
SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 1CMC-USP 

Data de Depósito: 19.03.2001 

Assinatura: 

Uso de Métodos MCMC para Análise 
Bayesiana de Dados de Sobrevivência na 

Presença de Covariáveis 

Cillene da Silva Nunes de Souza 

Orientador: Prof. Dr. Jorge Alberto Achcar 

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências Matemáticas e 
de Computação - ICMC-USP, como parte dos requisitos para 
obtenção do titulo de Mestre em Ciências de Computação e 
Matemática Computacional. 

USP — São Carlos 
Março/2001 



A Comissão Julgadora: 

Prof. Dr. Jorge Alberto Achcar 

 

->ç  

 

  

Prof Dr. Marinho Gomes de Andrade Filho 

Prof Dr. Ronaldo Dias 



Agradecimentos 

Agradeço em primeiro lugar a Deus e a todos os espíritos de luz que estão presentes sob 
várias formas e em todas as etapas de minha vida. 

Aos meus pais, Elejo e Diva, que sempre acreditaram no meu trabalho e me deram apoio 
moral e financeiro para eu permanecer em São Carlos. Agradeço também aos meus irmãos, Elcio 
e Cibelle, cunhados, Jos e Valéria e ao meu sobrinho Tiago por entender minha atenção parcial 
neste período. 

Ao Professor Dr. Jorge Alberto Achcar pela atenção, pela orientação segura e por todo o 
incentivo durante esses dois anos. 

Ao Professor Dr. Marinho de Andrade Filho pela amizade e incentivo nas disciplinas, 
pelas valiosas sugestões no Exame de Qualificação e pela força para lutar por um laboratório para 
a Estatística. 

Ao Professor Dr. Francisco Louzada Neto pela maneira educada e gentil em fazer criticas 
e dar sugestões importantes no Exame de Qualificação, as quais contribuíram muito com essa 
dissertação. 

Ao amigo e quase doutor Josmar Mazucheli por me apresentar softwares novos e eficazes, 
pela paciência e companhia nesses anos. 

Aos amigos de turma Emerson , Julian°, Sidney, Manuel e Ulisses sem os quais o 
mestrado não teria a menor graça e pela amizade valiosa. 

Às minhas amigas, 'irmãs' e companheiras Dayse e Valéria por tudo que passamos juntas. 

Às minhas grandes amigas Alessandra e Josiane por estarem sempre comigo nos 
momentos dificeis e por me desculparem a ausência em momentos importantes. 

Aos meus amigos Sandra, Rúbia, Fritz, Érica, ICarina, Valdirene, Gilberto , Carol, 
Ricardo, Zé Flávio, Juan, Juanita, Roberta, Luiz Vitor, balo, Lucas, Poperô e Rio Claro. 

Ao Wendell pelo carinho e atenção recebidos nos últimos meses. 

Aos professores da UNICAMP que me incentivaram muito a fazer mestrado, em especial, 
ao orientador de iniciação científica e amigo Dr. Ronaldo Dias. 

A todos os funcionários do ICMC, em especial às meninas da Secretaria da Pós 
Graduação e aos porteiros do laboratório. 

Ao CNPq pelo apoio financeiro. 



Resumo 

Nesta dissertação estamos interessados na análise Bayesiana de dados de 

sobrevivência médicos com observações censuradas e na presença de uma ou mais 

covariáveis. Em muitos casos, podemos assumir um modelo de regressão paramétrica 

para os dados como uma alternativa aos modelos de regressão não paramétricas. Em 

casos especiais, podemos precisar de uma regressão paramétrica com uma distribuição 

mais geral para os dados de sobrevivência como uma mistura de distribuições. Um dos 

objetivos principais do projeto é relacionado ao uso de misturas de distribuições 

paramétricas para a variável erro nos modelos log-linerares. 

No contexto Bayesiano utilizamos técnicas de simulação de Monte Carlo em 

Cadeias de Markov (MCMC) e destacamos a utilização dos softwares "Ox " e "VVinBugs" 

como grandes alternativas para os problemas referente ao tempo de execução do§ 

algoritmos computacionais. 
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Abstract 

In this dissertation, we develop a Bayesian analysis for survival medical data with 

censored observations and in the presence of one or more covariates. In many cases, we 

can assume a parametrical modal for the lifetime data as na altemative to nonparametrical 

modais. In many special cases, we need a parametrical regression modal with a more 

general distribution as a mixture of distributions for the error assuming log-linear modais. 

In the Bayesian approach, we use MCMC simulation methods (Markov Chain Monte 

Cano) using the softwares Ox and WinBugs as a computational alternativa to other 

computational programs. 
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CAPÍTULO 1: Introdução 

Métodos estatísticos para analisar dados de ensaios médicos foram 

introduzidos em meados dos anos 60. Os primeiros ensaios conduzidos em 

programas de grupos cooperativos foram quase todos baseados em ensaios clínicos 

aleatórios, e foi aceito como o primeiro método para comparar terapias. Nesses 

programas cooperativos, cada nova droga progredia através de uma série de 

ensaios médicos: a fase 1 era para se determinar a dosagem da droga, a 2 era para 

determinar a eficácia preliminar e a 3 para comparar os efeitos dos tratamentos ( ver 

Gehan e Lemak,1994). Muitos métodos para análise estatística foram introduzidos 

nesta época: um plano para ensaios na fase 2 por Gehan(1961), uma generalização 

de testes de Wilcoxon para comparar funções de sobrevivência com dados 

censurados à direita (Gehan, 1965), um teste para funções de riscos proporcionais 

para comparar 2 funções de sobrevivência (Mantel e Haenszel, 1959), aplicações de 

funções de sobrevivência (Mantel, 1966) e modelo de regressão exponencial 

relacionando tempo de sobrevivência com variáveis explicativas (Feigl e Zelen, 

1965). 

Dentro deste contexto, apresentamos o nosso trabalho analisando dados 

médicos e usando novas técnicas com o destaque para uma mistura de distribuições 

em inferência Bayesiana para melhorar as estimativas dos tempos de sobrevivência 

de pacientes com doenças terminais. 

Em muitas aplicações com dados de sobrevivência médicos temos 

observações censuradas e a presença de uma ou mais c,ovariáveis. Em muitos 

casos podemos assumir como uma alternativa aos modelos de regressão não 

paramétrica, um modelo de regressão paramétrica para os dados. Em particular, 

podemos considerar uma regressão exponencial, uma regressão de Weibull ou uma 

regressão Gama Generalizada. Em casos especiais, podemos precisar de uma 

regressão paramétrica com uma distribuição mais geral para os dados de 

sobrevivência como uma mistura de distribuições de Weibull. 

Em geral, podemos ter dificuldades para obter inferências clássicas para 

esse tipo de modelo na presença de várias c,ovariáveis e dados censurados. 
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O uso de métodos Bayesianos para esse tipo de modelo pode ser de grande 

aplicabilidade, especialmente usando métodos MCMC (Monte Cano em Cadeias de 

Markov). Entre esses métodos de simulação, destacamos o método de 'adaptive 

rejection Metropolis sampling' (ARMS). 

O uso de distribuições com misturas de distribuições de sobrevivências usuais 

pode ser necessário quando temos uma função de risco em forma de U ou quando a 

distribuição de sobrevivência é multimodal. 

Nesta situação podemos considerar uma mistura de distribuições de Weibull 

ou Gama Generalizada (ver por exemplo, Diebolt & Robert, 1994). Um caso especial 

é dado pela mistura de duas distribuições de Weibull com f.d.p , 

A-i 
f (t) = p 1111 —t 	exp,  

a, a, 
(1 - p)--P2  [Hi1/2-1  exp 

a2  a2  

  

 

a2 

 

     

Para a obtenção de quantidades a posteriori de interesse, consideramos o uso 

de métodos MCMC e também introduzimos variáveis latentes (ver por exemplo, 

Tanner & Wong, 1987) para simplificar as distribuições condicionais necessárias 

para o algoritmo ARMS. 

No capitulo 2, introduzimos alguns modelos de regressão paramétrica log-

lineares. Além disso, explicitamos como fazer a análise clássica e Bayesiana para os 

modelos propostos. Como utilizamos esses modelos para alguns conjuntos de 

dados, temos algumas verossimilhanças considerando censuras e outras não, de 

acordo com o conjunto de dados para os quais os modelos foram desenvolvidos. 

O Capitulo 3 apresenta todos as estimativas dos parâmetros dados pelos 

modelos introduzidos no Capítulo 2, onde temos quatro conjuntos de dados com 

graus de dificuldades diferentes, alguns sem covariáveis, outros com covariáveis e 

censuras. Além disso, é importante observar que em alguns casos trabalhamos com 

a transformação Y = log T e em outros casos diretamente com o tempo de 

sobrevivência. 

No Capítulo 4, introduzimos modelos com mistura de distribuições onde 
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análises Clássica e Bayesiana são feitas para esses modelos. Além disso, temos 

exemplos para esses modelos. 

Uma introdução a seleção de modelos sob enfoque clássico e Bayesiano é 

apresentada no Capítulo 5. Descrevemos como utilizar o critério da densidade 

preditiva ordenada (CPO) no caso Bayesiano. Neste Capítulo também temos os 

resultados das seleções para cada um dos quatro conjuntos de dados. 

No Capítulo 6, introduzimos um tipo de modelo diferente do restante da 

dissertação. Nele, utilizamos modelos de riscos proporcionais e apresentamos 

alguns exemplos de utilização desses modelos. 

Finalmente, no capitulo 7 apresentamos algumas conclusões do trabalho 

como um todo, mostrando vantagens e desvantagens do uso de métodos 

Bayesi anos. 

Alguns objetivos do nosso trabalho são: 

(i) Considerar modelos de regressão paramétrica para dados de sobrevivência 

censurados. 

(ii) Uso de métodos MCMC para uma análise Bayesiana dos modelos propostos. 

(iii) Considerar modelos com misturas de distribuições de sobrevivência. 

(iv) Considerar métodos Bayesianos para discriminar os modelos propostos. 



CAPÍTULO 2: Modelos de Regressão Paramétrica 

Quando estudamos dados de sobrevivência temos muitas situações que 

envolvem populações heterogêneas e nelas é importante considerar a relação entre 

o tempo de sobrevivência com outros fatores. Um modo de fazer isto é através de 

modelos de regressão, nos quais a dependência do tempo de sobrevivência com 

algumas variáveis explanatórias é explicitado. 

Um exemplo ilustrativo é dado por Krall et ai (1975) que relacionam os 

tempos de sobrevivência de 65 pacientes com câncer com uma série de fatores e 

para isso consideram 16 variáveis explanatórias, incluindo medidas fisiológicas tais 

como a quantidade de hemoglobina no sangue e contagem de glóbulos brancos. 

Neste capítulo estudamos vários modelos de regressão paramétrica como os 

modelos Exponencial, Weibull e Log-logístico. Vamos considerar modelos com e 

sem censuras nos dados. 

Podemos considerar duas classes de modelos de regressão: 

1) Modelos de riscos proporcionais para T 

2) Modelos de regressão locação- escala para T 

onde T é o tempo de sobrevivência. 

2.1 Modelos de Riscos Proporcionais 

Para descrevermos os modelos de riscos proporcionais podemos considerar a 

distribuição Weibull. Seja a um parâmetro de escala e 6 um parâmetro de forma de 

uma distribuição Weibull. Supor que somente a dependa de x, onde x, é um vetor 

de covariáveis 1 X p, 

t 
Ix) = fl(  

 a(x)a(x)j exp 

(2.1) 
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A função de sobrevivência é dada por: 

S(tIx)=exP{ 1 	1 	 (2.2) 
a(X)) j 

onde O e a (x) é função de x que envolve parâmetros desconhecidos. 

Portanto a função de risco é dada por, 

h(tlx)=-S'(tix)= 5 ( 	
Y-1 

S(tlx) a(x)a(x) 
(2.3) 

Com isso, temos que a razão de funções de risco para 2 indivíduos com 

covariáveis x1  e x2  é dado por: 

fl  (a(IX,)) 

.6-1-i

hQIx1) =  axj  	=ía(12)1 

(a(X 2) 

hQIi

a(x 2 ) 	) 

Podemos observar por (2.4) que a razão não depende do tempo de 

sobrevivência, isto é, indivíduos diferentes tem funções de risco proporcionais. 

2.2 Modelos de Locação- Escala 

Se T tem distribuição Weibull, a distribuição de Y = Iog T, dado x é a 

distribuição de valor extremo, dada na forma, 

1(Y Ix) = - p(x) 
 exp' 	 

1. 

onde - oo  cyc oo , a= 1/3 e g(x) = log ct(x) 

Podemos reescrever a equação (2.5) na forma, 

(2.4) 

(2.5) 
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Y=,u(x)+aZ 	 (2.6) 

onde Z tem uma distribuição de valor extremo padronizada com fdp 

f(z) = exp(z - exp(z)) 	 (2.7) 

onde -w <z< ao. 

O modelo 2.6 é conhecido como modelo de locação- escala com erro Z. 

Uma forma possível para a dependência de pem relação à x é dada por 

P(X) = 0 = '80 + 	+ ....-i- f3x 

onde x é um vetor 1 x p de covariáveis e D é um vetor p x 1 dos coeficientes de 

regressão. 

Agora, mostraremos alguns casos especiais do modelo (2.6). 

2.2.1 Modelos de Regressão Exponencial 

Supor unidades com funções de riscos constantes que dependem de 

covariáveis. A fdp do tempo de sobrevivência T é dada por: 

1 

	

f(t1  I')= 
i 	t 

	

olá 	{ oXIj 

(2.8) 

para t1  >0 e onde 9 pode ser dado pela relação O = exp(xp). 

Assim temos, 

= Iog(t1) = x + z, 	 (2.9) 

onde 	Z é uma variável erro com 6distribuição de valor extremo com fdp 



dada em (2.7). 

2.2. 1.1 ANÁLISE CLÁSSICA 

• Dados sem censuras 

A função de verossimilhança de um modelo do tipo (2.9) para dados sem 

censuras é dada por 

L(D) = jJ{exp[(y, .-x)-exp(y, -xp)ft] 
i=1 

Portanto, 
(2.10) 

L(D) = exP{Ê.s - j x} exp{_ exp(y1 - xP)} 

Para a análise clássica deste modelo, usualmente encontramos estimadores 

de máxima verossimilhança para os parâmetros e usamos teoria assintática para 

obter as inferências de interesse. 

• 	Dados com censuras 

Sejam t1  os tempos de vida de n unidades i=1, .... n e x os vetores de regressão 
associados a cada unidade dados por: 

X! 	(xj, X12,.... X1P) 

Considere D representando o conjunto de unidades que falham e C o 

conjunto de unidades que sobrevivem (dados censurados) durante o experimento. 

