 — CO < kti  < l 

,r(8 ,)— Normal(a „bk ) 	 —co<Sk  <co , k=1, 2 
	

(5.14) 

tr(crf)— Gama Inversa(c k , c 1 k ) 
	

as: >0 , k=1,2 
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onde, para o conjunto de dados da Tabela 5, consideramos a k  = 0, bk  = 1, ck  = 2.9 e dk  = 0.7. 

Assumindo independência a priori, a distribuição a priori conjunta para 

..... m1 ,81 ,82 ,5,2 ,522  é dada por: 

2 	2 o. ,a2 )cc 

xexp 

2  " exp1b _ a  _ 1 
2 

_ a  
2 	2b2 	2  1 	 2 

nen( 	2  N1 	1 42,1 
20. 	Pi ) — Zs kai 	-82Y} 
1 

2o- 2  1 i=11+1  

(5.15) 

5.3.3 Distribuição a posteriori conjunta 

A distribuição a posteriori conjunta, obtida a partir de (5.14) e (5.15) é dada por: 

iD)ccnexp{- 
2S: 

1 	 ( I, 	(12  1 
(yi  - ai )2  (4)U f  "+11(crnitre2+1  1 x 

_a 
1 )2 

 - 1 (82  _a  )2  x  

cr  1 — 2  2b i 	2b2 2 	1 

X exp{- -(-?- (ai  - mi  -81 )2  --, E (cti  - p, - 82  2;. 	 y} 
2a- 2  ir.i,+1 

1 I' 	 1 12  

(5.16) 

A partir da distribuição a posteriori conjunta, podemos definir as distribuições 

condicionais para o algoritmo Gibbs Sampling e, então, responder as questões de interesse. 

5.3.4 Aspectos computacionais 

As 	distribuições condicionais para ai  , p,,8 k ,ty: , 1=1,...,10 e k=1,2 são dadas 

respectivamente por: 
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2 	1( 	 1 2 

	

n{a, 1 ), p,8 .82 .01 .0,22 .D)cc Normal[ cr k 	VLI  +s)  	crk 
n2 4.  2 	 1 	2 

' 	. 	S k 	I 

EP; 
onde, cTk  =  1 	T./ =  I e/10 k  

( 	 li 	 \ 

-p, - 8  kr 
n 
 ,-
g 

 10- 	
2 

n" 	Â. 2,a(k) 
- 	- 	

I k  ,D cc Gama Inversa —+ cki  d + a ( 	k1 i-n  ,,-  ',I  
2 

(5.20) 

5.3.5 Resultados 

Utilizando a modelagem descrita na Seção 5.3, obtivemos os resultados dado na Tabela 8. 

64 



Um Exemplo Simulado para Ilustrar a CotnparaçAo entre Dois Materiais Usados para Fabricar Solas de Sapatos 

Tabela 8:  Médias a posteriori e intervalos de credibilidade para cada um dos parâmetros. 
Parâmetros Médias a 	osteriori Intervalos de credibilidade 95% 

P 0.1170 (-3.0102 ; 3.0389) 

/12 -0.4980 (-4.0757 ; 3.0682) 

/13 0.0645 (-2.8764; 3.0956) 

/14 0.9129 (-1.7100; 3.9364) 

P 5 0.5563 (-2.2650; 3.5617) 

/16 0.4496 (-2.4722; 3.3462) 

P7 0.8750 (-2.8660; 4.1967) 

/18 0.2526 (-2.7361 ; 3.1907) 

P9 0.5349 (-2.5361 ; 3.6914) 

PIO 0.4241 (-2.2827; 3.3034) 

Cr 2 1.4000 (0.3155 ; 5.7928) 
0.22  1.3627 (0.3105 ; 5.4323) 
al  0.1774 (-0.7884; 1.1035) 

a2 -0.4803 (-1,6397; 0.6235) 
a3  0.0798 (-0.6578 ; 0.8308) 
a4  0.8824 (-0.1640; 1.9716) 
a3  0.5437 (0.0588; 1.0507) 

a6  0.4595 (-0.0064 ; 0.9025) 
a, 
a8  

0.9283 
0.2073 

(-0.6862 ; 2.5555) 
(0.0059; 0.4007) 

a, 

a jo  

0.5267 
0.4869 

(-0.0566; 1.0869) 
(0.1008; 0.8496) 

0.0572 (-2.1062 ; 2.1034) 
82 0.0190 (-1.8522; 1.7789) 

Analisando os resultados da Tabela 8, notamos que ol e ci-22  estão muito próximos 

indicando que os dois grupos se comportam praticamente da mesma forma com respeito a 

variabilidade. 

Através de uma média geral dos p,' s dada por 11/1  • Pgeral = 1 	 2 onde 1=10, temos que 
Er; 
, 

M .Pg„ai >0, (M.Pge,I=0.3296 cm) indicando que se analisarmos o estudo como um todo, em 

média o novo tratamento pode levar a maior durabilidade dos sapatos, mas nada significativo. 
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Podemos dizer também que uma afirmação positiva em relação a existir uma diferença 

entre classes sociais quando analisamos o desgaste das solas de sapatos, não pode ser tomada, ou 

seja, não existe diferenças significativas entre os grupos, pois os efeitos aleatórios 8, e 52, se 

encontram bem próximos de zero e seus intervalos de credibilidade podem confirmar a não 
significância. 

5.3.6 Análise gráfica 

Para uma melhor visualização dos resultados obtidos, podemos fazer uma análise gráfica. 

A Figuras 8 mostra a forma da distribuição marginal para cada um dos parâmetros. 
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A Figura 9 mostra graficamente a convergência dos parâmetros que foi confirmada 

através do critério de convergência proposto por Gelman e Rubin (1992) 
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respectivamente. 

Esta parte computacional também foi desenvolvida utilizando o software MATLAB, 

gerando cinco cadeias de 2000 valores cada, totalizando uma amostra de 10000 valores gerados. 

Desprezando 25% dos valores iniciais gerados por cada cadeia e selecionando os 75% restantes 

de 10 em 10, obtivemos uma amostra selecionada de 750 valores, pretendendo com isso 

assegurar a suposição de independência. 

O critério proposto por Gelman e Ruhin (1992) para a verificação da convergência foi 

aplicado e os valores obtidos estão descritos na Tabela 9 
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Tabela 9: Valores usados como indicador de convergência, obtidos aplicando o critério de 
Gelman e Rubi,, 1922) 

Parâmetros Valores Obtidos (ir) 

112 

0.9971 
1.0040 

P3 1.0069 

P4 1.0013 

Ps 1.0019 

P6  1.0012 

/47  1.0057 

P8 1.0021 

P9 0.9991 

Pio 1.0054 
2  Gr 1.0149 
2  

(72 1.0008 
1.0074 

a, 
a, 
a, 
as  

1.0077 
1.0006 
0.9986 
1.0045 

a, 
a, 
a, 
a9  

1.0068 
1.0000 
1.0046 
1.0087 

alo 1.0000 
8, 1.0016 
8, 0.9999 

Analisando os resultados da Tabela 9, podemos concluir pela convergência dos 

parâmetros. 
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5.4 Escolha e verificação do ajuste do modelo 

Analisando os modelos através da densidade preditiva ordenada definida em (2.6), e 

utilizando o critério proposto na Seção 2.5, encontramos cl = 4.2485x 10 2  e e,= 5 0779 x 10, 

portanto, o modelo escolhido dentre os dois analisados neste Capitulo foi o modelo 1. Pudemos 

concluir que este modelo estava adequado utilizando o procedimento proposto na Seção 2.6.1, 

onde o valor de A, (definido em (2.11)) usando a estatística de teste definida em (2.10) foi 0,55. 

Portanto, podemos decidir pela não rejeição do modelo, já que 0.05 <Av < 0.95. 
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CAPÍTULO 6 - RELAÇÃO ENTRE O USO DE HORMÔNIO E CÂNCER 
EM MULHERES: UMA APLICAÇÃO DE META-
ANÁLISE SOB UM ENFOQUE BAYESIANO 

6.1 Introdução 

Nos últimos anos tem havido muita pesquisa médica para avaliar a possível associação 

entre a incidência de câncer nos seios, ovários e útero e o uso de hormônios (ver por exemplo, 

Adami,1992; Kaufman, 1991; ou Brinton & Schairer, 1993) 

Câncer nos seios útero e ovários representam mais que um quarto dos casos de mortes 

entre mulheres (Kelsey & Whittemore, 1994). Nos Estados Unidos entre 1960 e 1975, a taxa de 

câncer endometrial mostrou um aumento sem precedentes ao mesmo tempo em que o uso de 

hormônio (estrógeno) durante este período também aumentou bruscamente (Jick, Walker, e Jick, 

1993). Dai veio a suspeita de que o uso de estrógeno poderia estar contribuindo para o 
desenvolvimento de câncer endometrial. 

Em 1975, foram publicados dois artigos os quais mostraram grandes riscos relativos (de 

5 a 7 vezes) para o câncer endometrial entre mulheres que já fizeram uso de estrógeno e 

mulheres que nunca foram usuárias. (Ziel & FinIcle, 1975; Smith et ai, 1975) 

O efeito desta publicação entre 1975 e 1980, foi a redução em 50% das receitas 

preparadas com estrógeno sem anticoncepcionais, ao mesmo tempo, a incidência de câncer 

endometrial também diminuiu (Jick, Walker, e Jick, 1993). 

Mais recentemente, o efeito preventivo do estrógeno sob moléstias cardiovasculares e 
osteoporose, levou, outra vez, a um aumento no uso de estrógeno. 
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Hoje, por volta de 32% das mulheres americanas com idade entre 50 e 65 anos usam 

estrógeno para menopausa, a reposição de estrógeno é, como colocou Adami em 1992, 

"potencialmente um dos meios mais importantes de prevenir a maioria das causas de morbidez e 

mortalidade de mulheres mais velhas". 

Apesar do fato de que estrógeno pode gerar câncer endometrial ter sido geralmente 

aceito, conclusões quantitativas a respeito dos efeitos do uso do estrógeno no risco de câncer no 

seio permanece indescritível. Meta-análise tem sido usada para tentar resolver este dilema. 

Recentemente foram desenvolvidas algumas meta-análises mostrando o risco relativo de 

usuários de estrógeno com respeito a câncer nos seios estar acima de 1.06, onde risco relativo é a 

medida da força da associação entre estrógeno e câncer e pode ser obtido da seguinte forma (ver 
Fleiss, 1973): 

Definindo: 

Á = pacientes com câncer; 

Ã= pacientes sem câncer; 

B = pacientes recebendo estrógeno; 

= pacientes não recebendo estrógeno. 

A partir das definições acima, temos o seguinte quadro, 

Á 	:41-  Total 

B a 	b 

c 	d 

a+b 

c+d 

Total a+c 	b+d a+b+c+d 

onde, a é o número de casos expostos, b é o número de controles expostos, c é o número de casos 
não expostos edé o número de controles não expostos. 

Assim, definimos o risco para dois grupos. O primeiro é definido a partir de pacientes que 

são usuárias de estrógeno e o segundo é definido a partir de pacientes que não são usuárias de 
estrógeno, ou seja, 
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pacientes usuárias de estrógeno: 08  

pacientes não usuárias de estrágeno: = 
pa 

 

 

Uma medida de associação entre 08  e 05  será denotada por: 

PII/P12 O= 	 PIIP22  
Or, P21/1212 PI2P21 

onde 

p „ 	1312  = bln..; fr23 	ji 22  =din.. e n..= a+b+c+d 

Portanto, um estimador desta associação, chamado de risco relativo (R/?), é dado por: 

RR= o 	 
(bIn.)(cln..) bc 

(6.1) 

Se RI?> I , isso indica que a chance de uma mulher ter câncer (seios, útero e ovários) é 

maior para as usuárias de estrógeno. 

Para este tipo de problema, a modelagem hierárquica Bayesiana descreve de forma 

natural os efeitos de covariáveis e outras características do modelo. Portanto, a motivação é forte 

para aplicar novos modelos Bayesianos para a investigação da ligação sugerida entre uso de 

estrógeno e câncer nos seios e endométrio. 

O objetivo principal deste estudo é tirar conclusões quantitativas relacionadas 

principalmente aos efeitos do estrógeno em câncer nos seios, útero e ovários. Porém, os efeitos 

de outras covariáveis também são analisados para complementar o estudo. 
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Em geral os estudos são feitos por vários pesquisadores independentes, portanto, o uso de 

meta-análise para verificar se existe relação entre estrógeno e câncer desse tipo é adequado. 

Interesse do pesquisador:  

Há alguma associação entre o uso de estrógeno e câncer nos seios ou endométrio? Isto é, "a 

hipótese do modelo de nulidade é rejeitada?" 

Há alguma covariável associada com o risco de câncer? Isto é, para uma dada covariável m, a 

posteriori para P. é diferente de zero? 

