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Resumo 

Neste trabalho apresentamos uma análise Bayesiana para modelos de sobrevivência 
e de contagem com pontos de mudança, assumindo diferentes densidades a priori e métodos 
computacionais para obter as inferências a posteriori de interesse. Em particular, 
destacamos o método de Laplace e métodos de simulação de Monte Cano em cadeias de 
Markov. Além disso introduzimos um critério de seleção de modelos Bayesiano. Ilustramos 
a metodologia proposta em alguns exemplos numéricos. 



Abstract 

In this work we present a Bayesian analysis for survival and counting models with 
change-points, assuming different prior densities and computational methods to obtain the 
posterior summaries of interest. In special, we consider Laplace's method and Monte Cano 
Markov chain methods. We also introduce some Bayesian criteria to discriminate the 
proposed models. We illustrate the proposed methodology with some numerical examples. 



Capítulo 1 

Introdução 

1.1 Apresentação do problema 

O uso de modelos estatísticos com pontos de mudança têm sido frequente na 
análise de dados em várias áreas como medicina, epidemiologia, veterinária, controle de 
qualidade de produtos industriais, controle de acidentes de trabalho, linguística etc. Os 
pesquisadores dessas áreas geralmente obtém dados ordenados cronológicamente e 
procuram identificar se há mudança no comportamento de uma função de interesse básico 
para seu estudo. A identificação do número de pontos de mudança, a natureza da mudança, 
ou seja, se ocorre de forma contínua ou com saltos, a localização desses pontos de mudança 
e o cálculo da magnitude dessas mudanças são aspectos fundamentais na análise desse tipo 
de dados. 

Nesta dissertação consideramos vários modelos com descontinuidade nos pontos de 
mudança. As estimativas da localização dos pontos e magnitude das mudanças foram 
obtidas por máxima verossimilhança e por métodos Bayesianos usando aproximações de 
Laplace e também com simulação de Monte Cano em cadeias de Markov (MCMC). Esses 
modelos foram aplicados á conjuntos de dados reais encontrados na literatura e a 
abordagem Bayesiana tornou viável a inferência em casos onde a aplicação da teoria 
assintótica seria impraticável. 
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1.2 Revisão bibliográfica 

A determinação do número de pontos de mudança em uma sequência de variáveis 
aleatórias é a primeira dificuldade do problema. Entre os métodos propostos recentemente, 
podemos citar o trabalho apresentado por Green (1995) com um método suficientemente 
geral para ser aplicado à diversos tipos de problemas tais como seleção de variáveis em um 
modelo de regressão, modelos de misturas com um número desconhecido de componentes, 
escolha Bayesiana de modelos com diferentes números de parâmetros e também problemas 
com vários pontos de mudança. Nesse caso, o número de pontos de mudança é um 
parâmetro do modelo a ser estimado. A implementação desse método não apresenta 
vantagens quando o número de pontos de mudança pode ser facilmente identificado 
graficamente. Além disso, pode ser usado um critério Bayesiano de seleção de modelos 
quando há evidência de que o número de pontos de mudança é pequeno para o conjunto de 
dados analisado. Uma outra proposta é um método não paramétrico apresentado por Lee 
(1996) , com o qual o autor obteve estimadores consistentes em probabilidade para o 
número de pontos de mudança. 

Outro aspecto importante é determinar se as mudanças nos modelos ocorrem de 
forma continua ou com descontinuidade. Há vários trabalhos onde a mudança não acarreta 
descontinuidade no modelo, por exemplo Stephens (1994) e West e Ogden (1997). Nesta 
dissertação consideramos apenas os modelos com saltos. Vários problemas desse tipo são 
encontrados na literatura em diversas áreas. 

Uma aplicação na área epidemiológica feita por Henderson e Matthews (1993), 
apresenta um modelo para o número anual de casos de sindrome hemolitica-uremica como 
um processo de Poisson com mudança na taxa de ocorrência da doença. Na área de 
veterinária, com o objetivo de controlar a qualidade da carne suína, temos um estudo 
apresentado por Christensen e Rudemo (1996), sobre as mudanças na taxa de incidência de 
uma determinada doença em porcos na Dinannarca. 

Um outro tipo de problema interessante, na área de linguistica (filologia), estuda a 
mudança na taxa de ocorrência de dois tipos de pronomes em 13 manuscritos medievais 
ordenados cronologicamente, onde um dos interesses é identificar a autoria dos textos. 
Esse problema foi abordado por Smith (1980) e uma análise Bayesiana foi feita por 
Stephens (1994) usando um conjunto de dados conhecido como "Lindisfarne scribes data". 

Podemos citar ainda o trabalho apresentado por Lee (1998) no qual encontramos a 
análise Bayesiana de vários outros problemas que envolvem pontos de mudança. Esse 
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trabalho mostra duas aplicações onde os dados assumem distribuição normal com mudança 
na média e variância comum: A primeira analisa os dados do volume anual defluente na 
barragem de Aswan, no rio.Nilo [dados em Cobb, 1978] e a segunda estuda o número 
anual de acidentes fatais no trânsito de Illinois [dados em Lee e Heghinian, 1977]. Neste 
mesmo trabalho, foi apresentada uma análise dos dados de acidentes fatais em minas de 
carvão na Inglaterra [dados em Jarrett, 1979]; nesse caso os intervalos de tempo entre os 
acidentes sucessivos são considerados independentes e exponencialmente distribuidos 
assumindo que há uma mudança no tempo médio entre acidentes. Os dados de Jarrett 
também foram analisados por Raftery e Malan (1986) assumindo densidades a priori 
conjugadas. Carlin, Gelfand e Smith (1992) converteram esses dados para número anual de 
acidentes, modelados como um processo de Poisson e formularam um modelo hierárquico. 
Esse problema foi analisado nessa dissertação considerando os intervalos de tempo entre 
acidentes, supondo um modelo exponencial com dois pontos de mudança e os resultados 
foram comparados com os obtidos em Raftery e Alanan (1986) e Carlin et al (1992). 

Em muitos estudos da área médica o objetivo dos pesquisadores é fazer a 
comparação de tratamentos novos com os tratamentos tradicionalmente usados para cura 
ou controle de uma doença. Outro interesse básico destes estudos pode ser comparar 
grupos de pacientes com características diferentes que recebem o mesmo tratamento, por 
exemplo, testar se a idade ou sexo dos pacientes podem ser fatores de risco para essa 
doença. Para responder a essas questões, são usados modelos de sobrevivência (ver por 
exemplo Lawless, 1982) para os tempos de sobrevida dos pacientes, após administração de 
um ou mais tratamentos. Esses modelos são representados através de uma função de risco 
(força de mortalidade), que especifica a distribuição dos dados, facilitando a interpretação 
dos resultados já que uma mudança nesta função pode indicar o efeito do tratamento ou de 
outra covariável. 

Um estudo sobre tratamento de leucemia não linfoblástica aguda foi apresentado 
por Matthews e Farewell (1982), onde foi considerado um modelo de sobrevivência 
exponencial para os tempos de sobrevida dos pacientes. Uma análise Bayesiana desses 
dados foi apresentada por Achcar e Bolfarine (1989) considerando densidades a priori não 
informativas para os parâmetros. Uma abordagem Bayesiana assumindo densidades a priori 
informativas é dada por Achcar e Loibel (1998) utilizando simulação de Monte Carlo em 
cadeias de Markov. Um modelo com risco variável no tempo foi introduzido por Achcar, 
Andrade e Loibel (1998). Nesta dissertação, este mesmo conjunto de dados foi utilizado 
para uma aplicação dos Modelos de sobrevivência propostos. 
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1.3 Conteúdo da dissertação 

Esta dissertação está organizado em cinco capítulos. No capítulo 2 apresentamos 
modelos de sobrevivência com função de risco constante por partes assumindo a existência 
de um único ponto de mudança. No primeiro modelo proposto assumimos a ocorrência de 
censura nos dados de sobrevida dos pacientes submetidos a um tratamento. Em seguida 
apresentamos um modelo para comparação de dois tratamentos para dados sem censura. 
Em ambos os casos, foram obtidos estimadores de máxima verossimilhança e respectivos 
intervalos de confiança assintóticos para os parâmetros. A abordagem Bayesiana desses 
modelos foi apresentada assumindo densidades a priori informativas e não informativas para 
os parâmetros. Apresentamos os estimadores a posteriori, quando possível, usando o 
método de aproximação de integrais de Laplace e as densidades condicionais para o uso dos 
algoritmos de simulação de Monte Carlo em cadeias de Markov. 

No capítulo 3 consideramos um modelo mais realista para os dados assumindo uma 
distribuição Weibull para os tempos de vida, levando a uma função de risco que varia no 
tempo. Com  esse modelo podemos avaliar o efeito do tratamento através da mudança na 
função de risco com maior precisão. Apresentamos os estimadores de máxima 
verossimilhança para os parâmetros do modelo. A abordagem Bayesiana assumindo 
densidades a priori não informativas para os parâmetros permitiu deduzir as densidades 
condicionais para o uso dos algoritmos de simulação de Monte Carlo em cadeias de 
Markov. 

No capítulo 4 apresentamos a análise Bayesiana de um processo de Poisson com 
mudança na taxa de ocorrência assumindo densidades a priori não informativas. Neste caso 
o número de pontos de mudança pode ser determinado graficamente. Apresentamos dois 
modelos sendo um deles assumindo que existe um único ponto de mudança e outro no qual 
adotamos dois pontos de mudança. Apresentamos uma abordagem alternativa proposta por 
Carlin, Gelfand e Smith (1992) para o caso em que há um único ponto de mudança 
considerando um modelo hierárquico com densidades a priori informativas para os 
parâmetros. 

Algumas aplicações dos modelos apresentados nos capítulos 2, 3 e 4 estão no 
capítulo 5. Para o modelo com função de risco constante com um tratamento, utilizamos os 
dados de Matthews e Farewell (1982) para obter e comparar as estimativas de máxima 
verossimilhança e as estimativas Bayesianas obtidas por aproximação de Laplace e por 
simulação de MCMC. Esse mesmo tipo de análise e comparação foi feito com um conjunto 
de dados gerados para o modelo de risco constante com um ponto de mudança e dois 
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tratamentos. Para o modelo Weibull apresentamos estimativas de máxima verossimilhança e 
estimativas Bayesianas obtidas por simulação de MCMC para os dados de Matthews e 
Farewell (1982). Para a esco.lha do modelo mais adequado à esses dados usamos o critério 
Bayesiano baseado nas densidades preditivas ordenadas. 

Na segunda parte do capitulo 5 apresentamos aplicação dos modelos desenvolvidos 
no capitulo 4 para os dados de número de acidentes fatais em minas de carvão na 
Inglaterra [dados em Jarrett, 1979]. A análise gráfica indica a presença de dois pontos de 
mudança na taxa de ocorrência. As estimativas a posteriori foram obtidas por simulação de 
MCMC e os resultados foram comparados com os apresentados por Raftery e Akman 
(1986). Neste capitulo também apresentamos os resultados do critério Bayesiano para 
seleção entre os modelos com um ou dois pontos de mudança. 



Capítulo 2 

Modelos de sobrevivência com função de risco 
constante 

2.1 Apresentação dos modelos: 

Uma das distribuições de probabilidade mais usadas para dados de tempo de 
sobrevida é a distribuição exponencial, que pressupõe uma taxa risco constante no tempo. 
Nesse caso, o interesse é saber se uma taxa de risco constante muda após um determinado 
período, o que indicaria o possível efeito de um tratamento ou de outra covariável como 
sexo, idade etc. Além disso, é importante saber o instante em que ocorre esta mudança, 
para avaliar a eficácia ou não de uma nova terapia ou, no caso de outra covariável, decidir 
se esta representa um fator de risco para a doença estudada ou não, ou seja, caracterizar 
melhor os fatores de risco. 

Em análise de sobrevivência a ocorrência de censuras (observação parcial da 
resposta) é muito comum devido à interrupção do acompanhamento de uma parte dos 
pacientes. Esse fato deve ser levado em conta na construção dos modelos afim de se obter 
resultados precisos. Nesse trabalho, consideramos experimentos onde o prazo para o 
término (t f) é estipulado pelo pesquisador e os pacientes não entram no estudo 
necessariamente no início (to). Esse esquema, denominado de censura tipo I progressiva, 
produz dados do tipo Ti  = 	, C}, sendo To, os tempos de vida verdadeiros e Ci  os 
tempos de censura fixos associados a cada paciente, i = 1, 	n. Na figura abaixo, temos 
um exemplo de esquema de censuras tipo 1: 

11; 

Tg 

Cl 

T: 
Cs 

o tempo 
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2.1.1 Modelo Exponencial com um ponto de mudança - Um tratamento 

Considerar o caso em-  que se quer estimar a função de risco e o ponto de mudança, 
para um grupo de pacientes que receberam um só tratamento, isto é, sem considerar 
covariáveis no modelo. 

Seja T > O, o tempo de sobrevida de um paciente com função de risco definida 
por: 

À ( t ) = pAA  se t < 7-

se t > (2.1) 

A função densidade de probabilidade de T é dada por: 

A At  f (t) 	r 
 

PAe Xr—pÀ(t—r) 
se t < T 

se t > T 
(2.2) 

A função de sobrevivência é dada por: 

—At 
S(t) = e  - 	pA t—r 

se t < T 

se t > 
(2.3) 

Os parâmetros À > O, p > O e 7-  > O representam a taxa de risco do paciente, 
a taxa de mudança do risco e o instante da mudança do risco, respectivamente. 

2.1.2 Modelo exponencial com um ponto de mudança - Dois tratamentos 

Considere o caso em que se quer comparar dois tratamentos diferentes (ou dois 
grupos de pacientes com características diferentes). Seja T > O, o tempo de sobrevida de 
um paciente. 

Neste modelo, introduzimos a covariável tratamento, denotada por X , onde 

X=°  se i = 1 	( Tratamento 1) { 
1 	se i = 2 	( Tratamento 2) 



SM) = e  
exp{ — Ari  — Oketax(t — ri)} 

se t < 
se t > 

-At 
(2.6) 
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A fiinção de risco neste caso é dada por: 

se" t < Ti 
= 1, 2. 	 (2.4) pAetax 	se t > 

A fiinção densidade de probabilidade é dada por: 

Ae-At 
(t) = pAexp{fix — Ari — pAetax(t — ri)} 

se t < Ti 
se t > 

(2.5) 

A fiinção de sobrevivência é dada por: 

onde À > O, representa a taxa de risco do paciente, p>Oéa taxa de mudança do risco, 
> O 	= 1, 2) são os instantes da mudança do risco para cada tratamento e 

— co < < co é o parâmetro associado à covariável X. 

Esse modelo já foi abordado anteriormente por Matthews e Farewell (1982) e 
Matthews, Farewell e Pyke (1985), num estudo de novos medicamentos para o tratamento 
de leucemia não linfoblástica aguda, considerando um conjunto de dados com censuras. 
Uma análise Bayesiana desse modelo, com os dados de Matthews e Farewell, foi proposta 
por Achcar e Bolfarine (1989) e por Ghosh, Joshi e Mukhopadhyay (1993), usando 
densidades a priori não-informativas, calculadas pela regra de Jeffreys [Box,G.E. e 
Tiao,G.C., 1973]. Neste estudo, estão apresentadas as densidades a posteriori marginais 
para os parâmetros do modelo exponencial com um ponto de mudança, com dados sem 
censuras como também com censuras tipo I e tipo II. 

2.2 Inferência clássica 

Assumindo os modelos da seção anterior, as inferências usuais baseadas em 
resultados assintóticos dos estimadores de máxima verossimilhança não são facilmente 
obtidas. Para simplificar essa análise, em alguns casos podemos assumir que o ponto de 
mudança da taxa de risco seja conhecido. 
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2.2.1 Análise para o modelo exponencial com um tratamento 

Para esse modelo, considerando dados com censuras do tipo 1, podemos estimar 
graficamente o ponto de mudança da taxa de risco (r) e calcular os estimadores de máxima 
verossimilhança e intervalos de confiança para os outros parâmetros (À e p). 

Para estimar T graficamente, observamos a relação entre a função de risco e a 
função de sobrevivência: 

Por definição, 

S(t) = P[T > t] = 1 — FT (t) e 

então f (t) = — 	e 	h(t) = 	= 	d lo (t) 
 dt 

A função de risco acumulada [Ver por exemplo, Cox,D.R. e Oakes,D., 1984] é dada por: 

H (t) = — logS(t) 

No caso da distribuição exponencial com um ponto de mudança temos, 

At 	 se t < 'r 
H (t) =pA  [t T(2T71.)] se t > 

Portanto, observando o gráfico de int) x t, podemos ter uma estimativa 
aproximada do ponto de mudança, onde ÊT(t) = — logg',.(t) e 	(t) é o estimador 
produto limite de Kaplan-Meier para função de sobrevivência [Kaplan, E. L. e Meier, P. , 
1958]. 