Com Y = Iog T, a fdp de Y dado o vetor x é dada por 

f(yIx) =exp{(y—xp)—exp(y--xp)} 	 (2.11) 

Neste caso, a função de sobrevivência é dada por: 

S(y 1 x) = exp{—exp(y--xp)} 	 (2.12) 
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Então, a função de verossimilhança para o vetor j pode ser escrita como: 

L() = fl exp[(y, - 	- exp(y1 - xp)11fl exp[— exp(y, -4)] 	 (2.13) 
i€D 	 IeC 

O logaritmo da verossimilhança é dado por 

1()=(y, — xp) — Eexp(y,  -4) 	 (2.14) 
IeD 	 i=sl 

Daí, maximizar 1(o) para encontrarmos os EMV dos parâmetros. 

2.2.1.2—ANÁLISE BAYESIANA 

Assumindo independência a priori podemos utilizar as seguintes distribuições 

a priori para os parâmetros de interesse: 

com a1 e b conhecidos e  =O,1, .... p 	 (2.15) 

Vamos introduzir uma análise Bayesiana para o caso geral, ou seja, com 

dados censurados. Observar que em caso de dados sem censuras, a 

verossimilhança fica simplificada e é fácil adaptá-la ao novo modelo. 

A utilização do algoritmo ARMS (ver por exemplo Gilks et ai. 1997) requer o 

logaritmo da verossimilhança condicional. Assim, o logaritmo da verossimilhança 

para dados censurados é dado por, 

1(V) = rlog(c)+(Y- xD)-  exp(y, - xD) 	 (2.16) 
1=1 	 1=1 

onde r representa os dados observados. 



Os logaritmos das distribuições condicionais para o algoritmo ARMS são dadas por: 

ot( )61 (J),x,y) = -t fi1x1  -exp(y1  -x)-EIog(8f) 	 (2.17) 
1=1 	t1 

onde j=O, ... p e D( J) =(flo'••'fifri ,/3 •••fiP) 

2.2.2 Modelos de Regressão Weibull e Valor Extremo 

Seja T uma variável aleatória não-negativa representando o tempo de vida de 

uma unidade com densidade Weibull dada em (2.1). 

Como suposto anteriormente somente a depende de x e temos o modelo de 

riscos proporcionais para os tempos de sobrevivência. 

Vimos também que a distribuição de Y = log T pode ser dada pela equação 

(2.5). 

2.2.2.1 ANÁLISE CLÁSSICA 

. Dados sem censuras 

Quando temos dados não- censurados, a equação de verossimilhança para o 

modelo Weibull é dada por 

fl 1 

	{yi-xpY,-XP)}  L(fl,c)=fl±exp 	expi 
i=Io. 	a 	a 

(2.18) 

Quando consideramos apenas uma covariável x, isto é, xP = / 0 +131 x1 , a 

função de verossimilhança para p = (fi0,fi1) e a é dada por, 

	

L(fl,a)1 
	y—xpl 	í 	(y1-x'} 	 (2.19) 

	

a 	a J 	 a 
x--exp{ ' 	'exp—exp 



• Dados  censurados 

Com dados censurados, a função de verossimilhança é dada por, 

L(ffi,c) 1 íy._xD (Y_1P)}uexp{ = 	—exp 	 exp  	-exp 	' 
,eD° L a 	\ ci 	 \ ci ,1 

(2.20) 

2.2.2.2 ANÁLISE BAYESIANA 

Para desenvolver uma análise Bayesiana precisamos das distribuições a 

priori para f3 e a. Supor, 

(i)a - IG(a,b); a, b conhecidos, 

(2.21) 

i.e, ,r(a) ac a4»  ex{_ P.} , c> o 

(ü)fi1  N(c,d12) 	 , c, d1  conhecidos; j = O,..,p 	 (2.22) 

onde JG(a,b)denota uma distribuição Gama inversa e N(c1,d) denota uma 

distribuição Normal. 

O logaritmo da verossimilhança é dado por, 

xP  l(p,a)= rlog(a)+ 	-4'  jexp[3"  -  
- 2 	 1 

(2.23) 

onde r é o número de observações não-censuradas. 

Os logaritmos das distribuições condicionais para o algoritmo ARMS são 

dadas por, 
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(i)r(c ,y,x) = r log(c)+ j[3" 	

) 	

exp[3  _'PJ  + log,r(c) 	 (2.24)
cr   

(ü)7r(fl1  IDU),y,x) = -PAI texpí" _XD)+iog(1) (2.25) 

2.2.3 Modelos de Regressão Log- Logístico 

Um outro modela alternativo para o modelo de regressão Weibull é dado pelo 

modelo log logística. 

Neste caso, o tempo de sobrevivência T tem uma distribuição lag- logística se 

o logaritmo do tempo de sobrevivência Y= In T, tiver uma distribuição logística com 

densidade, 

(2.26) fG i x 	
expK y 

a 
 Y,6 

2 

1+exp [y_xfi')11 
cjJ 

Assim, assumir no modelo (2.6) que Z tem uma distribuição logística padrão 

com densidade dada por 

AZ) 
= exp(z)  

[1 + exp(z)]2  
(2.27) 

A função de sobrevivência é dada por: 

1  
S(z) 

= {i + exp(z)} 
(2.28) 
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2.2.3.1 ANÁLISE CLÁSSICA 

. Dados sem censuras 

A função de verossimilhança considerando dados sem censuras é dada por: 

exp 
fl 1 	 
i 1 a 	

2 [i+exp[Y1  _xP

)

J 
e 
	Y —xp)} rr ,.P{

E 

 ,  

1 	o- 

cx" 71  
1_I 

i+exp[Y 
 _4J]2 

z=1 

O logaritmo da verossimilhança é dado por, 

l(,cr) = -nlogcr + (YI -iP) 	21o[1 + exp[" 
 _xP)J 	 (2.30) 

. Dados censurados 

Para dados censurados a equação de verossimilhança leva em conta a 

função de sobrevivência Assim, 

1 
 

Yi 	4) exp( 
 1 c 

fl 
I€D  — 'JJ ,EC+ (y,-x 

1+exp V a 	,J) 

1 = 	
exp

iED(

y'  

O) 	 1  
211 C  112' 

— xD')') 	[i+expÍuhi 

a 	 a (1+exp 	
—4)) 

(2.31) 

O logaritmo da verossimilhança é dado por, 

12 
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1(,c) = —r Ioga + (y1 	') 21og1+expí'Y1 -'Ï)E 1og1+ exp '31 -4')') 
ieD a) I€D 	 La ))IEC L 

(2.32) 

2.2.3.2 ANÁLISE BAVESIANA 

Para uma análise Bayesiana precisamos das distribuições a priori para os 

parâmetros de interesse. Supor, 

(i)cr - IG(a,b); a,b conhecidos, 
(2.33) 

i.e, (c) 	.(a+I) exp{i.}, U > 0 

(ü)/31 - N(cj,d12); c,d1 conhecidos, j = 0,1,2,3,4 	 (2.34) 

onde IG(a,b) denota uma distribuição Gama inversa e N(c1,d) denota uma 

distribuição Normal. 

Os logaritmos das distribuições condicionais para o algoritmo de ARMS 

baseadas na equação (2.32) são dadas por, 

xP (/),r(cr \ ,x,y) = —rlog(a)± ±Í' - $') 
21og(1 ~ expí" 

-  

C ) ,=i 	 . C j) 

_iogi+exp" _XIflJ+iogr(c) 	 (2.35) 
1EC 	 ( °. ~' 

XP 
— 	21ogí1 ~ exp' 

— 

a ) =1 , í a 

— 	Io[1 + exp[uhi 	

JJ 
+ logn(/31) 	 (2.36) 

onde j=O, ... p e p =(fi0,...,/31»/?1»...,  PP) . 
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2.2.4 Modelos de Regressão Log- Normal 

A distribuição log-normal, assim como a distribuição de WeibuU tem sido muito 

usada em modelos de tempo de sobrevivência. Na verdade, ela tem sido usada em 

diversas situações como na análise de tempos de falhas elétricas (Nelson e Hahn, 

1972) e no estudo de tempos de aparecimento de câncer no pulmão em fumantes 

(Whittemore e Altschuler, 1976). 

Essa distribuição é mais facilmente especificada assumindo que o tempo de 

sobrevivência T é distribuído com a distribuição log-normal se o logaritmo Y= In T é 

normalmente distribuído com média p. e variância c?. 

Assim, assumimos que Z, no modelo (2.6), tem uma distribuição normal 

padrão com densidade, 

- 00  <z <cx (2.37) f(z)= 	exp[_1z2] 
(2r)2 2 

e função de sobrevivência, 

8(z) = 1- F(z) = 1- Ø(z) (2.38) 

2.2.4.1 ANÁLISE CLÁSSICA 

o  Vamos denotar 8(z) = Q(z) = j'Ø(x)cfr onde d2 (z) é a densidade de Z dada 

em (2.37). 

Daí, a densidade e a função de sobrevivência de Y são dadas por, 

.f(YIx)= Jj# YÇXDJ 	 ' -00 ( y < 00 

e 

S(y\x) = QYÍ _Xfl) 

(2.39) 

(2.40) 
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. Dados sem censuras 

A equação de verossimilhança para dados sem censuras é dada por 

L(,a) = flJJYI  _xifl  
o. j 

Daí, 

2 1 	fl 

1(,cr)= _n Ioga --j-(y1  -x1p) 

(2.41) 

(2.42) 

. Dados com censuras 

No caso de dados censurados no modelo log-normal temos a função de 
verossimilhança, 

L(,a) = fl-!4(3  _XiP)trQ (Yi -x1Ir'1 
Cr € c ) 

O logaritmo da verossimilhança é dado por, 

1@, a) = -r1oga--2-(y, -x4p 
+1ogQ3'i 4J 
i€C ( U 

(2.43) 

(2.44) 

2.2.4.2 ANÁLISE BAYESIANA 

Para fazermos uma análise Bayesiana, vamos considerar as distribuições a 

priori dadas na seção 2.2.3.2. Com isso e com a equação (2.44), temos as 

seguintes distribuições condicionais na forma logaritmica, 

r XP 
(i)ir(a \ fl,x,y) = -riog(a)- 	

- )
2 + 1OgQ(YI  - 	 (a) +logr 

a ) (2.45) 

(ü)2r(fi 1 D(,),a,x,y)= 	- xfl)+ IogQ 	
a 

['i 
- 2c 	

+ log,r(fi) 
,= 	i€C  

COM r e 	dados nas seções anteriores. 

2.2.5 Modelos de Regressão Gama Generalizada 

(2.46) 

A distribuição log- gama inclui casos especiais de distribuições de 
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tempos de sobrevivência. Ela pode ser utilizada na discriminação entre a distribuição 

normal e a distribuição de valor extremo, ou equivalentemente, entre a Weibull e a 

log-normal. 

A distribuição do logarítimo do tempo de sobrevivência Y=ln T, dado um vetor 

x de covariáveis pode ser representado pelo modelo (2.6). 

Neste caso, Z tem uma distribuição log-gama com fdp: 

k-O.5 k 	exp(./z - k ex[*J 
(k) 

O<k <co 

(2.47) 

	li PI - 
(2)'2 	2 

k=co 

Observar que quando 01 temos a distribuição VE (valor extremo) e quando 

k tco temos o modelo normal. 

É importante lembrar que z, = 	 pelo modelo (2.6). Com isso, fica fácil 

encontrar a distribuição de Y. 

2.2.5.1 ANÁLISE CLÁSSICA 

• Dados sem censuras 

A função de verossimilhança é dada por, 

L(,cr,Ic) = fl-i-fty,k) (2.48) 
!iC 

e o logaritmo da verossimilhança é dado por, 

1(,cx,k) = (k - o.5)logk - log(c) —logI'(k) + ,JjYi keq[yi -4] (2.49) XJ  

\ C 

• Dados censurados 

f(z,k) = 
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Com dados censurados, o logaritmo da função de verossimilhança é dado por, 

1(p,c,k) = (k - o.5)Iogk - log(c) - IogF(k) + íi['t _XD)  kezp[ 'Ç±PJ + logQ(k, kexP[54=) 
íec  

onde 

e 
Q(k,,a) = J— 

X 
 exp(—x)& = 1—I(k,a) 

(2.50) 

O modelo gama generalizada pode ser utilizado como um supermodelo para 

encontrar um modelo paramétrico adequado para os dados de sobrevivência. Testes 

de hipóteses para ic=1 ou ic=0 são usados para verificar se os modelos Weibull ou 

log-normal são apropriados. 

2.2.5.2 ANÁLISE BAYESIANA 

Neste modelo, consideramos as mesmas distribuições a priori anteriores, 

porém, agora temos um novo parâmetro (k) e a priori para esse parâmetro pode ser 

dada por, 

(i)k F(a,b); a,b conhecidos, 

i.e, ,r(k) = baxa_l exp(— bx)IIT(a) 

(2.51) 

Assim, os logaritmos das distribuições condicionais são dados por, 

(i);r(cr,k,x)=-1og(cr) Y,—x 	kq(YIXí) 
i 	c4 
	)+IozQ(kkex" 	

_XP'+Iog(c) 

!eC 	J  

(2.52) 

 	kezp" 1D')+IogQík,kexpí3'1  -'D"  
c ) 	 ) 	

_ jj+iog(p) (2.53) 

(ü!),'r(k 1 ,c) = (k - O.5)Iogk - Iog F(k) +[k— Y, - Xp  Y,-X 	kezp' - xlr 	
L 

+ 	1ogQ(k,kexp('" _JfDJ  + log,r(k) 
U ) 	 cvk 

(2.54) 
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(t 2 -fi2 )exp
í
--'[—t +—'6 -2]}j  
2a/? 1  fQ;a,/3) = 

2Vaft2lY2 
	JV2 

"I - 

(2.55) 

A 

	 2.2.6 Modelos de Regressão Birbaum-Saunders 

A distribuição de Bimbaum-Saunders foi derivada para modelar fadigas de 

objetos de metal . A distribuição para o tempo de falha é dada por, (ver Achcar, 

1991) 

onde t, a43 >0. 

Os parâmetros a e 13  são respectivamente, parâmetros de forma e escala. 

Se uma variável aleatória T tem distribuição Birnbaum-Saunders com 

parâmetros a e 0, então a distribuição da variável aleatória Y= ln(T) tem uma 

distribuição seno-normal com densidade, (ver Achcar e Espinosa, 1991) 

{2a 

2 	
}sh(y-r 	2 . znh 2(Y7')l> exp ---s 

2 j 	a 	2 )j 
(2.56) 

onde -co cyc co, a é o parâmetro de forma e y--In(p) é o parâmetro de locação. 

2.2.6.1 ANÁLISE CLÁSSICA 

Considerando dados sem censuras, a função de verossimilhança é dada por, 

1 	}"{ 2 
 cosh  	

í 
" Y-XP)}  

2  5r 	a 	
' 2 ,JJexPj- 	

a 	..,. 2 
(2.57) 

O logaritmo da verossimilhança é, 
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«Z.2  
l(D,o)cc LInW 	

t 

(2.58) 

onde W=cosh(' ') e l =--sfnhP"'  ')  
a 	,2) 	a 	2 

2.2.6.2 ANÁLISE BAVESIANA 

Neste caso, todos os termos dependem de todos os parâmetros e assim, os 

logaritmos das distribuições condicionais para os parâmetros de interesse são dadas 

pela equação (2.58) mais o logaritmo da distribuição a priori. 
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CAPÍTULO 3: Alguns Exemplos de Aplicação de 
Modelos de Regressão Paramétrica 

Neste capítulo, apresentamos alguns exemplos de aplicação de modelos de 

regressão paramétrica. Para isso, utilizamos os dados de Feigi & Zelen (1965) para 

ilustrar problemas com uma única covariável , os dados de fadigas de materiais 

elétricos para ilustrar alguns tipos de mistura que estudaremos no capítulo seguinte 

e os dados de Kardaum (1983) cujos dados já são mais complexos e possuem 

várias covariáveis no modelo. 