Há alguma diferença quantificável entre os estudos com dados perdidos? Isto é, 8 indica 

algum efeito significativo entre os estudos com dados perdidos? 

6.2 Relação entre o uso de estrógeno e a incidência de câncer no útero e ovários 

Para sabermos se existe alguma relação entre estrógeno e câncer endometrial, vamos analisar 

os dados descritos na Tabela 10 (dados em Larose & Dey, 1995 b): 

Tabela 10: Dados para laboratórios diferentes (incidência de câncer de útero e ovários) 

Laborató- 
rios 

Resposta Duração 
com Estrógeno 

do Tratamento 
(em meses) 

Tipo de Estrógeno Obesidade 

log(RR) <12 [12,60) 60 Conjugado Outros Não Sim 
1 2.08 22 55 56 137 40 186 129 
2 -0.06 68 12 11 68 134 584 126 
3 0.76 49 70 121 334 122 405 146 
4 1.58 18 25 39 74 10- - 
5 0.87 11 17 49 - - 722 140 
6 0.71 57 85 39 - - 991 188 
7 1.24 26 61 98 - - 596 190 
8 1.99 8 17 27 54 45- - 

Na Tabela 10, observamos que para vários laboratórios há informação perdida para as 

covariáveis Para analisar estes dados; podemos considerar o uso de meta-análise sob o enfoque 

Bayesiano (ver por exemplo, DuMouchel & Harris, 1983; ou Larose & Dey, 1995) 
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Assumir o seguinte modelo para analisar os dados da Tabela 10: 

y 	X /3+3v8+ e, 	 (6.2) 

onde y é um vetor (13x1) das respostas dadas por y=log(RR); X é uma matriz (n3r3) de 

covariáveis dada por, 

/ X 	X X 11 	21 	31 

X12 X22 X32 

X3) 

 

(61) 

 

X = 

\,X  In X2n X  3n ,/ 

onde x, é o vetor da covariável denotando a proporção do tempo de tratamento maior ou igual à 

60 meses; x, é o vetor da covariável denotando a proporção de usuárias de estrógeno conjugado 

e x3  é o vetor da covariável denotando a proporção de obesas em cada estudo; /3 é o vetor (3x1) 

de parâmetros de regressão /3„„ m=1,2,3; 8 é o vetor (2x1) de parâmetros 8, é uma variável 

dummy que mede o efeito dos dois grupos diferentes (com informação completa nas covariáveis, 

ou não); 3v é um vetor (lixe dado por, 

   

3V = 

 

(6.4) 

   

onde w;  =1 (0); 1=1,2 	n indica informação completa (ou não) para as covariáveis, e e éo 

vetor de erros com elementos ei ,i=1,2,...,n. 
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Assumir que as variáveis aleatórias e„ i=1,2 	n sejam independentes, identicamente 

distribuídas com distribuição normal com média zero e variância c2 . 

Associado ao modelo (6.2) com os dados da Tabela 10, temos: 

r0.42 	0.77 	0.41\  
0.12 	0.33 	0.18 
0.50 	0.73 	0.26 
0.47 	0.88 O 

X = 
0.64 	- 	0.16 ; 

O 
(6.5) 

0.21 	0.16 O 

0.53 	- 	0.24 O 

\.0.52 	0.54 \p 

Para as observações perdidas em X, podemos considerar um estimador simplificado dado 

pela média das observações completas em cada vetor x1, j=1,2,3; ou usar um método de 

simulação para gerar essas observações perdidas. 

Larose e Dey (1995 b) consideram uma extensão do modelo de componentes de variância 

hierárquico de Dradouchel e Harris (1983) para analisar os dados da Tabela 10, usando métodos 

de Monte Carlo em cadeias de Markov (MCMC) para uma análise Bayesiana. 

Nesta dissertação assumimos o modelo (6.2) e uma análise Bayesiana não-hierárquica 

usando o algoritmo Gibbs Sampling (ver por exemplo, Gelfand & Smith, 1990) para determinar 

as quantidades a posteriori de interesse. 

Além do uso de meta—análise sob o enfoque Bayesiano para relacionar o uso de hormônio 

(estrógeno) e a incidência de câncer no útero e ovários, também consideramos o modelo (6.2) 

para analisar um conjunto de dados de vários institutos de pesquisa introduzido por Larose e Dey 

(1995 b) relacionando a incidência de câncer nos seios e o uso de hormônios associados com 

vários fatores de risco. 
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6.3 lima análise Bayesiana para os dados da Tabela 10 

Como visto anteriormente, um modelo simplificado para analisar os dados da Tabela 10 é 

dada por, 

y= X fl+w8-i-s 

6.3.1 Função de verossimilhança 

A função de verossimilhança para os parâmetros 11,8 e a2  do modelo (6.2) é dada por, 

L( fl ,8,a2  )=112
,-Fi 
 expHy-(X fl-w 8)j}

2

r-Y2 	' 

(0" 2  exPHÉ (Yi rlog, —x2,112—x31)63 -wi8Y} 

1 	1 

2a 

	 (6.6) 

6.3.2 Distribuição a priori 

Para uma análise Bayesiana, assumir as seguintes distribuições a priori para os 

parâmetros: 

8 - N(O,a2 ); a conhecido; 

fl„, 15(91 b); m=1,2,3; b„, conhecidos; 	 (6.7) 

cr2  —/G(c,d); c, d conhecidos, 

onde 15(a,b2 ) denota uma distribuição normal com média a e variância b2  e /G(c,d) denota 

uma distribuição gama inversa com média dAc — I) e variância d2 /(C  - .02 -2). Também 

assumir independência a priori entre os parâmetros 

78 



Relação entre ouso de Hormónio e Câncer em Mulheres: Uma Anlicadio de Meta-Análise sob um Enfoque Bavesiano 

Assumindo independência a priori entre os parâmetros, e considerando b, = b2  = b3  =b , 

podemos expressar a distribuição a priori conjunta para os parâmetros )3,8 e o-2  por, 

cy,  0.2 ) cc exp{_ 	(52 )} ev.„{_
2 
 CO2 + /3 22 + id}(0,2)-(c+1) 	d2 

2a2 	2b 	 41/  o- 
(6.8) 

6.3.3 Distribuição a posteriori conjunta 

Partindo de (6.6) e (6.7) temos que a distribuição a posteriori conjunta para )3,8 e o-2  é 

dada por 

z(fi  '8  ' 	Y) c` ex+ 2:2  (8 2 )}exP{ 	Cgf + ; 2 	2 

r 6), xi, PI X  2iP.2 X.31P 3 w1 8)2 ]} 
1=1 

(6.9) 

Observamos que r6), -x11/31  - x21 fi 2 — x3ifi 3 —w 8) 	pode ser escrito como 
1=1 

(y- X )3- w 8)1 (y- X )3- wa), onde 

\ 
.Y 	Xli X21 X31 	 1 

Y2 	X11 X22 X31 	W 

y-Xfi-wa= 
_ 	

ri\ 

)32 	(a) 
133 

Y n 	\Xjflx 2n X317 n 

Desenvolvendo a expressão (y- X )3-- w 8)(y- X )3-- w 8) , temos, 
- 
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- 	wly- )5- w 8j= 	
(6.10) 

= 	y- y.  X )5- y.  w8- X e  y+ X' X )5+13.  X e  w8 	y+8.  w.  X )5+8.  w8 

onde y', mi e fl .  denotam a transposta do vetor y, w e )5 respectivamente, e X' denota a 
_ - 

transposta da matriz X 

Assim podemos rescrever a distribuição a posteriori conjunta dada em (6.9) por, 

4)5,8, o- 2 1 yj cc (0-2)-(iFc+1) exp{---71  5' 
2a 	2b2 - 

-2y 

2b2   

-2y.  X)5- 2); w8+fl .  X' X )5+20 X' w8+8.  w8)1} 
(6.11) 

6.3.4 Aspectos computacionais 

A partir da distribuição a posteriori conjunta dada em (6.11), as distribuições 

condicionais necessárias para o algoritmo Gibbs Sampling são dadas por 

o-2  1)5,8,y - /471+c ; d +1±(y,-x„fil -x2,fl2 -x,,fl,-wiát] 

2b  21-(fi1o-2 ,8,y)ccexp{--1  fi s  fl+-12 	)5- —1  PI  X'X fl-i fl‘ X' w8} 2 	0. _y‘ X _  - o-2  - 	- 

21-(8 1 o- 2  ,fl,y)cc exp{--1
2  8

.  8+ 
o-2ye 

 w8--]
2o-2  8

.  w‘ w8--
o-2

]  fi s  X' w8} 
- 	- 

Usando alguns resultados para 2r(fl10-2 ,8,y) tais como os descritos abaixo, 
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(1) y' X/3 =afi l +a7)32 +a3)33  

onde a j . E yi xii  , j= 1,2,3 

(2) /3' X' X 13 — 	2b,213132+b2213:27 + 2b3113.1133 + 2b23132133 +b3313: 

onde kik  =Exfixe , j,k= 1,2,3 
	 (6.12) 

(3) flt  x' wS = 	+c2fl28 + csfl35 

onde c1 = E xj, w„ j= L2,3 

podemos rescrever Kfl 1 c72  ,S, y) por, 

Ir( )!_j o-2  .5,3jec exP{--;fr(61+fl +fl1)++2  (a,P, +a2)32 + )33)—  

	(amai +2b12fi2fl2+b22,3:+ 2b32flifi; + 2b23)32fl3+b33n)- 20-2  
1 I  

	

— 	fila +c2 )325+c3 )335)} 
o- 

Desta forma, as distribuições condicionais para fl = (fl3 ,fl2 ,fl3 ) individualmente, são 

dadas por: 

	

-1 	1 s a,131 	I h cc exp{— 	2 bei  • 	, 	,G.113.12 -1-  2512.6.132  ) 	 + 2b13filfl3)- 

	

2b 	a' 2a` - 
— 	(c, 4s, 

1I 
4)32 i )3(2 ) 5,0-2  ,Y)cc exP{--2b2 	--T022fli +2b12filfl2 +2b2,fl2fl3)- 

	

_ 	 o- 
a2fl2 

 2a 

2 (C1fl25)} 
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+ 
1 R2  a3/333 	

2 (b„Ja: + 2bniana, + 2b2.3fing3) —  7(J63 Jap),8,0-2,Y)cc ex 	2b2 1- 3 	(7 2 	2(7  

j( C3/638)} 

onde /30)  =Vi ,13k ); j i s  k # i; i,j,k =1,2,3; 

Definindo, 

I 	b.. k =—+ 	• j=1,2,.3; 

a] b12/32  b31/33 C18  
k12 = 

o-2 	a2 	a2 	a2 2 

k. _ a2 _bufa, b2.313.3 c28 
22 4'22 - 2 	 2 2 a2 a  

li — a' 	b31/31 b2.3132  c38 
32 32 - 

a
2 

podemos rescrever as distribuições condicionais para /3,, j62  e 133  como: 

 

_k12 )2 } 
2 	k„ ir(i az ifin 	,Yjec exP{.  • -iLk2 Jet 	7213 1 }= exP 

 

  

2 k22 .1} 

2 k21 ) 

km ( 133 _4212 } 
2 	k31 ) 

7(62 I Japp8,0-2,yjec exp 

 

  

71-(J a 3 I /6(3)•82CT2  231) CC  exP 

 

  

Portanto as distribuições condicionais necessárias para o algoritmo Gibbs Sampling para 
jer  132  e 133  são dadas por. 
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k A1)3(0,8,0.2 ,y ,_ Ar{ 12 ; 1 _}. 
- k„ 

k )321  p(2),8,  cr2 jj  Ar{ 22 ; 1_} 
- k 	

. 

k fip),8,cr  2 jj 	1 Ar{ 32 ; 
k31 k31 

Considerar os resultados, 

(1) 8#  8 =152  

(2) y' Iva = f5 

onde  
i=1 

(3) P' rwa = 011318  +02)328+03M 

onde c1  = Exfily„ 7,- 1,2,3 

(4) 8#  Is; w 8 =cá.' 

onde e= Em,/ 

A partir dos resultados obtidos em (6.13) podemos rescrever n-(81 p,o-2 , yj por, 

1  x(81 )3,0-2 , y),:c exp{— 1 (52)+— 7(15)—(c„31 ,5 +c2)32,5 +c3 /338)
2o

"
-2

(e,52 )} 
2a 	o- 	o-   

(6.13) 
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Definindo, 

e 
r ] =—+ 

cz2  

f efi, c2P2  csA r = 2 	0. 2 	Cr 2 	Cr 2 	Cr 2 

rescrevemos a distribuição condicional para 8 da seguinte forma: 

n-(8 I ft,o-2,y)cc exp{-
r
2
i (8 _5 ) 

Isto é, 

81 )3,0-2 ,y-N{11-;-1 } 
- 	r, r, 

Em resumo, as distribuições condicionais necessárias para o algoritmo Gibbs Sampling 

são dadas por: 

/ " 

	

o-2  )3,8,y/G[-n 	- 	- x3,,33  -w,syl 

	

2 	2 =, 

fi1i"),8,(72,Y N{ k  - 	k„ k„ 

P2 I A2),8  P C2 	N{ k  • }. - kv i  

AlfinpN{ak  - km ' k„ 

81)3,0.2 ,y _ N{r2 ; 1 } ;  
IA ri 

(6.14) 
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onde, 

„ 
k 	

b2 

	

2 	"
j=1 23; 

b  

	

k  _ aI 	b12ft2 b31133  c18 . 
12 - 

	

0- 2 	0- 2 	0-2 	0- 2 

	

a 	b p b b  _ft c 8 

	

k  _ 2 	12 1 	3 	2 . 

