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RESUMO

Modelos com sobreviventes de longa duração paramétricos e
semi-paramétricos aplicados a um ensaio clínico aleatorizado

Diversos modelos têm sido propostos na literatura com o objetivo de analisar
dados de sobrevivência em que a população sob estudo é assumida ser uma mistura de
indivíduos suscetíveis (em risco) e não suscetíveis a um especí�co evento de interesse.
Tais modelos são usualmente denominados modelos com sobreviventes de longa duração
ou modelos com fração de cura. Neste trabalho, diversos desses modelos (nos contextos
paramétrico e semi-paramétrico) foram considerados para analisar os dados de um ensaio
clínico aleatorizado conduzido com o objetivo de comparar três estratégias terapêuticas
(cirurgia, angioplastia e medicamentoso) utilizadas no tratamento de pacientes com
doença coronariana multiarterial. Em todos os modelos, as funções de ligação logito
e complemento log-log foram utilizadas para modelar a proporção de sobreviventes
de longa duração (indivíduos não suscetíveis). Quanto à função de sobrevivência dos
indivíduos suscetíveis, foram utilizados os modelos de Weibull e de Cox. Covariáveis
foram consideradas tanto na proporção de sobreviventes de longa duração quanto na
função de sobrevivência dos indivíduos suscetíveis. De modo geral, os modelos consi-
derados se mostraram adequados para analisar os dados do ensaio clínico aleatorizado,
indicando a cirurgia como a estratégia terapêutica mais e�ciente. Indicaram também,
que as covariáveis idade, hipertensão e diabetes mellitus exercem in�uência na ocorrência
do óbito cardíaco, mas não no tempo até a ocorrência deste óbito nos pacientes suscetíveis.

Palavras-chave: Análise de sobrevivência; Modelo logístico; Fração de cura; Modelos de
mistura; Sobreviventes de longa duração; Modelo de Cox; Modelos de
promoção
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ABSTRACT

Parametric and semiparametric long-term survival models applied to a
randomized clinical trial

Several models have been proposed in the literature with the aim of analyzing
survival data when the population under study is assumed to be a mixture of susceptible
(at risk) and not susceptible individuals to a speci�c event of interest. Such models are
usually called long-term survivors models or cure rate models. In this work, several of
these models (under both parametric and semi-parametric approaches) were considered
to analyze the data from a randomized clinical trial conducted in order to compare three
therapeutic strategies (surgery, angioplasty and medicine) used in the treatment of patients
with multivessel coronary artery disease. For all models the logit and complementary log-
log link functions were used to model the proportion of long-term survivors (not susceptible
individuals). In regards to the survival function of the susceptible individuals, the Weibull
and Cox models were used. Covariates were considered both in the proportion of long-
term survivors and in the survival function of the susceptible individuals. Overall, the
models considered were suitable for analyzing the data from the randomized clinical trial
indicating surgery as the most e�ective therapeutic strategy. They also indicated that the
covariates age, hypertension and diabetes mellitus exhibit in�uence on the occurrence of
cardiac death, but not on the time to the occurrence of this death in susceptible patients.

Keywords: Survival analysis, Logistic model; Cure rate; Mixture models; Long-term sur-
vivors; Cox model; Promotion models
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1 INTRODUÇÃO

Presente em praticamente todas as áreas do conhecimento, a Estatística

desenvolve um papel de destaque no que diz respeito à análise de dados. Dentro de sua

ampla área de aplicabilidade, a análise de sobrevivência foi uma das que mais cresceu

nos últimos anos. Tal fato é evidenciado pela quantidade de aplicações nas mais diversas

áreas de pesquisa, com destaque especial na medicina. Este crescimento se deve em parte

ao aprimoramento e desenvolvimento de técnicas e métodos estatísticos cada vez mais

e�cientes, aliado ao grande avanço tecnológico e computacional.

Dados de sobrevivência são provenientes, em geral, de estudos em que o

interesse está em analisar o tempo até a ocorrência de um determinado evento. Na lite-

ratura, tal tempo é conhecido como tempo de falha, uma vez que, na maioria dos casos,

ele está relacionado a eventos indesejáveis, como, por exemplo, a morte de um paciente

ou a falha de um componente eletrônico. Estudos em que se têm dados de sobrevivência

podem surgir nas mais diversas áreas, tais como: em medicina, em que o interesse pode

estar no tempo decorrido desde o diagnóstico de uma determinada doença até a morte do

paciente; na educação, em que o interesse pode estar no tempo que um aluno leva para

concluir um curso; na área criminológica, em que o interesse pode estar no tempo até um

ex-detento reincidir no crime; na engenharia, em que o interesse pode estar no tempo de

vida de um determinado componente eletrônico, dentre outros.

A principal característica dos dados de sobrevivência é a presença de censura,

que é a observação parcial da resposta, causada pela perda de acompanhamento do indi-

víduo em estudo por algum motivo, sem que este seja o evento de interesse. Nestes casos,

sabe-se apenas que o tempo de falha para este indivíduo é superior ao tempo observado.

Sem a presença de censuras, técnicas clássicas como análise de regressão e planejamento

de experimentos poderiam ser opções para a análise deste tipo de dados, provavelmente

utilizando uma transformação para a resposta (COLOSIMO e GIOLO, 2006). No entanto,

em estudos envolvendo o tempo até a ocorrência de um determinado evento, a presença

de censuras é praticamente certa, fazendo com que tais técnicas se tornem inapropriadas

para a análise de dados deste tipo. Outros pontos relevantes na análise de dados sobrevi-

vência estão relacionados à presença de covariáveis, que podem in�uenciar na aceleração

ou desaceleração da ocorrência do evento, bem como a presença de dados correlacionados,

que podem ocorrer, por exemplo, em estudos envolvendo famílias. Essas questões moti-
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varam, e vêm motivando, o desenvolvimento de metodologias pelos pesquisadores, com

diversas delas apresentadas na literatura. Dentre as mais conhecidas estão o estimador

não-paramétrico de Kaplan e Meier (KAPLAN e MEIER, 1958) e o modelo de regressão

de Cox (COX, 1972).

A presença de censuras em dados de sobrevivência indica que o tempo de

falha é superior ao tempo observado, ou seja, que se o indivíduo for acompanhado por um

período de tempo su�cientemente grande, a falha certamente irá acontecer. Entretanto,

em muitas situações práticas, uma fração de indivíduos pode não apresentar o evento de

interesse, mesmo se forem acompanhados até o �nal de suas vidas. Um exemplo surge

quando se deseja estudar o tempo até a recidiva de câncer (após tratamento) em que

uma parte da população em estudo pode estar curada e, assim, não apresentar mais essa

doença. Em tais casos, existe uma fração na população que é considerada �imune� ou

�curada� para o evento de interesse. Neste sentido, metodologias que incorporam em suas

análises a presença de imunes são necessárias, tendo em vista que técnicas usuais de análise

de sobrevivência que desconsideram tal informação podem conduzir a conclusões distorci-

das. Modelos que incorporam uma fração de imunes em sua estrutura são conhecidos na

literatura como �modelos de fração de cura� (cure rate models) ou �modelos de sobrevi-

vência de longa duração� (long-term survival models). Dentre eles, podem ser citados, o

modelo de mistura proposto por Boag (1949) e Berkson e Gage (1952), o modelo de tempo

de promoção proposto e investigado por Yakovlev et al. (1993) e Chen, Ibrahim e Sinha

(1999), o qual foi posteriormente estendido por Rodrigues et al. (2009), e o modelo de Cox

com fração de cura, também conhecido como modelo de fração de cura semi-paramétrico,

proposto originalmente por Kuk e Chen (1992). Também na literatura, são encontradas

propostas para a análise de dados de sobrevivência com fração de imunes na presença de

dados correlacionados, como é o caso de Pitkaniemi et al. (2007) e Locatelli et al. (2007),

que estudaram modelos com fração de cura em dados envolvendo famílias.