Para verificar a convergência do algoritmo Gibbs Sampling vamos utilizar o 

critério de Geiman & Rubin (1992) e observar como se comportam as simulações 

dos parâmetros. Essas convergências foram verificadas utilizando o software CODA( 

ver por exemplo, Best et ai., 1996). Também utilizaremos o critério de Geweke o os 

resultados foram obtidos no Matlab. 

As estimativas de máxima verossimilhança foram feitas utilizando o software 

SAS e as Bayesianas usando o software WinBUGS12( Gilks et aI. 1994) ou OX(ver 

Doornik 1999), dependendo do grau de dificuldade do problema, já que no OX temos 

mais liberdade de programação. 

3.1 Primeiro Conjunto de Dados 

Na Tabela 3.1 temos os dados de 17 pacientes com leucemia. (Feigi e Zelen, 

1965). Os tempos t1  são os tempos de sobrevivência dados em semanas. Uma única 

covariável x é associada com cada paciente, a quantidade de glóbulos brancos 

(WBC) medida na hora do diagnóstico. No caso, usamos o logaritmo na base 10 

dessa quantidade. 

Além disso, na coluna 4 temos a variável xf , que é dada pelo valor de xj 

menos a média dos valores, com isso a soma de xj' é igual a zero. Essa 

transformação sugerida por Lawless (1982). 
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Tabela 3.1 Tempos de Sobrevivência para 17 pacientes com Leucemia 

WBC XJ XÁ  

65 2300 3,36 -0735 

156 750 2,88 -1,215 

100 4300 3,63 -0,465 

134 2600 3,41 -0,685 

16 6000 3,78 -0,315 

108 10000 4,02 -0,095 

121 10000 4,00 -0,095 

4 17000 4,23 0,135 

39 5400 3,73 -0365 

143 7000 3,85 -0,245 

56 9400 3,97 -0125 

26 32000 4,51 0,415 

22 35000 4,54 0,445 

1 100000 5,00 0,905 

1 100000 5,00 0,905 

5 52000 4,72 0,625 

65 100000 5,00 0,905 

3.1.1 Modelo de Regressão Exponencial 

Assumimos primeiramente o modelo de regressão exponencial (2.9) para os 

dados da Tabela 3.1. 

Para esses dados temos 4 igual à fi + /x, já que temos apenas uma 

covariável no modelo; isso será utilizado em todos os modelos ajustados para esses 

dados. 

Através do modelo exponencial, obtivemos as estimativas clássicas e 

Bayesianas para os parâmetros 13°  e  13' apresentadas na Tabela 3.2 abaixo. Maiores 

detalhes como as priori utilizadas podem ser encontrados na seção 2.1.1. Os 
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valores considerados para os hiperparâmetros das distribuições a priori são 

a. =0,b1  =1000.(j0,1) 

Tabela 3.2 Estimativas para o modelo de regressão exponencial 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

(95%) 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) 

PO 3,934 (3,458;4.409) 3,987 (3,500;4,473) 

-1109 (-1,920;-0.298) -1,087 (-1,845;-0,329) 

Podemos notar que para o modelo de regressão exponencial conseguimos 

estimativas próximas com a abordagem clássica e Bayesiana. Não tivemos 

nenhuma dificuldade para encontrar essas estimativas, no caso Bayesiano os 

resultados foram obtidos através do software WinBUGS. 

Na Tabela 3.3, temos os valores que indicam convergência das cadeias para 

os dois parâmetros, usando o critério de Gelman e Rubin para avaliar a 

convergência (ver Gelman e Rubin, 1992). 

Tabela 3.3: Valores obtidos para 'IR no critério de convergência de Gelman e 
Rubin para os parâmetros. 

Com -iii 1,00, a convergência do algoritmo é verificada. 

Na Figura 3.1 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais dos 

parâmetros, e gráficos de auto- correlação e gráficos para monitorar as cadeias para 

cada parâmetro respectivamente. 

2.0 
1.5 
1.0 
0.5 
0.0 

1.5 
1.0 
0.5 
0.0 

betal chains 1:2 sample: 22000 

3.0 
	

4.0 
	

5.0 	 -ao 	-2.0 	-1.0 
	

0.0 

22 



1.0 
0.5 
0.0 

-0.5 
-1.0 

betaü chains 1:2 

1 	 
1.0 
0.5 
0.0 

-0.5 
-1.0 

betal chains 1:2 

  

40 
	

20 
	

40 
ag 
	

lag 

5.0 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 

beta0 chains 1:2 

10850 10900 10950 
iteration 

beta 1 chains 1:2 

-1.0 

-2.0 

0.0 -4 
-3.0 

10850 10900 10,950 
iteration 

Figura 3.1: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo exponencial. 

Usamos 2 cadeias com 11.000 amostras cada e descartamos as primeiras 

1000 amostras("burn-in sampling "), pelos gráficos de auto- correlação observamos 

que só existe correlação em números consecutivos, assim, na amostra final, 

selecionamos os números de 2 em 2 e totalizamos um total de 5000 amostras em 

cada cadeia. 

Pelas figuras notamos um comportamento bom para elas e por isso 

consideramos que as estimativas Bayesianas estão boas. 

3.1.2 Modelo de Regressão Weibull 

Agora assumimos o modelo de regressão Weibull ( seção 2.2.2). 

As estimativas clássicas e Bayesianas são dadas estão na Tabela 3.4. Para a 

análise Bayesiana usamos as distribuições a priori dadas em 2.2.2.2., com valores 

dos hiperparâmetros dados por: a = 10, b = 10, c = O ed, = 1000. 

Tabela 3.4 Estimativas para o modelo de regressão Weibull 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) (95%) 
J3,. 3,9426 (3,451;4,433) 3,957 (3,382;4,584) 

-1,0983 (-1,91 6;-0,279) -1,132 (-2,221;-0,184) 

0,9785 (0,591:1.365) 1,1200 (0,625:1,614) 
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Tabela 3.5: Valores obtidos para IR no critério de convergência de Gelman e 
Rubin para os parâmetros. 
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Na Tabela 3.5, temos os valores dos coeficientes de Gelman e Rubin que 

indicam convergência das cadeias. 
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Figura 3.2: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Weibull. 
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Na Figura 3.2 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais 

como no modelo anterior. 

Usamos 2 cadeias com 11.000 amostras cada e descartamos as primeiras 

1000 amostras(uburn-in sampling II)  pelos gráficos de auto- correlação observamos 

que só existe correlação em números consecutivos para os parâmetros 130  e 0. 

Para a temos uma correlação até o segundo número, assim, selecionamos de 3 em 

3 e ficamos com uma amostra final igual a 3333 em cada cadeia. 

3.1.3 Modelo de Regressão Logístico 

Nesta seção assumimos o modelo de regressão log-logístico na seção (2.2.3). 

As estimativas clássicas e Bayesianas são dadas na Tabela 3.6. Para uma 

análise Bayesiana consideramos as mesmas distribuições a priori utilizadas no 

modelo anterior. 

Tabela 3.6 Estimativas para o modelo de regressão Log-Logístico 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

(95%) 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) 

00 3,345 (2,755;3,934) 3,354 (2,698;4,015) 

-1,935 (-2,938;-0,931) -1,927 (-3,042;-0,804) 
0,680 (0,417;0,942) 0,759 (0,503;1,151) 

Tabela 3.7: Valores obtidos para IR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 

13° 1,000 

1,000 

a 1,000 
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betale chains 1:2 

Novamente, notamos pela Tabela 3.7 que houve a convergência de todos os 

parâmetros. 

Na Figura 3.3 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais. 
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Figura 3.3: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Log-Logístico. 

As amostras finais para este modelo foram retiradas da mesma maneira do 

modelo Weibull, já que os parâmetros tiveram um comportamento muito parecido em 

ambos os modelos. 
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3.1.4 Modelo de Regressão Log- Normal 

Aqui, assumimos o modelo visto na seção 2.2.4. Novamente lembramos que 

as priori e qualquer outra informação mais precisa como a função de 

- 	verossimilhança podem ser encontradas na seção citada acima. 

As estimativas clássicas e Bayesianas são dadas na Tabela 3.8. Neste caso 

também consideramos as mesmas distribuições a priori consideradas previamente 

para os outros modelos. 

Tabela 3.8 Estimativas para o modelo de regressão Log-normal 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

(95%) 

Média a 
Posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) 

00 3,361 (2,811;3,908) 3,355 (2,722;3,992) 

-1,886 (-2,789;-0,982) -1,887 (-2,928;-0,832) 
1,155 (0,767;1,543) 1,751 (0,822;3,623) 

Tabela 3.9: Valores obtidos para 'IR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 

00 1,000 

1,000 

1,000 

Observamos que o critério de Gelmari Rubin foi satisfeito. 

Na Figura 3.4 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais. 
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Figura 3.4: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Log-Normal. 

Novamente temos a amostra final igual a feita no modelo Weibull, ou seja, um 

total de 3333 amostras para cada parâmetro em cada cadeia. 

3.2 Segundo Conjunto de Dados 

Na Tabela 3.10 temos os números de ciclos até falha de um grupo de 60 

aparelhos elétricos em um teste de vida (Lawless, 1982). Os tempos de falha foram 

ordenados por conveniência. Na Figura 3.5, temos o histograma das observações no 

qual podemos notar uma bimodalidade, o que pode sugerir o uso de uma mistura de 

2 distribuições para analisar os dados. 

6.0 

4.0 

2.0 

0.0 
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Tabela 3.10: Tempos de falhas de 60 aparelhos elétricos 

Tempos de falhas 

14 34 59 61 69 80 123 142 165 210 381 464 

479 556 574 839 917 969 991 1064 1088 1091 1174 1270 

1275 1355 1397 1477 1578 1649 1702 1893 1932 2001 2161 2292 

2326 23372628 2785 2811 2886 2993 3122 3248 3715 3790 3857 

3912 4100 4106 4116 4315 4510 4584 5267 5299 5583 6065 9701 

Figura 3.5: Histograma dos dados da Tabela 3.10. 

Esse segundo conjunto de dados não possui nenhuma covariável mas é 

interessante já que ele sugere uma mistura de distribuições que veremos no próximo 

capítulo. Nesta etapa, apresentaremos alguns modelos mais simples como 

Exponencial, Weibull entre outros, para analisar os dados da Tabela 3.10. 

Aqui, também não temos dados censurados e é importante observar agora 

que iji é igual a /3 somente. Para uma análise Bayesinana consideramos a 

distribuição a priori dada em (2.15) com os seguintes valores para os 

hiperparâmetros: a=0, b=1000. 

3.2.1 Modelo de Regressão Exponencial 
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Assumir um modelo de regressão Iog-linear exponencial (ver seção 2.9). 

Assim temos na Tabela 3.11 as estimativas clássicas e Bayesianas para este 

modelo, 

Tabela 3.11: Estimativas clássicas e Bayesinas para o modelo 

exponencial 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

(95%) 

Média a 
Posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) 

00  7,693 (7,440;7945) 7,698 (7,453;7,959) 

a* =1 - - 

Na Tabela 3.12, temos o valor que indica convergência das cadeias usando o 

critério de Gelman e Rubin. 

Tabela 3.12: Valores obtidos para IR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para o parâmetro. 

00 
	 1,000 

Na Figura 3.6 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais do 

parâmetro de interesse. 

betaO ohains 1:2 sample: 22000 betaüchainsl:2 
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2.0 0.0 
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7.5 

7.25 

10850 10900 10950 
iteration 

Figura 3.6: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Exponencial dos dados 2. 

Geramos duas cadeias com 11000 amostras cada uma, descartamos as 

primeiras 1000 como nos dados anteriores e para este caso, 
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selecionamos a amostra final de 2 em 2 como sugerido na figura acima. Então, 

resultamos em uma amostra final de tamanho 10000 (5000 em cada cadeia). 

3.2.2 Modelo de Regressão Weibull 

Agora vamos ajustar um modelo Weibull para os dados. 

Assim, temos na Tabela 3.13 abaixo as estimativas clássicas e Bayesianas 

para este modelo, onde consideramos as distribuições a priori dadas na seção 

22.2.2 com os seguintes valores para os hiperparâmetros: 

a = 10, b = 10, c = O ed1  = 1000. 

Tabela 3.13: Estimativas clássicas e Bayesianas para o modelo Weibull 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) (950/0) 

00 7,695 (7,430;7,955) 7,697 (7,414;7,961) 

a 0,999 (0,791;1,206) 1,013 (0,821;1,125) 

É importante notar que o valor de y é próximo de 1, e tanto o intervalo 

clássico como o Bayesiano cobrem esse valor. Assim, temos uma forte evidência 

que o modelo exponencial se aplica melhor que o Weibull neste caso já que sempre 

preferimos modelos mais simples aos mais complexos. 

Na Tabela 3.14, temos os valores que indicam convergência das cadeias 

usando o critério de Gelman e Rubin. 

Tabela 3.14: Valores obtidos para IR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 
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Na Figura 3.7 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais do 

parâmetro de interesse. 
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Figura 3.7: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Welbull dos dados 2. 

Para os dados 2, observamos que o parâmetro a se comportou de maneira 

parecida com o parâmetro de regressão. Assim, selecionamos amostras de 2 em 2, 

o que totalizou uma amostra final de 10000 para cada um dos parâmetros. Além 

disso, a Figura 3.7 nos mostra a convergência das cadeias para o mesmo ponto. 

32.3 Modelo de Regressão Log - Logístico 

O modelo aqui utilizado foi baseado em 2.2.3. 

Na Tabela 3.15 abaixo, temos as estimativas clássicas e Bayesianas para 

este modelo. Consideramos as mesmas distribuições a priori do modelo anterior. 
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Tabela 3.15: Estimativas clássicas e Bayesianas para o modelo Weibull 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) (95%) 
7,276 (6,938;7,613) 7,271 (6,915:7,615) 

a 0,773 (0,606;0,939) 0,792 (0,63510,987) 

Para o modelo logístico temos que as estimativas foram muito próximas nos 

casos clássico e Bayesino. Novamente o WinBugs foi utilizado para o caso Bayesino 

e por isso essas estimativas foram conseguidas de forma bem simples, sem nenhum 

problema computacional. 

Na Tabela 3.16, temos os valores que indicam convergência das cadeias 

usando o critério de Gelman e Rubin. 