	

22 -  2 	2 	2 	2' 

a, b„ft, b23 62  c38 
a-2 a2 0-2 a2 

e 
P.] =-2-±  a a- 

r2 = 
0-2 a2 0-2 a2 

Com os dados da Tabela 10 temos os resultados para af  =Ey,x.,„ j=1,2,3; 

b. =Ex..ftxki  j k=12  2 3.  cI =Exfl w j=1„ 2 3.  f =Ey,w, e e =Ew,2 , dados por, jk  
i=1 	 1=1 	 1=1 

a, 4.387; a2 =6.435; a3 =2.411; .511=1.667; b12  =.52, =-2.319; .513  = b„ =0.815; .522=3.568; 

b23  = .532 =1.255; b33 =0.483; c1 =1.04; c2 =1.83; c, =0.85;f =2.78; e =3.0. 

Para as observações perdidas nos vetores de covariáveis x, , 1=1,2,3, geramos valores em 

cada iteração do algoritmo Gibbs Sampling a partir da distribuição N(x,,S?) onde 	é a média 

amostrai das observações completas em x, e S,2  é a variância amostral. 

Considerando o modelo (6.2) para os dados da Tabela 10, e as distribuições a priori (6.7) 
para os parâmetros do modelo, com a=2, b=2, c=2.5, d=2, geramos cinco cadeias de Gibbs cada 
uma com 2000 iterações, sendo as 400 primeiras observações eliminadas ("burn-in samples"). A 
convergência das amostras de Gibbs foram monitoradas usando o método de Gelman e Rubin 

f 	c,131  e2  /373 la  3 . 
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(1992) que usa a técnica de análise de variância para determinar se iterações adicionais são 

necessárias. Para cada parâmetro consideramos uma iteração em cada 10. 

6.3.5 Resultados 

Na Tabela 11 temos os sumários a posteriori e os valores j? (critério de Gelman & 

Rubin). Para todos os parâmetros observamos a convergência do algoritmo Gibbs Sampling 

( -‘,/ <1.1 para todos os parâmetros). 

Observamos que as covariáveis x, (duração do tratamento); x2  (tipo de hormônio) e x3  

(obesidade) não indicam efeitos significativos no risco relativo (observar que os intervalos de 

credibilidade incluem zero). Também observamos que não há uma diferença significativa entre 

os possíveis grupos: estudos com dados perdidos e estudos com dados completos para as 

covariáveis, pois o intervalo de credibilidade para 8 também inclui zero. 

Tabela 11: Sumários a posteriori ( x1  é o vetor duração maior ou igual à 60 meses) 

Parâmetros Média a posteriori Intervalo de 
Credibilidade (95%) 

0.8487 (-1.7650; 3.3098) 1.0079 

132 0.9030 (-1.1760; 2.8863) 1.0076 

P3 1.2799 (-2.3440 ; 4.6683) 0.9987 

g -2.5403 (-1.4336; 1.0459) 0.9988 
0- 2  0.6881 (2.4733; 1.6809) 1.0007 

Nas Figuras 10 e 11 temos as representações gráficas dos sumários a posteriori: os 

gráficos das distribuições a posteriori marginais aproximadas pelas amostras geradas pelo 

algoritmo de Gibbs e gráficos de convergência das amostras geradas. 
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Figura 11: Convergência das amostras geradas (duração maior do que 60 meses) 

Também poderíamos considerar o vetor de covariáveis x, como a proporção de usuárias 

de estrágeno por pelo menos 36 meses em lugar dos 60 meses considerados previamente. Essa 

proporção pode ser medida pelo número médio das usuárias de estrágeno no intervalo de 12 a 60 

meses adicionado das usuárias de estrágeno por pelo menos 60 meses. Dessa forma, a primeira 

coluna da matriz X dada em (6.5) é substituída por, x; =(0.63, 0.19, 0.65, 0.63, 0.75, 0.45, 0.69, 
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Figura 12: Densidades a posteriori marginais (duração maior do que 36 meses) 
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0.68). Na Tabela 12 temos os sumários a posteriori e os valores de Nj? considerando x, a 

proporção de usuárias de estrógeno por pelo menos 36 meses. 

Tabela 12: Sumários a posteriori (x1  é o vetor de duração maior ou igual à 36 meses) 

Parâmetros Média a posteriori Intervalo de 
Credibilidade (95%) 

0.9420 (-1.2622; 3.2106) 1.0031 

fi2 0.6367 (-1.6514; 2.9367) 1.0000 
1.2541 (-2.5251 ; 4.8782) 1.0004 

8 -2.5060 (-1.4308; 1.0045) 1.0015 
0.6990 (0.2873 ;0.1593) 1.0057 

Nas Figuras 12 e 13, temos as representações gráficas dos sumários a posteriori. 
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Figura 13: Convergência das amostras geradas (duração maior do que 36 meses) 

A partir dos resultados obtidos na Tabela 12, observamos uma concordância com os 

resultados obtidos na Tabela 11, isto é, ainda indicando um efeito positivo da duração do tempo 

usando estrógeno (36 meses), tipo de estrógeno e obesidade, mas não significativos. 

6.4 Relação entre o uso de estrógeno e a incidência de casos de câncer nos seios 

Na Tabela 13, temos um conjunto de dados introduzidos por Larose e Dey (1995 b) 

envolvendo vários estudos sobre a relação da incidência de câncer nos seios e o uso de 

hormônios. 

Para analisar os dados da Tabela 13, assumir o modelo (6.2) onde y é o vetor das 

respostas y = log(RR), RR denota o risco relativo de uma mulher ter câncer nos seios entre as 

(usuárias de estrógeno; X é a matriz (n x 7) de covariáveis dada por X = x x  , ,...,x .. onde x, 

é o vetor de covariáveis representando a proporção de mulheres que tiveram pelo menos três 

filhos; x2  denota a proporção de mulheres que tiveram o primeiro filho com pelo menos 30 

anos; x3  denota a proporção de mulheres que tiveram a primeira menstruação com pelo menos 
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15 anos; x, denota a proporção de mulheres com tipo de menopausa cirúrgica; x5  denota a 

proporção de mulheres com história de casos de câncer na família; x, denota a proporção de 

mulheres que usaram estrogeno por pelo menos 10 anos e x- denota a proporção de mulheres 

que entraram na menopausa com pelo menos 50 anos. Também consideramos o vetor (n x 1) w 

onde w, =1 (0); 1=1,2,...,n indica informação completa (ou não) para as covariáveis. 

Tabela 13: Dados de laboratórios diferentes (incidência de câncer nos seios) 

Labora 
-tórios 

Resposta N° de Filhos Idade no Primeiro 
Parto 

Idade 

<12 
Menstruação 

na Primeira 

12-14 .15 log(RR) O 1-2 _.3 <20 20-29 .30 
1 0.0245 345 683 539 155 848 219 287 1031 242 
2 0.0746 576 1266 1230 387 2556 376 590 2098 408 
3 0.0827 204 731 770 113 1116 271 294 1194 201 
4 -0.0419 331 981 1678 721 1740 136 666 1987 352 	' 
5 0.0185 359 733 844 146 1120 311 317 1361 250 
6 0.0172 210 440 422 81 613 168 194 691 181 
7 0.1793 - - - - - - 202 717 403 
8 0.1487 112 298 340 53 433 121 172 467 109 
9 0.3338 197 411 473 - - - - - - 

Labora 
-tórios 

Tipo de 
Menopausa 

História de Câncer 
nos Seios na 

Família 

Duração do Trata- 
mento com Estró- 

geno (em anos) 

Idade no Inicio da 
Menopausa 

Natural Cirúrg. Positivo Negativo 51 1-9 10 <40 40-49 .?_ 50 
1 600 244 130 1438 49 108 45 42 243 370 
2 2134 961 335 2761 187 259 105 571 1156 1239 
3 1274 432 244 1416 177 142 29 , 164 695 808 
4 1913 1101 279 1639 186 632 137 - - - 
5 2435 1002 498 1440 589 1025 536 304 879 761 
6- - 85 982 115 308 89 168 378 378 
7 942 380 - - 100 211 177 126 629 557 
8- - 92 656 - - - 96 276 376 
9 1081 201 70 1011 63 103 41 - - - 
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Assim a matriz X é dada por 

(0.34 0.18 0.15 0.29 0.08 0.22 0.56\  
0.40 0.11 0.13 0.31 0.11 0.19 0.42 
0.45 0.18 0.12 0.25 0.15 0.08 0.48 
0.56 0.05 0.12 0.36 0.14 0.14 - 

X = 
0.44 0.20 0.13 0.29 0.26 0.25 0.39 
0.39 0.19 0.17 - 0.08 0.17 0.41 

- 0.30 0.29 - 0.36 0.42 
0.45 0.20 0.15 - 0.12 - 0.50 
0.44 	- 	- 0.16 0.06 0.20 - 

(6.15) 

6.5 Análise Bayesiana para os dados da Tabela 13 

Com as mesmas suposições consideradas anteriormente e com as mesmas distribuições a 

priori para os parâmetros dadas em (6.7), onde fim, m=1,2,...,7 são os parâmetros de regressão 

associados com as 7 covariáveis, a função de verossimilhança e a distribuição a priori conjunta 
para os parâmetros são definidas como segue. 

6.5.1 Função de verossimilhança 

A função de verossimilhança para os parâmetros )3,8 e or 2  é dada por, 

L(11,5,o-2)= 	exP{ 	(Xfi  W )24 i=1 vbro-2 	2a2  "Y   

cc (0-2 ) %  ex74- 	(Yi xiill, x292  x3d93 x4ill4 xsills - x6096 - (6.16) 
2o-2  

x7i/37 w,8)2 } 
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6.5.2 Distribuição a priori 

Considerando as mesmas distribuições a priori dadas em (6.7), a distribuição a priori 

conjunta é dada por, 

4P.8,0-2 )ccexP{-  2(82 )}exP{ 	(0.1 P: + ta: P: + P: + P;)}x 2a 	21? 

X (0-2)-(-" 	
d 

exP1- 1 o- 

(6.17) 

6.5.3 Distribuição a posteriori conjunta 

A distribuição a posteriori conjunta para )3,8 e o-2 , obtida a partir de (6.16) e (6.17) é 

dada por, 

I 	 \ 
7r(fi' 8'°-2  I 31)'  exP{- 	

2 
-2  1}"P{  

	

2 [d+-1 	— X1131 - x2i132 -  x31P3 - x4094 - xsi135 - o- 	2 

- x6i136 - xn/37 -1918)21} 

(6.18) 

Na forma matricial, usando o resultado (6.10), a distribuição a posteriori conjunta pode 

ser rescrita da mesma forma que (6.11), ou seja, 

7r(fl,8,0-2  cc (o-2 ) (122"+"1 )exp{- 	1  81  8-
b
-1

2  
- +-I  

w8)]} 

(y.  y- 
 - 	- 

(6.19) 
2 	fl}xexp 

2a 

-2); X)5-2y' w8+fl.  X' X fl+2fl.  rw8+8'we  

12 [d 

92 



Relação entre o Uso de Horménio e Câncer em Mulheres: Uma Aplicação de Meta-Análise sob um Enfoque Bavesiano 

6.5.4 Aspectos computacionais 

Com a distribuição a posteriori conjunta dada acima, as distribuições condicionais 
requeridas para o algoritmo Gibbs Sampling são dadas por: 

1 - 

	

-1--z 	-x„A A 	A -x2,-x3,A-x4,-x,,A- 

	

a2 1 fl,8,y — IG[ 2 	2  i., 

7(flicr 2 ,8..Y)°:exP{--  ft ft 2b2 

7{8119-2 ,Ayjacexp{ I • 1 	I 	• • 3v8-4fl.  3v8} 
- 

22 8 8+ c7 y 34,8--2,72 8 
- 	o- 	- 

Usando uma generalização dos resultados dados em (6.12) e (6.13) para as sete 
covariáveis consideradas nesta análise, temos 

(1) y.  X fl = a + a2 A +a3 A +a4 A +c:3 A + a6 A +a7 A 

onde aj  = Em% , j 1,2,...,7 

(2) ft' 	x ft =blig + 21,12)31)32 + 21)13flift, + 21)34131134 + 2bisigfis + 21)16filig6 + 21)17)31)37 + 