Com a estimativa gráfica do ponto de mudança, vamos considerar L como função 
apends de À e p. Como os tempos observados são dados por Ti = min{ T? , Ci}, 
definimos uma variável indicadora 8, tal que 

1 	se  
— {O 	.se  
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O instante em que ocorre a mudança no risco (T), divide o conjunto de dados em 
duas partes: Uma parte com os tempos de sobrevida menores do que o ponto de mudança e 
outra com os tempos maioris.Para indicar isto, definimos a variável E, tal que 

1 se Ti  < 
O 

Assim a função de verossimilhança para kper é dada por, 

rt 	Ei 
L(A, p, 7-) = fl{ (Ae_M3) [pAexp{ — AT — 0(4 — Til] 1-1 

H { (e—At) ei  [exp{ — AT — pA(ti  — r)}] 1—€11-6'  

OU 

L(A, p, -= Ada pds—di(r) exp{ — Awi(r) — pAw2 (r) --1- Ar(p — 1)w3(r)} = 

»13 pd3 (T) exp.{ — [Si (T) + P52 Mi } 
	

(2.7) 

onde 	(r) 	
i=1 

(T) = Eõjeiti  + E(1 — õi)citi  , 
i=1 

• = W1 CO ± 7-  W3 CO 
(2.8) 

• = w2  (T) — w3  (7-  ) 

Assumindo 7-  T* conhecido, podemos calcular os estimadores de máxima 
verossimilhança para À e p. 



Modelos de sobrevivência com risco constante 11 

Seja 

1(À, p, r*) = 1n[L] = d3in(À) + [d3  — di (?)]In(p) —  

Maximizando l(À, p,T*), temos 

-À n_  er*) 

er) 

Si(7-1 [d3 — di(i tF )]  e 	P = S2 Cr*  ) dier) 
(2.9) 

Para o cálculo de intervalos de confiança, assumir a normalidade assinática dos 
estimadores de máxima verossimilhança [ver por exemplo, Cox, D.R.e Hinkley, D. 1974]: 

N[ À, 	(51)] 
(2.10) 

rQ- 	-1-2-21(2)] 

onde 1.  é a matriz de informação de Fisher esperada dada por: 

021(A,p) 	0 210,p) 	 ne-Ar.  

apax 
I (À, p) = E 	ax2 	amp 	[ A2  

a 2 /(A,P) 	 ne -AT' 	926-Ar*  02124p)  -- D , 	PA 	p2 

(2.11) 

  

Dal, det I (À, p) = 722 1* 
Ap2 

A inversa da matriz de informação de Fisher é dada por, 

 

[ 	Ae-Ars 	pe- Ar*  
92T* fia 

p2 pe-  A7* 

	

nr* 	nAr 

p) = 

 

Intervalos de confiança para À e p são dados por, 

Para À: 

Para p : -p 

1/2 
nTs 

1- 7,2 11,2 
nAT4 

(2.12) 
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Poderiamos obter os estimativas de máxima verossimilhança para A, p e T 
considerando que T assume os valores da amostra, ou seja ri = ti. Encontramos todos os 
valores X,-;  e ;3, por (2.9),dai observamos quais são os valores que maximizam 

2.2.2 Análise para o modelo exponencial com dois tratamentos 

Para este modelo, a estimação dos pontos de mudança para cada tratamento (ri e 
r2) também pode ser feita graficamente e com isso podemos obter os estimadores de 
máxima verossimilhança e intervalos de confiança para os outros parâmetros (A, p e 13). 
Assim como no modelo com um tratamento, definimos duas variáveis indicadoras; 5 e E , 
tal que 

{ 1 se  
O se Tii <11j i = 1, 2 e j = 1,....,ni 

1 se 
= 

13  {O se Tj - r j  i = 1,2 e j = 1, ...., 

A função de verossimilhança nesse caso é dada por, 

L(A, p, /3,  r1 , T2 = 	{ (Ae-Át,i) [pAexp{ - Ar i  - pA(ti. - r1 )}] 1-eu}611  
i=1 

til -À 	) til  E 
j=1 

exp{ - Ari  - pA(t - r1)}] 1-eu }1-étj 

n{(,e-.)",  [pAeflexp{ - AT2 - pAefl(t2i - "1-2)}] 1-"2 }621 

II 	(e) [exp{ - Ar2  - p Aefi (tzi - r2)}] 
e2j } 1-62j 

OU 

j=1 

L(A, 	P,1-1,1-2) = 
= Ad3  pd3-di(rt,T2) e{(42 - c42)) - A[Si ,r2)+ps2(r1,1-2,P)1} 

	
(2.13) 
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onde 

ri) =E 6i., 
i=1 

e 	dl  (-rlir2) = 	) 	d2(-r2) 

'-ti 
i) =E 
j=1  

(5,• • 
3  ;,1  

e d3=41)+42)  

Wi (Ti) = &dei:Ai ± E (1— sii)Eiiti;  
J.1 

n2 	 n2. 
Nfi W2  Lr) = 	ui • Li — ) 	L /1 i — yijAi — Eii)bii 

j=1 	 j=1 

i = 1,2. 

SI (rl, 72) = 	(ri) + w(12)  (7-2) + (ni — c/,(21) ) + r2  (n2  — 42)) 
(2.14) 

S2 (rl' 72' P) 14)  (n) — (ni — c/(21)) + efl(4) (r2) — r2  (n2  — Ge)) 

O logaritmo da função de verossimilhança assumindo 	= e 79  = 
conhecidos, é dado por, 

1(À, p, 0, Tr, .4) = in[L(À, P 	,7)2")} = d3/n ( À) 	[d3  — 	,75)}1n(P) 

+/3[c42) — d 2 (7 )} AL9 	,T;) + PS2eTT '12 

Maximizando /( À, p, /3, 	 T;), temos 

dit (r.1  7,;)  _ 	,  
S 	

). 
(2.15) 

P 	d i (rt ,r;)S2(rj,T,LP) 
	 (2.16) 
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e,3 _ 	  
[4.-41)(TiOIEW'22) (Ti:)-7- (n2 —d522))] 

•-$ 	In [ [4)—C1(12)(TM[W.1)(T* 	• 2 	t ) -71(n1-4))11 
[Ce—d(t)(7-.)ir 1.2)/ 1 	1 1[W2 ert ) -7- (722 —d,(22)1 

(2.17) 

Intervalos de confiança para À, p e fi podem ser obtidos a partir das distribuições 
normais limite para -À, 73 e 9. 

Neste caso, as variâncias podem ser calculadas com a inversa da matriz de 
informação de Fisher observada (10 ) devido à dificuldade de obter a matriz de informação 
de Fisher esperada, 

N[A, 1-7' -it)] 

r t Ar [P, -1-6-1(79 )] 
(2.18) 

A matriz de informação de Fisher observada é dada por, 

572(Tr 

[d3— 	,71)] 
572( Ti 	13 ) 
PD(Ti,ri, 0) AD(Tir, r  13) 

pD(71, "7-c  , 0) 

ApD(rt , 0) 

(2.19) 
p2 

onde 	/5 = 15(7i, 7-  2 	= [4)  ern er-r  ( n2 4) ] e:à  , calculado em: 

À = p=5j3=-4 e D = D. 
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As variâncias dos estimadores são dadas por: 
	 (2.20) 

À2  [dl (Tr ,1) —d3+DÀpefil  
V (-X) 	DÀpeid[2d3-2ÀpS2(r 	,fi) 	'TM —d3 [ds dj (r; ,TZ)1+À2P252(71,1`,P) 

p2 [1:»kpe0  —ds]  V() 	D Àpe)9 [2d3-2ÀpS2(71 '7.2' ;13) —  dl crt ,r2 )] —d3 [C13 —dl (71,1)]+À2p2S2(71,7 113) 

{À2p2S2(gtis ,fi) — d3[3—  dt (9P1)]}6-°  V(73) — D2 À2p2 {es [2d3-2ÀpS2 	(71 ,r; )1— ds [d3— (71 ,T)1+À2p2S2(11 ',e)} 

calculadas em: À = p = 73, fi = 73 e D=É- 

Intervalos de confiança para À, p e fi são dados, repectivamente, por, 

-); ± za  

7r) ± z 

[v(x_)] 1/2 

[v(79)] 
1/2 

[v(0) 

1/2 

(2.21) 

 

2.3 Inferência Bayesiana 

A análise Bayesiana dos modelos com risco constante com um ponto de mudança 
consiste na obtenção das densidades a posteriori marginais e seus sumários de interesse 
(como médias e modas a posteriori). Para isso, consideramos densidades a priori não-
informativas e também podemos incorporar informações de especialistas na forma de 
densidades a priori informativas. 

Nesta seção apresentamos as densidades marginais e médias a posteriori calculadas 
pelo método de aproximação de integrais de Laplace [ver Tierney,L. e Kadane,J.B., 1986] e 
também usando métodos de simulação MCMC, ou seja, com os algoritmos de amostrador 
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de Gibbs [ver Gelfand,A.E. e Smith,A.F.M., 1990] e Metropolis-Hastings [ver Chib,S. e 
Greenberg,E., 1995 ou Smith,A.F.M. e Roberts,G.O., 1993]. Essas técnicas estão 
apresentadas no apêndice. 

Quando assumimos os pontos de mudança conhecidos, estamos considerando as 
estimativas gráficas dadas anteriormente. 

2.3.1 Análise do modelo exponencial com um tratamento 

Uso do método de aproximação de Laplace 

Primeiramente assumimos densidades a priori não informativas para os parâmetros À 
e p e ponto de mudança conhecido r = r. Considerar a função de verossimilhança dada 
em (2.7): 

L ( 	p, r* ) — Ad3 pd3 (r.)exp{ — [Sieri + pS2(7-*)]} 

Assumindo independência a priori dos parâmetros, uma densidade conjunta a priori 
para À ep é dada por 

wo (À, 	=iro(À)iro(p) 

O cálculo da densidade conjunta a priori não informativa , segundo a regra de 
Jeffreys, é feito como segue: 

A densidade a priori de Jeffreys para À é dada por: 

J(À) = [/(À)31/2, 	onde /(A) = 	E{ a2L(A'P)  OÀ,  

A densidade a priori de Jeffreys para p é dada por: 

J(P) -= [1(p)] '12 , 	Onde I(p) = — E{O2L(A,P)} ap2 

Para esse modelo, usando a regra de Jeffreys, as densidades marginais a priori para 
À e p são, repectivamente, 

iro( 	J (À) a 	e 	Iro(P) = J(P) 
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Portanto, a densidade conjunta a priori, assumindo independencia entre À epé 
dada por: 

Iro(À,P) cc Ap 	 (2.22) 

A densidade conjunta a posteriori é dada por: 

Ir(À,P\r, 7)) cx Iro(À,P)L(À,P,T), 

isto é, 

7r(À,p\r, 	oc Àd3 -1 pds —di eri-1 exp{ _ À[si ( f  p) pS2(.7.1.)] 	 (2.23) 

A densidade marginal a posteriori para À é dada por: 

ir(MD) cx fo'gr(À,p\T,D)dp 

isto é, 

,Tr(A \ 2)) ec evi3 --texp{ _ ÀS1  (7* ilfocopd3 —dieri—t exp.( _ pÀs2(?)}dp  

r[d3-d1(r.)1  Àd3--iexp{  - Àsi (?)} [s2(7-.)1da-d1"Ads-d1" 

ria3--ci,(r.)]  Adi 	exp{ - Àsi (T*)} = 	r.)]a3-div) 

assim, 

gr( À \T)) ec  Adi. ,-)—texptr 	ÀS]. (T*)}, isto é, Av, 	Gama[di (r*),Si (r.)] (2.24) 
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A média e a moda a posteriori de À são dadas por: 

E( À ) 	Scill(T72) 
	 Mo(À) — dier*)-1 	 (2.25) 

A densidade marginal a posteriori de p é dada por, 

7r(p\D) cx foc°  7r(), p \ D)dÀ 

isto é, 

71.(p\D) cx pa3_di(r.)-1 foc° Ad3-1  exp{ — À [Si 	+ p82 (7-*)]} dÀ 

= pd3—diV)-1 	(d3)  
[S i(i)-1-pS2(7-. )] ds 

assim, 

7r(p\D) yr 	  [S (T.  )-I- pS2(711d3  
(2.26) 

Portanto, p\D não segue uma distribuição conhecida e o cálculo da média a 
posteriori requer o uso do método de aproximação de Laplace. Assim temos: 

f p r(p\D)dp 
E") 	f r(p\D)dp 

Encontramos uma aproximação à E(p\D) com, 

— 	[[d3 — dl( 7* )] 171(p) — d3 1n[Si  (7) + pS2(71] + ln []T (d3)]], 

sendo o máximo de V dado por, 

m — 	  52(T)[di(T* )+1] ' 
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d3S2(r*) 	1-1  V*(p) = [ d  
n rn- 	- n[SI  (r* )+mS2(r* )12 	' 

L(p) = — tz [[d3  — 	) — 1] ln(p) — d3 ln[Si 	PS2(r)1 + itt [r(d3)1] 

(r*)[d3—di(r* )-11 m = 

	

	 e S r2 (* )[di (7-•)+1] 

d3S2(ff) 	1-1 V(p) = [da—dier)-1  
n n-t 	n[ (r4 )+mS2(r* )12  J 2 

As definições de L, L., V e V* estão no apêndice. 

A moda a posteriori de p é, dada por: 

Mo(p) = (rld3—di (7-1-1] 	 (2.27) 

Agora, considerar a função de verossimilhança dada em (2.7), com r conhecido e 
assumir as seguintes densidades a priori informativas para À e p: 

Gamai ai, bi] 

p 	Gama [a2 ,b2 ] 

onde alibi, on e b.) são constantes. 

Com essas densidades a priori, a densidade conjunta a posteriori é dada por: 

ir(A,P\r,v) oc 

Ad3Ea1_1pd3—d1(r)-Ea2_1exp{ — Mb'  + (?) + PS2(711 — Pb2} 

(2.28) 

(2.29) 

A densidade marginal a posteriori de À é dada por: 

rr(À \ 2)) a 

xi3+,2 	exp{ À [bi 	si 	)1}  f000pd3—d1 ert)-1--a2-1 exp{ _ p s.2 	b2] }dp  

isto é, 
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' .7r(À \D) cc  Àd3+ariexp  r 
t 	 ± S1(711} 	

r(d3--di(r)+a2) 
 d d vu-,2 )+b21-:3--it )+CP2 

assim, 

7r(À \ 79) c< 	
Àdrai-1 

[À82(7)±b2jd3-d1(r)+02 exp{ — À[bi  + Si (r)}} (2.30) 

Portanto, 71-(M79) não é uma distribuição conhecida e a média a posteriori pode ser 
obtida pelo método de aproximação de Laplace usando método iterativo de Newton- 
Raphson 

A densidade marginal a posteriori de p é obtida como segue: 

7r(p\79) c< 

pd3 —di  (7-')+a2  —1 exp{ 
1." 

 b2  for) Àd3-Fai—i exp, _ À[bi + (r') + pS2 (rw)j}dÀ o 

isto é, 

r(d3+at)  Ir(p\D) oc pd3—ch(r)+a2 -1er f _ 	1 
P v21 [b11-31(7)+PS2ertirdifr} 

assim, 

7r(p\D) r 	
pd3  (7)+a2  - 
(7)+9,92  (TN d3  --di  (11  exp{ — p b 2 } (2.31) 

Notamos que 71-(p\D) não é uma distribuição conhecida e o cálculo da média a 
posteriori de p também pode ser feito pelo método de aproximação de Laplace 
(numericamente). 
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Assumindo agora que o ponto de mudança no risco, T, é desconhecido, escolhemos 
uma densidade a priori não informativa para T dada por iro(r) = 	Considerando a 
densidade conjunta a priori-  não informativa para À e p dada em (2.22), temos que a 
densidade conjunta a priori, assumindo independência entre os parâmetros, é dada por: 

7ro(À,P,r) oc 
	 (2.32) 

Então, a densidade conjunta a posteriori para À, per é dada por: 

7r(À,p,r\T)) oc  Àd3-1,3-d1(r)-ierp{ _ A [SI  (r) + pS2(r)] 
	

(2.33) 

A densidade marginal a posteriori de T é dada por, 

ireri = ti \D) oc f occ  fo  c c  7r(À,p,r \D)d p dÀ 

Assim, 

	

= t AD) oc f 	r[d'-d  dierd)]  d 	Ad3-1eXP{ — A[511(T)1} - d À 

	

O 	E.92(T)id3-  1(7- ) À 3-  1(T) 

isto é, 

weri ti\D) o< r[d3-di(r)] r[di(r)1  
[s2ert3-dico[sierldiv (2.34) 

Um estimador Bayesiano der é a moda de 7r(7-2  = ti\D). 
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Uso de métodos de simulação MCMC 

Como já foi visto, c-om a priori não informativa de Jeffreys (2.22) com ponto de 
mudança desconhecido, a densidade conjunta a posteriori para kper é dada por, 

7r( A441_ \ 	Ad3 --i.pds  --di  (7)--1. exp.{ _ À [si  (7) 	p82 (7)1}, 

onde Si (7) e S2(7) são dadas em (2.8). 