Tabela 3.16: Valores obtidos para JR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 

00 

	 1,000 

a 
	 1,000 

Na Figura 3.8 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais do 

parâmetro de interesse, 
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Figura 3.8: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Logístico dos dados 2. 

Como no caso Weibull, os parâmetros se comportaram de maneira 

semelhante no que se refere a auto-correlação. Assim, selecionamos uma amostra 

de 2 em 2. Também aqui podemos observar a convergência das cadeias. 

3.2.4 Modelo de Regressão Log - Normal 

Para finalizar a parte feita no software WinBugs, assumir o modelo log-

normal para o segundo conjunto de dados da Tabela 3.10. Novamente utilizamos as 

mesmas distribuições a priori dadas no modelo Weibull. 

A Tabela 3.17 abaixo mostra as estimativas clássicas e Bayesianas para este 

modelo, 

Tabela 3.17: Estimativas clássicas e Bayesianas para o modelo Log-

normal. 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

Média a 
Posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) (95%) 

ft 7,067 (6,704;7,429) 7,065 (6,700;7,432) 

a 1,439 (1,182;1,695) 2,107 (1,470;3,007) 

Para o modelo log-normal notamos pela primeira vez uma diferença entre as 

estimativas clássica e Bayesiana para um dos parâmetros (a). A estimativa 

Bayesiana está fora do intervalo de confiança clássico. 	No entanto, como 

novamente temos uma amostra pequena pode ser que a estimativa clássica tenha 

tido algum problema na aproximação assintática. 

Na Tabela 3.18, temos os valores que indicam convergência das cadeias 

usando o critério de Gelman e Rubin. 
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beta0e chains 1:2 sampe: 22000 sigma chains 1:2 sampe: 22000 

Tabela 3.18: Valores obtidos para IR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 

1,000 

U 
	 1,000 

Na Figura 3.9 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais do 

parâmetro de interesse. 
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Figura 3.9: Gráficos a posterion dos parâmetros para o modelo Log- normal dos dados 2. 

Neste modelo, vamos observar os gráficos a posteriori com maior atenção. 

Pelos gráficos apresentados, não temos nenhuma evidência que tenha algum 

problema com as cadeias do parâmetro sigma. Assim, acreditamos que a estimativa 

Bayesina esteja boa. Provavelmente uma priori informativa diminuiria o comprimento 

do intervalo de credibilidade. 
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3.2.5 Modelo de Regressão Gama Generalizada 

Além dos modelos ajustados para os dados da Tabela 3.10, também 

ajustamos o modelo Gama Generalizada já que é um supermodelo e queríamos 

testá-lo. 

Na Tabela 3.19 abaixo, temos as estimativas clássicas e Bayesianas para 

este modelo, considerando as distribuições a priori dadas na seção 2.2.5.2 com os 

seguintes valores para os hiperparâmetros da priori para k: a= 1, b=1. 

i aoeia ,s.i: tstimativas clássicas e Bayesinas para o modelo Gama 

Generalizado. 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) (95%) 
8,51 (4,805;12,214) 7,762 (6,192;8,948) 

a 2,15 (0,68;3,61) 2,164 (1,808;2,661) 
k 0,33 (0,031;0,638) 0,337 (0,291;0,460) 

Para este modelo, temos estimativas distintas entre os parâmetros de 

regressão. No entanto, a estimativa Bayesiana fica bem mais próxima das 

estimativas obtidas para outros modelos. 

Como este modelo é um modelo mais complexo pode ser que a estimativa 

clássica não tenha boa precisão usando métodos aproximados. Lembramos aqui 

que as estimativas clássicas foram feitas pelo procedimento nlp do software SAS e 

assim. oelo método numérico de Newton- Raphson. Um método diferente poderia 

melhorar essas estimativas mas não focalizamos nossa atencac ou0 	estuaar o 

caso clássico. 

Na Tabela 3.20, temos os valores que indicam convergência das cadeias 

usando o critério de Geweke. Utilizamos esse critério pois o programa foi feito no 

software Ox e nele geramos apenas uma cadeia de cada parâmetro. 

36 



'0 o 30 a 
L.1 03 	04 	03 	08 	01 	04 

Tabela 3.20: Valores obtidos no critério de convergência de Geweke para os 

parâmetros. 

Geweke 

-0,080 

o- 0,014 

k 	 0,023 

Utilizando o Geweke (ver Anexo) temos que o critério diagnostica 

convergência se os valores encontrados são em módulo menores que 2. Assim, pela 

Tabela 3.20 temos a convergência de todos os parâmetros. 

Na Figura 3.10 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais do 

parâmetro de interesse. Esses gráficos são diferentes dos anteriores porque os 

outros foram feitos no software W1nBUGS e este no software S-Plus. O motivo para 

essa troca de software é que as estimativas para o modelo Gama Generalizada 

foram feitas no OX e portanto não conseguimos fazer os gráficos como 

anteriormente. 
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Figura 3.10: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Gama Generalizado dos dados 2. 

Para obtermos a amostra final, geramos 11000 amostras para cada 

parâmetro e descartamos as primeiras 1000 amostras. Depois selecionamos a 

amostra de 3 em 3 , resultando numa amostra final de 3333 valores para cada 

parâmetro. 

3.3 Terceiro Conjunto de Dados 

Na Tabela 3.21 os tempos de fadigas de 20 materiais elétricos. A segunda 

coluna possui os logaritmos desses valores. 

Tabela 3.21: Fadiga de 20 aparelhos elétricos 

T Y=log(t) 

233324 12,3602 

682811 13,4340 

353445 12,7755 

208099 12,2458 

294337 12,5925 

1000000 13,8155 

1000000 13,8155 

219174 12,2976 

119463 11,6908 

454405 13,0267 

1000000 13,8155 

449042 13,0149 

228554 12,3395 

133039 11,7984 

190574 12,1578 

1000000 13,8155 
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Tabela 3.21(continuação): Fadiga de 20 aparelhos elétricos 

541840 13,2027 

271904 12,5132 

166322 12,0217 

177115 12,0846 

Assim como o segundo conjunto de dados da Tabela 310, este também não 

possui nenhuma covariável mas é interessante pois através dele pudemos estudar 

uma nova distribuição Birbaum- Saunders. Além disso, alguns modelos de mistura 

foram ajustados e serão mostrados no Capítulo seguinte. 

3.3.1 Modelo de Regressão Exponencial 

Novamente, o primeiro modelo a ser ajustado é o modelo exponencial. 

As estimativas clássicas e Bayesianas são dadas na Tabela 3.22. As 

distribuições a priori deste modelo assim como os valores dos hiperparâmetros 

foram os mesmos utilizados no conjunto de dados anterior. 

Tabela 3.22: Estimativas clássicas e Bayesinas para o modelo 

exponencial 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

(950/0) 

Média a 
Posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(950/0) 

00 12,98 (12,548;13,411) 13,00 (12,58;13,46) 

CY - - 

Na Tabela 3.23, temos os valores que indicam convergência das cadeias 

usando o critério de Gelman e Rubin. 
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Tabela 3.23: Valores obtidos para 1R no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para o parâmetro. 

1,000 

Na Figura 3.11 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais do 

parâmetro de interesse. 
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Figura 3.11: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Exponencial dos dados 3. 

Neste modelo simples, temos somente um parâmetro a ser estimado e os 

gráficos a posteriori não indicam nenhum problema. Aqui, selecionamos amostras de 

2 em 2, e como o tamanho da cadeia era igual as anteriores ficamos com um total 

de 10000 valores no total. 

3.3.2 Modelo de Regressão Weibull 

Agora vamos ajustar um modelo Weibull para os dados. 

Assim, temos na tabela abaixo as estimativas clássicas e Bayesianas para 

este modelo, considerando as distribuições a priori com os valores dos 

hiperparâmetros dados na seção 3.2.2. 
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Tabela 3.24: Estimativas clássicas e Bayesianas para o modelo Weibull 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) 95%) 

13 13,096 (12,784:13,407) 13,1 (12,76113,43) 

a 0,669 (0,447:0,890) 0,698 (0,496:0,986) 

Para esse conjunto de dados, a estimativa de sigma não está próxima de 1, 

então neste caso, o modelo exponencial provavelmente não se ajusta aos dados de 

forma satisfatória. 

As estimativas clássicas e Bayesianas estão bem próximas tanto na 

estimativa pontual quanto na por intervalo. Como temos dados sem censuras, sem 

covariáveis e para um modelo simples, não esperávamos nenhuma diferença 

significativa entre elas. 

Na Tabela 3.25, temos os valores que indicam convergência das cadeias 

usando o critério de Gelman e Rubin. 

Tabela 3.25: Valores obtidos para IR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 
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	 1.000 
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	 1.000 

Na Figura 3.12 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais dos 

parâmetros de interesse. 
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Figura 3.12: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Weibull dos dados 3. 

As amostras foram retiradas da mesma maneira que o caso Exponencial. 

3.3.3 Modelo de Regressão Log - Logístico 

O modelo aqui utilizado foi introduzido na seção 2.2.3. 

Assim, temos na tabela abaixo as estimativas clássicas e Bayesianas para 

este modelo, novamente considerando as mesmas distribuições a priori e os 

mesmos valores dos hiperparâmetros considerados no exemplo anterior. 

Tabela 3.26: Estimativas clássicas e Bayesianas para o modelo Weibull 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) (95%) 

00 12,697 (12,369;13,024) 12,7 (12,36;13,06) 

a 0,4178 (0,2690,566) 0,445 (0,384;0,9501) 

No modelo logístico, observamos uma diferença um pouco maior para o 

parâmetro sigma. Novamente o intervalo Bayesiano é bem maior que o clássico. 

Na Tabela 3.27, temos os valores que indicam convergência das cadeias 

usando o critério de Gelman e Rubin. 
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betaü chains 1:2 sampie: 21000 

Tabela 3.27: Valores obtidos para IR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 

Na figura 3.13 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais do 

parâmetro de interesse. 
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Figura 3.13: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Logístico dos dados 3. 

3.3.4 Modelo de Regressão Log - Normal 

O quarto modelo ajustado para este conjunto de dados é o modelo log-

normal. Na Tabela 3.28, temos as estimativas para este modelo. 
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Tabela 3.28: Estimativas clássicas e Bayesianas para o modelo Log-

normal. 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

Média a 
Posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) 1 (95%) 
f3 12,74 (12,436;13,043) 12,74 (12,43;13,05) 

a 0,691 - 0,4771-0,904 0,4927 0,262,0,907 

Observamos que o modelo log-normal tem um comportamento parecido ao 

log-logístico, ou seja, a estimativa para o parâmetro cy é bem diferente para cada tipo 

de inferência. 

Na Tabela 3.29, temos os valores que indicam convergência das cadeias 

usando o critério de Gelman e Rubin. 

Tabela 3.29: Valores obtidos para IR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 
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Na Figura 3.14 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais do 
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Figura 3.13: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Log- normal dos dados 3. 

Os gráficos mostrados na Figura 3.14 são muito parecidos com os anteriores 

e por isso as conclusões são similares. 

3.3.5 Modelo de Regressão Birbaum Saunders 

Agora apresentaremos um modelo especial para esse tipo de conjunto de 

dados. 	Esse modelo só será utilizado nesta seção. As distribuições a priori 

consideradas neste modelo foram- oram: 

z(a) — ,r(a)— F(a,b ) 	com a e b conhecidos 

N(c,d2 ) 	; com c e d conhecidos 

Os 	valores 	escolhidos 	para 	os 	hiperparâmetros 

foram: a = 1,b = 1,c = 0,d = 1000. 

Tabela 3.30: Estimativas clássicas e Bayesianas para o modelo 

Birbaum-Saunders 

Parâmetro EMV Intervalo de 
Confiança 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) (95°4) 
ao 1,59 (1,09512,084) 1,462 (1,024:1,972) 

o 25,6 (25,083:26,116) 25,002 (23,039:26,926) 

A análise Bayesiana neste caso foi feita utilizando o software OX pois não 

temos essa distribuição no WinBugs. A comparação deste modelo com os outros 

será feita no Capítulo 6. 
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Tabela 3.31: Valores obtidos no critério de Geweke para os parâmetros. 

Geweke 

00 
	 0,0583 

a 	 -0,0069 

Novamente observamos a convergência dos parâmetros já que todos 

possuem módulo menor que 2. 

Assim como o modelo Gama Generalizada, os gráficos agora apresentados 

foram feitos no software S-Plus. 

S.rim eOb 	 S•flss bbi 

,(_ 	.1 ITt 	 

Lfl 	 Lá. 

Figura 3.15: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Birbaum-Saunders dados3. 

A obtenção de amostras foi feita selecionando valores de 2 em 2. Assim, a 

amostra final totalizou 5000 valores para cada parâmetro. 

3.4 Quarto Conjunto de Dados 

Para ilustrar modelos com mais de um covariável consideramos os dados de 

90 pacientes com câncer na laringe no período de 1970-1978.(Kardaun,1983) 
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Neste exemplo, T representa o intervalo, em anos, entre o primeiro tratamento 

e a ocorrência da morte ou término do estudo(10  de janeiro de 1983). 

Algumas variáveis associadas a estes pacientes são a idade do paciente na 

data do diagnóstico, o ano do diagnóstico e o estágio da doença. Os quatro estágios 

da doença são baseados em T.N.M. (tumor primário (T), envolvimento nodal (N), 

graduação de metastase (M)). 

Temos 4 grupos para estágio do paciente: 

1. estágio 1: T1  N0  M0, com 33 pacientes 

2. estágio LI: T2  N0  M0 , com 17 pacientes 

3. estágio III: T3  N0  M0  e Tx  Ni M0 , com 27 paciente, x= 1,2 ou 3 

4. estágio IV: Todas as outras combinações TNM, exceto TIS com 13 pacientes 

Os estágios foram ordenados do caso menos sério para o caso mais sério. 

As variáveis dummy foram criadas da seguinte forma: 

	

Ji 	estágioll 

	

- 19 	caso contrário 

estágio 1H 
caso contrário 

estágio IV 
caso contrário 

A tabela com os dados se encontra no Anexol. 

3.4.1 Modelo de Regressão Exponencial 

Para analisar esses dados, consideramos o modelo de regressão (2.6) com 

xp = fi0 + /J; + 	+ /13; + /14;,  onde z denota a primeira variável dummy, z2  a 

segunda e Z a terceira. A covariável x4  representa a idade do paciente. 
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Na Tabela 3.32, temos as estimativas clássicas e Bayesianas para este 

modelo. 

Tabela 3.32 Estimativas para os parâmetros. 

Parâmetro EMV 
Intervalo de 
Confiança 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade - 

00 3,755 (1,815;5,695) 3,88 (1,95;5,923) 

0 -0,145 (-1,046;0,756) -0,125 (-1,014;0,838) 

132 -0,648 (-1,344;0,047) -0,66 (-1,379;0,032) 

133 -1,635 (-2,451;-0,855) -1,621 (-2,4;-0,833) 

04 -0,019 (-0,04610,008) -0,02 (-0,050;0,007) 
a 

Tabela 3.33 Valores obtidos para IR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 

Parâmetro 

130 1,01 

01 1,00 

132 1,00 

03 1,00 

04 1,01 
a 1,00 

Pela Tabela 333 observamos a convergência dos parâmetros usando o 

critério de Gelman e Rubin (1992). 