Neste trabalho, são tratados alguns modelos de sobrevivência (nos contextos

paramétrico e semi-paramétrico) que consideram em sua formulação a presença de sobre-

viventes de longa duração. Aplicação desses modelos é realizada em um conjunto de dados

proveniente de um estudo denominado MASS II (Medicine, Angioplasty or Surgery Study),

cedido pelo Instituto do Coração da Universidade de São Paulo. Em tal estudo, um ensaio

clínico aleatorizado foi conduzido com o objetivo de comparar três estratégias terapêuti-

cas (Cirurgia, Angioplastia ou Medicamentoso) utilizadas no tratamento de pacientes com
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doença coronariana multiarterial. Resultados desse ensaio clínico obtidos após um, cinco e

dez anos de acompanhamento dos pacientes podem ser encontrados em Hueb et al. (2004,

2007, 2010). Um desses resultados relata que após o acompanhamento dos pacientes pelo

período de dez anos, foi observado um percentual de óbitos devido a problemas cardíacos

de em torno de 15%. Dentre os que não vieram a óbito nesse período, observe ser razoável

considerar que uma parte deles venha a óbito devido a problemas cardíacos em algum mo-

mento de suas vidas, enquanto outra parte não. Tal fato justi�ca, assim, a motivação em

se utilizar modelos que consideram a presença de sobreviventes de longa duração (ou de

uma fração de imunes) para a análise desses dados. A variável resposta de interesse, neste

caso, é o tempo até o óbito do paciente devido a problemas cardíacos. Ainda, algumas

covariáveis as quais se tem interesse em veri�car suas correspondentes associações com

esse tempo são: Tratamento Alocado (Estratégia Terapêutica), Idade, Sexo, Histórico de

Infarto Agudo do Miocárdio, Hipertensão, Diabetes Mellitus, Colesterol Total, Tabagismo

e Número de Vasos Sanguíneos Doentes.

Em linhas gerais, o presente trabalho está estruturado como segue. A seção

2 apresenta uma revisão de conceitos e modelos em análise de sobrevivência, a seção 3

descreve o conjunto de dados fornecido pelo Instituto do Coração (InCor), bem como a

metodologia utilizada para analisá-los, a seção 4 apresenta e discute os resultados das

análises realizadas e, a seção 5, �naliza o trabalho com algumas considerações �nais.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Conceitos básicos de análise de sobrevivência

A análise de sobrevivência se caracteriza por um conjunto de técnicas esta-

tísticas utilizadas quando se deseja analisar dados correspondentes ao tempo de ocorrência

de um determinado evento, ou seja, quando a variável resposta é o tempo até a ocorrência

desse evento. Tal tempo é conhecido na literatura como tempo de falha, sendo assim de-

nominado devido a estes eventos serem, em sua maioria, indesejáveis, tais como, tempo do

diagnóstico de uma doença até a morte do paciente; tempo até a falha de um equipamento

eletrônico, dentre outros.

A denominação �sobrevivência� refere-se basicamente a situações médicas.

Porém, as técnicas de análise desses dados são aplicáveis a diversas áreas do conhecimento.

Por exemplo, na engenharia (em que é denominada con�abilidade e não sobrevivência) o

interesse pode estar nos tempos de vida de produtos ou componentes; na educação, o

interesse pode estar em saber o tempo médio até a conclusão de um curso por um aluno;

ou, ainda, na criminologia, em que o interesse pode estar no tempo até um ex-detento

reincidir no crime.

Uma característica importante de dados de sobrevivência é a presença de

censuras. A censura é a informação parcial da resposta e ocorre devido à perda de acom-

panhamento do indivíduo, por uma causa diferente da estudada. Na área clínica, a censura

pode surgir, por exemplo, devido ao fato do paciente ter mudado de cidade, ter morrido

de causa diferente da estudada ou, devido ao término do estudo sem que o evento fosse

observado. Assim, técnicas estatísticas de análise de sobrevivência são necessárias para

analisar dados com esta característica, pois elas permitem incorporar a informação da

censura na análise. Um dado censurado à direita indica que o tempo de falha é superior

ao tempo observado, ou seja, informa que até o último registro o evento ainda não ocor-

reu. Portanto, a exclusão desta informação na análise estatística pode fornecer conclusões

viesadas. Dentre os mecanismos de censura à direita existentes, tem-se:

• Censura do tipo I: Ocorre quando o estudo tem um tempo pré-estabelecido para

terminar. Assim, o tempo de vida do individuo é conhecido apenas se ele apresen-

tar falha antes do �nal do estudo. Neste caso, o número de falhas é uma variável

aleatória.

• Censura do tipo II: Ocorre quando o estudo termina após um determinado número
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pré-estabelecido de indivíduos apresentarem o evento de interesse (falha). O tempo

de duração do experimento será uma variável aleatória.

• Censura do tipo aleatório: Caracterizada pela perda de acompanhamento do indi-

víduo no decorrer do estudo sem este ter apresentado falha. Este tipo de censura

é a que mais aparece na prática, podendo ser representada por meio de duas va-

riáveis aleatórias independentes T e C , em que a variável aleatória T representa

o tempo de falha de um indivíduo, a variável aleatória C representa o tempo de

censura associado a este indivíduo e, a observação para este indivíduo, é dada por

t = min(T,C)

Em geral, os dados de sobrevivência para um indivíduo i sob estudo são

representados pelo par (ti, δi), i = 1, ..., n em que ti representa o tempo de falha ou de

censura e δi é a variável indicadora representando falha (δi = 1) ou censura (δi = 0). Na

presença de covariáveis, tais dados são representados por (ti, δi,xi), ou seja, com a inclusão

do vetor de valores das covariáveis para o i -ésimo indivíduo.

Um interesse especial em análise de sobrevivência é encontrar a probabili-

dade de um indivíduo sobreviver ao tempo t, isto é, de não falhar até este tempo. Isto

pode ser estabelecido por meio da função de sobrevivência, de�nida probabilisticamente

por:

S(t) = P (T > t) = 1− P (T ≤ t) = 1− F (t),

em que T é uma variável aleatória não negativa, usualmente contínua, representando

o tempo de falha e F (t) é a função de distribuição acumulada, de�nida por F (t) =∫ t
−∞ f(µ)dµ, com f(t) sendo a função densidade de probabilidade para a variável alea-

tória T .

A função de sobrevivência é monótona decrescente com as seguintes pro-

priedades: S(0) = 1 e limt→∞ S(t) = 0. Funções de sobrevivência que não satisfaçam

esta segunda propriedade são denominadas funções de sobrevivência impróprias ou com

fração de cura ou, ainda, com sobreviventes de longa duração (RODRIGUES, CANCHO

e CASTRO, 2008).

Outras duas funções de interesse em análise de sobrevivência são: a função

de taxa de falha (ou risco), que especi�ca a taxa de falha instantânea no tempo t condi-

cional à sobrevivência até este tempo t , e a função taxa de falha acumulada, de�nidas,

respectivamente, por:
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λ(t) = lim
∆t→∞

P (t ≤ T ≤ t+ ∆t|T ≥ t)

∆t
e Λ(t) =

∫ t

0

λ(µ)dµ.

A função taxa de falha para o tempo de vida dos seres humanos é conhecida

como curva da banheira e tem uma taxa de falha decrescente no período inicial (represen-

tando a mortalidade infantil), constante na faixa intermediária e crescente na parte �nal

(COLOSIMO e GIOLO, 2006).

As três funções de�nidas anteriormente (sobrevivência, taxa de falha e taxa

de falha acumulada) estão relacionadas entre si, em termos matemáticos, da seguinte

maneira:

λ(t) =
f(t)

S(t)
= − d

dt
(logS(t)),

Λ(t) =

∫ t

0

λ(µ)dµ = − logS(t) e

S(t) = exp {−Λ(t)} = exp

{
−
∫ t

0

λ(µ)dµ

}
.