As densidades condicionais a posteriori para o algoritmo amostrador de Gibbs são 
dadas por, 

7r( À \ p,7,7)) a Àd3-1exp{ — À[81(7) P82(7)]} 	 (2.35) 

isto é, 	Gama[ds , 81(7) ± PS2(7)] 

7r(p\ 7,D) o(  pcirdi(r)-1 eXp{ PAS2(7)} 
	

(2.36) 

isto é, p\À,T,D 	Gama{ d3  - di(r),À82(r)1 

e 
Tr(r\À, p,D) cx p-cur )exp{ - A[81(7) + PS2(7)i} 

	
(2.37) 

Para À e p podemos usar o algoritmo de amostrador de Gibbs para gerar as 
amostras. No caso do parâmetro 7-, é necessário o uso do algoritmo Metropolis-Hastings, já 
que a distribuição condicional de 7.  dado À e p não pode ser gerada diretamente. Para isso 
usamos como núcleo de transição, uma distribuição Uniforme para 7.  

Supor agora 7- = 7-* e assumir as densidades a priori informativas para .\ e p dadas 
em (2.28). Com isso a densidade conjunta a posteriori para À epé dada por: 

7r(À, 	,D) c< 

cc Ad3-1-ai —1 pe 13 —d l  erv)+a2 —1 exp{ - À[b + S 	+ pS2 (7-- )] -p6} 
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As densidades condicionais a posteriori para o algoritmo amostrador de Gibbs são 
dadas por: 

7r(À \p,T,D) oc Àdrbarlexp{ — À[bi 1- (T*) pS2(7-*)1} 	 (2.38) 

isto é, A\p,T,D r•J Gama[d3  + 	+ Si(?) ± PS2(f r ) 

e 
7r(p\ .7_,D) oc pd3 —dier.)+a2 —t.exp{ _ p[b2 	As2('r*)]} 

	
(2.39) 

isto é, p\ À, 7-,D Gama[d3  — di ers) + az, b2 + A82(?)] 

2.3.2 Análise do modelo exponencial com dois tratamentos 

Esse modelo difere do primeiro ao incorporar uma covariável na análise, que neste 
caso indica tratamento. Consideramos a função de verossimilhança dada em (2.13), 
assumindo densidades a priori não informativas e os pontos de mudança conhecidos 

= rf er.2 = r , isto é, 

L(À, +9 , P, Ti, T2) = 

= 	d3 pda — (r; ) e{f3(42) —d 2 )--À[Si(rr,i')+pS2(i1,T.;:d3)1} 

Assumindo independencia a priori nos parâmetros, uma densidade conjunta a priori 
não informativa é dada por ro (À, p, f3) oC 	 (2.40) 

Com essa escolha de densidade a priori, a densidade conjunta a posteriori é dada por: 

(À,p,0 	'r2 , 11)) cx 7ro(A, 19, fi)L(A, 19, 0, 7-1, 7-2) 

isto é, 

7rRi°,0\7-11 7-2 ,V ) cx 
(2.41) 

oc  Adi —1 pd3—daTi,Tn—ie{f3(42 —d(12;)—À[Siert:q)-1-pS2(7-f ,Ty3)1} 
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A densidade marginal a posteriori de A é dada por: 

7r(À D) cx ff 7r(À,p,fi 	, 72, D) dp dfl 

Ad3-1 e- A[Si(71,7)] 
ff 

 pci3 -d1frir,71)-1 e{fi(ce -(12))-Aps2(7-,r,iO3)} dp d3 

= Ad3 -1  exp{ — À [Si (ri 	)1} 1-1  idd33--ddli(rtt,47-) i  f [s27{)3(,fid>1):3-512:#r)ija-r• dPri  

assim, 

71-(À \ D) oc 

a Aci1(71,7t)-1exp{ - A[Si  01, 7-n] } f exp{Pke - cl 2)  - d3  + &( ri • ,7-.1)1}d13 

Aci1()-1  exp{ - A[S].(71K ,11} f exp{fl[c41)  - 	I} df3 

isto é, 

7r(À\D) cx Ad1('? 	exp{ - A[S (Ti Tni} 
	

(2.42) 

portanto, 

À \V 	F[di (TI ,rn Siert Tni 

A média e a moda a posteriori de A são dadas, repectivamente, por, 

E (À\D)- di(r' '7"'; )  St erí ,T,i) 
di  ( 7-* 	—1 Mo(À) 	I „  

(2.43) 
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A densidade marginal a posteriori de p é dada por: 

7r(p \TI) o: ff 7r(À,p,fi \ T2  D)dÀ dfi 

= pd 	ff 
Act, -1 e  03(re -d? ) ) - [Si Cri ,I1)+PS2 ('rf ,f3)1} dÀ diC3 

= p  d3  — ( ,T;) - 1  d3 	Esterurio+ps2(17,1,0)1d3 

exp{fl(4 )-4) )}  Vamos denotar por 1 a integral f 	 fid iert,'75)+PS2(las 

Resolvendo a integral 1 pelo método de aproximação de Laplace, temos 

I rrt: "1-2) -d(32)  [Si(,) 	 p D dd(32) -c42)  d3 

onde Dt = 	= 1471)  ern - frit - 41) ] 

então, 

7r(p 1)) (X p (31)  ce [si  cri«, 	p 	d3(2) -42) --d3 	 (2.44) 

Observar que 7r(p\D) não é uma distribuição conhecida e o cálculo da média e da 
moda a posteriori foi feito usando métodos numericos iterativos. 

A densidade marginal a posteriori de fi é dada por: 

7r(r3 \ Ti) o: fjfoc°71-(À,p,fi \ , T2, Ti) dp dÀ 

—d'2')}f. roo \dr]. drd,e,t ny-i e{ -A[St (rber2)+PS2 (TI ,T2 ne)1} dp dÀ = e 	3 	1 o 

= e{(2 -d12 )} 	Ild3-dierr,t2)1 	roo 	Àd3-1 	 e{-491(71,72)1}dÀ 
[S2ert,T.;"' 13 )1 '13 —dl' rt • 5, JO Ad3  -d/  ,:rr ;Fr" ) 
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= 	\. 
f av 2 A  ; _M)} 	Ild3—clierf ;IV] 	F[darf ,ri)] 3 '1 

[S2 (r; 7.57P)]d3—dir"I)  SI (T1Pr)icil (71.7-(L;)  

isto é, 

ir(f3\D) cx 	  
[52(71' ,r`,P)] d3-d [ ( ri ,ni )  (2.45) 

Como no caso anterior, 7r(f3 \V) não é uma distribuição conhecida e o cálculo da 
média e da moda foi feito numericamente. 

Considerar a função de verossimilhança dada em (2.7), assumindo pontos de 
mudança conhecidos e densidades a priori informativas para os parâmetros, dadas por: 

À Gama[ bi] 

p 	Gama [ az,b2] 

flr Normal [go , 

onde ai.  , b1, a2, b2, go  e a-02  são constantes conhecidas. 

Com essas densidades a priori a densidade conjunta a posteriori é dada por, 

7r(À,P,O\T1, T2,  D) cx 

c, À  c/3-Ea —1 pd3—dari',72-)+a2-1e{,3(4) —d(121)} x  

(2.46) 

(2.47) 

exp{ — 21,,g-[(3 	— Arbi  + Sleri 	+ P82(71, 7-;, 	Pb2} 

A densidade marginal a posteriori de À é dada por, 

7r( À\D) a f f r(À,p,0 	7.211)) d p 



71-(19\1)) 	
pd3 ~dl ( rr 1.g )+°2-1exp{-  pb2}  (2.49) 

ibi+Siert.,TO±P.92ert,T2A±b2id3tai  
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2r( mr,) 	»13-1-ai exp  _ À[bi  + 	Tn} r(da — Cr; 	+ a2) 

RS2erf ,T*,p)i±b2id3—(110-7,7-;)+„2exp{- 2a10  [P ii.012}d0 

Usando o método de aproximação de Laplace, encontramos, 

r(MT9) c< 
Ad3+ai —1 

	exp{ 	+ S (rr TI)i} (2.48) 
RS2ert,r¡',P)]+b2] 	1 

Observar que 7r(À\7)) não é uma distribuição conhecida; assim a média a posteriori 
de A também pode ser aproximada pelo método de Laplace. 

A densidade a posteriori marginal de p é dada por: 

7r (AT)) c< 55 r(À,p13\7-1 ,1-2 , I)) c/À di3 

isto é, 

7r(p\T)) 	pds—dier;,T1)+a2-1exp{ _ pb2 } x  

r[d3+ai]  
Ebt+siert,,,n+ps2ert:5,0)}±b,id3A-ai exP{P(di32)  — (1(12) ) — 	- 120]2}43 

Novamente, aproximando esta integral pelo método de Laplace, encontramos, 

A média a posteriori de p também foi aproximada pelo método de Laplace. 

O uso de densidades a priori informativas apresenta mais dificuldades: O cálculo da 
densidade marginal a posteriori de [3 pode ser dificil pelo método de Laplace. 
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Uso de métodos de simulação MCMC 

Assumindo os pontos de mudança conhecidos, considerar a função de 
verossimilhança dada em (2.13) e a densidade a priori não informativa dada por (2.40): a 
densidade conjunta a posteriori é dada por: 

7r (À,19,13\7-15 7-25V ) CC 

cc ,Xd3 -1 pd3 —d1(21;rn -1 eip  {p(42) cl(12) 	 À [SI  (11, 	 ± pS2  (I., 	p)}} 

onde Si (ri, 7:2) e S2 (T1) 72, fi) são dadas em (2.14). 

As densidades condicionais a posteriori para o algoritmo amostrador de Gibbs são dadas 
por, 

71-( 	\AO, 7-1, 7-2,2)) o(  Ad3 -1. 	exp{—À[Steri,T;)+PS2(rt,72*,fi)1} 

isto é, 	A\P,O, Ti, T2, D 

(p  \À,p, TI, T2,2)) o( 	pd3—di(ri)-1exp{—pÀ,S2erf,5.,3)1} 

isto é, p\ À,,(3 ,7-1 , T2 , D 	Gama( d3  — di (711̀ ,7-;), 

Fazendo a reparametrização çb = eS temos, 

.7r( 	, T2, v) o( od,i2)_ d-(2; 	- l 	1 exp{ 	0 [4 

(2.50) 

(2.51) 

ÀS2 (Tj. , T;, 0)] 

(2.52) [4) _ 	(n2  _ 42) ]1} 

(2) isto é, çb\ 	, T2, D n,  Gama [4n 
— 	, Àp 	— 	— (2:  
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Considerar agora as densidades a priori informativas para A, p e dadas em (2.46). 
Com essa escolha de densidade a priori, assumindo independência a priori para os 
parâmetros, a densidade conjunta a posteriori é dada por, 

r2, 	oc Ad3±a1-1  pd3—di (7ti) ±a2 — 1 

exp{ — à(0 _ ito)2}exp{0(4) 	er;)} 

exp{ — A[bi + Sieri 	+ PS2(Ti 	01} exP{ — pb2} 

As densidades a posteriori condicionais para o algoritmo amostrador de Gibbs são das por, 

7r(A\p, 7)) cx  Ad3+arlexp r A[bi 	Slerr T;) ± PS2(7-7 2 1-  IS)]} 
(2.53) 

isto é, Mp , 0,7)  (,) Gama [ c13-Fai  , 	Si(Tit  T2') + PS2(7-7 ,17-Z, 0)1 

71.( p\ 0,D) cx  pd3-dim7,7-n+a2-1exp{ P[b2 S2 (71*, -; offi 

isto é, p\ À, 0,D Gama [d3  — 	7-42) a2 b2 4.92 erlÍ5 7"; O)] 

e 

R-(0\ À, p,D) c< exp{ — (0 — po ) }exp{0(4 )  — dr )  (71)} x 

exp{ — Ap S2 (Tis .4)0) } 

(2.54) 

(2.55) 

Observar que 71-(j3 \ A, p, D) não é uma distribuição conhecida; então é preciso usar o 
algoritmo Metropolis-Hastings para gerar uma amostra de P. Para isso, reescrevemos 
71-63\ A, p ,D) = q(P) (p), onde q(P) é a densidade Normal, N (go, o-8) que é usada como 
núcleo para gerar fi e vo) é dado por, 

«/3) = exP{fi(c1;32  — d (7:2:)}exP{— Aio S2(71, 71, 	 (2.56) 



Capítulo 3 

Modelo de sobrevivência com função de risco variável 
no tempo 

3.1 Apresentação do modelo 

A função de risco constante apresentada nos modelos do capitulo anterior, muitas vezes 
não é a mais adequada. Para esses casos é preciso assumir uma função de risco que varia com o 
tempo. Neste capitulo apresentamos um modelo assumindo a distribuição Weibull para os tempos 
de vida, obtendo assim resultados mais realistas. 

3.1.1 Modelo Weibull com um ponto de mudança - Um tratamento 

A função de risco, assumindo uma distribuição Weibull para os tempos de vida é dada 
por: 

Ary t7-1 	,t < r  h(t) = Aary  ta7-1 , t > r  (3.1) 

onde A>0 é o parâmetro de escala, 7 > O é parâmetro de forma ea>0éo parâmetro que 
reflete a mudança na função de risco. 

A função densidade de probabilidade e a função de sobrevivência associadas à h(t) são , 
respectivamente 

f (t) 
exp{ — til =  Aa7 ta7-1  exp{ - [ rli + ta7  - 7-'7]} 

, t < 
, t > r  (3.2) 

exp{ - Ar} 
( t ) = exp{ - [T7  + t" Tal} 

, t < 
,t > (3.3) 

> 0, 7> O e a >0. 
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Para estimar o ponto de mudança graficamente, observamos a relação entre a função de 
risco e a função de sobrevivência. No caso da distribuição Weibull com um ponto de mudança 
temos, 

H(t) =  

Dai, 

se t < T 
SC 	t > "1" 

log [H (t)] = log À + tylog t 
1o9Rkta7  + À(.7-7  — ra7 )] 

se t < T 
se t > T 

A partir da linearidade entre logH(t)e logt podemos estimar graficamente o ponto de 
mudança T. Com  dados censurados podemos usar o estimador produto-limite de Kaplan e Meier 
(1958) para a função de sobrevivência. 

3.2 Inferência clássica 

Para esse modelo, considerando dados com censuras do tipo I progressivas, podemos 
estimar graficamente o ponto de mudança na função de risco, calcular os esfimadores de máxima 
verossimilhança e intervalos de confiança para os outros parâmetros (A, 7 e a). 

A função de verossimilhança assumindo distribuição Weibull para os tempos de vida é 
dada por: 

L(.X, 7, ce, 7-) =- 

{ [A7 t7. exp{ — AVI EI  [Ace-yeig-lexp{ — [ -Kr + 	— Ta7]}rci}6€  
i=1 

1—ei }1-6; fl [exp{— t7).] [exp{ — rr-r +tr — 7-1}1 	 (3.4) 

onde 5 e E são variáveis indicadoras definidas da mesma forma que para os modelos anteriores 
(ver seção 2.2.1, no capitulo 2). 