Na Figura abaixo temos os gráficos a posteriori de cada parâmetro. 
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Figura 3.16: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo exponencial com os dados4. 

Observando os gráficos de auto-correlação dos parâmetros para este modelo, 

temos que diferentemente dos anteriores, temos correlações até entre 20 números 

seguidos. Então, descartamos os primeiros 1000 valores da amostra de 11000 para 

cadeia, e depois selecionamos de 20 em 20 totalizando um final de 500 amostras 

para cada parâmetro. 
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3.4.2 Modelo de Regressão Welbull 

Para este conjunto de dados com mais de uma covariável também ajustamos 

um modelo de regressão de Weibull. As estimativas de máxima verossimilhança 

foram feitas de acordo com a seção 2.2.1 para dados censurados. As distribuições a 

priori utilizadas para este modelo são dadas na seção 2.2.2.2 com os seguintes 

valores para os hiperparâmetros: a = 10,b = 10,c1  = 0,d1  = 1000., onde o j indexa o 

valor dos coeficientes de regressão. 

Os resultados obtidos para as estimativas clássicas e Bayesianas dos seis 

parâmetros de interesse são dados abaixo. 

Tabela 3.34 Estimativas para os parâmetros. 

Parâmetro EMV 
Intervalo de 
Confiança 

(95%) 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) 

00 3,528 (1,756;5,299) 3,878 (1,727;6,026) 

0 -0,148 (-0,945:0,649) -0,115 (-1,042;0,812) 

132 -0,586 (-1,211;0,392) -0,654 (-1,373;0,065) 
03  -1,544 (-2,255;-0,832) -1,609 (-2,420;-0,797) 
04 -0,017 (-0,040;0,006) -0,021 (-0,048;0,006) 
a 0,665 (0,673:1,096) 0,980 (0,721;1,238) 

Na Tabela 3.34 notamos que os desvios das estimativas Bayesianas estão 

maiores que os da EMV, o que difere dos modelos ajustados no caso de uma única 

covariável. É importante salientar que os intervalos de confiança baseados na 

aproximação normal assintótica dos estimadores de máxima verossimilhança podem 

não ser muito precisos, especialmente com dados censurados. 

É interessante observar novamente, que os intervalos clássico e Bayesiano 

'cobrem' o valor 1 para o caso de a.. Isto significa que o modelo Weibull se comporta 

de forma análoga ao exponencial. 
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beta2 chains 1:2 sample: 22000 beta3 chains 1:2 sample: 22000 

sigma chains 1:2 sample: 21000 

Tabela 3.35 Valores obtidos para iIR no critério de convergência de Gelman e 

Rubin para os parâmetros. 

Parâmetro 

ftl 1,01 

01 1,00 

02 1,00 

03 1,00 

04 1,01 
CY 1,00 

Novamente observamos a convergência de todos os parâmetros. 

Os gráficos das distribuições a posteriori marginais são mostrados abaixo 
pela Figura 3.17. 

beta0 chains 1:2 sample: 22000 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 

betal chains 1:2 sample: 22000 
1.0 

0.75 
0.5 

0.25 
0.0 

0.0 
	

2.0 
	

4.0 
	

6.0 	 -4.0 
	

6.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

4.0 
3.0 
2.0 
1.0 
0.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

-3.0 	-2.0 	-1.0 
	

0.0 

bet94 chains 1:2 sample: 22000 
30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

-b.i 	-d.o5 
	

0.0 

1 	 1 	 1 

-4.0 -3.0 -2.0 -1.0
1 	

0.0 

b.5 	.0 	.5 

1,0 
0.5 
0.0 

-0.5 
-1.0 

beta0 chains 1:2 
1.0 
0.5 
0.0 

-0.5 
-1.0  

betal chains 1:2 

: 

o 
	

20 
	

40 

o 	20 

51 



beta2 chains 1.2 
10 1.0 
05 0.5 
00 0.0 

-0.5 -0.5 
-1.0 -1.0 

20 40 

Iag 

beta4 chains 1:2 
1.0 10 
0.5 0.5 
0.0 0.0 

-0,5 -05 
-1.0 -1.0 

beta3 chains 1:2 

O 
	

20 
	

40 

ag 

sigma chains 1 2 

1 

beta2 chains 1:2 

o 

1 

10850 109
1
00 10950 

teration 

beta3 chains 1:2 

10850 10900 10950 

iteration 

1.0 

0.0 

-1.0 

-2.0 

0.0 

-1.0 

-2,0 

-3,0 

40 
	

O 	 20 
	

40 

Iag 

beta0 chains 1:2 beta 1 chains 1:2 
7.0 
60 
50 
40 
3.0 
2.0 

2.0 
10 
0.0 

-1.0 
-2.0 

 

10850 10900 10950 
teration 

 

  

10850 10900 10950 

iteration 

 

beta4 chains 1:2 

 

1.5 
1.25 
1.0 

0.75 
0.5 

sigma chains 1:2 

1.0 
0.0 

-1.0 
-2.0 
-3.0 

  

10850 10900 10950 

teration 

 

10850 
	

10900 	10950 

iteration 

  

Figura 3.17: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Weibuti dos dados 4. 

Como dito anteriormente, o modelo Weibull se comporta como o Exponencial 

e assim, os gráficos também. Em vista disto, as amostra foram obtidas da mesma 

maneira para os dois modelos. 

3.4.3 Modelo de Regressão Logística 

Agora consideramos o modelo de regressão logística dado na seção 2.31 e 

assumimos as mesmas distribuições a priori consideradas para o modelo de 

regressão Weibull e Exponencial. 
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As estimativas clássicas e Bayesianas são dadas na Tabela 3.36. 

Tabela 3.36 Estimativas para os parâmetros. 

Parâmetro EMV 
Intervalo de 
Confiança 

(95%) 

Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) 

00 3,102 (1,236,4,968) 2,893 (1,518,4,272) 

0 -0,125 (-0,938,0,688) -0,067 (-0,825,0,682) 

132 -0,805 (-1,496,-0,113) -0,647 (-1,359,0,055) 

133 -1,766 (-2,599,-0,933) -1,646 (-2,768-0,649) 
34 -0,015 (-0,042,0,012) -0,034 (-0,056-0,012) 
a 0,715 (0,547,0,883) 0,898 (0,8051,007) 

Ao contrário do modelo Weibull, observamos que as estimativas Bayesianas 

foram mais precisas do que as clássicas. Novamente é importante salientar que as 

estimativas por intervalo clássicas foram obtidas a partir de resultados assintóticos. 

Neste modelo, notamos também que as estimativas não estão tão próximas 

como ocorria anteriormente e isto pode estar acontecendo pois temos dados 

censurados e a aproximação assintótica utilizada pelo procedimento nlp pode não 

ser muito boa. 

Tabela 3.37 . Valores para IR no critério de convergência de Gelman e Rubin 

para os parâmetros. 

Parâmetro 

1,01 

01 1,00 
1,00 

.3 1,00 
'4 1,01 
a 1,00 

Todos os parâmetros convergiram sem problemas (ver Tabela 3.37). 

Os gráficos das distribuições a posteriori marginais sãg mostrados na Figura 

3.18, 
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Figura 3.18: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo logístico para os dados4. 

Novamente as cadeias tiveram um comportamento como o do modelo 

exponencial. As auto-correlações foram até 20 valores consecutivos. 

3.4.4 Modelo de Regressão Log- Normal 

Para finalizar esses exemplos de regressão log-lineares vamos ajustar um 

modelo log-normal para os dados 4. Novamente utilizamos as mesmas distribuições 

a priori dadas nos modelos Weibull. 

As estimativas clássicas e Bayesianas são dadas naTabela 3.38. 

Tabela 3.38 Estimativas para os parâmetros. 

Parâmetro EMV 
Intervalo de 
Confiança 

(95%) 

Média a 
Posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95% 

00 3,383 (1,550;5,215) 3,234 (1,906;4,563) 

-0,198 (-1,064:0,668) -0,154 (-0,989:0,679) 

02 -0,899 (-1,611;-0,186) -0,874 (-1,577;-0,185) 

03 -1,857 (-2,723;-0,990) -1,84 (-2,6611-1,025) 

04  -0,018 (-0,043;0,007) -0,016 (0,036:0,004) 
cr 1,263 (1,000;1,525) 1,343 (1,087;1,685) 

As estimativas log-normais foram mais próximas que as log-logísticas. Não 

observamos na Tabela 3.38 nenhum parâmetro com estimativas muito diferentes 
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entre si. 

Tabela 3.39. Valores para IR no critério de convergência de Gelman e Rubin 

para os parâmetros. 

Parâmetro 

00 1,01 

131 1,00 

132 1,00 
93 1,00 

134 1,01 
1,00 

Observar que houve convergência para todos os parâmetros como podemos 

observar pela Tabela 3.39. 

Os gráficos abaixo mostram as distribuições a posteriori de cada parâmetro. 
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Figura 3.19: Gráficos a posteriori dos parâmetros para o modelo Log- normal dos dados 4. 

O conjunto de dados número quatro teve um comportamento de cadeias 

praticamente igual para todos os modelos ajustados. 
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CAPÍTULO 4: Mistura de Distribuições 

Agora vamos introduzir o 	problema de mistura finita de distribuições 

paramétricas. (ver por exemplo, Titterington et ai, 1985). 

O uso de distribuições com misturas de distribuições pode ser necessário 

quando a distribuição de sobrevivência é multimodal, por exemplo. 

Exemplos são introduzidos neste capítulo para ilustrar a idéia de mistura de 

distribuições. 

4.1 Introdução aos Modelos de Mistura de Distribuições 

Suponhamos que uma amostra de tamanho n de uma variável aleatória X, X1, 

X,, é obtida de uma população formada por J sub-populações com 

densidades: f(x/03 ) j=1,2.....J. Suponhamos ainda que não temos conhecimento de 

qual sub-população a variável Xj é proveniente. Nesta situação, é natural supor que 

cada variável X é pertencente a uma sub-população com densidade f (x, /0,,) com 

probabilidade p tal que 	p,, 1. Neste caso, o modelo misto é definido como: 

f(x/O) = 	p1f(x/61) 
	

(4.1) 
i=1 

onde O =(01,..., 0J e p =(pi.  ..... pi) são vetores desconhecidos. 

Nosso objetivo é obter informação sobre O baseado na amostra Xi.....Xi,. 

A função de verossimilhança no caso de mistura é dada por: 

L(Op)=[Jp1f(x1 	 (4.2) 
1=1 1=1 
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A distribuição a posteriori é dada por, 

1 x) CC ir(9,  ALO,  p) 
	

(4.3) 

Geralmente, independente da distribuição a priori que será utilizada, existe 

uma grande dificuldade computacional na obtenção da distribuição a posteriori 

devido à complexidade da função de verossimilhança. 

4. 1.1 Princípio Básico baseado em amostra amp fiada 

Usamos esse princípio para ampliar os dados com dados latentes Z para 

simplificar a forma da distribuição a posteriori. 

Definir uma variável não observável(ou latente) da forma: 

51 , j - Sima observação foi gerada da população j 
Zij - }O , caso contrário 

onde 	Z=1, para i=1..._ne 

q,y = 	= 11e,p,z)-  p
1f(x I9)  

p1f(x 9 ) 
1=' 

isto é, ZX, p,O-Mult(1; qi, ... , qu) , onde Z1 =(Zji. .... Zi4. 

A função de verosssimilhança baseada em dados ampliados é dada por: 

LA(O p) ,=flfl(pJf(x iof 	 (4.6) 
i=1 j=1 

Assim, conseguimos eliminar o somatório da verossimilhança que dificultava a 

obtenção das inferências de interesse. 

A partir dessa simplificação temos o seguinte algoritmo com dados ampliados: 

(4.4) 

(4.5) 
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Dado um valor inicia! (p0, 
QO)  o algoritmo na etapa m é dado por, 

Primeiro Passo:  Gerar z(m)  -Mult [1; qj1» 	q1•j(m)] dado 0(m) 	(m) e x , para 

i=1, .... n. 

Secundo Passo:  Gerar: 

p(m+I) 	
r(p 1 X,Z(m)) 

g(m+1) ,r(O 1 X,Z(m)) 

Terceiro Passo:  Repetir os outros passos até iteração desejada. 

Após (M) etapas ("burn in"), os vetores (8' ...............e (p(M+k),•, p(M+kN))  

podem ser considerados aproximadamente como uma amostra de tamanho N da 

posteriori marginal ,r(O 1 x) e ir(p 1 X), respectivamente. 

As distribuições marginais de 9 e p dado X podem ser estimadas por, 

N 
(4.7) 

N 

A 	 1 
c(p 1 X) = 	  

N 

As justificativas destes resultados podem ser encontradas em Tariner & Wong 

(1987) ou Diebolt & Roberts (1994). 

Neste capítulo ao contrário do capítulo 2, não faremos as Análises Clássicas 

e Bayesianas separadamente. A Análise Clássica é feita a partir da função de 

verossimilhança que será mostrada em todos os modelos. Em geral, maximizamos o 

logaritmo da verossimilhança no SAS para obter os resultados clássicos. Com  

exceção do modelo de mistura de duas normais que conseguimos fazer no 

WinBugs, todos os outros modelos foram feitos no Ox 

60 



4.2 Mistura de 2 Distribuições Weibull para T 

Em alguns casos observamos que a variável aleatória T tem uma distribuição 

dada por uma mistura de densidades de Weibull na forma (4. 1), onde 

 

( 
fij \( 
	\fljI 

i1 

a. Jta. '.. ij' 1,' 

   

fÁ' 1 ai ,6i) = exp 

 

(4.8) 

    

      

Utilizando o princípio de amostras ampliadas, a função de verossimilhança é 

dada pela equação (4.6). 

Neste caso, temos, 

p1f(t(a1,fi1)  
2 	 ,i=1,...,n ej=1,2. 

p1f1(ta1,fi1) 

j=I 

(4.9) 

/I2 = 1 - 

Consideraras seguintes distribuições a priori: 

(i)/3 - N(c1,d 2) 	, c, d conhecidos 
	j= 1,2 

(ii)a1  - N(e,f12) 	, e5 , f5  conhecidos 
	j=1,2 	 (4.10) 

(iii)p - B(a,b) 	 , a,b conhecidos 

Quando não temos covariáveis nem censuras, o logaritmo da verossimilhança 

é dado por, 

1 = 	q11 1ogp1  +qIogfi1  —fi1 q11 Ioga, +(fl, —1)q,11ogt1 -E4--J + 

	

1=1 í=l 	 = 	 i=I 	 1=1 	a1 

'1 	 II 	 II 	 P7 	
ti 

( 	'\fiZ 

q,2109p2 +q12109162  —/32 q12 1oga2  +(P2  —i)q 2 1ogt, — q12i 

	

1=1 	 i1 	 1=1 	 1=1 	Lcz2 ) 
(4.11) 
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Assim, os logaritmos das distribuições condicionais para o algoritmo ARMS 

são dadas por, 

n 	 n 

= 	q,1 logfi1  - 	q Ioga, + 	-I)q11 logt, 	+Iogz(fi1) 	(4.12) 
1=1 	 1=1 	 1=1 

1 	 " 

= fl1 q,1 Ioga1  - q111 —1 +iog,r(a) 	 (4.13) 
1=1 	 1=1 

As distribuições condicionais para os outros parâmetros da mistura podem ser 

encontradas trocando os índices 1 por 2. O parâmetro p pode ser gerado pelo 

algoritmo Gibbs diretamente. 