+b2213 + 2b23.132A+2b24P2134+2b25132A + 2b26132136 + 21127132137 +b3313: 
+ 2b34133)34+ 2b3sflifts -E 2b36AP6+ 2b37)33A +b44fl+2b4.034135+ 
+ 2b46.134.136 + 2b47.134.137+bssfl: +21)56fisfis+ 2b57fisfl7+1)6.5fif + 2b67P6A 
+bnig: 

ondeb =Ex x " jk=12..7 it 	 ' 1=1 

(3) fl' X' 34,8 =c,fl18+c2 A8+c3 A8+c,A8 +c3 A8 +c6 A8 +c7 A8 

onde c = 	x j,w, , j= 1,2,...,7; 
t=1 

(4) 8' 8 = 82  

(6.20) 

- x5 /36  — x7, /37 - wi 8)2  

xft—ft xxft-4ft'r 3V 45} 
- 2o-  - 

I 	• 
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(5)  

onde f = 
1= / 

(6) 8'  34; w 8 = e82  

onde e =Ew 
i=1 

Com os resultados dados em (6.20), podemos rescrever rr(fl I a-2  ,8,y) e 7(81 ft , a-2 , y) 

respectivamente por, 

7r(fl I a2  .8 ,Y)cc exP{ —2Fi(gf + + 	fl; 	fli)+ •4(a  + a 2A + 

+ a3 A +a4A+a5A+a6A+a7A) -i-:77(b„flf +2b,,P,p2+2b„Aft3+ 

2h,4  /37/34+ 2111513735 + 2111513736  + 2111713137 + b2213: + 21)23132133+ 
+2b24P2P4 +2b2sP2fis +2b26P2A +2b27132A+b33fl: +2b34P3P4 +  
+ lbssAfl 2b35133135+2b37133A &NP: +2b4sfifis +21,46P4A 
+ 21,47134137 + bssg + 21)56)95,516 +21,57,95,97 +b66,9: + 2b67P6A + b77N)- 

- 	(Olá' +c2,928+c3 ,938 +c4,948 +c5 ,958+c6,968+0,8)} 

e 

7r(8 I fl,c2  ,y)ccexp{ 	2 (82 )+--ç(f8)— 4(0,8 +c2fl28 +c3 A8+c4 A8 +c.03,8 + 

+c61368 +c7A8) " . •(e82 )} 20.2 

Individualmente, as distribuições condicionais para fl1,,92  ,A,A, 	A 	e 8 são 

dadas respectivamente por: 
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I 2 alfi l 	1 í 2 
Ir(1311 Al).8.0-2,3,:)°cexP{- 2)31 a2  2cr 

kb1 ,131  + 21;12131132  + 21;13131133  + 

+ 2bullill4+ 2b15filll5 + 2b,6flill6 + 2bulliM)—(71.i(eilli84 

71-(132 I 13(2).8,a2  ,Y)c)c.  exP 1 	2 	a2132 	1 (b 132  + 2b1213,132  + 2b23132 /33  + 
2b

2 132 + 	 22 2 	 23, 2, 3 a 2 	2(72 

+ 2b24132134  + 2b25132I35  + 2b26132136  + 2b22132132 )---2 (c21328) 
cr 

( n-  13, I 13(3) ,8,0.2  , y oc exp - 1  1332  +* —!-5-(b3313;  +2b37 /33 /3, +2b32 /33 /32  + 
2b a 2a 

+ 2b34133134  + 2b35 /33 /35  + 2b3513313,5  + 2b,213,132 )-715 (c31338)} 

z()341)3").
2a1 2 	+ 2b41 /34 /3, + 21;4213,132  + 

8,0-2,3:) °C  exP{ 2bI 2 1?::  + a0-41:4   

2b43134133 2b4513413.5 2b45134135 + 2b42134132)-  ai  2 (e41348)} 

z( R  
I r 

R 	0.2 v j oc exp{_ 1 a2 + a/3 	I 
2 (b551352 + 2b5151  + 2b52135I32  + 

r-5  1.511 	 2b2 	az 2a   

+ 2b53 I35133  + 2b54135134  + 2b55135135  + 2b52135132 )- —0.2 (c51358)} 

R ,r  2 
t  
1, 

4136 1 13(6)3's s Cr ex -- 1 	R2 4.  a 6136 	I b B2  + 2b51 /36 /3, 2 BB 
2b 	

0.2 	
2a

2( 66• 6  	 + -b62, 6, 2 +  

2b63 ,136P3  2b64 ,136,134  2b65136P5  2b67,136,137)— (C61368)} 
o.  

Ir R I R 	15.  1  02 a7137 
—0.2  —2a21 s. e(unp; 2b71137131  2b/37 /32  -I-

2b2 7  

+ 2b23I32133  + 2b24132  13., + 2b25132135  + 2b26132135 )-(c21328)} 
o- 

13(1) = (s11---.131-1 1131+1 	132 ); z=1, 2.....7 
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48  1 )5.0' 2  ,Y)ac ex+ 	(82 )+ 2 (f8)-  (c, flo5 + c2 /328 +c3fl38 +c4 /348 + 
a 	a 

+ c 5  fl 58 +c6  fl68 + cfiz8) 

Definir os parâmetros, 

1 1), — + b2 	a  2 2  

az 	bufiz  1)73 /33  1)74/34 bisfis  bufl6  1)77/37 co5  . 
a 2 	a 2 	a 2 	a2 	a 2 

= az _ biz fi 	bafiz  b24fi4 b25fl5 b26fl6 
''22 0.2 a2 a2 a2 a2 a2 

b3/37bli fi 	1)34 /34 	1)35  /35 	b36fieS  

k 42 = a 2 
a4 	1)74 fi 	b23fl2  1)34/331)4/35 	b46fl6 	1)47/37 	c48  

	

a2 	a2 	a2 	a2 	a2 	a2 	a  2 ' 

az 	b,/3, 	2,/32 fl2 1)35/33  b45fid b56fl6 	1)57/37  C58  , k32  = 2 	 
a 	a 2 	 .2 	 .2 	 .2 	a2 	 .2 

	

k- 
a6 
 - 1)16 fi 	b26fl2 1)35/33 	46/34 b56fl5 b67fl7  C68 

62 - 
a 

 2 

	

a2 	a2 	a2 	a2 	a2 	a2 	a  2 ' 

1)77 /3,1)27 /32 1)37 /33  1)47/34  1)57/35  67/36 c78  kn  = 2  - 

j=1,2; 
a2  a 

= - f 	c2 /32  c3 /33  c4 /34 c5/35 c6/36 C7,87 . r — 12 o.2 a 2 	a2 	7 o.7 	o.2 	a 2 	 .2 2 

onde, 

ai  = Eyi x ; j=1,2 	7; 
1.1 

k72 2   = 

= k32  2  az , a 	 .2 	 .2 	 .2 	 .2 	.2 

a 2 0.2 

b27fl7 c28  . 
a2 a  2 

1)37/37  c38  . 

a 	a 2 	a2 	 .2 	a2 	 .2 	 .2 
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=Exii r k,; j,k=1,2,...,7; 

cj  -=Exit iv i ; j=1,2,...,7; 

i=1 

e= Ew, ; j,k=1,2; 
1=1 

As distribuições condicionais necessárias para o algoritmo Gibbs Sampling para 

0-2,• Bp• B2'• B3s• B4'. B3'. B6'. e5 são dadas por. B7   

n 
- XE PI - X21P2 —x31 63 "-- 4iP X 4 —X5iP5 — 

0-2  I fl,5,y — IG[ 2 	2 ff=i 

{ pi  i fio(5 , ),a2 ,y_N ka  ; 1 • 

- k„ ku  ' 

1321 P(2),5,0-2 ,y 
— N{Ic 22 

s 

. I 
' 

}. 

- k„ kv   

AI 
	

k

}. 

- „ s  k„ ' 

134 ! N{ k„  

- k„ s  k„ f' 

fis I P(5),S,C2 ,y ,... N{ k52 , I }. 

-- 	km '  km  ' 

P61 P(6)18  ,0-2  ,y — N{ Sk  • ---1  
k

I. • 

- m  ' km  ' 

1371 PuEg ,0-2,y rs N.F2k  • I  }.• 

- k„ ' kv  ' 

(6.21) 

-x61136 — x71137 -1V145Y 
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Com os dados, os resultados para ai  =Eyrri;  , 	bik  = E 	, j,k=1,2 	7; 
• 

= E 	;j=1,2, 	7; f = Ey,wi  ; e = E w12  , foram encontradas como sendo: 
s.-.) 

.21=0.358; 	a2 =0.144; 	a,=0.153; 	a4=0.193; 	a5 =0.082; 	a6=0.189; 	a7 =0.380; 	=1.718; 

b12  = 	3.606; b,3  =1 ,=O.615; b 	= b41=1.095; b 	= b„ =0.495; b16  = bd, =0.774; 

= bn=1.762; b22 .247; 	123  = bi2  =0.231; b24  =1)42=0.389; b23  = b52  =0.181; 

b26  = ba=0.294; b27  = bn  =-0.651; b„ =0.252; bs, = be  =0.397; bis  = b„ =0.172; 

b36  b63 .316; = bn  =0.644; bm  = 0.723; b45  = b64 =0.321; b46  = bcw, =0.506; 

=b74 1.136; b„ =0.167; bs, = be  =0.228; bn  = bn  =0.498; b66  =0.412; b6.7  =b76 =0.813; 

bn=1.872; c,1. 19; c2 0.470; c, 3.400; c4=0.850; c5 0.340; c6 0.490; c7  =1.460; 

f=0.1818; e=3. 

Para as observações perdidas na matriz X dada em (6.15) usamos o mesmo procedimento 

de geração iludo para os dados da Tabela 10. 
Com as distribuições a priori (6.7) com a=0.2, b =0 .1, c=2.5 e d=2, geramos cinco cadeias 

de Gibbs cada uma com 2000 iterações, e após descartar as 400 primeiras observações, tornamos 

cada décima observação na nossa amostra final. Assim em cinco cadeias, temos uma amostra de 

800 observações. 

6.5.5 Resultados 

Na Tabela 14, temos os sumários a posteriori e os valores de -5 (Critério de Gelman & 

Rubin). Para todos os parâmetros, observamos a convergência do algoritmo Gibbs Sampling 

(VII <1.1 para todos os parâmetros). 
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Tabela 14: Sumários a posteriori 

Parâmetros Média a posteriori Intervalo de 
Credibilidade (95%) 

/3/ 
fi2 
fi3 
084  

0.0162 
0.0066 
0.0127 
0.0083 

(-0.1730; 0.1986) 
(-0.1905 ; 0.2068) 
(-0.1667 ; 0.2053) 
(-0.2010 ; 0.2062) 

1.0000 
1.0032 
0.9983 
1.0017 

fis 0.0046 (-0.2117; 0.1982) 1.0063 

)6'6 0.0067 (-0.2052 ; 0.2078) 1.0033 

467 0.0053 (-0.1966; 0.1872) 1.0000 
0.0228 (-0.2847 ; 0.3240) 1.0038 

a2 0.3689 (0.1570; 0.8173) 1.0123 

Nas Figuras 14 e 15 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais 

aproximadas pelas amostras geradas pelo algoritmo de Gibbs e gráficos de convergência das 

amostras geradas. 
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Figura 15: Convergência das amostras geradas 

A partir dos resultados dados na Tabela 14, observamos que as covariáveis xi , 

não apresentam efeitos significativos na resposta y = log(RR) onde RR é o risco relativo de 

câncer entre as usuárias de estrógeno. 

Também consideramos o vetor de covariáveis x- denotando a proporção de mulheres 

que entraram na menopausa com menos de 40 anos por ser um fato menos freqüente e que talvez 

pudesse apresentar alguma significância, mas não houve nenhuma alteração nas conclusões. 

Observando a Tabela 13 percebemos uma possível divisão dos dados com relação a resposta 

(log(1?R)), onde, os laboratórios 1, 2, 3, 4, 5 e 6 apresentam valores baixos para as respostas 

(log(RR)) quando comparados com os valores referentes aos laboratórios 7, 8 e 9. A partir deste 

fato, usando o modelo (6.2), tentamos encontrar uma possível diferença entre grupos. 
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Consideramos o grupo 1 formado pelos laboratórios 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e o grupo 2 formado 

pelos laboratórios 7, 8 e 9. A partir desta divisão, o vetor w1=1 (0), ficou definido como 

w' =(i / / / / / o 0 o ), onde, w1=1 para 1=1, 2, 3, 4, 5 e 6 correspondendo ao grupo 1 e 

w1=0 para 1=7, Se 9 correspondendo ao grupo 2. 

Refizemos todas as análises, mas os resultados continuaram de acordo com os resultados 

obtidos utilizando w' =( 111000000), ou seja, não encontramos diferenças significativas 

para as covariáveis, nem entre estes supostos grupos. 