Devido à presença de censuras em dados de sobrevivência, o principal com-

ponente na análise descritiva é a função de sobrevivência. Assim, torna-se necessário

encontrar estimadores para tal função para que seja possível encontrar algumas quantida-

des de interesse, tais como o tempo médio ou mediano, percentis e frações de falhas em

tempos �xos de acompanhamento.

Em 1958, Kaplan e Meier propuseram um estimador não-paramétrico para a

função de sobrevivência (KAPLAN e MEIER, 1958). Este estimador, conhecido na litera-

tura por estimador Kaplan-Meier ou estimador produto-limite, é construído considerando

o número de intervalos de tempo igual ao número de falhas distintas. Sua expressão geral

é dada por:

Ŝ(t) =
∏
j:tj<t

(
nj − dj
nj

) =
∏
j:tj<t

(1− dj
nj

),

em que, t1, t2, ..., tk, são os k tempos distintos e ordenados de falha; dj é o número de

falhas em tj, j = 1, ..., k e nj é o número de indivíduos sob risco em tj. A curva para

a função de sobrevivência estimada, considerando o estimador de Kaplan-Meier, possui

a forma de uma escada, em que os degraus são os intervalos de tempo entre duas falhas
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distintas observadas. Representação grá�ca dessa curva é mostrada na Figura 1.
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Figura 1 - Representação grá�ca de duas possíveis formas da curva de sobrevivência obtida
pelo estimador de Kaplan-Meier. A curva à esquerda não atinge o valor zero, o
que ocorre quando o maior tempo observado na amostra for uma censura. Já
a curva à direita atinge o valor zero, uma vez que o maior tempo observado
refere-se a uma falha

Outro estimador não-paramétrico bastante conhecido na literatura é o esti-

mador de Nelson-Aalen o qual se baseia, inicialmente, em estimar a função taxa de falha

acumulada, Λ(t). O mesmo foi proposto por Nelson (1972), sendo que em 1978 Aalen

provou suas propriedades assintóticas. Tal estimador é dado pela expressão:

Λ̃(t) =
∑
j:tj<t

(
dj
nj

),

com dj e nj de�nidos da mesma forma que para o estimador de Kaplan-Meier. Logo,

a partir deste estimador e utilizando a expressão matemática que relaciona a função de

sobrevivência com a função taxa de falha acumulada, tem-se que um estimador para a

função de sobrevivência é:

S̃(t) = exp
{
−Λ̃(t)

}
.

Em análise de sobrevivência um interesse muito comum está em estimar o

tempo médio de vida, seja de um paciente ou de um componente eletrônico, por exemplo.
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Esta estimativa pode ser obtida calculando-se a área sob a curva da função de sobrevivên-

cia. Contudo, e como mostrado na Figura 1, o maior tempo observado é, em muitos casos,

uma censura, o que faz com que a curva de Kaplan-Meier não atinja o valor zero. Em tais

situações haverá, portanto, problemas com o cálculo de tal área e, consequentemente, do

tempo médio de vida.

Devido a problemas como o citado, diversos modelos paramétricos foram e

vêm sendo propostos na literatura a �m de permitir uma análise estatística mais precisa.

Modelos paramétricos são assim denominados por apresentarem quantidades desconheci-

das em suas expressões, denominadas parâmetros. Dentre os modelos paramétricos que

aparecem na literatura para a análise de dados de sobrevivência, alguns apresentam desta-

que por já terem sido utilizados em diversas situações. São eles, os modelos: exponencial,

de Weibull, log-normal, gama e gama generalizada.

O modelo exponencial apresenta um único parâmetro em sua estrutura repre-

sentando o tempo médio de vida. Sua função taxa de falha é constante, o que é conhecido

na literatura como falta de memória da distribuição exponencial (o risco de falha para um

indivíduo em estudo é o mesmo em todo o período de acompanhamento). Uma aplicação

deste modelo pode ser encontrada em Cox e Snell (1981), em que os autores descrevem

o tempo de vida de pacientes adultos com leucemia. O modelo de Weibull, proposto

por Weibull (1939) apresenta dois parâmetros não-negativos, sendo um o parâmetro de

forma e, o outro, o de escala. Possui uma função taxa de falha monótona, podendo ser

crescente, decrescente ou constante. É um modelo bastante comum em estudos clínicos e

industriais e tem como um caso particular o modelo exponencial. Outro modelo bastante

utilizado em situações clínicas é o modelo log-normal. Assim como o modelo de Weibull,

o modelo log-normal possui dois parâmetros em sua estrutura, porém sua função taxa de

falha difere da do modelo de Weibull por não ser monótona. Tal função cresce, atinge um

valor máximo e depois decresce. Os parâmetros para este modelo representam a média

do logaritmo do tempo e o desvio-padrão. Um fato importante a ser considerado é que,

se os dados são provenientes de uma distribuição log-normal, então os mesmos podem ser

analisados segundo uma distribuição normal. Para isto, tem-se que considerar o logaritmo

dos dados, em vez dos valores originais.

O modelo gama ajusta adequadamente diversos fenômenos na área de con-

�abilidade (engenharia). Birnbaum e Saunders (1958), por exemplo, utilizaram-se deste

modelo para descrever o tempo de vida de componentes eletrônicos. Sua aplicabilidade
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na área médica é mais recente. Como nos dois modelos anteriores, o modelo gama possui

dois parâmetros em sua estrutura, sendo um de forma e o outro de escala. A função taxa

de falha é crescente ou decrescente, convergindo para um valor constante quando t→∞ e

possui o modelo exponencial como um caso particular. Stacy (1962) propôs a distribuição

gama generalizada, a qual possui três parâmetros positivos em sua estrutura, sendo dois

parâmetros de forma e um de escala. É um modelo mais �exível que os anteriores pelo fato

de possuir um maior número de parâmetros. Veri�ca-se, ainda, que o modelo exponencial,

de Weibull, Gama e log-normal são casos particulares de tal distribuição, sendo o modelo

log-normal um caso limite dela, conforme mostrado por Lawless (2002).

Expressões para as funções de densidade, f(t), de sobrevivência, S(t), e de

taxa de falha, λ(t), para os modelos citados, bem como para outros modelos podem ser

encontradas em Colosimo e Giolo (2006).

Em análise de sobrevivência, um método apropriado para estimação dos

parâmetros dos modelos paramétricos é o método da máxima verossimilhança por permitir

incorporar a informação de dados censurados. Neste contexto, a expressão geral para a

função de verossimilhança, na presença de dados censurados à direita, é dada por:

L(θ) =
n∏
i=1

[f(ti;θ)]δi [S(ti;θ)]1−δi =
n∏
i=1

[λ(ti;θ)]δi [S(ti;θ)]

em que a contribuição de cada observação não censurada para esta função é dada pela

sua função de densidade f(ti;θ) e, a contribuição de cada observação censurada, pela sua

função de sobrevivência S(ti;θ) ; θ é o vetor de parâmetros a ser estimado e δi é a variável

indicadora de falha, assumindo o valor 1 quando for falha e o valor 0 quando for censura.

Assim, os estimadores de máxima verossimilhança são os valores de θ que maximizam

L(θ), ou, equivalentemente, log(L(θ)).