'7 

pi 
- Beta(1, 	 (4.14) 

4.3 Mistura de 3 Distribuições Weibull para T 

Considerar agora uma mistura de 3 distribuições Weibull. 

Neste caso, temos j= 1, 2 ou 3. Assim, temos 

£1i1 
- 	p1f(t1a17 fi1)  

p1f1(t 1 a.,fJ) 
1=' 

4 

P2f  
T2- 
	2(t1tt27fi2)  

- 
p1f1(t 1  a,fi) 

j=1 

(4.15) 

£113 = 1 - 	-q12 

Utilizamos as mesmas distribuições a priori para cc e 0 dadas em (4.10) mas 
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com j variando de 1 a 3. Para o parâmetro p, consideramos uma distribuição a priori 

Dirichlet, 

p - Dirichlet(a, b, e) com a, b e c conhecidos. 	 (4.16) 

Novamente, o parâmetro p pode ser gerado diretamente por Gibbs e os 

logaritmos das distribuições condicionais para os outros parâmetros são dadas 

pelas expressões abaixo, 

48j 

= 	log/31 - fi1 q,1  Ioga1 + 	- 	1ogt - 	+ Iog,r(81 ) 
 "i) i=t 	 ,=1 

(4.17) 

fl1 q,1 loga1 —q,, 	+ iog7r(a1 ) 	 ( 4.18) 
1=1 	 a1 J 

4.4 Mistura de 2 Distribuições Gama Generalizadas 

Assumimos agora um modelo de misturas com distribuições Gamas 

Generalizadas. Como dito anteriormente, este é um supermodelo e uma mistura de 

distribuições Gamas Generalizadas poderia englobar vários tipos de mistura já que 

dependendo de um parâmetro k poderíamos ter diferentes distribuições usadas 

para analisar dados de sobrevivência. 

Novamente consideramos a verossimilhança do tipo (4.6) , com dados 

ampliados. A função de verossimilhança é dada pela expressão abaixo: 

[P]Z,, fiZ:1Z,kfl, (t )(kifli-1)ZtiW[z,1(21t1']p:zfiZ:!42fl2Z2(t_l)Zht exp[-z12(Zj22
LA =ri 
	r(k1)' 

Isto é, 
a 
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z,, 	fl 	LZII -1)Z,1 	
z (ty, LA=pJ 	 exp[—

(r(k1Dzz 1=3 

/I 

ti 

(4.19) 
é 	 Ez,1 0 

Z12  

PI) 

	

	
,%3fl2E 2I2 ljn tl( k1P2 -4)Z12 

(r(k))EZII 1=1 
- Êz12(41,Y2 

1 

Aplicando a função logaritmica na verossimilhança, obtemos os logaritmos 

das distribuições condicionais para o algoritmo Gibbs sampling: 

n 	 a 	 ti 	 7, 	 fi) 
(i)1 = E;, Iogfl, + k1 f3z,, logÂ., + (k f/JJ  - 1)Ez log(4) - 	+ logx(fl1) (4.20) 

(ii)IÂ = k3 fJ, z iog(_z, )- 	z,(z,:, )p, + log,z-(2,) (4.21) 

= -1ogr(k,) Zq  + k1fi,E z,1  log(a,)+ (kp, - 1) Z log(t1 ) 	 ( 4.22) 

É importante notar que o índice j nos mostra de que distribuição os dados 

pertencem mas as condicionais são similares para a mistura, assim , nas 

distribuições condicionais apresentadas acima temos o índice j que pode assumir os 

valores 1 ou 2. 

Assim, variando o índice j temos as condicionais para todos os parâmetros da 

mistura. Como nos modelos anteriores, o parâmetro p é gerado diretamente pelo 

algoritmo Gibbs sampling. 

4.5 Mistura de 2 Distribuições Normais para Iog(T) 

Em alguns casos, trabalhamos diretamente com o tempo de sobrevivência e 

em outros, com o logaritmo desse tempo. 

Neste exemplo de mistura de Normais, temos que a variável latente é 

introduzida da mesma forma que nos modelos anteriores. 

Assim, temos Y= log(T) e 

1 = 	ex p
L
__p)2 } 

a 	2c 
(4.23) 

64 



No modelo de mistura temos, 

f(y 10) = 2
PXy  i e) 

Considerar as distribuições a priori, 

(i)lu - N(c1,01 2) 	
, c, d i conhecidos 

(ii)u JG(a,b) 	 , a, b conhecidos 

(üi)p - B(e,f) 	 , e,f conhecidos 

(4.24) 

(4.25) 

Utilizamos mistura de normais com variâncias iguais. 

Com isso, a verossimilhança deste modelo é dada por: 

L4  =fJfl(p1 f(yiejYtt  
t=l j'1 

2111 IX p1 	'P 	ex{_ 2.U 2  XY pj}O p1 )E Z12  (2)-Ezz expí— ± ;2 
 (,_ 

[ ,,12c 	J 

(4.26) 

Aplicando o logaritmo nesta expressão podemos facilmente encontrar os 

logaritmos das distribuições a posteriori condicionais para os parâmetros do modelo, 

(i)1 = _ z(y_p1)2 +Inr(p1) 
CI 1=1 

(4.27) 

(ü)Ç = _ zq1n(c)__J-zq(y_pj)2 +1n(c) 	 (4.28) 
1=1 

Segundo Titterington et ai. (1985), uma densidade é multimodal se ela possui 

mais de uma moda. No caso da densidade Normal, ele propões que esta será 

bimodal se e somente se p1 -p2 J/c>2, onde (p,pjsão as médias e a2  é a 

variância comum. 
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4.6 Mistura de Distribuições Normal e Exponencial 

Assumindo um modelo de mistura de Normal-Exponencial temos, 

	

f(y)= 60 exp{-60y} 
	

(4.29) 

	

{_ 	
p2 
	

(4.30) 

Neste caso, a função de verossimilhança é dada por, 

LA  
i=1 f=I 

 

 

{

1 

ac 1E Z11 
E1 

ex{_ 	-11,00Y (1 - p1)' (cflEZ2  p - 	
. 	- 

1=1 	J 	 ,j 
 U22  

(4.31) 

Os logaritmos das distribuições condicionais para o algoritmo ARMS são 

dadas por, 

(')I =Ez1in(J30)-;j30y1 	 (4.32) 

212 
(y, - 	+ In n(u) 	 (4.33) 

, 2c 

(üi)l = —z,1n(c)— 	
Z12(}, p)

2  +ln,r(c) 	 (4.34) 
, 2c 

O parâmetro p pode ser gerado diretamente pelo algoritmo Gibbs, como foi 

observado previamente para outras misturas de distribuições. 

4.7 Exemplos de Mistura de Distribuições 

Agora vamos ilustrar como esses modelos de mistura podem ser utilizados 

para os dados 2 da Tabela 3.10 e para os dados 3 da Tabela 3.21. Para o primeiro 

e o último conjunto de dados citados no capítulo anterior não utilizamos esse tipo d 

modelagem. 
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4.7.1 Mistura nos dados 2 

Os dados 2 se referem ao tempo de falha de 60 aparelhos elétricos (dados na 

Tabela 3.10). 

Figura 4.1 Histograma dos tempos de falhas de materiais elétricos. 

Podemos observar pela Figura 4.1 que podemos assumir uma mistura de 

distribuições para estes dados. Ajustamos misturas de 2 e 3 distribuições Welbull e 

também mistura de distribuições 2 Gamas Generalizadas. 

Os resultados das estimativas clássicas e Bayesianas e seus respectivos 

intervalos de confiança e credibilidade se encontram na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 Estimativas para os parâmetros. 

Misturas Parâmetro EMV 
Intervalo de Confiança 

(950%) 
Média a 

Posteirori 
Intervalo de Credibilidade 

(950%) 

Duas 
Weibull 

aOl 5,679 (2,327;9,030) 5,621 (5,046;6,0794) 
a02 19,893 (-1,474:41,254) 19,017 (18,066;19,939) 
131 0,785 (0,393:1,177) 0,781 (0,683;0,889) 
02 2,437 (-0,052;4,926) 2,332 (2,187:2,475) 

P 0,589 (0.227:0.932) 0,595 (0,348;0,867) 

Três 
Weibull 

aol 5,0640 (2,692;7,435) 5,562 (4,423:6,084) 
a02 50,5321 (-24,18;125,24) 50,00 (48,063;51,938) 

a03 23,2301 (8,628:37,832) 20,473 (20,013;21,571) 

0,7143 (0,439;0,988) 0,7882 (0,617:1,185) 
(32 7,0999 (-3,523;17,723) 7,174 (6,064:8,693) 

2,8250 (1,119;4,530) 3,016 (2,064;4,808) 

P1 0,4900 (0,196;0,784) 0,491 (0,369;0,613) 

p2 0,1000 (0,0,23) 0,112 (0,046;0,201) 

Duas 

Generaliza- 
das 

aOl 7,6052 (4,645;10,564) 8,740 (7,132;10,323) 

a02 4,6263 (1,014:8,023) 4,498 (3,962;6,517) 

01 1,1796 (-0,472;2,831) 1,202 (0,265;2,196) 

02 1,7256 (-3,810;7,261) 1,615 (0.554;2,873) 

ki 1,3916 (-2,283;5,066) 1,352 (0,338;2,452) 

k2 0,9361 (3,677,5,549) 0,922 (0,175,1,764) 

P 0,8559 (0,744;0,967) 0,8601 (0,751;0,923) 

Tabela 4.2 Valores obtidos no critério de convergência de Geweke para os 
parâmetros da mistura de duas Weibull. 

Parâmetro Geweke 
aOl -0,025 

a02 0,1048 

01 -0,0228 

02 0,0756 

P 0,1206 
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Tabela 4.3 Valores obtidos no critério de convergência de Geweke para os 
parâmetros da mistura de três Weibull. 

Parâmetro Geweke 	- 
ct0i 0,0321 

c02 -0,0670 

(103 0,0252 

131 0,0402 

Í'2 0,3979 

133 -0,0868 

p1 0.0387 
p2 -0,0480 

Tabela 4.4 Valores obtidos no critério de convergência de Geweke para os 
parâmetros da mistura de duas Gamas Generalizadas. 

Parâmetro Geweke 
al 0,015 

0,2069 

151 -0,2521 

-0,9806 

KI 0,4270 

K2 0,5759 
P1 0.1709 

Pela Tabelas 4.2, 4.3 e 4.4 verificamos a convergência de todos os parâmetros 

em todos os modelos de mistura ajustados para esses dados, já que temos todos os 

valores contidos no intervalo [-2;2]. 

Na Figura 4.2 abaixo, temos as figuras referentes à mistura de 2 distribuições 

Weibull 

   

11 
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Figura 4.2: Gráficos para o modelo de mistura de 2 Weibult. 

Podemos observar pela Figura 4.2 que os gráficos de correlação para todos 

os parâmetros tiveram uma correlação alta. Com  isso, tivemos que selecionar os 

valores da amostra de 30 em 30. Assim, de 11000 valores da cadeia, desprezamos 

os primeiros 1000 e selecionamos os 10000 restantes de 30 em 30, resultando uma 

amostra final de 333 valores. 
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Agora temos os gráficos para o modelo de mistura de 3 WeibuU. 
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Figura 4.3: Gráficos dos parâmetros para o modelo de mistura de 3 Weibutl. 

Novamente observamos uma alta correlação entre os valores e a seleção foi 

obtida com valores de 30 em 30. 

Na Figura 4.4 temos os gráficos das distribuições a posteriori marginais para 

os parâmetros do último modelo (mistura de Gamas Generalizadas), 
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Histograma dos Tempos de Falha (Materiais Elétricos) 

Sdn bøffigl 

-r 

Figura 4.4: Gráficos dos parâmetros para o modelo de 2 Gamas. 

A seleção de amostras foi feita escolhendo valores de 5 em 5 já que neste 

caso não tivemos altas correlações como anteriormente. Assim, tivemos uma 

amostra final de 2000 valores. 

4.7.2 Modelo de Mistura para os dados 3 

Um histograma dos tempos de falhas de materiais são dados na figura 4.5. 

Neste caso podemos notar que um modelo de mistura de distribuições parece ser 

adequado para este conjunto de dados. 

Figura 4.5: Histograma dos tempos de falha de materiais elétricos 

Um primeiro modelo ajustado é o de mistura de normais; um segundo modelo, 

urna mistura de normal e exponencial. 
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Tabela 4.5 Estimativas para os parâmetros. 

Misturas Parâmetro EMV 
Intervalo de Confiança 

(95%) 
Média a 
Posteirori 

Intervalo de Credibilidade 
(95%) 

Duas 
Normais 

91 12,278 (12,036:12,520) 12,32 (11,96;12,81) 

13,516 (13,203;13,828) 13,47 (12,68;14,1) 
a 0.346 (0,218:0,473) 0,468 (0,278:0,868) 

P 0,515 (-0,545:1,575) 0,6 (0,0645;0,814) 

Normal 
Exponencial 

K 12,701 (12,344;13,057) 12,363 (11,071:12,979) 

a 0,6718 (0,4371;0,9064) 0,8372 (0,6926;0,8982) 

o 13,2955 (11,659;14,931) 13,128 (13,052;13,341) 

P 1,000 - 0,807 (0,638;0,93095) 

Aqui não conseguimos encontrar o valor da estimativa para o parâmetro p do 

modelo normal- exponencial para o caso clássico. As estimativas eram valores muito 

grandes (>1) e depois de colocarmos a restrição do parâmetro estar entre O e 1, o 

valor estimado era sempre o limite superior, ou seja, 1. 

No caso de mistura de duas distribuições Normais, temos que a estimativa 

para o valor k't —p/cr é dada por 3.867>2. Com  isso, temos uma maior evidência a 

favor desse tipo de modelagem para esses dados. 

Além disso, na estimativa clássica para o primeiro modelo, temos um intervalo 

de confiança assintático que possui valores negativos para o parâmetro p, o que não 

pode acontecer já que temos uma probabilidade, um valor entre O e 1. 

Tabela 4.6 Valores obtidos para 'iR no critério de convergência de Gelman e 
Rubin para o parâmetro. 

a 
.1i 1,000 
92 1,000 
a 1,000 
P 1,000 
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Tabela 4.7 Valores obtidos no critério de convergência de Geweke para os 
parâmetros da mistura Normal Exponencial. 