Definindo dl (r) = EEiõi 	d2  (r) = Eei e d3 = 	, podemos simplificar (3.4) como 

segue: 
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n L(A, 7, a, r)  =._ (Ã7)' ads-di (T) II 
i,} 

[ti7 	] 
Eidi  n 
ll 
i=1 

1  [tr (1-€;)6i 

n 	n 
exp{ - A LEEit7 +Ê  (' — ei)tr ± [ri. - d2(7-)][r7  - Ta]] } 

•=1 	i=1 
(3.5) 

Assumindo o ponto de mudança conhecido e denotando l(À,-y, a) = in,[L(À,-y, a)] e 
derivando com relação aos parâmetros A,7 e a, temos: 

Ti 	Ti 
g = cit — Eeit7 _ 2(1 — Ei)trf — - d2(7-*)][r7  - 

:=1 	i=1 

n 	n 	 n 
L91 -41  ± EeS(t) + cl ./n-E (1 - ei)Siln(ti) - .NEcitlin(ti) — 57  — 1  i 	, , 	, 	,. =1 	.1 	 i.1 

ft 
- ActE (1 - Ei)trin(ti) - Mn - d2(r*)]In(f )[7-*1  - ara.] 

i.-.1 

51  =Ocx 	ds 	 'TÊ (1 -€)ô/u(t) - 
i=1 

- .À-y TE(1 - Ei)trin(ti) - -y[n - d2(rliner")rn 
i=1 

Definimos funções S (.), i = 1,. 

S1 (7,r) = EEiti 
i=1 

S3(r) =EeiSi ln(ti ) 
i=1 

85 (7, 7-) = 2Eit7/n(ti) 

87(7,r) =En  eiti[ln(ti)]2  
i=1 

.., 8 ; ri(.), j 	1, ..., 4 como segue: 

S2  (a, -y,r) = E(i — €)t 

S4  (T) = 	- Ei)Si/n(ti) 

86  (a., 7, = (1 - Ei)tnn(ti) i=1 
S8  (a, 7, 7-) = E(1 - Ei)tr[trx(ti)] 2  

(3.9) 

ri (a, 7, 7-) = 7-7  — 	 7, 7-) = In(r)[7-7  — ara'] 

r3  (a, -y, r) = [ln( r )]2[T7 _ a2rcer] 	7.4  (a, -y, 7-) = ral'in(r)[1 + crYin(r)] 

Para simplificar a notação consideramos Si (.) = 	, = 1, ..., 8 e ri(.) = ri 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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d3  Fazendo -Lt =0 temos — OA 	 Si+S2+[n—d2(7")fri (3.10) 

Substituindo (3.10) em (3.7) e (3 8) temos um sistema de duas equações não lineares 
envolvendo apenas 7 e a, dado por: 

1 	S3+a,S4+d3{ .3  —S&  —a — [n— d2  (7)]5-2  } 	0  
— 

( 3 1 1 ) 

g2(0,7) 	ga/ = 	7s4 	/13 -y { — [n —d2 (7)]11? (r)7-cr' } 	o  

Os EMV são obtidos resolvendo o sistema de equações não-lineares (3.11) Para isso, 
usamos o método iterativo de Newton-Raphson [ver por exemplo, Lee, E.T. 1980] . Denotando 
por -y(k)  e a(k)  os valores dos parâmetros na k-ésima iteração, a atualização desses valores é feita 
como segue: 

	

( 7(k+1) 	(k) - 

	

a(k+1) 	= 	
Y  a(k)  

onde W = {wii} é a inversa 

	

82 	{ S5 -f-a 	S6 	[n —d2(r)]r2} 

w11 	W12 ) 	gi(a(k),7(k)  
uni 	W22 ) 	g2  (a(k),7(k) ) 

da matriz de derivadas segundas G={gii } dada por : 

{ 	+ctS6 + [n—d2 (7)11n(r)[r" +aral} 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

91i = 

82 1 

D2 

d3  {S7  +a.58 +[n —d2 (7)]1'3 } 

-y 	+ck S6+ [72 —d2  (7)1r2  } { S6 	[7i —d2 	(7) 	} 912 = a-ran  

82 1 

— 	 D2 

d3 {S6+cryS8+[n—d2(r)]r4  } 

s 	d3-yj S6  —[n— d2(7)1171(7)T °I } {Ss-1-01S6+[n —d2(7)]inernr-Y+ar"l} 
g21  = (May .1 	 D2  

d3  { S6  —PI —d2(T)]In(r) Tc`^' +cry (SR — [n —d2(7 )1[11/(T)]2  T'")} 
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02 	= d1 (r)-d3 	d3-y2 {S6—[z—d2(r)]ln(r)-rai}{ S6 -I- [TI —d2(r)pn(r)ran} 
D2  

 

 

d3 fiy2  { S8 — [n —d2 	[Iner)12ran 

 

(3.16) 

   

onde D Si+ S2 [n — (r)] [T1  + ra1] 

No capitulo 5 apresentamos uma aplicação desse método para dados reais. 

3.3 Inferência Bayesiana 

Para a abordagem Bayesiana deste modelo com T conhecido, consideramos uma 
densidade conjunta a priori não informativa de Jeffreys assumindo independência entre os 
parâmetros À, 7 e a, 

wo(A,7, a) CC Â7 a 	 (3.17) 

A densidade conjunta a posteriori é calculada combinando a função de verossimilhança 
(3.5) e a densidade conjunta a priori (3.17) resultando em 

«À,7, a\r, v) oc  (À 7)d3-iceds-dierill {t7'] E fl Á  
i=1 	i=1 

exp{ — À [t eit7 + 	— ei)tr  ± [ri — d2  (71] [T" — 	} 	(3.18) 
•=1 

A densidade conjunta a posteriori (3.18) apresenta um grau de complexidade suficiente 
para justificar a opção pelos métodos de simulação de MCMC para obter estimativas para os 
parâmetros. As densidades condicionais a posteriori para os algoritmos amostrador de Gibbs e 
Metropolis-Hastings são dadas por: 

7r(A\a, 7, T,D) cc 

r 	r n 

AdrieXPt — LEfit7 + E (1 - Ei)tr + [ri  - d2(r)1 [r'7  - 7'1] } •=1 
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7r(cr\ À, 7, T, 79) cc 

cyd3-chfrlexp{a-y[it(1 - e345i/n(ti)] exp{ - À LnE0. - ei)tr— 	d20-11-2-1} ..1 

7r(ty\ À, a, T, 79) cc 74-lexp{-y[teiõiln(ti) + crÊ(1 - ei)45i/n(ti)] x 
•=1  

exp{ - ALteiti + nt(1- ei )trY +[n, - d2(x*)][rn - fel} 

Usando as expressões Si e 7-1  dadas em (3.9), temos: 

71-(À \a, 7, T 79) cc Adrlexp{ - À 	+ S2 ± [ti - dz(rs)]ri] } 

isto é , a, ty,r, 79 	Gama [d3 , Si + S2 ± [ti - d2(r*)1rti, 

7r(avt, 7, 7, v,)  cc crc13-d1 ers)-1exp{a-y54  - À [52 - [ri - d2(7.)] 

e 

irey \ À, a, T 79) C< 43_1 exp{-y[53 ceS4 - À [Si -I- S2 ± [n d2(r*  )]7-11 } 
	

(3.21) 

(3.19) 

(3.20) 

Com estas densidades condicionais, utilizamos o algoritmo amostrador de Gibbs para 
gerar a amostra de À e para gerar amostras de a e ty, pelo algoritmo Metropolis-Hastings, 
adotamos como núcleos qi  (a) e q2(7), densidades Gama. 
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Considerar agora o ponto de mudança desconhecido assumindo valores discretos r = 
com densidade a priori iro 	= ti ) 	i= 1, 2, ..., n. Assim a densidade conjunta a priori para 
À, 7, a e Tj é dada por, 

R-(À, ry, a, ri) = 	(À, ry, a \ ri)71-0(7-, — t,)— A71,, 	7, 	 (3.22) 

Com a densidade conjunta a posteriori dada em (3.18), as densidades condicionais a 
posteriori para os algoritmos amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings são dadas por: 

71-(À \a, ry, 	7i) a Ads-lexp{ — 

isto é, 	a, ry,r, 	Gama [dz, 

[Si +S2 ± [n 	d2 Cr )]r 

S1  + 52 ± [71, 	d2 (r)]ri] 

} (3.23) 

r(a À, 	dr)) cc acts 	(r)— 1 exp{cryS4  — [s2  —[ri — d2(r)] Tal }, (3.24) 

a, 7-, 2)) a -yds 1  exp{7[53  + aS4 — + Sz + [72,  — 	(7)]?" 1] }, (3.25) 

r(r \ 7, A, a) a cx-dler)expey [S3+aS4] — À [si +52 ± [ri 	Ci2(r)]ri (7 )] } (3.26) 

Para A podemos usar o algoritmo amostrador de Gibbs enquanto que para a, 7 e 7-
usamos o algoritmo Metropolis-Hastings. Geramos amostras de a e ry com os mesmos núcleos 
q(a) e q(-y) adotados anteriormente e para gerar uma amostra de 7-  usamos um núcleo uniforme 
discreto U (n). 



Capítulo 4 

Processo de Poisson com pontos de mudança 

4.1 Apresentação dos modelos 

Considerar um processo de Poisson homogêneo com parâmetro À. O processo é 
observado no intervalo de tempo [O, T] durante o qual ocorrem ri eventos nos instantes ti, 
Denotamos por N(T) = ri o número de eventos que ocorrem até T. A determinação dos 
pontos de mudança na taxa do processo é feita graficamente observando a relação entre N (ti ) e 
ti. Esta relação pode ser obtida a partir dos estimadores de máxima verossimilhança dos 
parâmetros do modelo como vamos apresentar na próxima seção deste capitulo. 

4.1.1 Processo de Poisson com um ponto de mudança 

Assumindo que há apenas um ponto de mudança, a taxa de ocorrência no instante ti é 
dada por 

A1  se O t, < T 
A(ti  = A2  se 	ti T 

(4.1) 

Seja X os intervalos de tempo entre as ocorrências. A função densidade para x , é dada 
por 

Aie-Airi se Exi  < T 

f (xi) = 	 (4.2) 
Age-A2ri se Exi  > T 

j=1 

sendo xi = — 	,i = 1, ..., n 

i=1 

As expressões (4.1) e (4.2) podem ser extendidas facilmente para problemas com mais de 
um ponto de mudança. 
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4.1.2 Processo de Poisson com dois pontos de mudança 

Considerar um processo de-Poisson com dois pontos de mudança com taxa de ocorrência 
no instante ti dada por: 

{ 
)1 /41  se O < ti < Ti 

A(ti) = A2 se Ti < ti < T2 
)1 /43  se T2  < ti < T 

A função densidade dos intervalos de tempo entre as ocorrências, Xi é dada por: 

{ 
r Ai" 	se i =- O, .„ , ri 

f (xi) = 	)1 /42e-A2x,  se i = Ti  + 1, ... , T2 
)1 /43e-À3x,  se i = T2 + 1, ... , T 

4.2 Inferência Clássica 

Uma forma de verificar se existe um ou mais pontos de mudança na taxa de ocorrência do 
processo é observar o gráfico de N(ti) x ti. Por exemplo, considerar um processo com um 
único ponto de mudança, com taxa de ocorrência no instante ti  dada em (4.1).Considerando a 
função densidade para X, (4.2) e definindo uma variável indicadora E tal que 

{ 1 se < 
E(Xi) = 	

2=1 

o se > 
j=1 

A função de verossimilhança para AI, )1 /42  e ré dada por 

rt 
.L(Ai, A2 T) = 

i=1 

Simplificando, 

L(A„.,  A2  , T) 	A7(T)e-)419- A2n-N(T) e  -À2(T-7) 	 (4.5) 

onde N(T) é o número de eventos que ocorrem até T. 

(4.3) 

(4.4) 



(4.7) 
(n — X2T ) +2t 

N(ti) = { XI ti se ti  < 
se ti  > 
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Os estimadores de máxima verossimilhança para A1  e A2 são dados por: 

e  .; ri—N(7) 
Ai 	r 	 A2 - (4.6) 

Considerando que 7' pode assumir qualquer um dos valores t1, , t„, as expressões 
dadas em (4.6) implicam na relação abaixo 

Essa relação entre N(ti) e ti, permite estimar graficamente o número de pontos de 
mudança e a localização desses pontos. 

A estimativa de máxima verossimilhança para o parâmetro 7' só pode ser obtida calculando 
XI  e Ã2 para todos ri  = ti  e avaliando a função somente nesses pontos. Uma forma de contornar 
esse problema é usar inferência Bayesiana. 

4.3 Inferência Bayesiana 

4.3.1 Análise para o processo com um ponto de mudança 

Se o processo de Poisson tem um único ponto de mudança, considerando a abordagem 
Bayesiana do modelo, podemos estimar as taxas A1  e A2  e também a localização do ponto 7' 

calculando a moda a posteriori de cada um desses parâmetros. 
Assumindo independência entre os parâmetros e considerando densidades a priori não 

informativas dadas por: 

Iro (AT) « — ' 	(À2) cc —À2 e 7r0  (r) a constante 	 (4.8) 

A densidade conjunta a posteriori é dada por: 

71.(À1, A2 ir 	) cc 	À2n-Ner)-1 e _À2(T_T ) 	 (4.9) 
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A densidade marginal a posteriori de é dada por: 

reli)) cc 71.0(T)  IIN(r)111n2-N(r)1  
TN (r) (T_T)T1-N(r) (4.10) 

Um estimador por ponto para r é a moda de 7r(rI D), assumindo ri  = t e denotando essa 
moda por 9" , as densidades condicionais a posteriori são: 

AdY,D—r[Ar(?),fit' 
	

(4.11) 

AsEr',Dnifin—Ner, (71 	)] 
	

(4.12) 

A desvantagem de se estimar o ponto de mudança pela moda a posteriori de I-  é que assim 
como a estimativa de máxima verossimilhança, esta também fica restrita aos valores observados 
ti. 

Considerando o ponto de mudança desconhecido e assumindo as mesmas densidades a 
priori não informativas, podemos estimar os parâmetros À1, À2 e o ponto de mudança /- por 
simulação de Monte Carlo em cadeias de Markov utilizando o algoritmo amostrador de Gibbs 
para gerar amostras de À1  e À2  e o algoritmo Metropolis-Hastings para gerar uma amostra de 1-  a 
partir das densidades condicionais a posteriori: 

A1lÀ2,7,7)—r [ri (T) 	(r) 
	

(4.13) 

T, 	r [ r2  (r) , S2(7)] 
	

(4.14) 

w(ri À 1 A2, D) cc Ai  lsT(r) A2  Ner)exp{ — r(À1 — À2)} 
	

(4.15) 

4.3.2 Análise para o processo com dois pontos de mudança 

Se considerarmos o modelo com dois pontos de mudança (4.4), a função de 
verossimilhança é dada por, 

3 TI 

L(Ài, À2, À3, Thr2) = 	ri  (À -e-Àixt)€)(xi)  (4.16) 
j=1 i=1 
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1 se 	< Ex;  
onde ei (xi ) = 	 j=1 

O caso contrário 
j = 1,2,3  

3 
N1 /411-i) —A T. Simplificando (4.16), temos LN, 	1-1, T2) = 	e 

j.=1. 
(4.17) 

onde N(ri) = Eei(xi) e Ti -= Exiei(xi) 
i=i 	 i=t 

Assumindo independência dos parâmetros e densidades a priori não informativas dadas 
por: 

roN) c< 	 j = 1, 2, 3 ; iro(ri) constante 	e 	ro (T2) c< constante (4.18) 

A densidade conjunta a posteriori para os parâmetros é dada por: 

3 
3) T1) T2179) C< 11 1.S17  er2)—le—AjTi 

j=1 
(4.19) 

Podemos estimar os parâmetros 	e os pontos de mudança r1  e T2 por simulação 
de Monte Cano em cadeias de Markov utilizando o algoritmo amostrador de Gibbs para gerar 
amostras de 	e e o algoritmo Metropolis-Hastings para gerar amostras de r1  e T2 a partir 
das densidades condicionais a posteriori: 

7r(M 	r2, D) c< Iferl)e-AJT, 	 (4.20) 

	

11.(1-111, 2) 3,1-2, 79) c< 	(n)e-ri(Ai -A2) 

19) 	2  

	

c< 	IsT(1-2)  e-7'2( À2-À3)  

onde co  é o vetor de , i = 1,2, 3 não incluindo 4 

(4.21) 

(4.22) 

O uso das técnicas de simulação de MCMC permite a inferência para um modelo com 
mais pontos de mudança, o que não seria possível com as técnicas clássicas de inferência. 



{(eiti )wezp{—ei ti } 

f(vi) =  (e2ti )Yiezp{-02ti } 
Yi! 

Vi! 