Em diversas situações, covariáveis estão relacionadas ao tempo de sobrevi-

vência, acelerando-o ou desacelerando-o. Sendo assim, deve-se levar em consideração tais

covariáveis ao se realizar a análise estatística. Uma maneira apropriada para isto seria

por meio de modelos de regressão que permitissem incorporar informações provenientes de

dados censurados. Neste contexto, os vários modelos encontrados na literatura são classi�-

cados em duas classes: uma denominada modelos de tempo de vida acelerado (ou modelos

paramétricos) e, a outra, modelo de regressão de Cox (ou modelo semi-paramétrico).
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Dentre os modelos paramétricos, podem ser citados, por sua grande aplica-

bilidade em situações práticas, o modelo de regressão exponencial, o modelo de regressão

de Weibull e o modelo de regressão log-normal. Estes modelos são baseados nas distribui-

ções: exponencial, Weibull e log-normal, respectivamente. Logo, diferente do modelo de

regressão linear, que supõe relação linear entre a resposta e as covariáveis e, usualmente,

distribuição normal para o vetor de erros aleatórios, os modelos de regressão paramétricos

em análise de sobrevivência utilizam-se de um componente determinístico não-linear nos

parâmetros e distribuição assimétrica para o vetor de erros aleatórios. Uma explicação para

isto se deve ao fato de que a distribuição dos tempos de falha tende a ser assimétrica nos

maiores tempos de sobrevivência. A estimação dos parâmetros para estes modelos é feita

por meio do método de máxima verossimilhança análogo ao citado anteriormente, porém,

com a inclusão de covariáveis nas funções de densidade e de sobrevivência, representa-

das, respectivamente, por f(ti|xi) e S(ti|xi). Assim, especi�cando uma distribuição para

a variável aleatória tempo de falha, T , a função de verossimilhança �ca completamente

determinada.

O modelo apresentado por Cox (COX, 1972) é o mais utilizado em estudos

clínicos, devido a sua versatilidade. Esta versatilidade se deve ao fato de que a estrutura

deste modelo conta com um componente não-paramétrico e outro paramétrico, justi�cando

sua denominação de modelo semi-paramétrico. A expressão geral do modelo de regressão

de Cox é dada por:

λ(t) = λ0(t)g(x′β),

sendo g uma função não-negativa que deve ser especi�cada de modo que g(0) = 1. O termo

λ0(t) é uma função não-negativa do tempo, representando o componente não-paramétrico

do modelo, que é não-especi�cado. Este componente é usualmente denominado função de

base ou basal. O componente paramétrico é frequentemente expresso por:

g(x′β) = exp {x′β} = exp {β1x1 + ...+ βpxp} ,

em que β é o vetor de parâmetros associado às p covariáveis. É possível mostrar, para o

modelo de Cox apresentado, que a razão das taxas de falha de dois indivíduos diferentes

é constante ao longo do tempo, fazendo com que tal modelo também seja conhecido como

modelo de riscos proporcionais. Riscos proporcionais, desse modo, é uma suposição básica
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para a utilização de tal modelo. Um problema na estimação dos parâmetros deste modelo

é que, por possuir um componente não-paramétrico em sua estrutura e, consequentemente,

em sua função de verossimilhança, o método usual de estimação por máxima verossimi-

lhança se torna inapropriado. Neste sentido, Cox (1975) formalizou o método de máxima

verossimilhança parcial, que elimina este componente não-paramétrico do modelo.

Algumas extensões do modelo de Cox são encontradas na literatura com o

intuito de solucionar certos tipos de problemas. Um deles é conhecido como Modelo de

Cox com Covariáveis Dependentes do Tempo, que permite incorporar covariáveis cujos

valores podem mudar ao longo do período de acompanhamento. Este modelo, porém, não

possui a propriedade de riscos proporcionais, uma vez que as covariáveis são dependentes

do tempo. Outro modelo que aparece como extensão do modelo de Cox, é o Modelo de Cox

Estrati�cado. Este modelo é utilizado quando a suposição de riscos proporcionais para o

modelo de Cox não estiver satisfeita para, por exemplo, uma das covariáveis consideradas

no modelo. A ideia desse modelo é estrati�car os dados de acordo com a covariável que

apresentou violação quanto à suposição de riscos proporcionais de modo que tal suposição

seja satisfeita dentro de cada estrato. Uma suposição deste modelo é que o vetor de

parâmetros β é comum para todos os estratos. Outra extensão do modelo de Cox é

denominada Modelo de Fragilidade (ou modelo para dados correlacionados). Contudo, e

diferente dos demais modelos considerados até aqui, que supõem independência entre as

observações, o modelo de fragilidade considera a possibilidade de dependência entre elas.

Estudos envolvendo famílias ou outros tipos de agrupamento podem gerar tal correlação

entre as observações, pois é natural esperar que exista associação entre os tempos de

vida de indivíduos de um mesmo grupo. A proposta deste modelo é introduzir um efeito

aleatório na função de risco para descrever essa possível associação. Tal efeito aleatório

representa a fragilidade compartilhada entre indivíduos de um mesmo grupo ou família e

supõe-se, condicional a esse efeito aleatório, que os indivíduos de um mesmo grupo são

independentes. Assim, grupos com valores maiores para o efeito aleatório terão um risco

maior de falha, isto é, são mais frágeis. Este modelo foi, ainda, generalizado em outras

direções importantes como: modelo de fragilidade estrati�cado, modelo de fragilidade

multiplicativo, modelo de fragilidade aditivo e modelo de fragilidade dependente do tempo.

Mais detalhes sobre esses modelos, bem como suas expressões, podem ser encontrados em

Colosimo e Giolo (2006).

Um modelo alternativo ao modelo de Cox, quando este tem suas suposições
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violadas, foi proposto por Aalen (1980) e é conhecido como Modelo Aditivo de Aalen.

Neste modelo, assume-se que as covariáveis atuam de forma aditiva na função risco de

base, ao contrário do modelo de Cox, em que as covariáveis atuam de forma multiplicativa

nesta função. É um modelo que permite, em sua formulação, que os efeitos das covariáveis

variem durante o estudo. Sua expressão é dada por:

λi = β0(t) +

p∑
j=1

βj(t)xij(t),

em que o primeiro elemento β0(t) pode ser interpretado como uma função risco de base,

enquanto βj(t) são as funções de regressão que medem a in�uência das covariáveis no risco

de falha. Note da expressão do modelo de Aalen que tais funções são permitidas variar

com o tempo.

2.2 Modelos com sobreviventes de longa duração

Como já mencionado anteriormente, uma característica importante de da-

dos de sobrevivência é a presença de censuras. Nestes casos, assume-se que o evento de

interesse irá ocorrer para todos os indivíduos sob estudo, quando se considera um período

de acompanhamento su�cientemente grande, isto é, considera-se que todos os indivíduos

desta população estão sob risco. Porém, em determinados experimentos, uma fração da

população é não suscetível ao evento de interesse, ou seja, o evento não ocorre para essa

fração de indivíduos, mesmo se estes forem acompanhados até o �nal de suas vidas. Tais

indivíduos são denominados na literatura de �imunes�, ou �curados� ou �sobreviventes de

longa duração� ou, ainda, �sobreviventes a longo prazo�.

Um exemplo de dados com esta característica pode ser o de um estudo clínico

em que o evento de interesse é a recorrência de um determinado tipo de câncer sendo que,

após a aplicação de tratamentos, uma parte dos indivíduos sob estudo não apresenta o

retorno desta doença, parte esta denominada �fração de imunes� ou �fração de curados� ou

�fração de sobreviventes de longa duração�. Modelar tais dados sem levar em consideração

a existência desta fração de sobreviventes de longa duração na população pode, portanto,

conduzir a conclusões distorcidas.

Estudos envolvendo uma fração de sobreviventes de longa duração são de

grande importância em medicina, uma vez que é esperado após o tratamento para um

determinado tipo de doença, que exista uma alta proporção de indivíduos com esta carac-
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terística. Neste sentido, é importante estudar a proporção de pacientes que permanecem

imunes e analisar o efeito de covariáveis, tanto sobre o tempo de sobrevivência quanto

sobre a taxa (ou fração) de sobreviventes de longa duração. Um dos principais interesses,

nestes casos, está em se obter a fração desses sobreviventes para que se possa fazer uma

possível indicação de qual tratamento seguir para determinada doença.