6.5.6 Escolha do modelo 

Dentre os modelos utilizados para analisar os dados da Tabela 13, onde, um considera o 

vetor w' =( 1 1 1 000 0 0 0 ) (modelo 1) e o outro considera w' =( 1 1 1 1 1 1 0 0 0) (modelo 

2), utilizamos o critério proposto na Seção 2.5 para a escolha do melhor modelo. 

Através da densidade preditiva ordenada definida na Seção (2.4.1), cujos valores para c1 , 

t =1,2 (definido na Seção 2.5) foram encontrados como sendo, cr8.414x10-38  e 

c2=2.4377x /0-39 , o modelo escolhido foi o modelo 1, ou seja, o modelo definido em (6.2) com 

o vetor w' =( / / / 0 0 0 0 0 ). 

6.6 Verificação do ajuste do modelo 

Os modelos propostos para analisar os dados das Tabelas 10 e 13 também foram 

verificados através do procedimento descrito na Seção 2.6.1. 

Os valores encontrados para fr (definido em (2.11)) usando a estatística de teste definida 

em (2.10), para cada caso, se encontram dentro do intervalo de aceitação, ou seja, 

0.05< fr  <0.95 (para cada caso, fr se encontrou em torno de 0.65). 

Portanto, podemos concluir que o modelo definido em (6.2) está adequado aos dados de 

forma satisfatória. 
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CAPÍTULO 7 - CONCLUSÕES FINAIS E PROPOSTAS FUTURAS 

O uso de meta-análise tem permitido a combinação de resultados provenientes de vários 

estudos independentes, possibilitando uma conclusão geral sobre o corpo da pesquisa. A meta-

análise tem sido freqüentemente empregada na área médica, principalmente na comparação de 

grupos de estudo, utilizando, na maioria das vezes a modelagem hierárquica. Tem sido útil 

também para avaliar se há alguma associação entre uma determinada doença e seus possíveis 

fatores de risco, como foi exemplificado neste trabalho. 

Com o avanço na área computacional, o uso de métodos Bayesianos são facilmente 

implementados. Em especial, os métodos de simulação de Monte Carlo via Cadeias de Markov 

(MCMC) têm sido uma alternativa prática de grande interesse nas aplicações de meta-análise. É 

importante lembrar que na maioria dos casos onde a meta-análise é aplicada, os modelos usados 

requerem muitos parâmetros, o que toma os métodos clássicos intratáveis. 

Além disso, estimadores de Monte Carlo para densidades preditivas são obtidos de 

maneira simples, permitindo a comparação e discriminação entre os modelos usados. 

Como propostas futuras, as técnicas desenvolvidas neste trabalho podem ser estendidas em 

modelagens de distribuições ponderadas. Este tipo de modelagem pode ser aplicada em muitas 

situações onde, por exemplo, uma amostra aleatória usual de uma população de interesse não é 

disponível devido aos dados terem probabilidades desiguais de entrarem na amostra. Existe 

também a possibilidade de uma amostra aleatória ser possível, mas o experimentador pode optar 



Conclusões Finais e Pronostas Futuras 

por não usá-la, desde que uma amostra escolhida cuidadosamente (viciada) pode vir a ser mais 

informativa (ver Bayarri & Degroot, 1987). 

Outra proposta de estudo é sobre vícios de publicação. Vícios de publicação ocorrem quando 

pesquisadores ou editores baseiam suas decisões considerando a apresentação ou aceitação de 

manuscritos. O fato da existência de publicação viciada corno um problema sério, já vem sido 

difundido a muito tempo. Vários exemplos são dados na literatura desde 1661. Neste sentido, 

uma analogia com distribuições ponderadas pode ser feita para a modelagem de publicações 

viciadas (ver por exemplo Larose & Dey (1995 c). 

Outros aspectos, tais como, métodos alternativos para testar a convergência dos 

parâmetros e para a comparação e discriminação dos modelos usados podem ser interessantes. 
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APÊNDICE A - O ALGORíTMO GIBBS SAMPLING 

O Amostrador de Gibbs é um esquema iterativo de amostragem de uma Cadeia de 

Markov cujo núcleo de transição é formado pelas distribuições condicionais completas. 

Para descrever esse algoritmo, supor que Tc(0) seja a distribuição de interesse onde 

= 	) e que seja praticamente impossível gerar amostras diretamente de n(0); se, as 

densidades condicionais a posteriori 7c;  (03 = Tc(0 I EL), i=1,..., p estiverem disponíveis, então 

podemos gerar amostras de Tc(0) através de sucessivas gerações dessas distribuições 

condicionais ; (EU . 

Este método pode ser descrito da seguinte forma: 

Passo 1: Inicialize o contador da cadeia k=1 e escolha valores inicias para 
= (01(0),...,07));  

Passo2: Obtenha um novo valor para 13(k)  = (01(k),...,01,(k)) a partir de EP-1)  através de 

sucessivas gerações de valores, 

0}k) 	 p(k-1) ) 

er) 7,(82 c),...,e(pk,)  
E(k)  _ 7,033 c),8  (2k),...,Ø,,,,,)  

wpk)  .03p 1 er ),e),  

Passo3: Atualize o contador de k para k+1 e retome ao passo2 até atingir a convergência. 



APÊNDICE B - O ALGORITMO METROPOLIS HASTINGS 

Este algoritmo é usado para gerar amostras de uma densidade de forma indireta, quando 

não se sabe gerar diretamente. Assim, seja a distribuição de interesse denotada por 7t e supor que 

seja muito difícil ou impossível gerar amostras diretamente de E, se as densidades condicionais 

a posteriori não tiverem formas conhecidas, neste caso, usamos o algoritmo Metropolis-

Hastings. 

Nesse algoritmo, se no estágio k a cadeia esta no estado x, o próximo estado da cadeia é 

encontrado gerando um valor candidato y de uma densidade arbitrária q(xy).Se q(x,y) satisfaz a 

condição de reversibilidade da cadeia, então: 

q(y)E (x) = q(y, 	(y) , 

e assim temos um núcleo de transição satisfatório e todos os valores gerados serão aceitos. Mas, 

no entanto, para algum (x,y) podemos ter que 

q(x,y) E (x) > q(y,x) E (y). 

nesse caso, a cadeia se move de x para y com maior freqüência do que de y para x. Par corrigir 

isso, o número de movimentos de x para y é reduzido introduzindo a probabilidade de ocorrer 

este movimento a (x,y)<1. Se o movimento ocorre, então x(k+u = y, caso contrário x(k+" = x(k) . 

Assim, temos a relação: 

q(x,y) (x) a (x,y) = q(y,x) E (y). 



Apêndice 13 - O Alppritmo Metrovolis-Hastinn 

A partir da relação acima, temos que a condição de reversibilidade da cadeia é satisfeita 
por construção e a probabilidade de aceitação do valor gerado é: 

a(x, y) = 
x»rül)  1} se 	q(x,y)tt(x)> 0 

caso contrário 

rnin{ qüi' 
q(x, y)n(x)' 

{ 1 

Com as definições acima o algoritmo segue da seguinte forma: 

Passo 1: Inicie o contador da cadeia k=1 e escolha o valor inicial para x, 

Passo2: Mova a cadeia para um novo valory gerado da densidade 

Passo3: Calcule a probabilidade de aceitação do movimento, a(x.(k-u, y) e comparar com 

um valor u gerado de uma distribuição Uniforme[0,1]. Se o movimento for aceito, ou seja, 

u< ce(x" )  , y) , então x(k)  = y, se não for aceito, x(k)  = X (k-1)  e a cadeia não se move; 

Passo4: Mude o contador de k para k+1 e retorne ao passo 2 até obter uma distribuição 
estacionária. 
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APÊNDICE C - VERIFICAÇÃO DE CONVERGÊNCIA 

Uma forma de verificar a convergência dos algoritmos Gibbs Sampling e Metropolis-

Hastings é gerar várias cadeias com diferentes condições iniciais para se certificar que se trata de 

uma Cadeia de Markov irredutível, ou seja, que existe uma distribuição de equilíbrio. Existem 

vários critérios para verificar a convergência dos algoritmos. 

Uma das propostas iniciais de verificação da convergência foi feita informalmente por 

Gelfand e Smith (1990). Eles sugeriram técnicas gráficas para a verificação da convergência do 

seguinte modo: 

Gerava-se um grande número de iterações N em m cadeias paralelas. Com  a amostra 

gerada, construía-se um histograma. O mesmo procedimento é repetido com N+k iterações, se 

não houver diferença perceptível entre os gráficos, então conclui-se pela convergência das 

cadeia& 

Gelman e Rubin (1992) propuseram um método formal para verificação da convergência. 

Esse método é baseado em técnicas de análise de variância e sugere a convergência da 

cadeia apenas quando a variância entre as cadeias for bem menor que a variância dentro de cada 

cadeia ou, quando os histogramas das cadeias misturadas são similares ao de cada uma delas 

isoladamente. 

Esse método pode ser descrito da seguinte forma: 



n 	„2  
e W= m —1 

1 
	

In 

m(n -1) 1.1 1.1  

ApêndiceC - Verificação de convergência 

Considerando m cadeias paralelas em uma função real 1(0), tem-se m trajetórias 

{41) ,/,(2) ,...,/1" ) }, i=1,...,m para cada:. Portanto, podem ser obtidas a variância entre as cadeias B 

e a variância dentro das cadeias W, dadas por: 

onde 7, é a média das observações da cadeia ieí éa média dessas médias, i=1,...,m. 

Sob convergência, todos m.n valores são gerados da posteriori e a variância t pode ser 
estimada de forma não viciada por 

82 = 
n - 1 

(W)± —n 03) 

e a média desejada pode ser estimada por íi = 7. 

Um indicador da convergência é dado pela redução potencial estimada de escala 

R = .182/ . Assim a medida que n cresce, R convergirá para 1. Logo, R pode ser usado como 

indicador da convergência pela avaliação de sua proximidade a 1, e então, admitindo que a 

convergência ocorreu, admitimos também que as amostras das iterações selecionadas são 

independentes e identicamente distribuídas sobre a distribuição desejada. 
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APÊNDICE D - ALGUNS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM 
MATLAB 

Neste apêndice, apresentamos alguns programas desenvolvidos no software MATLAB, 
utilizados para obter amostras da distribuição de interesse através dos algoritmos Gibbs 
Sampling e Metropolis- Hastings. 

1 - Este primeiro programa desenvolvido é referente ao exemplo de aplicação 
introduzido no capitulo 3 utilizando a reparametrização. 

clear 
format long e 

% Dados e Condições Iniciais 
y=[17 8 41 13 32 90 5 9 3 789 112 17]; 
n=[30 16 69 23 42 151 20 20 17 15 18 17 19 51 59]; 
a1=0.001; 
a2.001; 
b1=1000; 
b2=1000; 
c=10; 
d=10; 
alfs1=3.001; 
alfs2=4.501; 

	

tetal=[0.26 0.27 0.28 0.25 	0.257 
O 	0.001 0.002 0.0001 -0.001 

0.38 0.35 0.36 0.4 	0.41 
0.26 0.25 0.265 0.28 	0.27 
1.16 1.1 	1.17 1.18 	1.15 
0.38 0.4 	0.39 0.385 0.37]; 

teta2=[-1.09 -1.08 -1.1 -1.11 -1.05 
-0.20 -0.22 -0.19 -0.21 -0.205 
-1.54 -1.5 -1.53 -1.52 -1.55 
-0.135 -0.12 -0.13 -0.14 -0.125 
-0.22 -0.21 -0.23 -0.225 -0.24 



Apendice 1)- Alguns proen mas desenvolvidos em MATLAB 

0.125 0.12 0.11 0.109 0.118 
-2.89 -2.9 -2.85 -2.86 -2.87 
-1.17 -1.1 -1.15 -1.16 -1.2 
-0.93 -0.9 -0.89 -0.91 -0.88]; 

teta=[tetal 
teta2]; 

VI=[0.5 0.9 0.8 0.7 0.6 
-0.9 -0.8 -1 -0.77 -0.99 
0.06 0.065 0.07 0.075 0.08 
0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 1; 

cont1=0;cont2=0;cont3=0;cont4=0;cont5=0;cont6=0;cont7=0;cont8=0; 
cont9=0;cont10=0;cont11=0;cont12=0;cont13=0;cont14=0;cont15=0; 