(4.23) 
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4.3.3 Análise de um modelo hierárquico para o processo com um ponto de 
mudança 

Uma forma alternativa para resolver o problema de um processo de Poisson com um 
ponto de mudança é considerar o modelo hierárquico proposto por Carlin, Gelfand e Smith 
(1992), no qual a variável Y é o número de ocorrências em intervalos regulares de tempo, 
ordenados cronológicamente. Seja a função densidade para Y dada por: 

onde K representa o intervalo de tempo no qual ocorre a mudança na taxa de ocorrência. 

A função de verossimilhança para 01, 02e K pode ser escrita como a seguir: 

fltf Yi Ê 
L(01,e2,K) = 	021="1  exp{ — 01E4 — 02 Ê 

11Yi! 	 ir-1 	i=K+1 
1=1 

H ti 	fYi t.  i=1 	(o, „=, 
— n  02 

Em 
i=1C+1 2 	exp {(92  — (91 )ti — (92Êti} 

i=1 	i=1 
(4.24) 

i= 1 

Assumindo independência a priori para os parâmetros, no segundo estágio, temos as 
seguintes densidades a priori, 

01 ni  Garna(ai,b1), 02 nd Garria(a2 ,b9) e K Uniforme discreta (n) 	(4.25) 

No terceiro estágio do modelo tomamos bi  n Gama inversa (c i , d1 ) independente de 
b2  ni Gama inversa (c2, d2) e assumimos que ai, a2, c1, e2, di e d2  são conhecidos. 

Combinando essas densidades a priori e a função de verossimilhança (4.24), temos a 
densidade conjunta a posteriori dada por: 
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Elli+a  I --1 	E Yi+a2 — 1 
R-(01 ,02 , K ,b ib bHD) a Oii=1 	i=K 

°1 	u2 
(4.26) 

K 	
n esp{-bãli- 	— 	+ 	— 02 	E t, + b2 

i=1 

De (4.26) podemos facilmente escrever as densidades condicionais a posteriori para o uso 
dos algoritmos de simulação MCMC: 

7r(01 102 ,K ,bi,b2,7)) cc 
y,-t-ai 1 

Or 	exp{— 01 (ti  1-13 1 )} (4.27) 

n 
7r(92 1 01 , K ,bi,b2 ,D) a 0:2-K1  +'9i±a2-1  exp{ — 2 E ti + 11.-2-1)} 	 (4.28) 

i(.-K-,-1 

Tr(b i l Oh  02 , K ,b2 ,D) CX bai: c: 1  exp{ — b 1 (01  + 41)} 	 (4.29) 

71-(b2  I Oh  02, K ,bi ,D) oc er (c2-1  exp{ — b; -1  (92  4- c1)} 	 (4.30) 

EY. 	 n 
ir(Ki 8i, 02, 	b2, D) a (-) i----1 exp{(02  — Gi )Eti  — 92E4 (4.31) 

Observamos que para gerar uma amostra de K temos que usar o algoritmo Metropolis-
Hastings Para isso, escolhemos para núcleo uma uniforme discreta U (n). 

No capítulo 5 comparamos as estimativas obtidas com os dois modelos Bayesianos para o 
processo de Poisson com um ponto de mudança, para os dados de número anual de acidentes em 
minas de carvão, introduzidos por Jarrett (1979). 

Para esse mesmo conjunto de dados apresentamos os resultados de um critério Bayesiano 
(ver apêndice) para a comparação dos modelos com um e dois pontos de mudança 



Capítulo 5 

Aplicação dos modelos propostos 

Neste capitulo apresentamos aplicações dos modelos propostos. Calculamos 
estimativas de máxima verossimilhança e também inferência com os métodos Bayesianos. 

O cálculo das estimativas clássicas apresenta algumas dificuldades e em alguns casos 
foi preciso utilizar métodos iterativos obtendo resultados aproximados. 

Com a abordagem Bayesiana encontramos o mesmo tipo de dificuldade quando 
usamos o método de aproximação de integrais de Laplace, já que este método também 
requer o cálculo do máximo da função de verossimilhança ou da densidade a posteriori 
envolvida. 

Os métodos de simulação de Monte Cano em cadeias de Markov (ver apêndice) 
permitem o cálculo das médias e modas a posteriori sem dificuldades. Neste trabalho, 
utilizamos para todos os modelos o seguinte esquema de seleção das amostras : Foram 
gerados 10000 valores, sendo 5 cadeias de 2000 valores, cada uma gerada com um valor 
inicial diferente. Desprezamos os primeiros 500 valores de cada cadeia e selecionamos uma 
amostra final de tamanho 500, tomando de 15 em 15 dos 1500 valores restantes, ou seja, a 
amostra final é formada pelos valores das iterações: 5152,5304,549,...,2000a de cada uma 
das 5 cadeias. 

5.1 Aplicação para o modelo exponencial com um tratamento 

Uma aplicação do modelo exponencial com um tratamento foi feita para um 
conjunto de dados de tempos até remissão em leucemia não linfoblástica aguda, assumindo 
censuras tipo I progressivas [Matthews,D.E. e Farewell, V.T., 1982] apresentados abaixo: 

Tabela I - Tempos até remissão (em dias) 
Observao5es não censuradas (51 pacientes) 

24 82 111 152 197 249 270 304 487 534 1160 
46 89 117 166 209 254 273 332 510 608 
57 90 128 171 223 258 284 341 516 642 
64 90 143 186 230 264 294 393 518 697 
65 90 148 191 247 269 304 395 518 955 
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(continuação da Tabela I) 
Observações censuradas (33 pacientes) 

68 182 182 182 182 182 182 182 182 1310 1908 
119 182 182 182 182 182 182 182 182 1538 1966 
182 182 182 182 182 182 182 182 583 1634 2057 

Estimação gráfica de 1- 

Como foi visto no capitulo 2, a estimativa gráfica de T pode ser obtida através do 
gráfico de fi(t) x t. Na figura 1, temos esse gráfico para o modelo exponencial com um 
tratamento. 

50:1 	1030 	ISA 	210 

Figura 1 - Gráfico de fir(t) x t para os dados da tabela I 

Observando o gráfico, podemos estimar o ponto de mudança em t 697. Como 
essa estimativa gráfica está próxima do valor encontrado com o estimador de máxima 
verossimilhança, podemos considerar o ponto de mudança conhecido e igual a 697, numa 
primeira etapa da análise dos dados. 

Os estimadores de máxima verossimilhança e os intervalos aproximados com 95% 
de confiança para os parâmetros, considerando T = 697, são apresentados na tabela II. 

Tabela II - Resultados clássicos 
EMV I.C.(95%) 

À 0.002042 (0.001862; 0.002222) 
p 0.210461 (0.1727 ; 0.2482) 

ti 

Nas tabelas III e IV temos estimadores Bayesianos dos parâmetros A e p 
considerando densidades a priori não informativas (2.22) e informativas (2.28) usando o 
método de aproximação de Laplace e o método de simulação MCMC (ver apêndice), 
respectivamente. Na tabela IV temos também os intervalos de credibilidade para cada 
parâmetro e a redução potencial da escala estimada, R [ver Gelman,A.E. e Rubin,D., 
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19921 Observamos que o número de iterações considerado é suficiente para obter 
convergência, já que a< 1.1 para os dois parâmetros. 

Tabela III - Resultados com aproximação de Laplace (com T = 697): 
Priori não informativa 	Priori informativa 
Média Moda Média Moda 

A 0.002042 0.00199 0.002079 0.002079 
P 0.2137 0.1374 0.2112 0.2112 

Tabela IV - Resultados com simulação de Monte Cano (com T = 697): 
Densidade a priori não informativa 

Média Moda li Int. de credibilidade 
A 0.0020477 0.0020104 1.0028 (0.001494; 0.002605) 
p 0.214436 0.12513 1.0011 (0.046755 ; 0.524703) 

Densidade a priori informativa 
Média Moda fl Int. de credibilidade 

A 0.002033 0.001816 0.9993 (0.001519 ; 0.002632) 
p 0.209965 0.2404 0.9972 (0.122393 ; 0.298940) 

35 
10 

a) À 	 b) p 

Figura. 2- Densidades marginais a posteriori (Com densidade a priori não informativa) 

Podemos observar na figura 2a) que a densidade marginal a posteriori de A, 
calculada com a densidade a priori não informativa pode ser considerada simétrica enquanto 
que em 2b) a densidade marginal a posteriori de p é claramente assimétrica, o que mostra 
que os resultados da tabela IV estão coerentes: A média e a moda de A estão próximas e a 
média e a moda de p não coincidem. Esse fato justifica o cálculo dos intervalos de 
credibilidade usando as densidades marginais a posteriori ao invés de calcular intervalos de 
confiança baseados na normalidade assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança, 
pois esses resultados podem não ter boa precisão. 



Aplicação dos modelos propostos 47 

15. 	2 	25 	3 
siO 

a) A 

o 

SOS 	01 	.1 5 ni 	025 0 3 	0 

b) p 

64 

Figura 3 - Densidades marginais a posteriori (Com densidade a priori informativa) 

Na figura 3a) observamos menor simetria na densidade marginal a posteriori de A 
com relação à densidade dada na figura 2a), mostrando o efeito da densidade a priori 
informativa. Como visto na tabela IV, com densidade a priori informativa, as médias e 
modas não coincidem tanto para A como para p. 

Considerando agora o ponto de mudança desconhecido e a densidade a priori não 
informativa (2.22), com o algoritmo amostrador de Gibbs geramos amostras para A epe 
com o algoritmo Metropolis-Hastings geramos uma amostra para T. 

Na tabela V temos estimadores Bayesianos e intervalos de credibilidade para os 
parâmetros T, À e p. Observamos que o número de iterações considerado é suficiente para 
obter convergência, já que 	< 1.1 para os três parâmetros. 

Tabela V - Resultados com simulação de Monte Carlo (com T desconhecido) 
Priori não informativa 

Média Moda k Int. de credibilidade 
T 704.3491 730.0518 1.0084 (539.7803 ; 789.9440) 
À 0.0020 0.0020 1.0016 (0.0015 ; 0.4550) 
p 0.1602 0.1161 1.0000 (0.0209 ; 0.4550) 

t. 

1.3 

13 

 

  

a) A b) p 	 c) T 

Figura 4 - Densidades marginais a posteriori (Com densidade a priori não informativa) 
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Observamos na figura 4a) uma simetria razoável na densidade de A enquanto que em 
4b) e 4c) podemos notar que as densidades de p e T são claramente assimétricas, 
confirmando os resultados apresentados na tabela V. 

Interpretação dos resultados: 

Considerando a estimativa gráfica para o ponto de mudança (697 dias) ou a 
estimativa obtida por simulação (704 dias), os métodos Bayesianos forneceram estimativas 
para os parâmetros, A e p, próximas às obtidas maximizando a função de verossimilhança. 

Podemos estimar a função de risco para pacientes com leucemia não linfoblástica 
aguda considerando as modas a posteriori calculadas com densidades a priori informativas 
(resultados apresentados na tabela IV), como a seguir. 

Função de risco estimada para pacientes com leucemia não linfoblástica aguda: 

0.002033 se t < 697 dias 
1 0.0004269 se t > 697 dias 

Este resultado mostra que para pacientes que têm a doença há menos de dois anos 
(aproximadamente), a chance de ter remissão é muito maior do que para pacientes que já 
estão com a doença há mais tempo. 
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5.2 Aplicação para o modelo exponencial com dois tratamentos: 

Para uma aplicação ão modelo exponencial com dois tratamentos consideramos 
dados gerados com distribuição exponencial sem ocorrência de censuras (tempos de 
sobrevida para dois grupos de pacientes, onde cada grupo recebe um tipo de tratamento 
médico) apresentados na tabela abaixo. 

Tabela VI - Tempos de sobrevida em dias 

Tratamento 1: n1  = 40 

0.2 1.4 2.3 5.0 7.8 11.2 15.0 48.9 121.1 230.6 
0.5 1.5 3.2 5.4 8.8 11.5 39.5 63.0 121.2 253.5 
0.7 1.6 4.0 7.0 9.4 13.8 44.4 71.5 198.5 303.0 
0.8 2.1 4.6 7.3 10.0 14.0 46.8 115.4 218.6 365.9 

Tratamento 2: n2  = 50 

0.15 1.26 1.81 6.00 7.20 10.5 287 1288 1909 3551 
0.16 1.48 2.03 6.20 7.70 14.6 450 1361 1951 3946 
0.82 1.55 2.90 6.40 8.50 16.9 860 1433 2531 5721 
0.92 1.71 4.10 6.80 9.10 21.2 1041 1560 3004 6050 
1.24 1.72 5.80 7.00 9.80 25.0 1246 1670 3045 6083 

A estimação gráfica dos pontos de mudança no risco dos dois grupos de pacientes 
também pode ser feita como visto no capitulo 2. Para esses dados, os pontos de mudança 
são evidentes: Com o tratamento 1, a mudança ocorre após 15 dias e para o tratamento 2 a 
mudança ocorre após 25 dias. 

Os estimadores de máxima verossimilhança e os intervalos aproximados com 95% 
de confiança estão na tabela VII. 

Tabela VII - Resultados clássicos 
EMV I.C. (95%) 

À 0.04978 (0.03639; 0.06317) 
p 0.1594 (0.0702; 0.2486) 
3 -2.9079 (-3.5579 ; -2.2579) 
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Na tabela VIII temos os estimadores Bayesianos para À, p e f3 obtidos pelo método 
de aproximação de Laplace com a densidade a priori não informativa dada em (2.40) e 
também com a densidade a piiori informativa dada em (2.46). 

Tabela VIU - Resultados com aproximação de Laplace (com 7-1  = 15 e T2 = 25) 
Priori não informativa 	Priori informativa 
Média Moda Média Moda 

A 0.04978 0.04884 0.05746 0.05746 
P 0.1624 0.1466 0.1574 0.1574 
fi -2.9002 -2.9078 _ _ 

Na tabela IX temos os estimadores Bayesianos obtidos por simulação com as 
densidades a priori citadas acima. Também nesta tabela encontramos os intervalos de 
credibilidade e a a redução potencial da escala estimada, .2, para os três parâmetros. Temos 
que a < 1.1 para todos os parâmetros, ou seja, temos convergência do algoritmos 
amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings. 

Tabela IX - Resultados com simulação de Monte Cano (com 7-1  = 15 e T 2  = 25) 
Densidade a priori não informativa 

Média Moda ft Int, de credibilidade 
A 0.04989 0.04489 1.0026 (0.038433 ; 0.062625) 
p 0.1632 0.16088 1.0063 (0.081329 ; 0.25651) 
f3 -2.9113 -3.0311 0.9995 (-3.46119 ; -2.24522) 

Densidade a priori informativa 
Média Moda ft Int. de credibilidade 

A 0.0501 0.0482 1.0044 (0.042267 ; 0.059199) 
p 0.1579 0.1630 1.0004 (0.111294 ; 0.211644) 
f3 -2.8974 -2.9293 1.0025 (-3.10109 ; -2.69234) 

.1* 

a) A 
	

b) p 	 c)/3 

Figura 5 - Densidades marginais a posteriori (Com densidade a priori não informativa) 
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Observamos na figura 5a) simetria razoável na densidade marginal a posteriori de A 
e no caso de p e fl , em 5b) e 5c) podemos ver que as densidades apresentam menos 
simetria, condizendo com os resultados apresentados na tabela IX. 
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a) A 
	

b) p 	 c) fl 
Figura 6 - Densidades marginais a posteriori (com densidade a priori informativa) 

Na figura 6 (a,b e c) temos simetria nas densidades marginais a posteriori de À, p e 
fl. Isto se confirma com os resultados da tabela IX. 

Interpretação dos resultados: 

Os resultados Bayesianos se aproximam dos obtidos por máxima verossimilhança. 
Podemos estimar a função de risco para cada tratamento considerando as modas a 
posteriori com densidade a priori informativa (tabela IX), como segue: 

AI (t)  

	

f 0.0482 	se t < 15 dias 
= 	0.0078566 se t > 15 dias 

	

f 0.0482 	se t < 25 dias 
A2 (t)  = 0.0004198 se t > 25 dias 

Esses resultados mostram que para os pacientes que recebem o tratamento tipo 2, o 
risco de morrer é significativamente menor do que para os pacientes que recebem o 
tratamento tipo I. Podemos considerar, portanto, que o tratamento tipo 2 é o mais eficiênte. 
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5.3 Aplicação com o modelo Weibull com um tratamento 

Uma aplicação do rn-odelo Weibull foi feita com os mesmos dados de tempos de 
remissão (Matthews e Farewell, 1982) dados na tabela I. 