Na literatura, observa-se uma grande aplicabilidade de modelos com fração

de sobreviventes de longa duração em estudos clínicos. Contudo, tais modelos também

podem ser aplicados em outros contextos, tal como na área de criminologia em que o

evento de interesse é o tempo até um ex-detento reincidir no crime com, no entanto, uma

parte deles não apresentando tal evento, ou seja, estarão reabilitados. Também na área

da educação, em que um dos interesses está no tempo até a conclusão de um determinado

curso, podendo haver, contudo, alunos que não irão completá-lo.

A curva de Kaplan-Meier (KAPLAN e MEIER, 1958) pode mostrar um

indicativo da existência de uma fração de imunes ou fração de sobreviventes de longa

duração ou, ainda, fração de curados. Este indicativo é evidenciado por meio grá�co,

quando a curva apresenta uma cauda que tende para um valor diferente de zero quando t→

∞. Como já mencionado anteriormente, isso acontece quando o maior tempo observado é

uma censura. Então, quando existe um alto percentual de censuras ao �nal do experimento,

há indícios da existência de indivíduos sobreviventes a longo prazo. Neste sentido, Maller e

Zhou (1996) observam que o tempo de acompanhamento deve ser su�cientemente grande.

Como exemplo, pode-se citar o estudo MASS II (HUEB et al., 2010) em que

611 pacientes com doença coronariana multiarterial, angina estável e função ventricular

preservada, foram acompanhados por dez anos com o objetivo de avaliar o tempo até a

morte por problemas cardíacos (óbito cardíaco). Para esse estudo, pode-se notar a partir

da Figura 2, que a cauda à direita da curva de sobrevivência global obtida pelo estimador

de Kaplan-Meier alcança um patamar acima do zero por um período de tempo considerável

retratando, assim, uma função de sobrevivência imprópria e fornecendo um indicativo da

presença de �sobreviventes de longa duração�. Apesar desse indicativo, Hueb et al. (2010)

analisaram os dados desse estudo por meio do modelo de regressão de Cox padrão.

Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo analisar os dados do estudo

MASS II no contexto de modelos de sobrevivência que consideram a existência de uma

fração de sobreviventes de longa duração, pois tais modelos parecem ser mais apropriados

para a análise de tais dados. Descrição detalhada desse estudo é apresentada na seção 3.1
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do seção 3.
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Figura 2 - Curva de Kaplan-Meier estimada para os dados de tempo até o óbito cardíaco
registrados para os 611 pacientes participantes do estudo MASS II (HUEB et
al., 2010)

No contexto de modelos de fração de cura, o primeiro artigo foi publicado

por Boag (1949), que apresentou um modelo paramétrico como sendo a mistura de duas

distribuições, uma representando a distribuição dos tempos de falha dos indivíduos sus-

cetíveis ao evento e, a outra, uma distribuição degenerada permitindo que os tempos de

sobrevivência dos indivíduos não suscetíveis fossem in�nito em relação a este evento. O

autor aplicou sua metodologia a um conjunto de dados de câncer de mama, assumindo a

distribuição log-normal como a distribuição associada aos tempos de sobrevivência dos in-

divíduos suscetíveis (em risco). Por meio do método de máxima verossimilhança, estimou

a proporção de pacientes curados. Mortes por outras causas que não o câncer em estudo,

foram tratadas como censuras.

Contemporaneamente a Boag (1949), Berkson e Gage (1952) também pes-

quisaram um modelo para estimar a proporção de indivíduos curados em dados de câncer

de estômago. Diferente de Boag (1949), que assumiu a distribuição log-normal aos tempos

de sobrevivência dos indivíduos suscetíveis, tais autores assumiram a distribuição expo-

nencial para tais tempos, juntamente com uma distribuição degenerada para a proporção

de curados. Para estimação dos parâmetros consideraram, ainda, o método de mínimos
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quadrados, em vez do método de máxima verossimilhança. Dois parâmetros caracteriza-

ram o modelo considerado pelos autores, um representando a proporção da população que

está sujeita a taxa de mortalidade �normal� (imunes) e, o outro, representando a taxa de

mortalidade do câncer para o qual o resto da população (não imunes) está sujeita. Os

autores veri�caram que, após certo período de tempo, a taxa de mortalidade para paci-

entes com câncer se aproxima das taxas normais sugerindo, assim, que certa fração da

população com câncer morre em taxas de mortalidade normal, enquanto os demais estão

sujeitos a taxas mais elevadas. O modelo foi também ajustado para o conjunto de dados

analisado em Boag (1949), mostrando um ajuste muito bom. Em termos formais, a fun-

ção de sobrevivência populacional (ou função de sobrevivência não condicional) para os

modelos de mistura de Boag (1949) e Berkson e Gage (1952), conhecidos como modelos

de mistura padrão, é expressa por:

Sp(t) = 1− π + πS(t)

em que π(0 < π < 1) representa a fração da população em risco (ou seja, suscetíveis

ao evento), (1 − π) a fração de curados ou de sobreviventes de longa duração e, S(t), a

função de sobrevivência associada aos indivíduos suscetíveis ao evento, podendo seguir,

por exemplo, distribuição exponencial, Weibull, log-normal, dentre outras. A fração de

curados é determinada por p0 = limt→∞ Sp(t) = 1 − π, uma vez que limt→∞ S(t) = 0.

Mais detalhes sobre este modelo e respectivos métodos de estimação são apresentados

na seção 3.2.1. Pode-se notar, ainda, que a probabilidade de cura (1− π) pode variar de

indivíduo para indivíduo, pois é razoável assumir que esta pode depender de características

individuais (covariáveis). Nesses casos, o efeito de covariáveis na probabilidade de cura

é comumente formulado por um modelo logístico. Assim, se for de�nida uma variável

indicadora Yi, tal que Yi = 0 se o indivíduo i for curado e Yi = 1 se ele não for curado,

segue que a probabilidade de cura pode ser modelada em termos das covariáveis zi por

meio da função logística, de modo que:

p0i = 1− π(zi) = P (Yi = 0|zi) =
exp(z′iβ)

1 + exp(z′iβ)
,

para i = 1, ..., n, em que β denota o vetor de coe�cientes de regressão.

Pierce, Stewart e Kopecky (1979), ao analisarem um experimento com ani-

mais expostos à toxinas, também observaram que havia uma proporção signi�cativa deles
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vivos ao �nal do estudo. Segundo os autores, não fazia sentido considerar tais animais

como observações censuradas oriundas da mesma população daqueles que haviam morrido.

Existe então, neste caso, uma população heterogênea que pode ser dividida em duas sub-

populações: uma de imunes (curados) e a outra de suscetíveis (não curados). Com isso, é

natural considerar um modelo formulado a partir de uma mistura de duas distribuições,

na qual uma delas representa a distribuição dos tempos de falha da parte não curada e, a

outra, corresponde a uma distribuição degenerada que permita tempos de sobrevida (em

princípio in�nitos) para pacientes curados. Utilizando-se deste mesmo conjunto de dados,

Farewell (1982) analisou-os por meio de modelos de mistura que postulam uma fração de

imunes, veri�cando que tais modelos descrevem de forma mais adequada tais dados.

Já Kannan et al. (2010) propuseram um modelo de taxa de cura baseado

na distribuição exponencial generalizada que incorpora os efeitos dos fatores de risco ou

covariáveis na probabilidade de um indivíduo ser um sobrevivente de longa duração. Os

estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo foram obtidos a partir

do algoritmo EM e a probabilidade de um indivíduo ser imune ao evento de interesse foi

modelada por meio de uma função das covariáveis, no caso a função logística. Os autores

ilustraram o método por meio de um conjunto de dados reais para examinar o efeito de

diferentes fatores de riscos no tempo de recaída para viciados em drogas.

Embora o modelo de mistura padrão seja bastante utilizado, Chen, Ibrahim

e Sinha (1999) mostraram que ele não possui a estrutura de riscos proporcionais, quando

há covariáveis envolvidas. Além disso, eles veri�caram, em um contexto Bayesiano, que as

distribuições a priori não informativas implicam, em geral, em distribuições a posteriori

impróprias.