Geweke 

0.0613 

-0,0579 

-0,0237 

p 
	-0,0483 

Para este conjunto de dados também observamos convergência para os dois 

modelos de mistura ajustados. A diferença dos critérios se dá devido ao uso de 

diferentes softwares utilizados para obter as estimativas Bayesianas. Para a mistura 

de Normais, utilizamos o WinBugs e verificamos a convergência pelo Gelman e 

Rubin, para a mistura Normal - Exponencial utilizamos o Ox e com isso verificamos 

a convergência através do Geweke, no Matilab. 

Nas figuras abaixo, temos os gráficos de convergência, correlação e 

histograma dos parâmetros. 
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Figura 4.4 : Gráficos do modelo de mistura de normais. 

Geramos duas cadeias com 11000 iterações cada e desprezamos os primeiros 

1000 valores. Tivemos um correlação alta e selecionamos os valores de 20 em 20, 

totalizando uma amostra de 1000 valores. 

Abaixo temos as figuras referentes ao outro modelo de mistura, ou seja, a 

mistura normal- exponencial. Como essas estimativas foram feitas no Ox, temos os 

gráficos em S-Plus. 
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Figura 4.5: Gráficos da mistura normal- exponencial. 

Agora geramos uma cadeia com 11000 iterações cada e desprezamos os 

primeiros 1000 valores. Para todos os parâmetros deste modelo a correlação foi 

pequena e por isso selecionamos os valores de 2 em 2, totalizando uma amostra de 

5000 valores. 

Neste capítulo podemos notar que os modelos de misturas são uma alternativa 

aos modelos ajustados anteriormente. Podemos notar que para alguns casos, existe 

uma bi ou trimodalidade nos dados já nos dando um indício que um modelo mais 

flexível dever ser utilizado. 	No próximo Capítulo selecionamos os modelos 

ajustados e daí comparamos os modelos de mistura com os ajustados 

anteriormente. 
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CAPÍTULO 5: Comparação e Seleção de Modelos 

Nos Capítulos anteriores fizemos análises clássicas e Bayesianas para alguns 

conjuntos de dados e vários modelos foram ajustados para cada um. Agora, 

precisamos decidir dentre todos os modelos ajustados qual é o que melhor se 

ajusta aos dados. Assim, neste Capítulo estamos interessados em selecionar os 

modelos vistos nos Capítulos 3 e 4. 

Para isto, vamos utilizar um critério de seleção clássico, dado pelo Akaike 

(AIC )e um Bayesiano, pelo critério da densidade preditiva ordenada.. 

5.1 Critério Clássico de seleção de modelos 

Uma forma de selecionar modelos é o uso do critério de mínima informação 

conhecida como AIC, proposta por Akaike (ver Box et ai. 1994). Esses modelos são 

muito utilizados em séries temporais mas com alguns ajustes podem ser utilizados 

na seleção de modelos de sobrevivência (ver por exemplo, Klein & Moeschberger 

1997). 

Para modelos de séries temporais temos, 

AJCpq = -2(1)+2r 	
(5.1) 

onde /denota o logaritmo da função de verossimilhança maximizada, r = p+q+I 

denota o número de parâmetros estimados no modelo, incluindo um termo constante 

e n denota o tamanho da série. O segundo termo seria um 'fator de penalidade' para 

a inclusão de parâmetros adicionais no modelo. No critério de mínima informação, 

modelos com menores AJC são preferidos. 

Para o nosso caso, utilizamos esse critério sem a divisão por n, ou seja, 

AJC = -2(/) + 2(p), 	 (5.2) 

onde p denota o número de parâmetros estimados pelo modelo. 
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É interessante observar que esse critério é extremamente fácil de ser 

utilizado, pois o 'software' SAS nos fornece o logaritmo da função de 

verossimilhança na análise Clássica dos modelos. 

5.2 Critério Bayesiano de seleção de modelos 

Para um conjunto de dados podemos ter interesse em discriminar dois ou mais 

modelos. Uma forma alternativa é dada pelo uso de densidades preditivas 

ordenadas (CPO) para selecionar o melhor modelo. A densidade preditiva ordenada 

para uma obsevação:, é dada por, 

	

= f(t1  I(J)' Xi )= Jf(ti lo, X, )g(O 1 1(J), X(J) )dO 	 (5.3) 

onde 1r(OI1(fl,x,) é a densidade a posteriori de O dado 1(f) =Q..... 	 x,é 

o vetor de covariáveis associado à 1(J) . 

Usando as amostras geradas pelo amostrador de Gibbs, podemos aproximar 

fiz1  1 	x1 ) pela estimativa de Monte Cano 

-Iti 
ltco:XiJ=fQi 	 (5.4) 

onde S é o número de amostras geradas pelo algoritmo. 

Podemos usar c1  para selecionar modelos. Deste modo, consideramos 

gráficos de c versus i (i=1 ,2,...,n) para diferentes modelos. Considerando os valores 

observados, o melhor modelo tem, em geral, maiores valores de c1 . 

Além disso, podemos escolher o modelo cujo produto de c seja máximo, ou 

seja, c(T)=fJc(1)  1onde 1 indexa modelos. 
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5.3 Seleção para o primeiro conjunto de dados 

O primeiro conjunto de dados que utilizamos foi o de 17 pacientes com 

leucemia. (Feigl e Zelen, 1965) 

Para este conjunto de dados ajustados os seguintes modelos: Exponencial, 

Welbull, Logístico e Log-normal. 

Abaixo, temos os gráficos de CPO para os vários modelos ajustados. Na 

legenda sempre teremos CPO acrescido de alguma letra que indica o modelo, por 

exemplo, CPOE indica a CPO do modelo Exponencial (E), CPOW (modelo Weibull) 

e assim sucessivamente. 

Figura 5.1: Gráfico de CPO panos modelos dos dados 1. 

Além do gráfico, temos na Tabela 5.1 os valores AIC e o produto de ç para 

cada modelo. 

Tabela 5.1: Mínima informação de Akaike e produto de CPO para os dadosi. 

Modeto MC CO) 

Exponencial 58,415 c(1)=2,45e-12 

Weibull 60,403 c(2)=1,95e-12 

Logístico 61,049 c(3)=1,58e-12 

Lognormal 60,154 c(4)=2,96e_1 3 
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Para esse conjunto de dados, tiraríamos a mesma conclusão com qualquer 

tipo de seleção de modelos. De qualquer maneira, o modelo Exponencial foi o que 

melhor se ajustou aos dados. 

5.4 Seleção para o segundo conjunto de dados 

O segundo conjunto de dados utilizado foi o de Lawless(1982) sobre tempos 

de falha. 

Para este conjunto de dados ajustados os seguintes modelos: Exponencial, 

Weibull, Logístico e Log-normal, Gama Generalizada, Mistura de 2 e 3 distribuições 

Weibull e Mistura de 2 distribuições Gamas Generalizadas. 

A Figura 5.2 abaixo nos mostra os valores da CPO para os 7 modelos 

ajustados para esse conjunto de dados. A legenda foi feita da mesma maneira que a 

figura anterior, lembrando que agora temos modelos de mistura que foram assim 

colocados CPOM2w: mistura de 2 Weibull, CPOM3w: mistura de 3 Weibull e 

CPOMgg: mistura de 2 Gamas Generalizadas. 

Figura 5.2: Gráfico de CPO para os modelos dos dados 2. 
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Tabela 5.2: Mínima informação de Akaike e produto de CPO para os dados2. 

Modelo AIC c(1) 

Exponencial 1048,2 c(l)=4,37e-43 

Weibull 1048,16 c(2)=9,41e-43 

Logístico 1051,88 c(3)=3,59e-50 

Lognormal 1049,72 c(4)=1,32e-46 

Gama Generalizada 1046,14 c(5)=6,85e-56 

Mistura 2 Weibull 1048,52 c(6)=6,31e-60 

Mistura 3 Weibull 1051,62 c(7)=7,08e-58 

Mistura 2 Gamas 1048,02 c(8)3,57e-40 

Para o segundo conjunto de dados já temos que selecionar o melhor modelo 

com mais cuidado. Utilizando o critério clássico, escolheríamos o modelo Gama 

Generalizada. No entanto, utilizando a seleção Bayesiana, a mistura de Gamas 

Generalizadas seria o melhor modelo a ser escolhido. Observando a Figura 5.2, 

vemos que o modelo de mistura de 2 Gamas foi superior aos outros até a 

observação 20 e só depois foi menos eficiente. Através da mesma Figura podemos 

notar que o modelo Gama Generalizada foi mais constante mas em nenhum 

momento esteve superior aos outros modelos. 

5.5 Seleção para o terceiro conjunto de dados 

Para este conjunto de dados ajustados os seguintes modelos: Exponencial, 

Weibull, Logístico e Log-normal, Mistura de 2 Normais e Mistura de Normal e 

Exponencial e Birbaum- Saunders. 

Utilizando a mesma lógica para a legenda, temos abaixo a Figura 5.3 que nos 

mostra os valores da preditiva ordenada ponto a ponto. 
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Figura 5.3: Gráfico de CIRO para os modelos dos dados 3. 

Tabela 5.3: Mínima informação de Akaike e produto de CIMO para os dados3. 

- 	

Modelo AIC c(l) 

Exponencial 52,78 C(1)=1,53e-1l 

Weibull 50,20 C(2)=1,11e-13 

Logístico 48,72 C(3)=3,Ole-10 

Lognormal 48.00 C(4)=4,02e-1 1 

Mistura 2 Normais 45,88 C(5) 	3,054e-09 

Mistura Normal Exponcial 41,90 C(6)=6,21e-13 

Birbaum- Saunders 42,40 C(7)= 2,32e-14 

No terceiro conjunto de dados, tivemos um problema parecido com o 

segundo, ou seja, os critério clássico e Bayesiano selecionam modelos diferentes. 

Porém, desta vez, ambos escolhem os modelos de mistura como melhores. O 

clássico selecionou a mistura Normal-Exponencial e o Bayesiano a mistura de 2 

Normais. 

83 



5.4 Seleção para o quarto conjunto de dados 

O último conjunto de dados foi o mais complicado de trabalhar, em função de 

várias covariáveis. 

Na Figura 5.4 temos os gráficos de CPO e pela Tabela 5.4 também temos os 

valores de AIC e dos produtos da CPO. Em ambos os casos, temos que para este 

conjunto de dados, o modelo de regressão Gama Generalizada foi o melhor. 

Figura 5.4: Gráfico de CPO para os modelos dos dados 4. 

Tabela 5.4: Mínima informação de Akaike e produto de CPO para os dados4. 

Distribuição AIC c(1) 

Exponencial 219.05 c(1) = 5,904 e-60 

Weibull 218.00 c(2)=1,144e-58 

Logística 219.99 c(3) = 7,254 e-60 

Lognormal 218.99 c(4) = 1,057 e-67 

Gama Generalizada 205.00 c(5) = 8,552 e -54 

Com isso, terminamos o Capítulo 5 no qual apresentamos algumas formas de 

selecionar modelos. Lembramos que essas não são as únicas alternativas de 

selecionarmos modelos. Acreditamos que a forma Bayesiana de selecionar modelos 

é mais interessante já que pelos gráficos podemos observar bem em que região um 

modelo é superior ao outro. Pelo critério clássico, nos baseamos somente em um 

número e o peso dado a adição de parâmetros é relativamente alto. 
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CAPÍTULO 6: Uso de Métodos Bayesianos em 
Modelos de Riscos Proporcionais 

Até agora utilizamos modelos log-lineares nos nossos problemas. 

Modelos de riscos proporcionais com enfoque Bayesiano serão tratados neste 

Capítulo. 

6.1 Modelos de Riscos Proporcionais 

No Capítulo 2 apenas mencionamos esse tipo de modelo. Lá, vimos na 

equação (2.4) que indivíduos diferentes tem funções de risco proporcionais. 

Nesta seção também estaremos considerando a distribuição Weibull mas com 

algumas diferenças da usada na seção 2.1. Assumimos dados com covariáveis e 

sem censuras. Com  isso as funções de risco e Sobrevivência são dadas por: 

h0  (t) = Àat a_l exp(x) 	 (6.1) 

S(t IX) = exp{-xexp(xp)r} 	 (6.2) 

Podemos notar que a função densidade de probabilidade está escrita com 

outra parametrização, 

f(t IX) = Ãat" exp(xp)exp{-2exp(xp)r} 	 (6.3) 

Para dados sem censuras a função de verossimilhança é dada por, 

L(a2f3)=X&{fJ '}exP{tx iD_ittexP(xiP)t7} 
	

(6.4) 

As distribuições a priori utilizadas foram: 

(i)2,a F(a,b) com a e b conhecidos 

(ii)/i - N(c,d 2) como e d conhecidos 	 (6.5) 
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Com isso, temos as seguintes distribuições condicionais para o algoritmo 

ARMS, na forma logaritmica: 

11 =nIog(2)-2exp(x)t +Iogx(Â) 	 (6.6) 

o n la = nlog(a)+ (a - 1)Iog(t) - 2exp(x)t' + Ioga(a) 	 (6.7) 

ifi = EXP  - 2exp(x) tia + Iog,r(fi) 	 (6.8) 
1=1 	t=I 

6.2 Modelo de Efeitos Aleatórios 

Assumir a função de sobrevivência dada em (6.2), onde incluímos Z, um 

efeito aleatório com distribuição N(O,c2). 

(6.9) 

SQ 1 X) = exp(-1%exp(z + x) ta) 

Considerando a transformação abaixo no logaritmo da Função de 

Sobrevivência, temos: 

ln[-ln(s(t, 1 x)]= 1n(2)+a1n(tj+z +xf3 

= W(;)-1n(2)-aIn(tj-x 
(6.10) 

onde W(x1 ) = 14- ln(S(IT 1 X))J e t1 é gerado por uma distribuição Weibull com 

X) = exp{- Ã exp(z + x',8) r } em cada iteração do algoritmo. 

A função de Verossimilhança para dados sem censuras é dada por, 

FUI ~_22ru 	2C2} 

	
(6.11) 

onde zi é dado pela expressão (6.10) acima. 
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Considerar as mesmas distribuições a priori do 	modelo de riscos 

proporcionais para os parâmetros dos dois modelos e para o 

(i)c2 JG(e,f) come, f conhecidos 	 (6.12) 

Os logaritmos das distribuições Condicionais para o algoritmo ARMS são 

dadas por, 

1=lrj =1; 	_±j.z+Iog(2) oulogg(a)oulog,r(fi) 
2c 1=1 

= —nlog(c) ---z, +togr(a) 
ai=1 

(6.13) 

(6.14) 

Assim, podemos fazer sem grandes dificuldades um programa no software Ox 

para encontrar as estimativas Bayesianas para este modelo. 

Observar que podemos calcular a previsão de t1 por: 

= exP{±(v(;)_1n2_11D)} 
	

(6.15) 

É importante lembrar que E(7,) = O. 

6.3 Modelo de Efeitos Aleatórios com Mistura de Normais 

Utilizando o modelo de efeitos aleatórios também poderíamos considerar um 

modelo de mistura de distribuições para Z em (6.9). 