Considerando a estimativa gráfica obtida anteriormente, 1-  = 697, os estimadores 
de máxima verossimilhança para os parâmetros são dados por: 

= l.191587,& = 0.8048197,5%2  = 0.959013336 e -.5; = 0.000655485. 

Na figura 7 (a,b,c e d) observamos os valores de -y, a,72  = ar),  e À obtidos de forma 
iterativa pelo método de Newton-Raphson com 1000 iterações. Notamos que a 
convergência foi obtida após 300 iterações. 

e 

b) a 	c) -y2  = ary 	d) 
Figura 7- Convergência do método de Newton-Raphson para -y, a, -y2  e À, respectivamente. 

Considerando a densidade a priori não informativa dada em (3.17), obtivemos 
amostras com os algoritmos amostrador de Gibbs para A e Metropolis-Hastings para a. A 
porcentagem de aceitação (ver apêndice), assegura a boa escolha dos núcleos usados para 
gerar a e -y com o algoritmo Metropolis-Hastings. Obtivemos a com aceitação de 50.61 % 
e -y com aceitação de 54.18 %. Os resultados estão na tabela X. 

Tabela X - Resultados com simulação de Monte Carlo (com T = 697). 
Média Moda ./1 Int. de credibilidade 

A 0.0006127 0.0006005 0.9988 (0.00040129; 0.00087233) 
-y 1.2027 1.2000 1.0024 (1.15841 • 1.247108) 
a 0.8215 0.8179 1.0082 (0.77188 - 0.866351) 

          

          

          

          

         

         

IS 0/f ia á 	 •1 OS as. 
e. 

          

a) A 	 b) -y 	 c) a 
Figura 8 - Densidades marginais a posteriori (Com densidade a priori não informativa). 
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Na figura 8 (a,b e c) podemos observar simetria nas densidades marginais a 
posteriori para À, 7 e a Esse resultado está confirmado pelos resultados apresentados na 
tabela X. 

Considerando T deconhecido e novamente a densidade a priori não informativa dada 
em (3.17) , geramos amostras com os algoritmos amostrador de Gibbs para À e Metropolis-
Hastings para a, 7 e T. Na tabela XI, apresentamos as estimativas para os parâmetros 
À,7, a e T. 

Tabela XI - Resultados com simulação de Monte Carlo ('r desconhecido) 
Média Moda .ã Int, de credibilidade 

À 0.00027 0.00024 1.0179 (0.00017 ; 0.00039) 
ry 1.2296 1.2287 1.0052 (1.1995 ; 1.2534) 
a 0.8469 0.8460 1.0192 (0.8066 ; 0.8923) 
T 723.627 780.1813 1.0097 (537.2944; 797.7528) 

a) À 
	

b) 	 c) a 	 d) T 
Figura 9 - Densidades marginais a posteriori. 

A figura 9 (a,b,c) mostra mais simetria nas densidades de À, 7 e a que na densidade 
de T (figura 9d). Podemos observar isso nos resultados da tabela XI. 

Interpretação dos resultados: 

Com os resultados da tabela XI, podemos estimar a função de risco para os 
pacientes com leucemia não linfoblástica aguda assumindo a distribuição de Weibull para os 
tempos de remissão (tabela I), como segue: 

h(t)= { 0.0002949 t 02287  se t < 780 dias 
0.0002494 t0103948  se t > 780 dias 

Para facilitar a interpretação deste resultado apresentamos um gráfico da função de 
risco na figura 10. Podemos ver que a função é crescente para qualquer t mas ela cresce 
mais rapidamente antes do ponto de mudança, mostrando que a chance de haver remissão 
em pacientes que tem a doença há menos de 780 dias é maior. 
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Figura 10 - Gráfico da função de risco Weibull com ponto de mudança 

5.4 Seleção do modelo adequado para os dados da tabela I 

Para a seleção do melhor modelo para os dados da tabela 1, consideramos 
densidades preditivas aproximadas pelos seus estimadores de Monte Carlo baseados nas 
amostras geradas pelos algoritmos amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings (ver 
apêndice) 

Tabela XII 

cl 6.3338 x 1O - 
co 2.7229 x 10 255  

(.,L2,  2.3261 x 102  

Na tabela X temos os valores de ci  ,  1 =  1 para o modelo Weibull e 1 =  2 para o 
modelo exponencial, e a razão 

ci 
o' 

2
O  

16 

1 .6 
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Figura 11 - Gráfico de cj  versus i, / = 1, 2. / = 1 (Weibull ----) e / = 2 (exponencial ++++) 

Na figura 11 temos o gráfico das preditivas ordenadas estimadas c, versus  ti  (dados 
da Tabela I). Observamos um melhor ajuste para o modelo Weibull com um ponto de 
mudança 
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5.5 Aplicação para o processo de Poisson com pontos de mudança 

Considerar o conjunto de dados de Maguire, Pearson e Wynn (1952) que 
representam os intervalos de tempo (em dias) entre explosões em minas de carvão, 
envolvendo mais de dez mortes, entre 6 de dezembro de 1875 e 29 de maio de 1951 na 
Inglaterra (tabela XIII), modelado como um processo de Poisson 

Tabela XIII - Intervalos de tempo entre explosões (ordem em linha) 

378 36 15 31 215 11 137 4 15 72 96 124 50 120 
203 176 55 93 59 315 59 61 1 13 189 345 20 81 
286 114 108 188 233 28 22 61 78 99 326 275 54 217 
113 32 93 151 361 312 354 58 275 78 17 1205 644 467 
871 48 123 457 498 49 131 182 255 195 224 566 390 72 
228 271 208 517 1613 54 326 1312 348 745 217 120 275 20 
66 291 4 369 338 336 19 329 330 312 171 145 75 364 
37 19 156 47 129 1630 29 217 7 18 1357 

Iniciamos a análise com o gráfico de N(t i  ) 	1, , i  = 1,..., 109 para identificar o 
número de pontos de mudança, apresentado na figura 12. 

N(t i ) 

0.5 	 15 	2 
	

25 
	3 

t; 

Figura 12: Gráfico de N(ti)  x t, e ajuste por mínimos quadrados da equação (4.7). 

A observação do gráfico da figura 12 sugere a existência de dois pontos de mudança 
localizados aproximadamente em t45  = 5231 e t81  = 19053. Uma simplificação seria 
considerar somente o primeiro ponto de mudança. Aqui ajustamos os dois modelos e 
selecionamos o mais adequado para os dados da tabela XIII, pelo critério das densidades 
preditivas ordenadas (ver apêndice). 
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5.5.1 Modelo com um ponto de mudança conhecido 

Nesse modelo o ponio de mudança foi estimado pela moda de 7r(r119) dada em 
(4.10), cr = 5376 como podemos observar na figura 13. Com  esse valor para T temos 
A1  = 0.008352 e A2  = 0.002942 estimados das densidades dadas em (4.11) e (4.12). 

w(rlD) 
25 x10." 

1.5 

05 

05 	1 	1.5 	2 	25 
x10 ti  

Figura 13 - Densidade marginal a posteriori der 

5.5.2 Aplicação para o modelo com um ponto de mudança desconhecido 

(M1) 

Neste caso, os parâmetros A1, A2 e r foram estimados usando simulação de Monte 
Cano em cadeias de Markov. Para a geração da amostra de r foi utilizado o algoritmo 
Metropolis-Hastings com um núcleo Uniforrne[3000,7000]. Um resumo dos resultados 
dessa simulação é dado na tabela XIV. 

Tabela XIV - Resultados da simulação MCMC para o modelo M1  
var. média dp moda R % aceitação 
r 5674 762 5311 0.9989 36.87 
Ai 0.0081 0.0013 0.0076 1 0023 — 
A2 0.0030 0.0004 0.0031 1.0025 — 

Observamos na tabela XIV que a média de A1 é maior que a média A2 o que é 
coerente com o gráfico da figura 15. A localização do ponto de mudança, moda de T, 
também pode ser visto na figura 16. 
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Figura 14 - Densidades marginais a posteriori estimadas de A1, A2  e T. 

Na figura 14a) e 14b) observamos simetria nas densidades de XI e A2  e na figura 
14c) vemos que a densidade de T é totalmente assimétrica, inclusive com mais de uma 
moda. 

Interpretação dos resultados: 

Os resultados da tabela XIV mostram que a taxa de ocorrência de explosões cai de 
0.0076 ao dia (o que equivale 2.774 ao ano) para 0.0030 ao dia ( o que equivale a 1.095 ao 
ano) após 5674 dias (o que equivale a 15 anos e 6 meses ou seja, a mudança ocorreu no 
décimo sexto ano observado). Esse modelo permite estimar o ponto de mudança com 
precisão de dias enquanto que o modelo hierárquico proposto por proposto por Carlin, 
Gelfand e Smith (1992) (ver seção 4.3.3), só permite determinar em qual ano ocorreu a 
mudança. 

Para comparar esses resultados temos que observar que usamos dados que vão de 
1875 à 1951 e portanto o décimo sexto ano é 1890. 

No artigo de Carlin, Gelfand e Smith (1992) as estimativas foram obtidas com dados 
desde 1851 até 1962. Para esses dados temos as seguintes estimativas: K = 40 portanto a 
mudança ocorreu no ano de 1890, A1  = 3.06 e A2  = 0.89. 

5.5.3 Aplicação para o modelo com dois pontos de mudança desconhecidos 
(M2): 

Assumindo agora o modelo com dois pontos de mudança, geramos amostras para os 
5 parâmetros do modelo usando os métodos de simulação de Monte Carlo em cadeias de 
Markov. Na tabela XV, temos as médias e modas a posteriori para esses parâmetros e 
também o valor de k 



„ 
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Tabela XV - Resultados da simulação MCMC para o modelo M2 . 
Média d.p. Moda R 

r1 5030 18.3 5044 1.0072 
T2 18681 99.0 18796 1.0084 
A1 0.0081 0.0014 0.0084 1.0015 
A2 0.0024 0.0004 0.0022 1.0050 
A3 0.0039 0.0007 0.0037 0.9980 

T2 	 Al 	 A2 
	

A3 

Figura 15 - Densidades marginais a posteriori 

Na figura 15 apresentamos as densidades marginais a posteriori estimadas por simulação 
MCMC. Além de não apresentarem simetria algumas dessas densidades têm mais de uma 
moda. 

Interpretação dos resultados: 

Considerando os resultados da tabela XV, temos que a taxa de ocorrência do 
processo muda de 0.0081 para 0.0024 após 5044 dias e depois muda para 0.0039 em 18796 
dias. Na figura 12 podemos ver que este resultado é coerente quando assumimos o modelo 
com dois pontos de mudança. 
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5.5.4 Comparação dos modelos com um e dois pontos 

Na figura 16 apresentamos o gráfico das densidades preditivas g = f(xilx(i) ), 
i = 1, 2,...,rt aproximadas por suas estimativas de Monte Cano (ver apêndice) para os 
modelos M1  (um único ponto de mudança) e 1v!2  (dois ponto de mudança). Observamos 
que o modelo ./VI2  se ajusta melhor aos dados da tabela XIII. Para o modelo M1  temos 

= 	-= 3.8649 x 10-302  e para o modelo M2  temos 

= 1.6319 x 10-301. 

Figura 16- Gráfico de ci  versus i (Mi+, M2  o) 

P2 = ned2i 
i=1 



Conclusões e propostas futuras 

A análise dos modelos estatísticos propostos neste trabalho mostrou que o uso de 
técnicas Bayesianas para fazer inferência é muito vantajoso com relação às técnicas usuais. 
O primeiro ponto a favor da inferência Bayesiana é o fato de que através de uma densidade 
a priori podemos incorporar o conhecimento do especialista no modelo. As técnicas 
Bayesianas não necessitam de resultados assintóticos, ou seja, podemos resolver problemas 
nos quais as amostras são pequenas. No caso de problemas com ponto de mudança 
desconhecido, a estimação por intervalo usando resultados assintóticos não é de simples 
obtenção. Além disso, quando usamos a abordagem Bayesiana ao calcular intervalos, 
obtemos um melhor resultado quando o parâmetro têm densidade assimétrica, do que 
considerando intervalos de confiança baseados na normalidade assintótica dos estimadores 
de máxima verossimilhança, já que estes assumem simetria na densidade desses estimadores. 
Um outro fato importante é que os cálculos necessários para obter intervalos de confiança 
podem se tornar muito dificeis, ou até impraticáveis, à medida que a dimensão dos modelos 
aumenta. Isso não faz diferença para o cálculo de intervalos de credibilidade Bayesianos. A 
interpretação do intervalo de credibilidade (Bayesiano) é mais fácil já que neste contexto o 
parâmetro é uma variável aleatória. 

Neste trabalho consideramos problemas com ponto de mudança discreto e 
assumimos que tal ponto só pode ocorrer em um dos valores observados na amostra. Este 
fato, não permite avaliar a função de verossimilhança em pontos que não estão na amostra e 
portanto a estimativa de máxima verossimilhança para o ponto de mudança é imprecisa. 
Este problema também foi contornado usando inferência Bayesiana. 

Também podemos dizer que entre as técnicas Bayesianas estudadas, a simulação de 
Monte Carlo em cadeias de Markov apresenta a vantagem de ser aplicada mais facilmente 
do que a técnica de aproximação de integrais de Laplace, sendo que os resultados obtidos 
são muito semelhantes. 

Para dar continuidade à este trabalho podemos considerar o modelo de 
sobrevivência Weibull com dois tratamentos e com presença de censuras nos dados, usando 
densidades a priori informativas. Também pode ser feita uma reparametrização deste 
modelo, visando melhores estimativas por métodos iterativos. Os modelos de sobrevivência 
apresentados podem ser extendidos para problemas com mais pontos de mudança. No caso 
do processo de Poisson com pontos de mudanças, uma generalização pode ser feita 
considerando problemas com taxa de ocorrência variável. 
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Método de aproximação de Laplace: 

Em análise Bayesiana muitas vezes a integração da densidade conjunta a posteriori 
para obtenção de densidades marginais é muito complexa e só pode feita de forma 
aproximada. O método de aproximação de integrais de Laplace é muito usado nesses casos. 
Para o uso deste método, a integral a ser aproximada é escrita na forma 

I = f f (9)exp{ — nh(0)}c10, 	 (1) 

onde h(0) é uma função unimodal com máximo em 9 e satisfazendo condições usuais de 
regularidade. Desenvolvendote h em série de Taylor em tomo de O, a aproximação de 
Laplace para I é dada por: 

I P
1/2 

trj 	a AO) exp{ — nh(9)}, 

-1/2  onde  

(2) 

Uma vez obtidas as aproximações para as densidades marginais a posteriori, o 
cálculo das médias a posteriori pode ser também aproximado pelo método de Laplace como 
segue: 

A média a posteriori de é dada por 

107r(61 )1(0)cie  
E (61  \V 	f 7r(0)1(61 )de 

Escrevendo essas integrais na forma (1) , temos: 

5 expi_ nv (0)} de  
E(61\D) = f exp{—nL(61 )}d0 ' 
onde 

— nL(0) = ln 71 -(0) + In 1(0), 

— nL* (0) = mB + In 71 -(0) + In 1(0). 

(3) 
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Usando (2) podemos aproximar (3) por: 

	

E(0\1:1) [ 911/2exp{ — ir-4L(m) — 	 (4) 

onde n/ e n/* são as modas de L e L*, respectivamente e V e V* são as inversas de L"(m) 
e L*"(ift*), respectivamente. 

Resultados similares são obtidos para o caso multiparamétrico. 

Métodos de Simulação de Monte Carlo em cadeias de Markov 

Aqui apresentamos dois métodos de simulação de Monte Cano em cadeias da 
Markov, no caso, os algoritmos amostrador de Gibbs [ver Gelfand,A.E. e Smith,A.F.M., 
1990] e Metropolis-Hastings [ver Chib,S. e Greenberg,E., 1995 ou Smith,A.F.M. e 
Roberts,G.O., 1993]. Com esses métodos encontramos estimativas pontuais e por intervalo 
dos parâmetros, inclusive do ponto de mudança do risco. 

Algoritmo amostrador de Gibbs: 

O amostrador de Gibbs é um esquema iterativo de amostragem de uma cadeia de 
Markov até obtenção de uma distribuição estacionária. 

Supor que da distribuição de interesse ir(0), onde e = (01 , 	ep), seja muito dificil 
ou impossível gerar amostras diretamente, mas as densidades a posteriori condicionais 

	

= ir(Oi\O_i ) onde 	= (Oh  02 ,..., ei_b Oi+i, 	Op ), i = 1, , p, são disponíveis e 
delas podemos gerar amostras facilmente. Com  gerações sucessivas dessas densidades 
condicionais obtemos uma amostra de ir(0) da seguinte forma: 

1) Escolher valores iniciais para e, „.(er,...;  
2) Obter novos valores O(k) = (0(ik), ..., 0},k) ) a partir de g")  através de sucessivas 

gerações de valores. 