Um modelo de fração de cura alternativo ao modelo de mistura padrão foi

proposto na literatura por Yakovlev et al. (1993). Este modelo possui uma estrutura

de riscos competitivos (isto é, o evento pode ocorrer por várias causas) e foi fortemente

motivado por considerações biológicas. Tal modelo é referido em Rodrigues, Cancho e

Castro (2008) como modelo de tempo de promoção. Nele, considera-se uma variável

aleatória latente M representando o número de causas que podem levar ao evento de

interesse. É assumido que M tem distribuição de Poisson(θ) e que, dado M = m, existe

Zj, j = 1, ...,m, variáveis aleatórias contínuas (latentes) não negativas, independentes

e identicamente distribuídas, com função de distribuição acumulada F (.) = 1 − S(.) e

independentes de M , representando o tempo de ocorrência do evento devido à j-ésima
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causa ou risco, ou tempo de promoção do evento. Neste sentido, o tempo de ocorrência

do evento é, então, de�nido por T = min {Zj; 0 ≤ j ≤M} com P (Z0 = ∞) = 1, pois se

M = 0 não existem causas competindo para a ocorrência do evento de interesse. A função

de sobrevivência para esta abordagem é expressa por:

Sp(t) = P (T > t) = P [min {Z0, Z1, ..., Zm} > t] = exp [−θF (t)] .

Note que, quando t → ∞, F (t) → 1 e, daí, Sp(t) → exp(−θ).Este fato nos

permite dizer que p0 = exp(−θ) = P (M = 0) representa a fração de cura induzida pelo

modelo. A função de sobrevivência para a população não curada é dada por:

S(t) = P (T > t|M ≥ 1) =
P (T > t,M ≥ 1)

P (M ≥ 1)
=

exp {−θF (t)} − exp(−θ)
1− exp(−θ)

.

Com isso, pode-se relacionar o modelo de mistura padrão e o modelo de

tempo de promoção por meio da relação:

Sp(t) = exp(−θ) + [1− exp(−θ)]S(t),

em que a fração de cura é exp(−θ). Uma importante vantagem deste modelo de tempo de

promoção é que, quando covariáveis estão relacionadas ao parâmetro θ, a função de risco

possui uma estrutura de riscos proporcionais, que é uma propriedade desejável em análise

de sobrevivência.

Em 1999, Chen, Ibrahim e Sinha, apresentaram uma formulação Bayesiana

para o modelo de tempo de promoção. Técnicas Bayesianas para estimação dos parâmetros

deste modelo são dadas em Ibrahim, Chen e Sinha (2001). Utilizando este modelo de tempo

de promoção, Zaider et al. (2001) estudaram o efeito de diferentes doses de radiação sobre

a fração de curados em pacientes com câncer de próstata. Na área de educação, este modelo

também foi estudado por Fonseca (2009) que introduziu covariáveis para modelar o número

médio de riscos. Considerando apenas covariáveis categóricas, bem como a presença de

observações omissas em algumas delas, Fonseca utilizou um conjunto de dados referente

ao tempo até a conclusão do curso de estatística na Universidade Federal do Rio Grande

do Norte para ilustrar o método. As estimativas dos parâmetros foram obtidas por meio
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do método de máxima verossimilhança, utilizando-se o algoritmo EM ponderado.

Yin e Ibrahim (2005) propuseram em seu artigo, uma nova classe de modelos

de fração de cura, formulado por meio de uma transformação na função de sobrevivência

populacional desconhecida. Esta nova classe proposta por eles inclui o modelo de mistura

e o modelo de tempo de promoção como dois casos particulares. Os autores ajustaram

estes modelos em um conjunto de dados reais envolvendo um ensaio clínico de melanoma,

fazendo uso de uma abordagem Bayesiana.

Rodrigues et al. (2009) estenderam o modelo de sobrevivência de longa

duração proposto por Chen et al. (1999) via função geradora de uma sequência real intro-

duzida por Feller (1968). Esta nova formulação apresentou como consequência direta, a

uni�cação dos modelos de sobrevivência de longa duração propostos por Berkson e Gage

(1952) e Chen et al. (1999). Os autores também mostraram que a função de sobrevivência

formulada para o modelo de sobrevivência de longa duração satisfaz a propriedade de riscos

proporcionais se, e somente se, o número de causas competindo relacionadas à ocorrência

de um evento de interesse segue uma distribuição de Poisson. Além disso, é um modelo

mais �exível que o modelo proposto por Yin e Ibrahim (2005). Eles aplicaram os resulta-

dos obtidos para M seguindo as distribuições de Bernoulli, Poisson e Binomial Negativa.

Utilizando-se deste modelo, Chaves (2010) utilizou a distribuição exponencial associada

ao tempo de sobrevivência dos indivíduos em risco e a distribuição uniforme-exponencial

para o tempo de censura, objetivando veri�car o impacto de censura informativa uniforme

exponencial na análise de dados de sobrevivência sob o modelo de mistura padrão.

Castro et al. (2010) descreveram uma aplicação dos modelos aditivos gene-

ralizados para o ajuste de modelos de sobrevivência que consideram sobreviventes de longa

duração. Nesta ocasião, os autores consideraram a distribuição Binomial Negativa, com

parâmetros θ e α, para o número de causas concorrentes do evento de interesse, obtendo

a seguinte expressão para a função de sobrevivência:

Sp(t) =

 {1 + αθF (t)}
−1
α , para α > −1

θ
, α 6= 0

exp {−θF (t)} , para α = 0
.

Nota-se, então, que para α→ 0, o modelo se reduz ao modelo de tempo de

promoção, ou seja, Sp(t) = exp {−θF (t)} e para α = −1, o modelo se reduz ao modelo

de mistura padrão, ou seja, Sp(t) = {1− θF (t)} = {1− θ(1− S(t))} = (1 − θ) + θS(t).
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Neste modelo, a fração de cura é representada por:

p0 = lim
t→∞

Sp(t) =

 {1 + αθ}
−1
α , para α > −1

θ
, α 6= 0

exp {−θ} , para α = 0
.

pois limt→∞ F (t) = 1. O método utilizado para estimação dos parâmetros foi o de máxima

verossimilhança. Os autores também propuseram relacionar a fração de sobreviventes de

longa duração com um vetor de covariáveis zi por meio da função logística, ou seja,

p0i =
exp(z′iβ)

1 + exp(z′iβ)
,

para i = 1, ..., n, e β o vetor de coe�cientes de regressão. Os modelos desenvolvidos foram

implementados como um conjunto de funções do software R (disponibilizadas no arquivo

texto models.cmpb.R), o qual explora o pacote gamlss como uma poderosa ferramenta

para inferência em modelos de sobrevivência que levam em conta sobreviventes de longa

duração.

Em um contexto semi-paramétrico, Kuk e Chen (1992) foram os primei-

ros a propor o modelo de Cox com fração de cura, também denominado modelo semi-

paramétrico com fração de cura. Tal modelo assume que o efeito de covariáveis sobre os

tempos de falha de pacientes não curados é especi�cado por um modelo de Cox, obtendo-se

a seguinte função de sobrevivência:

Sp(t) = 1− π + π [S0(t)]exp(γ ′x) ,

em que 1− π = p0 representa a proporção de indivíduos imunes e π = 1− p0 a proporção

de indivíduos suscetíveis (em risco), S0(t) é a função de sobrevivência de base condicional

aos indivíduos em risco e γ o vetor de parâmetros associado ao vetor de covariáveis x.