% Programa 
nitet=50001; 
for k=2:niter 
if rem(k-2,10000)=0 

qsi1(k-1)=VI(1,1+(k-2)/10000); 
qsi2(k-1)=VI(2,1+(k-2)/10000); 
sigmal(k-1)=VI(3,1+(k-2)/10000); 
sigma2(k-1)=VI(4,1+(k-2)/10000); 
tl(k-1)-=tetal(1,1+(k-2)/10000); 
t2(k-1)=-tetal(2,1+(k-2)/10000); 
t3(k-1)=teta1(3,1+(k-2)/10000); 
t4(k-1)=tetal(4,1+(k-2)/10000); 
t5(k-1)=-tetal(5,1+(k-2)/10000); 
t6(k-1)=tetal(6,1+(k-2)/10000); 
t7(k-1)=teta2(1,1+(k-2)/10000); 
t8(k-1)=teta2(2,1+(k-2)/10000); 
t9(k-1)-=teta2(3,1+(k-2)/10000); 
t 10(k-1)--tet a2(4,1+(k-2)/10000); 
t11(k-1)-=teta2(5,1+(k-2)/10000); 
t12(k-1)=teta2(6,1+(k-2)/10000); 
t13(k-1)=teta2(7,1+(k-2)/10000); 
t14(k-1)-=teta2(8,1+(k-2)/10000); 
t15(k-1)=teta2(9,1+(k-2)/10000); 

end 
T1=[mean(t1(k-1)) mean(t2(k-1)) mean(t3(k-1)) mean(t4(k-1)) mean(t5(k-1)) mean(t6(k-1))]; 
Ml(k-1)=mean([tl(k-1) t2(k-1) t3(k-1) t4(k-1) t5(k-1) t6(k-1)]); 
T2=[mean(t7(k-1)) mean(t8(k-1)) mean(t9(k-1)) mean(t 10(k-1)) mean(t11(k-1)) mean(t 12(k-

1)) mean(t13(k-1)) mean(t14(k-1)) mean(t15(k-1))]; 
M2(k-1)=meanqt7(k-1) t8(k-1) t9(k-1) tl 0(k-1) t! 1(k-1) t12(k-1) t13(k-1) t14(k-1) t15(k-1)]); 

% Geração de qsi I 
dn1(k-1)=((sigma1(k-1)/c)+(6)); 
medql(k-1)—((sigmal(k-1)/(2*c))+(6*M1(k-1)))/dn1(k-1); 
varq1(k-1)=-(sigmal(k-1))/dn1(k-1); 
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Apêndice - Alguns programas desenvolvidos em MATLAB 

qsi 1(k)—normrnd(medq 1 (k-1),sqrt(varq 1 (k-1))); 

% Geração de qsi2 
dn2(k-1)=((sigma2(k-1)/d)+(9)); 
medq2(k-1)=((sigma2(k-1)/(2*d))+(9*M2(k-1)))/dn2(k-1); 
varq2(k-1)=(sigma2(k-1))/dn2(k-1); 
qs12(k)=normrnd(medq2(k-1),sqrt(varq2(k-1))); 

% Geração de Sigma! 
v1=(t1 (k-1)-qsi 1 (k))^2; 
v2=(t2 (k- 1)-qsi 1 (k))^2; 
v3 =(t3 (k- 1)-qsi 1 (k))^2; 
v4=(t4(k- 1)-qsi 1 (k))^2; 
v5=(t5(k-1)-qs11(k))^2; 
v6=(t6 (k- 1)-qsi 1 (k))^2; 
sv 1 (k- 1)=v1+v2+v3+v4+v5+v6; 
bets1(k-1)—(0.001+(0.5*sv 1 (k-1))); 
s 1 (k)=gamrnd(alfsl, l/bets 1 (k- 1)); 
sigmal (k)=1/s 1 (k); 

% Geração de Sigma2 
v7---(t7(k-1 )-qsi2(k))^2; 
v8=(t8(k-1)-qsi2(k))^2; 
v9=(t9(k-1)-qsi2(k))^2; 
v10=a10(k-1)-qsi2(k))^2; 
vi 1=(t 1 1 (k-1)-qsi2(k))^2; 
v 12=(t 12(k- 1)-qsi2(k))^2; 
v13 ---(t 1 3(k- 1)-qsi2(k))^2; 
vi 4=(t 14(k- 1)-qsi2(k))^2; 
vi 5=(t 1 5(k- 1)-qsi2(k))^2; 
sv2(k-1)=v7+v8+v9+v10+v1 1+v12-1-v1 3+v14+v1 5; 
bets2(k-1)=(0.001+(0.5*sv2(k-1))); 
s2(k)=gamrnd(alfs2, 1 /bets2(k-1)); 
sigma2(k)=1/s2(k); 

% Geração do Vetor Teta 
tvel=[t 1 (k-1) t2(k-1) t3(k-1) t4(k-1) t5(k-1) t6(k-1) t7(k-1) t8(k-1) t9(k-1) tl 0(k-1) t 1 1(k-1) 
t12(k-1) t13(k-1) t 14(k-1) t15(k-1)]; 
tnl=normaid (qsil (k),sqrt(sigma 1(k)), 1,6); 
tn2=normrnd(qsi2(k),sqrt(sigma2(k)), 1,9); 
tn=[tn1 tn2]; 
LNt=1og(1+exp(tn)); 
LNtvel=log(l+exp(tvel)); 
psil=(tn.*y-n.*LNt); 
ps12=(tvel.*y-n.*LNtve1); 

for 1i=1:15 
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Anendice D - Alguns programas desenvolvidos em MATLAB 

if psi2(ii)=0 
p(ii)=1 

else 
p(ii)=exp(psil(ii)-psi200); 

end 
m(ii)=min(p(ii),1); 

end 
u=rand; 
if u<m(1) 

t 1 (k)—tn( 1); 
cont 1 =cont 1+1; 

else 
tl(k)=tvel(1); 

end 
if u<m(2) 

t2(k)=tn(2); 
cont2=cont2+ 1; 

else 
t2(k)--tvel(2); 

end 
if u<m(3) 

t3(k)=tn(3); 
cont3=cont3+ 1; 

else 
t3(k)—tvel(3); 

end 
if u<m(4) 

t4(k)=tn(4); 
cont4=cont4+1; 

else 
t4(k)—tvel(4); 

end 
if u<m(5) 

t5(k)=tn(5); 
cont5=cont5+1; 

else 
t5(k)—tvel(5); 

end 
if u<m(6) 

t6(k)=tn(6); 
cont6=cont6+1; 

else 
t6(k)=tvel(6); 

end 
if u<m(7) 

t7(k)—tn(7); 
cont7=cont7+1; 
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Apêndice - AlRuns proeramas desenvolvidos em MATLAB 

else 
t7(k)=tvel(7); 

end 
if u<rn(8) 

t8(k)=tn(8); 
cont8=cont8+1; 

else 
t8(k)nvel(8); 

end 
if u<rn(9) 

t9(k)=tn(9); 
cont9=cont9+1; 

else 
t9(k)=tvel(9); 

end 
if u<m(10) 

t10(k)=tn(10); 
cont10=cont10+1; 

else 
t10(k)=tvel(10); 

end 
if u<m(11) 

ti 1(k)=tn(11); 
cont 1 1=cont 1 1+1; 

else 
t11(k)=tvel(11); 

end 
if u<m(12) 

t12(k)=tn(12); 
cont 12=cont 12+1; 

else 
t12(k)=tvel(12); 

end 
if u<m(13) 

t13(k)=tn(13); 
cont13=cont13+1; 

else 
ti 3(k)=tvel(13); 

end 
if u<m(14) 

t14(k)=tn(14); 
cont14=cont14+1; 

else 
t14(k)=tvel(14); 

end 
if u<m(15) 

t15(k)=tn(15); 
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cont15=cont15+1; 
else 

t15(k)=tvel(15); 
end 

TI =[mean(t1(k)) mean(t2(k)) mean(t3(k)) mean(t4(k)) mean(t5(k)) mean(t6(k))); 
Ml (k)=mean(T1); 
T2=[mean(t7(k)) mean(t8(k)) mean(t9(k)) mean(t10(k)) mean(t 11(k)) mean(t12(k)) mean(t13(k)) 
mean(t14(k)) mean(t I 5(k))]; 
M2(k)—mean(T2); 
end 

V9 Valores dos P's 
P1(1)—(exp(tI(1)))/(1+exp(t1(1))); 
P2(1)=(exp(t2(1)))/(1+exp(t2(1))); 
P3(1)=(exp(t3(1)))/(1+exp(t3(1))); 
P4(1)=(exp(t4(1)))/(1+exp(t4(1))); 
P5(1)=(exp(t5(1)))/(1+exp(t5(1))); 
P6(1)—(exp(t6(1)))/(1+exp(t6(1))); 
P7(1)—(exp(t7(1)))/(1+exp(t7(1))); 
P8( 1)=(exp(t8(1)))/(1+exp(t8(1))); 
P9(1)—(exp(t9(1)))/(1+exp(t9(1))); 
P10(1)—(exp(t10(1)))/(1+exp(t10(1))); 
P11(1)=(exp(t11(1)))/(1+exp(t11(1»); 
P12(1)—(exp(t12(1)))/(1+exp(t12(1))); 
P13(1)=(exp(t13(1)))/(1+exp(t13(1))); 
P14(1)=(exp(t14(1)))/(1+exp(t14(1))); 
P15(1)=(exp(t15(1)))/(1+exp(t15(1))); 

for k=2:50000 
P I (k)=(exp(t1(k)))/(1+exp(tl(k))); 
P2(k)=(exp(t2(k)))/(1+exp(t2(k))); 
P3(k)—(exp(t3(k)))/(1+exp(t3(k))); 
P4(k)=(exp(t4(k)))/(1+exp(t4(k))); 
P5(k)—(exp(t5(k)))/(1+exp(t5(k))); 
P6(k)—(exp(t6(k)))/(1+exp(t6(k))); 
P7(k)=(exp(t7(k)))/(1+exp(t7(k))); 
P8(k)=(exp(t8(k)))/(1+exp(t8(k))); 
P9 (k)=(exp (t9(k)))/(1+exp(t9(k))); 
P1 0(k)=(exp(t 10(k)))/(1+exp (t10(k))); 
P11(k)—(exp(t11(k)))/(1+exp(t1 1(k)»; 
P12(k)=(exp(t12(k)))/(1+exp(t12(k))); 
P13(k)—(exp(t13(k)))/(1+exp(t13(k))); 
P14(k)—(exp(t14(k)))/(1+exp(t14(k))); 
P15(k)=(exp(t15(k)))/(1+exp015(k))); 
end 
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% Seleção t Amostra e Resultados 
g=1; 
for j=4001: 10000:50000 

for i=j:j+5999 
if rem(i-j+ 1, 1 5)0 

qsi 1 s(g)qsi 1(i); 
qsi2s(g)qsi2(i); 
sigma 1 s(g)=sigmal (i); 
sigma2s(g)=sigma2(i); 
P1 s(g)=P 1(0; 
P2s(g)=P2(i); 
P3s(g)P3(i); 
P4s(g)P4(i); 
P5s(g)P5(i); 
P6s(g)P6(i); 
P7s(g)P7(i); 
P8s(g)P8(i); 
P9s(g)P9(i); 
P1 Os(g)=P 10(i); 
P1 1s(g)=P11 (i); 
P12s(g)P12(i); 
P13s(g)P13(i); 
P14s(g)=P14(i); 
P15 s(g)P 15(i); 
g=g+1; 

end 
end 

end 

% Inferências 
mqsi 1=[mean(qsil s)] 
mqsi2=[mean(qsi2s)] 
msigmal=[mean(sigmal s)] 
msigma2=[mean(sigma2s)] 
mP 1[mean(P is)] 
mP2=[mean(P2s)] 
mP3=[mean(P3s)] 
mP4=[mean(P4s)] 
rnP5=[mean(P5s)] 
mP6=[mean(P6s)] 
mP7[mean(P7s)] 
mP8=[mean(P8s)] 
rnP9[mean(P9s)] 
mP 1 0=[mçan(P 1 Os)] 
mPll=[mean(P lis)] 
mP12[mean(P12s)] 
mPl3=[mean(Pl3s)] 
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inP14=[mean(P14s)] 
mP15=[mean(P15s)] 
qsilss=sort(qsils); 
qsi2ss=sort(qsi2s); 
sigma I ss=sort(sigma Is); 
sigma2ss=sort(sigma2s); 
P I ss=sort(P1s); 
P2ss=sort(P2s); 
P3 ss=sort(P3 s); 
P4ss=sort(P4s); 
P5ss=sort(P5s); 
P6ss=sort(P6s); 
P7ss=sort(P7s); 
P8ss=sort(P8s); 
P9ss=sort(P9s); 
P 1 Oss=sort(P 1 Os); 
P1 1 ss=sort(Plls); 
P 1 2ss=sort(P12s); 
P 13 ss=sort(P13 s); 
P 1 4ss=sort(P14s); 
P 1 5ss=sort(P15s); 
ICqsil=[qsi1ss(0.025*Iength(qsils)) qsil ss(0 
ICqsi2=[qsi2ss(0.025*Iength(qsi2s)) qsi2ss(0. 
ICsigma I =[sigmalss(0.025*Iength(sigmal s)) 
ICsigma2=[sigma2ss(0.025*Iength(sigma2s)) 

—
P1=Plss(0.025*Iength(Pls)); 