(k) 
	

(a 
1\ a 

	 (k-1) (k-1) 	a(k -1)a
l"Ir 	2 	

a
3 	 4 

 
1•••+ °P 

0,(,k) 	ir(02  dik), 	ist- 1), 	0?-1) )  

e(pk) 	(ep 0(ik) 0:(1‘) e?) 0(4k) 	0(k)1)  

3) Repetir até obter uma distribuição estacionária. 
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Algoritmo Metropolis-Hastings 

Em muitas aplicações, não temos formas conhecidas nas distribuições condicionais 
usadas no algoritmo amostrador de Gibbs. Nesse caso, usamos o algoritmo Metropolis-
Hastings. Nesse algoritmo, se no estágio k a cadeia está no estado x, o próximo estado da 
cadeia é encontrado gerando um valor candidato y de uma densidade arbitrária q(x, y). Se 
esta densidade satisfaz a condição de reversibilidade da cadeia, dada por, 

q(x, y)x-(x) = q(y, x)x-(y), 

então temos um núcleo de transição satisfatório e todos os valores gerados serão aceitos 
como no amostrador de Gibbs. No entanto, podemos ter para algum (x, y) que 

q(x, y)x-(x) > q(y, x)x-(y) 

Nesse caso, a cadeia se move de x para ,í com maior frequência. Para corrigir isto, 
reduzimos o número de movimentos de x para y introduzindo a probabilidade de ocorrer 
este movimento a(x , y) < 1. Se o movimento ocorre, então x(k+0  = y, caso contrário 
x(k+1) = x(k).  

Assim temos a relação: 

q(x , y)x-(x) a(x, y) = q(y, x)x-(y) 

Com isso, a condição de reversibilidade da cadeia é satisfeita por construção e a 
probabilidade de aceitação do valor gerado é: 

a(x , y) = 
{

min{ qtz'xy }:{ x9  , 1} se q(x, y)x-(x) > O 
1 	 caso contrário 

Em termos práticos, a simulação de uma amostra de ir por este método pode ser 
feita da seguinte forma: 

1) Escolher um valor inicial para x, 

2) No estágio k, mover a cadeia para um novo valor y gerado da densidade q(x(k-1) , y); 

3) Calcular a probabilidade de aceitação do movimento, cr(x(k-1), y) e gerar 11. 	U[0,1]. 
Se 	o movimento for aceito, u < cr(x(k-1), y), então X(k)  = y; caso contrário, 
x(k) = 	e a cadeia não se move. 

4) Repetir esses passos até obter uma distribuição estacionária. 
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Uma forma de verificar a convergência do algoritmo é gerar várias cadeias com 
diferentes condições iniciais para se certificar que se trata de uma cadeia de Markov 
irredutível, ou seja, que exis-te uma distribuição de equilíbrio. Existem vários critérios para 
verificar a convergência dos algoritmos. Neste trabalho vamos usar o critério proposto por 
Gelman e Rubin [Gelman, A.E. e Rubin,D., 1992]. 

No caso do algoritmo Metropolis-Hastings também é importante verificar a 
porcentagem de aceitação dos valores gerados. Quando temos pouca aceitação podemos 
estar gerando valores com um núcleo que não é adequado, ou seja, é preciso modificar a 
média e/ou variância do núcleo. 

Outro problema no uso do algoritmo Metropolis-Hastings, é que as amostras 
geradas têm autocorrelação alta e isso implica em um aumento da variância da média 
amostrai, que inclui esta correlação. Para diminuir a autocorrelação é preciso gerar cadeias 
grandes e então, selecionar sistematicamente valores da cadeia obtendo com isso a amostra 
final com a qual podemos fazer inferência. 

Nesse trabalho, todas as amostras foram obtidas como segue: Foram gerados 10000 
valores, sendo 5 cadeias de 2000 valores, cada uma gerada com um valor inicial diferente. 
Desprezamos os primeiros 500 valores de cada cadeia e selecionamos uma amostra final de 
tamanho 500, tomando de 15 em 15 dos 1500 valores restantes, ou seja, a amostra final é 
formada pelos valores das iterações: 515a,5304,545a,...,20004  de cada uma das 5 cadeias. 

Critério Bayesiano de seleção de modelos: 

Em análise Bayesiana existem vários métodos para seleção de modelos [Chang, H., 
1995]. Um desses métodos é o que utiliza o fator de Bayes. 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 ao 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. Por esta razão, optamos 
pelo uso de densidades preditivas para a seleção de modelos. 

Densidades preditivas ordenadas 

A densidade preditiva para ti dado t co  = (t1, t2, .„, t 1, 4+1, •••, tn) é dada por: 

ci  = f (tAt ) ) = f f (tik9)7r(E\t(i) )dO , i = 1,2,...,n. 

onde 7r(e2V,()) é a densidade a posteriori para o vetor de parametros , dado os dados 1().  (i). 
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Usando o algoritmo amostrador de Gibbs, podemos aproximar ci usando o 
estimador de Monte Cano, 

=7(tAt(0) =  

onde 62, j = 1, N, são as amostras geradas pelo amostrador de Gibbs. 

Podemos usar para a seleção de modelos. Assim, consideramos gráficos de 
versus i , i = 1,..., n, para modelos diferentes e o modelo mais adequado para os dados é 
o que apresenta valores maiores de t, (em média). Também podemos escolher o modelo 
tal que ci = jrai(l) é máximo, onde lindica o modelo. 

i=i 
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Programas em Matlab 

Programa para o modelo Weibull com um tratamento e um ponto de 
mudança desconhecido: 

clear; 
contl =0; 
cont2=0; 
cont3=0; 
rand('seed',0); 
rand('uniform'); 
nf=10001 
d3=51; 

% Dados: Tempos até remissão (em dias) 

tco=[24 46 57 64 65 82 89 90 90 90 111 117 128 143 148 152 166 171 186 191 
197 209 223 230 247 249 254 258 264 269 270 273 284 294 304 304 332 341 
393 395 487 510 516 518 518 534 608 642 697 955 1160]; 
tce=[68 119 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
182 182 182 182 182 182 182 182 182 583 1310 1538 1634 1908 1966 2057]; 
tf=[tco,tce]; 
t=sort(tf); 
LT=log(t); 
tcomtau=[24 46 57 64 65 82 89 90 90 90 111 117 128 143 148 152 166 171 186 
191 197 209 223 230 247 249 254 258 264 269 270 273 284 294 304 304 332 
341 393 395 487 510 516 518 518 534 608 642]; 
tcemtau=[68 119 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 
182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 583]; 
tmtaultcomtau,tcemtaul; 
LTm=log(tmtau); 
tcoMtau=[697 955 1160]; 
tceMtau=[1310 1538 1634 1908 1966 2057]; 
tMtau=[tcoMtau,tceMtau]; 
LTM=log(tMtau); 

% Condições iniciais diferentes 

v=[0.0002 0.0006 0.0005 0.0007 0.0001 
0.8 0.25 0.3 0.6 0.15 
1.1 1.0 12 1.3 0.9 
600 800 700 600 6501; 

for k=2:nf 
if rem(k-2,2000)==0 & k<10000 

lambda(k-1) =v(1,1+(k-2)/2000); 
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alfa(k-1)=v(2,1+(k-2)/2000); 
gama(k-1) =v(3,1 +(k-2)/2000); 
tau(k-1) =v(4,1+(k-2)/2000); 

end 

% Geração de tau 

y=unifrnd(100,800); 

% Teste (MH) para tau 

jj=0; 

for j=1:84 
if t(j)<tau(k-1) 

jj=jj+1; 
et(jj)=t(j); 

else 
ü=11+1; 
iet(ii)=t(j); 

end 
end 

d2t(k)=jj; 

ii=0; 

for j=1:51 
if tco(j)<tau(k-1) 

jj=jj+1; 
etco(jj)=tco(j); 

else 
ii=ii+1; 
ietco(ii)=tco(j); 

end 
end 

dl t(k)=jj; 
sltau(k)=sum(et.Agama(k-1)); 
s2tau(k)=surnaet.^(alfa(k-1)*ganna(k-1))); 
s3tau(k)=sum(log(etco)); 
s4tau(k)=sum(log(ietco)); 
r1tau(k)=tau(k-1)Agama(k-1)-tau(k-1)^(alfa(k-1)*gama(k-1)); 

jj=0; 
ii=0; 

for j=1:84 
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if t(j)<y 
jj=jj+1; 
eyt(jj)=t(j); 

else 
ii=ii+1; 
ieyt(ii)=t(j); 

end 
end 

d2y=jj; 
jj=0; 
ii=0; 

for j=1:51 
if tco(j)<y 

jj=jj+1; 
eytco(jj)=tco(j); 

else 
ii=ii+1; 
ieytco(ii)=tco(j); 

end 
end 

dl y4 
s1y=sum(eyt.Agama(k-1)); 
s2y=sum(ieyt.^(alfa(k-1)*gama(k-1))); 
s3y=sum(log(eytco)); 
s4y=sum(log(ieytco)); 
r1y=yAgama(k-1)-y^(alfa(k-1 )gama(k-1)); 

pn=(alfa(k-1)^(-d1y))*exp(gama(k-1 )*(s3y+alfa(k-1)*s4y)-lambda(k-1)*(s1y+s2y-
d2y*r1y)); 
pd=(alfa(k-1)^(-dl t(k)))*exp(gama(k-1 )*(s3tau(k)+alfa(k-1)*s4tau(k))-lambda(k-
1 )*(s1tau(k)+s2tau(k)-d2t(k)r1tau(k))); 

if pd—=0 
psi=pn/pd; 

else 
psi=1; 

end 

alpha=min(1,psi); 

rand('uniform'); 

U=rand; 

if Ucalpha 
tau(k)=y; 
s1(k)=s1y; 
s2(k)=s2y; 
s3(k)=s3y; 
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s4(k)=s4y; 
rl (k)=r1 y; 
dl (k)=dly; 
d2(k)=d2y; 
ta=eyt; 
ita=ieyt; 
contl =contl +1; 

else 
tau(k)=tau(k-1); 
si (k)=sltau(k); 
s2(k)=s2tau(k); 
s3(k)=s3tau(k); 
s4(k)=s4tau(k); 
ri (k)=r1tau(k); 
dl (k)=d1t(k); 
d2(k)=d2t(k); 
ta=et; 
ita=iet; 

end 

% Geração de lambda - Gama(d3,w) 

d3=51; 
w(k)=1/(s1(k)+s2(k)+(84-d2(k))*rl(k)); 
lambda(k)=gamrnd(d3,w(k)); 

% Geração de alfa - Gama(pl ,q1) 

pi =640; 
ql =1/800; 
a=gamrnd(pl ,q1); 

% Teste para alfa 

ha=gampdf(a,p1,q1); 
halfa=gampdf(alfa(k-1),p1,q1); 
s2a=sum(ita.^(a*gama(k-1))); 

psil =(ha/halfa)*exp((50-d1(k))*(log(a)-log(alfa(k-1 )))+s4(k)*gama(k-1)*(a-alfa(k-
1))-Iambda(k)*(s2a-s2(k)-(84-d2(k))*(tau(k)^(a*gama(k-1))-tau(k)^(alfa(k- 
1 )*gama(k-1))))); 

Ml=min(1,psil ); 
Ul=rand; 

if Ui <=Mi 
alfa(k)=a; 
cont2=cont2+1; 

else 
alfa(k)=alfa(k-1); 

end 
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% Geração de gama - gama(p2,q2) 

p2=4431; 
q2=1/3692; 
g=gamrnd(p2,q2); 

% Teste para gama 

hg=gampdf(g,p2,q2); 
hgama=gampdf(gama(k-1),p2,q2); 
si g=sum(ta.^g); 
s2g=sum(ita.^(alfa(k)*g)); 
ri g=tau(k)Ag-tau(k)^(alfa(k)*g); 

psi2=(hg/hgama)*exp(50*(log(g)-log(gama(k-1)))+(s3(k)+s4(k)*alfa(k))*(g-gama(k-
1))-lambda(k)*(s1g-s1(k)+s2g-s2(k)+(84-d2(k))*(r1g-r1(k)))); 

M2=min(1,psi2); 
U2=unifmd(0,1); 

if U2<=M2 
gama(k)=g; 
cont3=cont3+1; 

else 
gama(k)=gama(k-1); 

end 

end 

% Seleção das amostras 

k=1; 
for j=501:2000:10000; 

for i=j:j+1499; 
if rem(i-j+1,15)==0 

lambdas(k)=Iambda(i); 
alfas(k)=alfa(i); 
gamas(k)=gama(i) 
taus(k)=tau(i); 
k=k+1; 

end 
end 

end 

% Critério de convergência - Gelman e Rubin 

nc=5; 
n1=1; 
n2=100; 
d=100; 
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% Critério de parada para tau 

Metau=[mean(taus(n1:n21),mean(taus(n1+d:n2+d)),mean(taus(n1+2*d:n2+2*d)),m 
ean(taus(n1+3*d:n2+3*d)),mean(taus(n1+4*d:n2+4*d))]; 
QMtau=Metau.*Metau; 
Vatau=[ cov(taus(n1:n2)), cov(taus(n1+d:n2+d)), cov(taus(n1+2*d:n2+2*d)), 
cov(taus(n1+3*d:n2+3*d)), cov(taus(n1+4*d:n2+4*d))]; 
MeMtau=sum(Metau)/nc; 
Wtau=sum(Vatau)/nc; 
VarVtau=(Vatau*Vatau'-nc*Wtau^2)/(nc-1); 
Utau=(d/(nc-1))*(Metau*Metaul-nc*MeMtau^2); 
VARtau=((d-1)/d)*Wtau+(1/d)*Utau; 
VHtau=VARtau+Utau/(nc*d); 
Mcovtau=cov(Vatau,Metau); 
Qcovtau=cov(Vatau,QMtau); 
COVtau=Qcovtau(1,2)-2*MeMtau*Mcovtau(1,2); 
VarVHtau=((d-1 )/d)A2*(1/nc)*VarVtau+ffinc+1 )/(nc*d))"2)*(2/(nc- 
1 ))*Utau^2+2*COVtau*(nc+1 )*(d-1)/(d*nc^2); 
dftau=2*((VHtau)A2)NarVHtau; 
Rtau=sqrt((VHtau/Wtau)*dftau/(dftau-2)) 

% Critério de parada para lambda 

MeL=[mean(lambdas(n1:n2)),mean(lambdas(n1+d:n2+d)),mean(lambdas(n1  +2*d: 
n2+2*d)),mean(lambdas(n1+3*d:n2+3*d)),mean(lambdas(n1+4*d:n2+49t1))]; 
QML=MeL.*MeL; 
VaL=[ cov(lambdas(n1 :n2)), cov(lambdas(n1+d:n2+d)), 
cov(lambdas(n1+2*d:n2+2*d)), cov(lambdas(n1+3*d:n2+3*d)), 
cov(lambdas(n1+4*d:n2+4*d))]; 
MeML=sum(MeL)/nc; 
WL=sum(VaL)/nc; 
VarVL=(VaL*VaLl-nc*WLA2)/(nc-1); 
UL=(d/(nc-1))*(MeL*Me12-nc*MeMLA2); 
VARL=((d-1)/d)*WL+(1 /d)*UL; 
VHL=VARL+UU(nc*d); 
McovL=cov(VaL,MeL); 
QcovL=cov(VaL,QML); 
COVL=QcovL(1,2)-2*MeML*McovL(1,2); 
VarVHL=((d-1 )/d)^2*(1 inc)*VarVL+(((nc+1 )/(nc*d))^2)*(2/(nc- 
1 ))*ULA2+2*COVL*(nc+1 )*(d-1)/(d*nc^2); 
dfL=2*((VHL)A2)NarVHL; 
RL=sqrt((VHUWL)*dfU(dfL-2)) 
% Critério de parada para alfa 