A função S0(t) não é especi�cada, devendo, portanto, ser estimada por meio de algum

procedimento não-paramétrico. Análogo aos modelos de fração de cura paramétricos, a

probabilidade de cura associada ao indivíduo i, denotada por 1 − π(zi), pode ser formu-

lada por um modelo logístico na presença de covariáveis. Para estimar os parâmetros e

funções de interesse associados aos modelos de mistura paramétricos e semi-paramétricos

na presença de covariáveis, Corbière e Joly (2007) disponibilizaram uma macro no soft-

ware SAS. Nesta macro, a probabilidade de cura pode ser modelada por meio de vários
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modelos de regressão para dados binários (como, por exemplo, o logístico, o probito ou

o complemento log-log). Para modelar a sobrevivência dos indivíduos não curados, po-

dem ser considerados modelos paramétricos (Exponencial, Weibull, log-normal etc.) ou o

modelo semi-paramétrico de Cox. No caso dos modelos paramétricos, a maximização da

função de verossimilhança é realizada utilizando-se o PROC NLMIXED. Já para o modelo

de mistura de riscos proporcionais de Cox, tal maximização é feita por meio do algoritmo

EM. Um exemplo na área clínica é apresentado pelos autores para ilustrar o método.

Mais detalhes sobre o modelo de mistura semi-paramétrico, bem como procedimentos de

estimação serão apresentados na seção 3.2.3.

Paes (2007) estendeu métodos que lidam com dados de sobrevivência e omis-

são nas covariáveis para a situação em que existe uma proporção de pacientes na população

que não são suscetíveis ao evento de interesse, concentrando-se em dois tipos de modelos de

mistura: um paramétrico, supondo a família Weibull, e outro semi-paramétrico, baseado

no modelo de Cox. Estes modelos foram escolhidos sob a justi�cativa de serem os mais

frequentemente utilizados.

Em um contexto Bayesiano, um método para o ajuste de modelos de mistura

de tempos de falha que postula a existência de imunes foi descrito por Cho et al. (2001).

Ainda, Yu et al. (2004) utilizaram a distribuição log-gama generalizada com fração de cura

considerando dados agrupados, porém sem utilizar covariáveis. Rizzato (2006) propôs um

modelo de regressão na presença de covariáveis considerando esta mesma distribuição para

dados que apresentam fração de cura, desenvolvendo também a parte inferencial do modelo

proposto.

A maioria dos estudos apresentados na literatura, envolvendo fração de imu-

nes, considera que os tempos de vida dos indivíduos em estudo são independentes uns do

outros, ou seja, consideram que os dados são não-correlacionados. Porém, podem existir

casos em que esses indivíduos apresentam certo tipo de dependência, gerando dados corre-

lacionados. Isso pode acontecer, por exemplo, em estudos envolvendo famílias, em que se

espera que os tempos de vida de indivíduos de uma mesma família sejam correlacionados.

Outra situação em que as respostas dos indivíduos podem estar correlacionadas ocorre

com dados de estudos realizados em grupos de pacientes provenientes de várias clínicas,

esperando-se, assim, que as respostas dos indivíduos de uma mesma clínica estejam cor-

relacionadas. Para esta última situação, Yau e Ng (2001), utilizando uma abordagem de

modelos lineares generalizados mistos (GLMM), acrescentaram efeitos aleatórios ao mo-
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delo de mistura para que fosse possível mensurar o efeito de tratamentos por diferentes

clínicas nos pacientes que se curam e naqueles que não se curam. Os autores aplicaram o

modelo a um conjunto de dados sobre câncer de faringe. Utilizando as abordagens clássica

e Bayesiana, Lopes (2008) também apresentou dois modelos de sobrevivência com fração

de cura e efeitos aleatórios, sendo um deles baseado no modelo de Chen et al. (1999) e,

o outro, no modelo de mistura. Tais modelos foram utilizados em uma análise de dados

de câncer na orofaringe. Um modelo de efeitos aleatórios genético aditivo foi, ainda, pro-

posto por Pitkaniemi et al. (2007) para dados familiar com sobreviventes de longa duração,

sendo este modelo aplicado na área clínica a dados de Diabetes tipo 1. Também em 2007,

Locatelli et al. propuseram um modelo similar de fração de cura em um contexto Bayesi-

ano para a análise de dados de câncer de mama em um estudo com gêmeos. O objetivo

desses autores foi investigar o papel genético e ambiental na susceptibilidade (fragilidade)

de câncer de mama, utilizando para isso modelos de fragilidade correlacionados a �m de

considerar a dependência entre os tempos de vida de dois indivíduos aparentados, ou seja,

gêmeos. Outra abordagem que também permite utilizar dados correlacionados no modelo

de mistura padrão é discutida em Peng et al. (2007).
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Material

Neste trabalho, um conjunto de dados descrito e analisado por Hueb et al.

(2010) é utilizado para aplicação de modelos que consideram uma proporção de sobreviven-

tes de longa duração em sua estrutura. Tais dados fazem parte de um estudo denominado

MASS II (Medicine, Angioplasty or Surgery Study) conduzido pelo Instituto do Coração da

Universidade de São Paulo. Neste estudo, um ensaio clínico aleatorizado foi realizado com

o objetivo de avaliar a e�cácia de três estratégias terapêuticas usualmente utilizadas em

pacientes com doença coronariana multiarterial, angina estável e função ventricular preser-

vada. As estratégias terapêuticas foram: cirurgia da artéria coronária (CABG) (também

denominada revascularização), intervenção coronária percutânea (PCI) (conhecida como

angioplastia) e medicamentoso (MT). Resultados desse ensaio clínico obtidos após um,

cinco e dez anos de acompanhamento dos pacientes podem ser encontrados em Hueb et

al. (2004, 2007 e 2010). Detalhes desse estudo são descritos a seguir.

No período de Maio de 1995 a Maio de 2000, 611 pacientes que deram entrada

no Instituto do Coração (InCor/USP-SP) foram considerados elegíveis a participarem do

estudo MASS II por reunirem todos os critérios de entrada estabelecidos. Sendo assim,

foram designados aleatoriamente aos tratamentos CABG (203 pacientes), PCI (205 paci-

entes) e MT (203 pacientes). Pacientes com estenose (estreitamento do vaso sanguíneo)

coronária multiarterial maior que 70%, documentada angiogra�camente por avaliação vi-

sual, e isquemia (falta de suprimento sanguíneo) documentada foram considerados para

inclusão no estudo. A isquemia foi documentada por um teste de estresse ou por ava-

liação de angina estável típica da Sociedade Cardiovascular Canadense (CCS) (classe II

ou III). Tais pacientes somente foram inscritos no estudo se os cirurgiões, médicos assis-

tentes e cardiologistas intervencionistas concordassem que a revascularização pudesse ser

alcançada por qualquer das três estratégias terapêuticas citadas. Cada paciente forneceu

consentimento por escrito e foi, então, alocado aleatoriamente a um dos três grupos de

tratamento. O ensaio clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto do Coração

da Escola Médica da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.

Alguns critérios para exclusão de pacientes do estudo incluíram: angina

refratária (doença obstrutiva coronariana em sua apresentação terminal) ou infarto agudo

do miocárdio que necessitassem de revascularização emergencial, aneurisma ventricular
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que requeresse correção cirúrgica, fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 40%,

histórico de PCI ou CABG, dentre outras citadas em Hueb et al. (2010).

Para pacientes atribuídos ao PCI, os procedimentos estavam disponíveis no

prazo de 3 semanas após a aleatorização. Os dispositivos utilizados para estratégia tera-

pêutica baseada em cateter incluíram stents, lasers, aterectomia direcional e angioplastia

com balão. Angioplastia foi realizada de acordo com o protocolo padrão. Para pacientes

atribuídos ao CABG, os procedimentos foram realizados dentro de 12 semanas após a ale-

atorização. Revascularização completa foi realizada, se tecnicamente viável, com enxertos

de veia safena, artéria mamária interna, e outras condutas, tais como artérias radiais ou

gastroepiplóica.

Os pacientes foram acompanhados por um período de 10 anos, com visitas

de acompanhamento a cada 6 meses no Instituto do Coração. No início de cada ano

todos eram submetidos a um teste ergonométrico, além de exames de rotina que incluíam

eletrocardiograma e testes de sangue a cada 6 meses.