Como anteriormente Z pode ser dado pela fórmula 6.10 e sua 

verossimilhança com dados ampliados é dada por, 
L. = 

Ú11I(pf(z 1 
1=1 j=I 

Evi1 PI 	ex{_ t(zi 
- )2} * (1—!')EVI3 (c2)-vh 2 

2a12 	 2a2 {_ 

~ - 

 

- 

(6.16) 

)2} 
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As distribuições a priori utilizadas foram: 

(i)2,a F(a,b) 	com a, b conhecidos 

(ii),8,p1  - N(c,d 2 ) 	com c, d conhecidos 

(05j2 - IG(e, f) 	com e, f conhecidos 

(üi)p B(g,h) 	com g , h conhecidos 

(6.17) 

Com isso, temos o logaritmo das distribuições condicionais necessárias 

para o algoritmo ARMS, 

(Ola Ã1Pa 
1p_v,j(z_pí)2 

Ci  jj 
(6.18) 

(6.19) 

Observar que o algoritmo da Mistura de distribuições é mais complicado que o 

anterior. Em cada ciclo, gerar W(xi),.... W(x) de uma distribuição Weibull na 

seguinte forma: gerar t1' dado Xj 	de uma distribuição Weibull com Função 

Distribuição Acumulada; 

F(t1  Ix) = I — exp{-2exp(x'J3)tff} 	 (6.20) 

Com cada valor t1  gerado calcular, 

W(x1 ) = exp{—lnS(t i  x,)} 	 (6.21) 

W(x,) = in(Â°)+ a°  in(t:)+  X0 , = 1,2,...,n 

Então, em cada etapa do algoritmo, atualizamos W(xi),..., W(x), ..... l3,,  X, 

a4114t2, al. a2 ep. 

A previsão deste modelo é feita da mesma forma que a do modelo anterior, 

mudando apenas a forma de gerar W(x1). 
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6.4 Ilustração Numérica 

Utilizamos o conjunto de dados 1, ou seja, os dados de Feigl e Zelen (1965) 

para ilustrar os modelos deste Capítulo. Assim, segundo a Tabela 3.1, temos os 

dados de 17 pacientes com câncer. Neste exemplo, temos apenas uma covariável e 

portanto, no nosso modelo, apenas 01, já que po será dado por X. 

Para uma análise Bayesiana utilizamos as distribuições a priori dadas na 

seção de cada modelo. Os valores considerados para os hiperparâmetros foram: 

a = 1,b = 1,c = O,d = 1000,e = 10,f = 10,g = 1,h = 

Na Figura 6.1 abaixo, temos o gráfico de resíduos do modelo de riscos 

proporcionais ajustado. Nela podemos observar que um ajuste com mistura de 

distribuições normais no erro parece bastante razoável. 

Figura 6.1: Gráfico da distribuição do erro no modelo de riscos proporcionais. 

Na Tabela 6.1 temos as estimativas para os  modelos propostos. 
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Tabela 6.1 Estimativas para os parâmetros. 

Modelo Parâmetro Média a 
posteriori 

Intervalo de 
Credibilidade 

(95%) 

Riscos 
Proporcionais 

3,759 (3,512;4,188) 
-1,191 (-1,387;-1,009) 

a 0,921 (0,900;0,975) 

Efeitos 
Aleatórios 

3,591 (3,179;4,027) 
-1,626 (-1,978;-1,049) 

a 1,026 (1,006;1,098) 
1,2636 (0,887;1,815) 

Efeitos 
Aleatórios 

com 
Mistura 

3,998 (3,264;4,359) 
-1,691 (-1,861;-1,125) 

a 1,100 (Ü,986;1,250) 

91 -19,16 (-23,95;17,78) 

112 4,05 (2,63;6,18) 

a1  6,18 (3,152:8,798) 

a2  7,01 (4,94;9,42) 
p 0,119 (0,003:0,408) 

Um meio interessante que pode ser utilizado para comparar esses modelos é 

através da previsão em cada um deles. Assim, poderemos ver qual deles se ajusta 

melhor a situação real. 

Na Tabela 6.2 temos a previsão para cada um dos modelos. O Modelol é o 

de Riscos Proporcionais, o 2 o de Efeitos Aleatórios e o 3 é o de Efeitos Aleatórios 

com mistura. É interessante observar que os valores das estimativas para os 

parâmetros não diferem muito entre os modelos, o que nos leva a acreditar que elas 

estão coerentes. A estimativa do parâmetro ,1  foi a que mais se alterou, entretanto, 

entre os modelos de efeito aleatório e mistura a diferença foi pequena. 
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1 

Tabela 6.2 Previsão em cada modelo. 

t Modelol Modelo2 Nlodelo3 

65 54,493 59,090 64,496 

156 179,532 133,257 130,142 

100 97,978 94,147 108,744 

134 145,959 122,609 116,743 

16 8,077 15,359 14,367 

108 108,805 106,677 98,744 

121 127,020 119,518 122,350 

4 1,222 4,070 3,726 

39 27,177 37,196 40,560 

143 159,470 138,527 145,984 

56 44,483 55,099 51,075 

26 15,646 27,437 24,784 

22 12,462 23,307 21,023 

1 0,185 1,124 0,992 

1 0,185 1,124 0,992 

5 1,656 5,422 4,848 

65 54,493 73,094 64,496 

Podemos observar pela Tabela que os modelos de Efeitos Aleatórios e 

Efeitos Aleatórios com mistura enriqueceram bastante a modelagem e ambos 

conseguiram fazer uma previsão bem mais próxima ao real que a feita pelo modelo 

de Riscos Proporcionais. 

4 
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Pela Figura 6.2 abaixo essa aproximação dos últimos modelos fica mais clara, 

já que fica mais fácil visualizá-la através do gráfico. 

Figura 6.2: Gráfico das estimativas dos modelos 
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CAPÍTULO 7: Conclusões e Propostas Futuras 

A partir dos resultados encontrados, observamos várias vantagens do método 

Bayesiano usando algoritmos MCMC. Em primeiro lugar, no caso Bayesiano 

podemos encontrar melhores estimadores por intervalo do que usando aproximação 

normal assintática dos estimadores de máxima verossimilhança, especialmente com 

dados censurados. 

Dificilmente temos dificuldade com os métodos de Monte Carlo. O uso dos 

software WinBugs e Ox facilitam muito a programação no caso Bayesiano. Alguns 

programas ficam extremamente simples usando o WinBugs e o Ox nos ajuda muito 

em casos mais difíceis já que o tempo computacional é muito pequeno. 

Outra vantagem Bayesiana é que através de métodos MCMC podemos 

selecionar os modelos de uma forma muito interessante usando a densidade 

preditiva ordenada que nos permite visualizar em que intervalos dada distribuição é 

melhor que as outras. 

Além disso, no Capítulo 6, tivemos dificuldades em encontrar os EMV e uma 

análise Bayesiana foi feita sem maiores complicações. 

Vale lembrar que o SAS nos permitiu fazer análises clássicas com muita 

rapidez e com bastante facilidade também. 

Como propostas futuras, algumas distribuições a priori com menor variância 

podem ser incorporadas no modelo para melhorar os intervalos de credibilidade ou 

para verificar a influência delas nos modelos. 

Seria interessante também tentar modelar mistura de distribuições para dados 

com várias covariáveis como por exemplo, os dados propostos por Ichida (1993), os 

quais consideram 154 pacientes com queimaduras. Neste caso temos mais de 15 

convariáveis como : sexo do paciente, raça, porcentagem do corpo queimado, se 

existe queimadura nos troncos, tipos de queimaduras, etc. 
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Além disso, os exemplos de modelos de Riscos Proporcionais podem ser 

estudados com maior ênfase em alguma trabalho futuro e assim confirmar a 

melhoria das estimativas com a introdução da variável Z, visto no Capítulo 6. 

4 

94 



ANEXO A 
Tabela Al: Dados de 90 aacientes com câncer na larinqe. 

Tempo de estudo 
em meses 

Indicador 
1: morte 

0: censura 
Estágio da Doença idade no 

Diagnóstico 
Ano do Diagnóstico 

0.6 1 1 77 76 
1.3 1 1 53 71 
2.4 1 1 45 71 
3.2 1 1 58 74 
3.3 1 1 76 74 
3.5 1 1 43 71 
3.5 1 1 60 73 
4.0 1 1 52 71 
4.0 1 1 63 76 
4.3 1 1 86 74 
5.3 1 1 81 72 
6.0 1 1 75 73 
6.4 1 1 77 72 
6.5 1 1 67 70 
7.4 1 1 68 71 
2.5 O 1 57 78 
3.2 o 1 51 77 
3.3 O 1 63 77 
4.5 O 1 48 76 
4.5 0 1 68 76 
5.5 0 1 70 75 
5.9 O 1 47 75 
5.9 O 1 58 75 
6.1 O 1 77 75 
6.2 O 1 64 75 
6.5 O 1 79 74 
6.7 O 1 61 74 
7.0 O 1 66 74 
7.4 O 1 73 73 
8.1 O 1 56 73 
8.1 O 1 73 73 
9.6 O 1 58 71 

10.7 O 1 68 70 
0.2 1 2 86 74 
1.8 1 2 64 77 
2.0 1 2 63 75 
3.6 1 2 70 77 
4.0 1 2 81 71 
6.2 1 2 74 72 
7.0 1 2 62 73 
2.2 O 2 71 78 
2.6 O 2 67 78 
3.3 O 2 51 77 
3.6 O 2 72 77 
4.3 O 2 47 76 
4.3 O 2 64 76 
5.0 O 2 66 76 
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Tabela Al: Dados de 90 pacientes com câncer na laringe. 

7.5 0 2 50 73 

7.6 0 2 53 73 

9.3 o 2 61 71 

0.3 1 3 49 72 

0.3 1 3 71 76 

0.5 1 3 57 74 

0.7 1 3 79 77 

0.8 1 3 82 74 

1.0 1 3 49 76 

1.3 1 3 60 76 

1.6 1 3 64 72 

1.8 1 3 74 71 

1.9 1 3 53 74 

1.9 1 3 72 74 

3.2 1 3 54 75 

3.5 1 3 81 74 
5.0 1 3 59 73 

6.3 1 3 70 72 

6.4 1 3 65 72 

7.8 1 3 68 72 

3.7 O 3 52 77 
4.5 O 3 66 76 
4.8 O 3 54 76 
4.8 O 3 63 76 
5.0 O 3 49 76 
5.1 O 3 69 76 
6.5 O 3 65 74 
8.0 O 3 78 73 
9.3 O 3 69 71 
10.1 O 3 51 71 
0.1 1 4 65 72 
0.3 1 4 71 76 
0.4 1 4 76 77 
0.8 1 4 65 76 

0.8 1 4 78 77 
1.0 1 4 41 77 
1.5 1 4 68 73 
2.0 1 4 69 76 
2.3 1 4 62 71 
3.6 1 4 71 75 
3.8 1 4 84 74 

2.9 O 4 74 78 
4.3 O 4 48 76 



ANEXO B 

Critério de Convergência: Gelman & Rubin (1992) 

Gelman e Rubin propuseram um teste de convergência baseado em 2 ou 

mais cadeias paralelas, cada uma começando com um valor inicial diferente. O 

método é baseado na comparação de variâncias entre e dentre as cadeias para 

cada variável, o que é essencialmente uma análise de variância clássica. Essa 

comparação é usada para estimar o fator pelo qual o parâmetro de escala da 

distribuição marginal a posteriori para cada variável pode ser reduzido se a 

cadeira fosse infinita. Melhores resultados são obtidos para parâmetros cuja 

densidade marginal a posteriori é aproximadamente normal. 

O critério de Gelman & Rubin feito pelo CODA são os quantis 50% e 95%, 

isto significa que somente a segunda parte da cadeia é usada para estimar esses 

quantis. Se ambas quantidades são aproximadamente 1.0, uma convergência 

efetiva é diagnosticada. 

Meta: Analisar m cadeias independentes para formar uma estimativa V da variância c,2  do parâmetro da 

variável aleatória de interesse, dadas as observações simuladas até a presente iteração. 

Seja B/n a variância entre as cadeias, definida por: 

= m _1 0Z 

onde 

961  (X1 )éat-ésimaobservaçãodeOapartirdacadeiatSejawavariânciadentmdecadacadeia, 

definida por: 
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tal que 2 	 S
i = 

- t=ii+1 

Seja o estimador V definido por 	n-1 w+ 
1+ I)B 

 
n 	( m n 

Monitora-se a evolução de J = 
1;,.  
w 

jz- Se 	1 => Convergência 

e 
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ANEXO C 

Critério de Convergência: Geweke (1992) 

1) Assume-se que a cadeia foi simulada por tu + n iterações. 

ii) Seja & = O(XW), paraj = 1, ..., n, uma função real. 

/i/) A trajetória e('), e 2  .....define um série temporal e médias ergódicas para esta série 
podem ser calculadas. 

As médias ergódicas são determinadas da seguinte forma: 

   

m+n 

Oa i 	 o(i) 

n E 
J=tu+flfl a  +1 

°b 
=;; 

j=m+1 

onde nb + "0  <fl. Sugestão: n = 0,5n e nb = O,ln. 

- À medida que n cresce e as relações 
a 
 e 

b- 
n n 

são mantidas constantes, tem-se que: 

	 —*N(O,1) 
VV

1
ar(0a )+ J2ar(Bb) 

Assim, z0  não deve ser grande (>2) se a convergência foi alcançada. 

Graficamente, tem-se 

9(1) 9(2) 

M 

(burn-in) 
n 
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Programa no software Matlab para o método Geweke: 

function Zn = geweke(chain,m,n,na,nb) 

% Implementa método de Geweke para diagnóstico de 
% convergência de uma única cadeia de Markov 

% Uso: 	Zn = geweke(chain,m,n,na,nb) 

% Entrada 
chain: vetor contendo a cadeia simulada 
ia: tamanho do "burn-in" 
n: número de iterações além do "burn-in". 
na: iteração onde começa la. amostra da cadeia 
nb: iteração onde começa 2a. amostra da cadeia 

% OBS.: 1) tamanho total da cadeia = ni+n 
2) na+nb<n, nb<na sugestão: na = O.Sn, nb = O.ln 

% Saida Zn: Se IZnI é alto, rejeita-se hipótese de 
% igualdade => cadeia não convergiu em n iterações 

- Verifica se no. de argumentos esta' coerente 
error (nargchk (3, 5, nargin)); 

if (nargin == 3) 
na = floor(0.5*n); 
nb = floor(O.ln); 

elseif (nargin == 4) & (n>na) 
nb = floor(0.3*(n_na)); 

end 

if ((na+nb>n) 1 (nb>na) 1  na>n  1  nb>n) 
error('Deve-se obedecer: na+nb<n, na<n e nb<n, nb<naT); 

end 

chain=chain (:); 
[li co]=size (chain); 

thb=mean(chain(m+1:m+nb)); 
Vthb = var(chajn(m+1:m+nb)); 

tha=mean(chain(m+n-na+1;m+n)); 
4 	 Vtha = var(chain(m+n-na+1:m+n)); 

Zn = (tha-thb)/sqrt(Vtha-i-Vthb); 
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