IsP1=Plss(0.975*Iength(Pls)); 
IC-P1=[li_P 1 Is_P I] 

—
P2=P2ss(0.025*Iength(P2s)); 

IsP2=P2ss(0.975*Iength(P2s)); 
ICP2=[Ii_P2 Is_P2] 
li_P3=P3ss(0.  
Is P3=P3ss(0.975*Iength(P3s)); 

Is P3] 
P4=P4ss(0.025*Iength(P4s)); 

Is—P4=P4ss(0.975 length(P4s)); 
Is_P4] 

P5=P5ss(0.0259ength(P5s)); 
Is P5=P5ss(0.975*Iength(P5s)); 

Is P5] 
P6=P6ss(0.025*Iength(P6s)); 

Is—P6=P6ss(0.975 length(P6s)); 
Is P6] 

P7=P7ss(0.025*Iength(P7s)); 
IsiP7=P7ss(0.975*Iength(P7s)); 
ICP7=[Ii_P 7 Is_P7] 
li_P8=P8ss(0.025*Iength(P8s)); 

.975*Iength(qsils))] 
975*Iength(qsi2s))] 
sigmalss(0.975*Iength(sigma I s))] 
sigma2ss(0.975*Iength(sigma2s))] 
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Is P8=P8ss(0.975*Iength(P8s)); 
ICP8=[li P8 Is P8] 

P9=P9—ss(0.025*Iength(P9s)); 
Is—P9=P9 ss(0. 975*Iength(P9s)); 
Id.P9=[11_P9 Is_P9] 
I 	P 10=P 1 Oss(0. 025 *length(P 10s)); 
Is—P10=P I Oss(0.975*Iength(PlOs)); 
IC—P10=[i310 Is _P10] 
li_Pi  
Is P1 I=P11 ss(0.975*Iength(P lis)); 
IJP11=[li_Pl 1 is P11] 

—
P12=P12ss(0.025*Iength(P12s)); 

IsP12=P12ss(0.975*Iength(P12s)); 
IC—P12=[Ii_P12 Is_P12] 
11 P13=P13ss(0.025*Iength(P13s)); 
Is—P13=P13ss(0.975*Iength(P13s)); 
IJP13=[li_P13 is P13] 

—
P14=P14ss(0.025*Iength(P14s)); 

IsP14=P14ss(0.975*Iength(P 14s)); 
IC—P14=[Ii_P14 1s314] 
li_P15=P I 5ss(0.025*Iength(P15s)); 
Is_P 15=P15 ss(0.975*length(P 15 s)); 
ICP15=[Ii_P15 is P15] 

% Histogramas 
nc=15; 
xl=mean(qsils); 
yl=std(qsils); 
histfit2('normt,nc,qsi1s,x1,y1) 
title('Histograma para qsil') 
idabelNsil5 
pause 
figure 
x2=mean(qsi2s); 
y2=std(qsi2s); 
histfit2(norm',nc,qsi2s,x2,y2) 
title('Histograma para qsi2') 
xlabel('qsi2') 
pause 
figure 
histfit2('smo',nc,sigmal s) 
title('Histograma para sigmal') 
idabel(tsigma 1') 
pause 
figure 
histfit2(Tsmd,nc,sigma2s) 
title(Histograma para sigma2') 
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xlabel(tsigmar) 
pause 
figure 
x3=mean(P 1 s); 
y3=std(P1s); 
histfit2(1nonn',nc,P1s,x3,y3) 
title('Histogfama para P1') 

abel(12  1') 
pause 
figure 
x4=mean(P2s); 
y4=std(P2s); 
histfit2(Inonni,nc,P2s,x4,y4) 
title('Histogfama para P2') 
:dabel(1221) 
pause 
figure 
x5=mean(P3s); 
y5=std(P3s); 
histfit2(1nonni,nc,P3s,x5,y5) 
title('Histogfama para P3') 
xlabel(123 1) 
pause 
figure 
x6=mean(P4s); 
y6=std(P4s); 
histfit2('norm',nc,P4s,x6,y6) 
title('Histograma para P4') 
xlabel(1241) 
pause 
figure 
x7=mean(P5s); 
y7=std(P5s); 
histfit2(1nonni,nc,P5s,x7,y7) 
fitle('Histogfama para P5') 
xlabel(1251) 
pause 
figure 
x8=mean(P6s); 
y8=std(P6s); 
histfit2('norm',nc,P6s,x8,y8) 
title('Histograma para P6') 
xlabel(126) 
pause 
figure 
x9=mean(P7s); 
y9=std(P7s); 
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histfit2('norm',nc,P7s,x9,y9) 
title('Histograma para P7') 
xlabel('P7') 
pause 
figure 
xl0=mean(P8s); 
yl0=std(P8s); 
histfit2('norm',nc,P8s,x10,y10) 
title('Histograma para P8') 
xlabel('P8') 
pause 
figure 
xl1=mean(P9s); 
yll=std(P9s); 
histfit2('norm',nc,P9s,x11,y11) 
title('Histograma para P9') 
xlabel(1P9') 
pause 
figure 
x12=mean(P 10s); 
y12=std(PlOs); 
histfit2(normt,nc,P10s,x12,y12) 
tifie('Histograma para P10') 
xlabel(P10') 
pause 
figure 
x13=mean(Plls); 
y13=std(P1ls); 
histfit2(Inormt,nc,P1 1 s,x13,y13) 
title('Histograma para P11') 
xlabel(PI 1') 
pause 
figure 
x 14=mean(P12s); 
yl4=std(P12s); 
histfit2(1normi,nc,P12s,x14,y14) 
title('Histograma para P12') 
xlabel(P12') 
pause 
figure 
xl 5=mean(P 13s); 
y 1 5=std(P13s); 
histfit2('norm',nc,P13s,x15,y15) 
title('Histograma para P13') 
xlabel(P13') 
pause 
figure 
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xl 6=mean(P14s); 
yl6=std(P14s); 
hist fit2(1no rml,nc,P14s,x16,y16) 
title('Histograma para P14') 
xlabel(P14') 
pause 
figure 
x 1 7=mean(P15s); 
y 1 7=std(P15s); 
histfit2(Ino rrni,nc,P15 s,x17, y17) 
title('Histograma para P15') 
xlabel(P15') 
pause 
figure 

% Gráficos de Convergência 
plot(qsil) 
title('gráfico para qsil') 
xlabel(siterações') 
ylabel('qsil') 
pause 
figure 
plot(qsi2) 
title('gráfico para qs12') 
xlabeWiterações) 
ylabel('qsi2') 
pause 
figure 
plot(sigmal) 
title(kráfico para sigmal') 
xlabel(Iteraçõesp 
ylabel('sigmal') 
pause 
figure 
plot(sigma2) 
title(1gráfico para sigma2') 
xlabel(Iterações') 
ylabel('sigma2') 
pause 
figure 
plot(P1) 
title(Igráfico para P1') 
xlabel('iterações') 
ylabel(P 1') 
pause 
figure 
plot(P2) 
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title(gráfico para P2') 
xlabel(Iterações) 
ylabel(1P2') 
pause 
figure 
plot(P3) 
title(1gráfico para P3') 
xlabel(Iterações) 
ylabel(133) 
pause 
figure 
plot(P4) 
title(gráfico para P4') 
xlabel(titerações) 
ylabel(1P4') 
pause 
figure 
plot(P5) 
title('gráfico para P5') 
xlabel(titerações) 
ylabel(135) 
pause 
figure 
plot(P6) 
title(tgráfico para P6') 
xlabel(titerações) 
ylabel(1P6') 
pause 
figure 
plot(P7) 
title(igráfico para P7') 
xlabel(Iterações) 
ylabel(137') 
pause 
figure 
plot(P8) 
title('gráfico para P8') 
xlabel('iterações) 
ylabel(1381) 
pause 
figure 
plot(P9) 
fitle(tgráfico para P9') 
xlabel(Iterações) 
ylabel(139') 
pause 
figure 
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plot(P I O) 
title(gráfico para P10') 
xlabel(' iterações') 
ylabel(P 10') 
pause 
figure 
plot(P II) 
title(gráfico para P I I') 
xlabek'iterações) 
ylabeWP I I') 
pause 
figure 
plot(P12) 
title(tgráfico para P12') 
xlabel(hiterações') 
ylabel(P12') 
pause 
figure 
plot(P13) 
title(gráfico para P13') 
xlabel(iiterações) 
ylabel(P13') 
pause 
figure 
plot(P14) 
title(Igráfico para P145 
xlabel(iterações') 
ylabel(P14') 
pause 
figure 
plot(P15) 
title('gráfico para PI5') 
xlabel(literaçõesp 
ylabel(P15') 
pause 
figure 
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2 - O próximo programa, é referente ao exemplo de aplicação introduzido no capitulo 6, 
para o caso de câncer nos seios utilizando o vetor w = (111000000). 

clear 
formai long e 

% Dados e Condições Iniciais 
r[0.0245 0.0746 0.0827 -0.0419 0.0185 0.0172 0.1793 0.1487 0.3338]; 
n=9; 
c=2.5; 
d=2; 
a=0.2; 
1)=0.1; 
VI=[ 0.011 0.015 0.02 0.025 0.030 

0.014 0.018 0.022 0.026 0.030 
0.013 0.017 0.021 0.025 0.030 
0.017 0.021 0.025 0.029 0.033 
0.013 0.017 0.021 0.025 0.030 
0.019 0.024 0.029 0.033 0.037 
0.013 0.017 0.021 0.025 0.030 
0.019 0.020 0.025 0.028 0.0310 
0.010 0.020 0.030 0.040 0.05]; 

w=[1 11 0 0 0 0 0 0]; 

xxl 7(1)=0.43; 
xx2:7(1)=0.16; 
xx2_9(1)=0.16; 
xx3_9(1)=0.16; 
xx4 6(1)=0.28; 
xx4:8(1)=0.28; 
xx5 7(1)=0.12; 
n618(1)=0.20; 
n7_4(1)=0.45; 
xx7_9(1)=0.45; 

% Programa 
nitei=10001; 
for 1c=2:niter 
ifrem(k-2,2000)=0 
B1(k-1)=VI(1,1+(k-2)/2000); 
B2(k-1)=VI(2,1+(k-2)/2000); 
B3(k-1)=VI(3,1+(k-2)/2000); 
B4(k-1)=VI(4,1+(k-2)/2000); 
B5(k-1=y1(5,1+(k-2)/2000); 
B6(k-1)=VI(6,1+(k-2)/2000); 
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B7(k-1)=VI(7,1+(k-2)/2000); 
delta(k-1)=VI(8,1+(k-2)/2000); 
sigma(k-1)=VI(9,1+(k-2)/2000); 

end 
x1=[0.34 0.40 0.45 0.56 0.44 0.39 xxl 7(k-1) 0.45 0.44]; 
x2=[0.18 0.11 0.18 0.05 0.20 0.19 xx2:7(k-1) 0.20 xx2_9(k-1)]; 
x3=[0.15 0.13 0.12 0.12 013 0.17 0.30 0.15 xx3 9(k-1)]; 

yoc x4=[0.29 0.31 0.25 0.36 0.29 xx4 6(k-1) 0.29 -4 8(k-1) 0.16]; 
x5=[0.08 0.11 0.15 0.14 0.26 0.08-xx5_7(k-1) 011.0.06]; 
x6=[0.22 0.19 0.08 0.14 0.25 0.17 0.36 xx6_8(k-1) 0.20]; 
x7=[0.56 0.42 0.48 yoc7 4(k-1) 0.39 0.41 0.42 0.50 yoc7_9(k-1)]; 
xxl 7(k)=-normrnd(0.43-,0.06); 
xx21_7(k)=-normrnd(0.16,0.06); 
X7C2_9(k)=-normrnd(0. 16,0.06); 
xx3 9(k)=-normrnd(0.16,0.06); 
xx41-6(k)---normrnd(0.28,0.06); 
xx4_8(k)----normrnd(0.28,0.06); 
xx5 7(k)=-normmd(0.12,0.06); 
xx6:8(k)-normrnd(0.20,0.08); 
xx7_4(k)=-normmd(0.45,0.06); 
xx7_9(k)--normrnd(0.45,0.06); 