Mealfa=[mean(alfas(n1:n2)),mean(alfas(n1+d:n2+d)),mean(alfas(n1+2*d:n2+2*d)) 
,mean(alfas(n1+3*d:n2+3*d)),mean(alfas(n1+4*d:n2+4*d))]; 
QMalfa=Mealfa.*Mealfa; 
Vaalfa=[ cov(alfas(n1:n2)), cov(alfas(n1+d:n2+d)), cov(alfas(n1 +2*d: n2+2*d)), 
cov(alfas(n1+3*d:n2+3*d)), cov(alfas(n1+4*d:n2+4*d))]; 
MeMalfa=sum(Mealfa)/nc; 
Walfa=sum(Vaalfa)/nc; 
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VarValfa=(Vaalfa*Vaalfa'-nc*Walfa^2)/(nc-1); 
Ualfa=d*(Mealfa*Mealfai-nc*MeMalfa^2)/(nc-1); 
VARalfa=((d-1)/d)*Walfa+(1/d)*Ualfa; 
VHalfa=VARalfa+Ualfa/(nc*d); 
Meava Ifa=cov(Vaalfa, Mealfa); 
Qcovalfa=cov(Vaalfa,QMalfa); 
COValfa=Qcovalfa(1,2)-2*MeMalfa*Mcovalfa(1,2); 
VarVHalfa=((d-1)/d)Â2*(1/nc)*VarValfa+(((nc+1)/(nc*d)r2)*(2/(nc-
1))*UalfaA2+2*COValfa*(nc+1)*(d-1)/(d*nc^2); 
dfalfa=2*(VH a Ifa^2)NarVHalfa; 
RA=sqrt((VHalfaNValfa)*dfalfa/(dfalfa-2)); 

% Critério de parada para gama 

MeG1=[mean(gamas(n1:n2)), mean(gamas(n1+d: n2+d)), mean(gamas(n1+2*d: n2+ 
2*d)), mean(gamas(n1+3*d:n2+3*d)),mean(gamas(n1+4*d:n2+4*d))]; 
QMG1=MeG1.*MeG1; 
VaG1=[ cov(gamas(n1: n2)), cov(gamas(n1+d:n2+d)), 
cov(gamas(n1+2*d:n2+2*d)), cov(gamas(n1+3*d:n2+3*d)), 
cov(gamas(n1+4*d:n2+4*d))]; 
MeMG1=sum(MeG1)/nc; 
WG1=sum(VaG1)/nc; 
VarVG1=(VaG1*VaG11-nc*WG1^2)/(nc-1); 
UG1=(d/(nc-1))*(MeG1*MeGt-nc*MeMG1^2); 
VARG1=((d-1)/d)*WG1+(1/d)*UG1; 
VHG1=VARG1+UG1/(nc*d); 
McovG1=cov(VaG1,MeG1); 
QcovG1=cov(VaG1,QMG1); 
COVG1=QcovG1(1,2)-2*MeMG1*McovG1(1,2); 
VarVHG1=((d-1)/d)A2*(1/nc)*VarVG1+(((nc+1)/(nc*d)r2)*(2/(nc- 
1))*UG1A2+2*COVG1*(nc+1)*(d-1)/(d*nc^2); 
dfG1=2*((VHG1)A2)NarVHG1; 
RG=sqrt((VHG1/WG1)*dfG1/(dfG1-2)) 

Vo Resultados 

T=[mean(taus) std(taus)] 
L=[mean(lambdas) std(lambdas)] 
AtImean(alfas) std(alfas)] 
G=[mean(gamas) std(gamas)] 

% Porcentagem de aceitação 

Ctau=cont1/10000 
Calfa=cont2/10000 
Cgama=cont3/10000 

% Gráficos 

h ist(taus) 
[motau,y]=ginput 
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pause 
hist(lambdas) 
[molam,y]=ginput 
pause 
hist(alfas) 
[moralfa,y]=ginput 
hist(gamas) 
[mogam,y]=ginput 

leritten•efleirtiner. 

Programa para o processo de Poisson com dois pontos de mudança 
desconhecidos: 

clear 

% Dados: y são os intervalos de tempo entre ocorrências 

y=[378 36 15 31 215 11 137 4 15 72 96 124 50 120 203 176 55 93 59 315 59 61 
1 13 189 345 20 81 286 114 108 188 233 28 22 61 78 99 326 275 54 217 113 32 
23 151 361 312 354 58 275 78 17 1205 644 467 871 48 123 457 498 49 131 182 
255 195 224 566 390 72 228 271 208 517 1613 54 326 1312 348 745 217 120 
275 20 66 291 4 369 338 336 19 329 330 312 171 145 75 364 37 19 156 47 129 
1630 29 217 7 18 1357]; 
tt(1)=378; 

for 1=2:109 
tt(i)=tt(i-1)+y(i); 

end 

cont1=0; 
cont2=0; 

n=109; 
m=10001 

NTau1(1)=45; 
NTau2(1)=35; 
NTau3(1)=n-NTau1(1)-NTau2(1); 

% Condições iniciais 

v=[5376 5300 5800 5400 5500 
18000 17200 18700 18500 19000 
0.0085 0.0070 0.0050 0.0075 0.0084 
0.0048 0.0045 0.003 0.0048 0.005 
0.0029 0.0030 0.0051 0.0028 0.00321; 



ttpcituivc  

for k=2:m 

if rem(k-2,2000)==0 & lc,10000 
taul (k-1) =v(1,1+(k-2)/2000); 
tau2(k-1)=v(2,1+(k-2)/2000); 
II (k-1)=v(3,1+(k-2)/2000); 
12(k-1) =v(4,1+(k-2)/2000); 
13(k-1)=v(5,1+(k-2)/2000); 

end 

r1=tau1(k-1 ); 
r2=tau2(k-1)-tau1(k-1); 
r3=sum(y)-tau2(k-1); 

I1(k)=gamrnd(NTau1(k-1),1/r1); 

12(k)=gamrnd(NTau2(k-1),11r2); 

I3(k)=gamrnd(NTau3(k-1),1/r3); 

ti =unifrnd(5000,5500); 
t2=unifrnd(18500,19000); 

% Cálculos para os testes (MH) para tau1 e tau2 

for j=1:109 

if tt(j)<t1 
et1(j)=1; 

else 
et1(j)=0; 

end 

if tt(j)>t1 & tt(j)<t2 
et2(j)=1; 

else 
et2(j)=0; 

end 

end 

Nti =sum(et1); 
Nt2=sum(et2); 

psin1=exp(-t1111(k)-12(k)))*(1141()ANt1); 
psid1=exp(-tau1(k-1)*(11(k)-12(k)))*(11(k)ANTau1(k-1 )); 

psin2=exp(-t2*(12(k)-13(k)))*(12(k)ANt2); 
psid2=exp(-tau2(k-1)*(12(k)-13(k)))*(12(k)ANTau2(k-1)); 
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% teste para tau1 

if psid1-=0 
p511=psin1 ipsid1; 

else 
psi1=1; 

end 

alpha1=min(1,psi1); 

rand('uniform'); 

U1 =rand; 

if U1 calpha1 
tau1(k)=t1; 
cont1=cont1 +1; 
NTau1(k)=Nt1; 

else 
tau1(k)=tau1(k-1 ); 
NTau1(k)=NTau1(k-1); 

end 

% Teste para tau2 

if psid2-=0 
psi2=psin2Jpsid2; 

else 
psi2=1; 

end 

alpha2=min(1,psi2); 

rand('uniform'); 

U2=rand; 

if U2<=alpha2 
tau2(k)=t2; 
cont2=cont2+1; 
NTau2(k)=Nt2; 

else 
tau2(k)=tau2(k-1); 
NTau2(k)=NTau2(k-1); 

end 

NTau3(k)=max(0,n-Nt1-Nt2); 
end 
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% Seleção das amostras 

k=1; 
for j=501:2000:10000; 

for i=j:j+1499; 
if rem(i-j+1,15)==0 

tau1s(k)=tau1(1); 
tau2s(k)=tau2(i); 
11s(k)=110); 
I2s(k)=12(i); 
13s(k)=13(i); 
k=k+1; 

end 
end 

end 

% Critério de convergência - Gelnnan e Rubin 

nc=5; 
n1=1; 
n2=100; 
d=100; 

% Critério de parada para tau1 

Metau1=[nnean(tau1s(n1:n2)),nnean(tau1s(n1+d:n2+d)),mean(tau1s(n1+2*d:n2+2* 
d)),nnean(tau1s(n1+3*d:n2+3*d)),nnean(tau1s(n1+4*d:n2+4*d))]; 
QMtau1=Metau1.*Metau1; 
Vatau1=[ cov(tau1s(n1:n2)), cov(tau1s(n1+d:n2+d)), cov(tau1s(n1+2*d:n2+2*d)), 
cov(tau1s(n1+3*d:n2+3*d)), cov(tau1s(n1+4*d:n2+4*d))]; 
MeMtau1=sunn(Metau1)/nc; 
Wtau1=sunn(Vatau1)/nc; 
VarVtaul=(Vatau1*Vataul'-nc*WtaulA2)/(nc-1); 
Utau1=(d/(nc-1))*(Metau1*Metau1'-nc*MeMtau1A2); 
VARtau1=((d-1)/d)*Wtau1+(1/d)*Utau1; 
VHtau1=VARtau1+Utau1/(nc*d); 
Mcovtau1=cov(Vatau1,Metau1); 
Qcovtau1=cov(Vatau1,QMtau1); 
COVtau1=Qcovtau1(1,2)-2*MeMtau1*Mcovtau1(1,2); 
VarVHtau1=((d-1)/d)A2*(1/nc)*VarVtau1+(((nc+1)/(nc*d))A2)*(2/(nc-
1))*Utau1A2+2*COVtau1*(nc+1)*(d-1)/(d*ncA2); 
dftaul=2*((VHtau1)A2)NarVHtaul; 
Rtau1=sqrt ((VHtau1/Wtau1)*dftau1/(dftau1-2)) 

% Critério de parada para tau2 

Metau2=[mean(tau2s(n1:n2)),mean(tau2s(n1+d:n2+d)),mean(tau2s(n1+2*d:n2+2* 
d)),mean(tau2s(n1+3*d:n2+3*d)),nnean(tau2s(n1+4*d:n2+4*d))]; 
QMtau2=Metau2.*Metau2; 
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Vatau2=[ cov(tau2s(n1 : n2)), cov(tau2s(nl+d:n2+d)), cov(tau2s(n1 +2*d: n2+2*d)), 
cov(tau2s(n1 +3*d: n2+3*d)), cov(tau2s(n1 +4*d: n2+4*d))]; 
MeMtau2=sum(Metau2)/m 
Wtau2=sum(Vatau2)/nc; 
VarVtau2=(Vatau2*Vatau2I-nc*Wtau2^2)/(nc-1 ); 
Utau2=(d/(nc-1 ))*(Metau2*Metau2'-nc*MeMtau2^2); 
VARtau2=((d-1)/d)*Wtau2+(1/d)*Utau2; 
VHtau2=VARtau2+Utau2/(nc*d); 
Mcovtau2=cov(Vatau2,Metau2); 
Qcovtau2=cov(Vatau2,QMtau2); 
COVtau2=Qcovtau2(1,2)-2*MeMtau2*Mcovtau2(1,2); 
VarVHtau2=((d-1 )/d)^2*(1/nc)VarVtau2+(((nc+1 )/(nc*d))^2)*(2/(nc- 
1 ))*Utau2^2+2*COVtau2*(nc+1)*(d-1)/(d*ncA2); 
dftau2=2*((VHtau2)^2)NarVHtau2; 
Rtau2=sortaVHtau2/Wtau2rdftau2/(dftau2-2)) 

% Critério de parada para Lambda 1 

MeLl =[mean(11 s(n1 :n2)),mean(11s(nl+d:n2+d)),mean(11s(nl+2*d:n2+2*d)),mean( 
11 s(n1 +3*d:n2+3*d)),mean(11 s(n1 +4*d:n2+4*d))]; 
QML1=MeLl .*MeLl ; 
VaLl =[ coval s(n1 :n2)), cov(Il s(nl+d:n2+d)), cov(Il s(n1+2*d:n2+2*d)), 
coval s(n1+3*d:n2+3*d)), cov(Il s(n1+4*d:n2+4*d))]; 
MeML1=sum(MeLl )/nc; 
WL1=sum(VaLl )/nc; 
VarVL1 =(Val..1 *Vali '-nc*WL1^2)/(nc-1 ); 
UL1=(d/(nc-1 ))*(MeLl*MeLl '-nc*MeML1 ^2); 
VARL1=((d-1 )/d)*WL1+(1 /d)*UL1 ; 
VHL1=VARL1+UL1/(nc*d); 
McovL1 =cov(VaLl , MeLl ); 
QcovL1 =cov(VaLl , Q ML1 ); 
COVL1=QcovL1 (1,2)-2*MeML1*McovL1 (1,2); 
VarVHL1=((d-1 )/d)^2*(1/nc)*VarVL1+(((nc+1 )/(nc*d))^2)*(2/(nc- 
1 ))*UL1A2+2*COVL1*(nc+1 )*(d-1 )/(d*nc^2); 
dfL1=2*((VHL1)^2)NarVHL1; 
RL1=scirt((VHL1/WL1)*dfL1 /(dfL1 -2)) 

% Critério de parada para Lambda 2 

MeL2=[mean(12s(nl:n2)),mean(12s(nl+d:n2+d)),mean(I2s(n1+2*d:n2+2*d)),mean( 
12s(n1 +3*d:n2+3*d)), mean(12s(n1 +4*d: n2+4*d))]; 
QML2=MeL2.*MeL2; 
VaL2=[ cov(12s(n1 :n2)), cov(12s(nl+d:n2+d)), cov(12s(n1+2*d:n2+2*d)), 
cov(12s(n1 +3*d: n2+3*d)), cov(12s(n1 +4*d: n2+4*d))]; 
MeML2=sum(MeL2)/nc; 
WL2=sum(VaL2)/nc; 
VarV1.2=(VaL2*VaL2I-nc1NL2^2)/(nc-1 ); 
UL2=(d/(nc-1))*(MeL2*MeLZ-nc*MeML2^2); 
VARL2=((d-1)/d)*WL2+(1/d)*UL2; 
VHL2=VARL2+UL2/(nc*d); 
McovL2=cov(VaL2,Me12); 
QcovL2=cov(Va L2, Q ML2); 
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COVL2=Qcov12(1,2)-2*MeML2*McovL2(1,2); 
VarVHL2=((d-1)/d)^2*(1/nc)*VarVL2+(((nc+1)/(nc*d))^2)*(2/(nc-
1))*UL2A2+2*COVL2*(nc+1)*(d-1)/(d*nc^2); 
dfL2=2*((VH12)^2)NarVH12; 
RL2=sqrt((VHL2/WL2)*dfL2/(dfL2-2)) 

% Critério de parada para Lambda3 

MeL3=[mean(13s(nl:n2)),mean(13s(nl+d:n2+d)),mean(13s(n1+2*d:n2+2*d)),mean( 
13s(n1+3*d:n2+3*d)),mean(I35(n1+4*d:n2+4*d))]; 
QML3=MeL3.*MeL3; 
VaL3=[ cov(I3s(n1:n2)), cov(I3s(n1+d:n2+d)), cov(I3s(n1+2*d:n2+2*d)), 
cov(I3s(n1+3*d:n2+3*d)), cov(I3s(n1+4*d:n2+4*d))]; 
MeML3=sum(MeL3)/nc; 
WL3=sum(VaL3)/nc; 
VarVL3=(VaL3*VaL31-nc*WL3^2)/(nc-1); 
UL3=(d/(nc-1))*(MeL3*MeL31-nc*MeML3^2); 
VARL3=((d-1)/d)*WL3+(1 /d)*UL3; 
VHL3=VARL3+UL3/(nc*d); 
McovL3=cov(VaL3,MeL3); 
QcovL3=cov(VaL3,QML3); 
COVL3=QcovL3(1,2)-2*MeML3*McovL3(1,2); 
VarVHL3=((d-1)/d)^2*(1/nc)NarVL3+(((nc+1)/(nc*d))^2)*(2/(nc- 
1))*UL3A2+2*COVL3*(nc+1)*(d-1)/(d*nc^2); 
dfL3=2*((VH L3)^2)NarVH L3; 
RL3=sqrt((VHL3/WL3)*dfL3/(dfL3-2)) 

% Resultados 

T1=[mean(tau1s) std(taul s)] 
T2=[mean(tau2s) std(tau2s)] 
L1=[mean(I1s) std(11s)] 
L2=[mean(I2s) std(I2s)] 
L3=[mean(I3s) std(I3s)] 

% Porcentagem de aceitação 

CT1=cont1/10000 
CT2=cont2/10000 

% Gráficos 

hist(taul s) 
[mot1,5]=ginput 
hist(tau2s) 
[mot2,5(]=ginput 
hist(11s) 
[molty]=ginput 
hist(I2s) 
[mo12,5]=ginput 
hist(I3s) 
[mo13,5]=giput 
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