% Geração de sigma 
v1=((y(1)-(x1(1)*B1(k-1))-(x2(1)*B2(k-1))-(x3(1)*B3(k-1))-(x4(1)*B4(k-1))-(x5(1)*B5(k-1))-
(x6(1)*B6(k-1))-(x7(1)*B7(k-1))-(w(1)*delta(k-1)))^2); 
v2=((y(2)-(x1(2)*B1(k-1))-(x2(2)*B2(k-1))-(x3(2)*B3(k-1))-(x4(2)*B4(k-1))-(x5(2)*B5(k-1))-
(x6(2)*B6(k-1))-(x7(2)*B7(k-1))-(w(2)*de1ta(k-1)))^2); 
v3=((y(3)-(x1(3)*B 1(k-1))-(x2(3)*B2(k-1))-(x3 (3)*B3 (k-1))-(x4(3)*B4(k-1))-(x5 (3)*B5(k-1))-
(x6(3)*B6(k-1))-(x7(3)*B7(k-1))-(w(3)*de1ta(k-1)))^2); 
v4=((y(4)-(x1(4)*B 1(k-1))-(x2(4)*B2(k-1))- (x3 (4)*B3 (k-1))-(x4(4)*B4(k-1))- (x5 (4)*B 5(k-1))-
(x6(4)*B6(k-1))-(x7(4)*B7(k-1))-(w(4)*delta(k-1)))^2); 
v5=((y(5)-(x1(5)*B1(k-1))-(x2(5)*B2(k-1))-(x3(5)*B3(k-1))-(x4(5)*B4(k-1))-(x5(5)*B5(k-1))-
(x6(5)*B6(k-1))-(x7(5)*B7(k-1))-(w(5)*delta(k-1)))^2); 
v6=((y(6)-(x1(6)*B1(k-1))-(x2(6)*B2(k-1))-(x3(6)*B3(k-1))-(x4(6)*B4(k-1))-(x5(6)*B5(k-1))-
(x6(6)*B6(k-1))-(x7(6)*B7(k-1))-(w(6)*delta(k-1)))^2); 
v7=((y(7)-(x1(7)*B1(k-1))-(x2(7)*B2(k-1))-(x3(7)*B3(k-1))-(x4(7)*B4(k-1))-(x5(7)*B5(k-1))-
(x6(7)*B6(k-1))-(x7(7)*B7(k-1))-(w(7)*delta(k-1)))^2); 
v8=((y(8)-(x1(8)*B1(k-1))-(x2(8)*B2(k-1))-(x3(8)*B3(k-1))-(x4(8)*B4(k-1))-(x5(8)*B5(k-1))-
(x6(8)*B6(k-1))-(x7(8)*B7(k-1))-(w(8)*delta(k-1)))^2); 
v9=((y(9)-(xl (9)*B1(k-1))-(x2(9)*B2(k-1))-(x3 (9)*B3 (k-1))-(x4(9)*B4(k-1))-(x5(9)*B 5(k-1))-
(x6(9)*B6(k-1))-(x7(9)*B7(k-1))-(w(9)*delta(k-1)))^2); 
soma(k-1)=v1+v2+v3+v4+v5+v6+v7+v8+v9; 
asigma=((n/2)+c); 
bsigma(k-1)=(d+(0.5*soma(k-1))); 
sig(k)=gamrnd(asigma,1/(bsigma(k-1))); 
sigma(k)=(1/sig(k)); 
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% Geração de Beta] 
k11=( I /((b)^2))+(I.718/sigma(k)); 
k12=(((0.358))/sigma(k))-(((0.606)*B2(k-1))/sigma(k))-(((0.615)*B3 (k-1))/sigma(k))-
(((1.095)*B4(k-1))/sigma(k))-(((0.495)*B5(k- I ))/sigma(k))-(((0.774)*B6(k-1))/sigma(k))-
(((1.762)*B7(k-1))/sigma(k))-(((1.190)*delta(k- I))/sigma(k)); 
Bl(k)=norrnrnd((k12/(k I I )),sqrt( I /k11)); 

% Geração de Beta2 
k21—(1/((b)^2))+(0.247/sigma(k)); 
k22=(((0.144))/sigma(k))-(((0.606)*B1(k-1))/sigma(k))-(((0.231)*B3(k-1))/sigma(k))-
(((0.389)*B4(k-1))/sigma(k))-(((0.181)*B5(1c-1))/sigma(k))-(((0.294)*B6(k-1))/sigma(k))-
(((0.651)*B7(k-1))/sigma(k))-(((0.470)*delta(k-1))/sigma(k)); 
B 2(k)=normrnd((k22/(k21)),sqrt( 1 /k21)); 

% Geração de Beta3 
k31=(1/((b)^2))+(0.252/sigma(k)); 
k32=(((0.153))/sigma(k))-(((0.615)*B1(k-1))/sigma(k))-(((0.231)*B2(k-1))/sigma(k))-
(((0.397)*B4(k-1))/sigma(k))-(((0.172)*B5(k- I))/sigma(k))-(((0.3 1 6)*B6(k- I ))/sigma(k))-
(((0.644)*B7(k-1))/sigma(k))-(((0.400)*delta(k-1))/sigma(k)); 
B3 (k)—normrnd((k32/(k31)),sqrt(1/16 1)); 

% Geração de Beta4 
k41=0/((b)^2))+(0.723/sigma(k)); 
k42=(((0.193))/sigma(k))-(((1.095)*B1(k-1))/sigma(k))-(((0.389)*B2(k-1))/sigma(k))-
(((0.397)*B3(k-1))/sigma(k))-(((0.321)*B5(k-1))/sigma(k))-(((0.506)*B6(k-1))/sigma(k))-
(((1.136)*B7(k-1))/sigma(k))-(((0.850)*delta(k-1))/sigma(k)); 
B4 (k)=nonnrnd((k42/(k41)),sqrt( 1 /k41)); 

% Geração de Beta5 
k51=0/((b)^2))+(0.167/sigma(k)); 
k52=(((0. 082))/sigma(k))-(((0.495)*B1(k-1))/sigma(k))-(((0.18 I )*B2(k-1))/sigma(k))-
(((0.172)*B3(k-1))/sigma(k))-(((0.321)*B4(k-1))/sigma(k))-(((0.228)*B6(k-1))/sigma(k))-
(((0.498)*B7(k-1))/sigma(k))-(((0.340)*delta(k-1))/sigma(k)); 
B5(k)=nonnrnd((k52/(k51)),sqrt( 1 /k51)); 

% Geração de Beta6 
k61=0/((b)^2))+(0.412/sigma(k)); 
k62=(((0.189))/sigma(k))-(((0.774)*B1 (k-1))/sigma(k))-(((0.294)*B2(k-1))/sigma(k))-
(((0.316)*B3(k-1))/sigma(k))-(((0.506)*B4(k-1))/sigma(k))-(((0.228)*B5(k-1))/sigma(k))-
(((0.813)*B7(k-1))/sigma(k))-(((0.490)*delta(k-1))/sigma(k)); 
B6(k)=nonnrnd((k62/(k61)),sqrt(1/k61)); 

% Geração de Beta 7 
k71—(1/((b)^2))+( 1 .872/sigma(k)); 
k72=(((0.380))/sigma(k))-(((1.762)*B 1 (k-1))/sigma(k))-(((0.651)*B2(k-1))/sigma(k))-
(((0.644)*B3(k-1))/sigma(k))-(((1.136)*B4(k-1))/sigma(k))-(((0.498)*B5(k-1))/sigma(k))-
(((0.813)*B 6(k-1))/sigma(k))-(((1.460)*delta(k-1))/sigma(k)); 
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B7(k)=normrnd((k72/(k71)),sqrt(1/k71)); 

% Geração de delta 
r11=(1/((a)^2))+(3/sigma(k)); 
r12=(((0.182))/sigma(k))-(((1.190)*B1(k-1))/sigma(k))-(((0.470)*B2(k-1))/sigma(k))-
(((0.400)*B3(k-1))/sigma(k))-(((0.850)*B4(k-1))/sigma(k))-(((0.340)*B5(k-1))/sigma(k))-
(((0.490)*B6(k-1))/sigma(k))-(((1.460)*B7(k-1))/sigma(k)); 
delta(k)=normrnd((r12/(r I 1)), sqrt(1/r11)); 

% Seleção da amostra e resultados 
g=1; 
for j=401:2000: 10000 
for i=j:j+1599 
if rem(i-j+1,10)=0 
B 1 s(g)=B1(i); 
B2s(g)=B2(i); 
B3 s(g)=B3(i); 
B4s(g)=B4(1); 
B5s(g)=B5(i); 
B6s(g)=B6(1); 
B7s(g)=B 7(1); 
deltas(g)=deita(i); 
sigmas(g)=sigma(i); 

end 
end 

end 

% Inferências 
mB1=[mean(B is)] 
mB2=[mean(B2s)] 
mB3=[mean(B3 s)] 
mB4=[mean(B4s)] 
mB5=[mean(B5s)] 
mB6=[mean(B6s)] 
mB7=[mean(B7s)] 
mdelta=[mean(deltas)] 
msigma=[mean(sigmas)] 
B1ss=sort(B Is); 
B2ss=sort(B2s); 
B3 ss=sort(B3 s); 
B4ss=sort(B4s); 
B5ss=sort(B5s); 
B6ss=sort(B6s); 
B7ss=sort(B7s); 
deltass=sort(deltas); 
sigmass=sort(sigmas); 
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ICB I =[Blss(0.025*Iength(B is)) BIss(0.975*Iength(Bls))] 
ICB2=[B2ss(0.025*Iength(B2s)) B2ss(0.975*Iength(B2s))] 
ICB3=[B3ss(0.025*Iength(B3s)) B3 ss(0. 975*Iength(B3 s))] 
ICB4=1B4ss(0.0259ength(B4s)) B4ss(0.975*Iength(B4s))] 
ICB5=[B5ss(0.025*Iength(B5s)) B5ss(0. 975*Iength(B5 s))] 
ICB6=[B6ss(0.025*Iength(B6s)) B6ss(0.975*Iength(B6s))] 
ICB 7=[B7 ss(0.025*Iength(B 7s)) B7ss(0.975*Iength(B7s))] 
ICdelta=[deltass(0.025*Iength(deltas)) deltass(0.975*Iength(deltas))] 
ICsigma=[sigmass(0.025*Iength(sigmas)) sigmass(0.975*Iength(sigmas))] 

% Histogramas 
nc=15; 
xx I =mean(B1 s); 
yy I =std(B Is); 
histfit2(norm1,nc,B1s,xxl,yyl) 
title('Histograma para Betai') 
xlabeleBeta 1 I) 
pause 
figure 
xx2=mean(B2s); 
yy2=std(B2s); 
histfit2(1nornf,nc,B2s,xx2,yy2) 
title('Histograma para Beta2') 
xlabel(Setar) 
pause 
figure 
xx3=inean(B3 s); 
yy3=std(B3s); 
histfit2(snorml,nc,B3s,xx3,yy3) 
title('Histograma para Beta3') 
xlabeleBetan 
pause 
figure 
apc4=mean(B4s); 
yy4=std(B4s); 
histfit2(1norm' ,nc,B4s,aoc4,yy4) 
title('Histograma para Beta4') 
xlabel(Seta4) 
pause 
figure 
n5=mean(B5s); 
yy5=std(B5s); 
histfit2(1nornf,nc,B5s,aoc5,yy5) 
title('Histograma para, Beta5') 
xlabel('Beta5') 
pause 
figure 
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>ac6=mean(B6s); 
yy6=std(B6s); 
histfit2(snormi,nc,B6s,xx6,yy6) 
title('Histograma para Beta6') 
xlabel(Tieta6) 
pause 
figure 
xx7=mean(B7s); 
yy7=std(B7s); 
histfit2('norms,nc,B7s,xx7,yy7) 
title('Histograma para Beta?) 
xlabel(Tietan 
pause 
figure 
xx8=mean(deltas); 
yy8=std(deltas); 
histfit2(1norms,nc,deltas,,oc8,yy8) 
title('Histograma para delta') 
xlabel('delta') 
pause 
figure 
>ac10=mean(sigmas); 
yy 1 0=std(sigmas); 
histfit2(ssmoi,nc,sigmas,n10,yy10) 
title('Histograma para sigma') 
xlabel('sigma') 
pause 
figure 

% Gráficos de convergência 
plot(B1) 
title(igráfico para Betal') 
xlabel('iterações') 
ylabel(Seta 
pause 
figure 
plot(B2) 
title(sgráfico para Beta2') 
xlabel(literações) 
ylabel(Seta21) 
pause 
figure 
plot(B3) 
title(sgráfico para Beta3) 
xlabel(siterações) 
ylabel(Tieta3) 
pause 

128 



Auetdice D - Alguns programas clesawolvidos em MATLAB 

figure 
plot(B4) 
title('gráfic,o para Beta4) 
xlabeWitera93es) 
ylabel(Seta41) 
pause 
figure 
plot(B5) 
title(igráfico para Beta5') 
xlabel(Iterações) 
ylabel(Seta5') 
pause 
figure 
plot(B6) 
title(tgrafico para Beta6') 
xlabeWiterações) 
ylabel(Seta6') 
pause 
figure 
plot(B7) 
title(tgráfico para Beta?) 
xlabel(iiterações') 
ylabel(SetaT) 
pause 
figure 
plot(delta) 
title('gráfico para delta') 
xlabel(literações) 
ylabel(idelta) 
pause 
figure 
plot(sigma) 
fitle(tgráfico para sigma') 
xlabel(Iterações) 
ylabel('sigma') 
pause 
figure 
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