O tamanho original da amostra foi de n = 611 pacientes e a porcentagem

de observações censuradas foi de 85%. A variável resposta utilizada no presente estudo

representa o tempo até o óbito do paciente por problemas cardíacos (óbito cardíaco). Para

cada paciente i, i = 1, ..., 611, foram registrados: ti = tempo (em anos) até o óbito ou

até o �nal do estudo, δi= indicador de falha (1 se falha e 0 se censura), xi1= Tratamento

Alocado (1 se cirurgia (CABG), 2 se angioplastia (PCI) e 3 se medicamentoso (MT)), xi2=

Hipertensão Arterial (0 se não e 1 se sim), xi3= Idade (0, se menor que 65 anos e 1, se

maior ou igual a 65 anos), xi4= Diabete Mellitus (0 se não e 1 se sim), xi5= Sexo (0 se

feminino e 1 se masculino), xi6= Histórico de Infarto Agudo do Miocárdio (0 se não e 1 se

sim), xi7= Tabagismo (0 se não e 1 se sim), xi8= Número de Vasos Sanguíneos Doentes

(Biarterial ou Triarterial) e xi9= Colesterol Total (0, se menor que 5,2 mmol/L e 1, se

maior ou igual a 5,2 mmol/L).

O estado vital de cada paciente foi avaliado em 31/12/2008. Pacientes vivos

que não tinham completado 10 anos de acompanhamento até esta data foram acompa-

nhados até atingirem sua visita de 10 anos. O tempo mínimo de acompanhamento dos

pacientes vivos ao �nal do estudo foi de 9 anos e o máximo de 15 anos (em média 11,4

anos). O estudo MASS II cessou o acompanhamento dos pacientes em Maio de 2010.

A Tabela 1 fornece as características dos 611 pacientes designados aos trata-

mentos MT, PCI ou CABG no estudo MASS II. Nota-se que a aleatorização criou grupos
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de tratamentos balanceados em relação a essas importantes características de prognósticos.

Tabela 1 - Características dos 611 pacientes designados a MT, PCI e CABG no estudo
MASS II

Característica MT PCI CABG
(n = 203) (n = 205) (n = 203)

Variáveis Demográ�cas
Idade, em anos 60±9 60±9 60±9
Feminino, % 31 33 28
Tabagismo, % 35 31 35

Histórico Clinico e Status
Histórico de infarto do Miocárdio, % 39 52 42
Histórico de Hipertensão, % 55 61 63
Diabetes Mellitus, % 37 27 29

Valores Laboratoriais
Colesterol Total, mmol/L 5,82±,01 5,91±1,31 5,63±1,22

Per�l Angiográ�co
Vasos Duplos doentes, % 41 42 42
Vasos Triplos doentes, % 59 58 58

Idade e colesterol total estão representados em termos da média ± desvio padrão

3.2 Métodos

Os modelos que incorporam uma fração de sobreviventes de longa duração

em sua estrutura e que foram utilizados neste trabalho para análise dos dados do Estudo

MASS II, são apresentados a seguir, juntamente com o desenvolvimento da parte infe-

rencial. A análise de resíduos também será abordada. As seções 3.2.1 e 3.2.2a trazem a

formulação de dois dos mais conhecidos modelos de sobrevivência de longa duração en-

contrados na literatura. Estes são conhecidos como modelo de mistura padrão e modelo

de tempo de promoção, respectivamente. Tais modelos são aqui apresentados, por se-

rem casos particulares do modelo de sobrevivência de longa duração paramétrico utilizado

neste trabalho, o qual é apresentado na seção 3.2.2b. Outro modelo utilizado no trabalho,

conhecido como modelo de sobrevivência de longa duração semi-paramétrico de Cox é

apresentado na seção 3.2.3. Por �m, métodos de análise de resíduos são apresentados na

seção 3.3, cálculo dos intervalos de con�ança na seção 3.4 e aspectos computacionais na

seção 3.5.

Para os modelos de sobrevivência de longa duração paramétricos apresenta-

dos nas seções 3.2.1 e 3.2.2, assume-se que a distribuição associada aos tempos de falha

T dos indivíduos suscetíveis ao evento (indivíduos em risco) segue uma distribuição de
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Weibull, em que as funções de densidade de probabilidade, de distribuição acumulada e

de sobrevivência, são representadas, respectivamente, por:

f(t;γ) = γ1t
γ1−1 exp(γ2 − tγ1eγ2)

F (t;γ) = 1− exp(−tγ1eγ2) (1)

S(t;γ) = exp(−tγ1eγ2)

em que γ = (γ1, γ2) com γ1 > 0 e γ2 ∈ <. Covariáveis x1, x2, ..., xp podem ser incluídas no

modelo por meio de uma função de ligação identidade em γ2, ou seja:

γ2 = x′λ (2)

em que λ denota o vetor de parâmetros de regressão.

3.2.1 Modelos de mistura padrão

Originalmente proposto por Boag (1949) e Berkson e Gage (1952), o modelo

de mistura padrão considera uma mistura de duas distribuições, em que uma está asso-

ciada aos tempos de sobrevivência da população não curada e, a outra, é dada por uma

distribuição degenerada com tempos in�nitos para os imunes. A seguir, é apresentada a

formulação deste modelo.

Seja T uma variável aleatória não negativa representando o tempo até a

ocorrência de um determinado evento de interesse e suponha que exista, na população

em estudo, uma proporção p0 de indivíduos imunes ao evento. Consequentemente, os

indivíduos restantes, π = 1 − p0, representam a proporção de indivíduos não imunes.

Suponha, ainda, que T = ∞ para os indivíduos imunes, pois estes não apresentarão o

evento de interesse. Logo, se S1(t) é a função de sobrevivência para tais indivíduos, tem-se

que S1(t) = 1, para todo t ≥ 0. Por outro lado, suponha que a função de sobrevivência

dos indivíduos não imunes seja representada por S(t). Assim, a função de sobrevivência

populacional (não condicional) �ca representada por:

Sp(t) = p0S1(t) + (1− p0)S(t) = (1− π) + πS(t) (3)

Nota-se então que, quando t→∞, S(t)→ 0 e, portanto, Sp(t)→ 1−π, isto

é, a fração de sobreviventes de longa duração corresponde ao limite da função de sobrevi-
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vência não condicional, que é imprópria. Especi�cações paramétricas (modelo Weibull, por

exemplo) e semi-paramétricas (modelo de Cox, por exemplo) podem ser assumidas para

a função de sobrevivência condicional de T associada aos indivíduos não imunes (S(t)),

conduzindo a modelos de mistura paramétricos e semi-paramétricos, respectivamente. Na

presente formulação, ênfase será dada aos modelos de mistura paramétricos. O modelo de

mistura semi-paramétrico de Cox será apresentado em detalhes na seção 3.2.3.

Utilizando-se do fato de que a função de distribuição acumulada populacional

pode ser expressa por Fp(t) = P (T ≤ t) = 1− P (T > t) = 1− Sp(t), segue da eq. (3) que

a função densidade de probabilidade populacional é dada por:

fp(t) =
dFp(t)

dt
= −S ′p(t) = −πS ′(t) = −π(−f(t)) = πf(t) (4)

em que f(t) = −S ′(t) é a função densidade de probabilidade para o grupo não curado.

Note que a probabilidade de não cura, , pode variar de indivíduo para indiví-

duo, uma vez que é razoável assumir que tal probabilidade pode depender de características

individuais (covariáveis zi). Neste sentido, a probabilidade de não cura pode ser modelada,

por exemplo, por uma função logística em zi, de modo que:

1− p0i = π(zi) =
1

1 + exp(z′iβ)
(5)

com β denotando o vetor de parâmetros de regressão. O complementar, p0i = 1 − π(zi),

representa a probabilidade de cura, ou seja, a probabilidade de um indivíduo ser imune,

podendo ser modelada por:

p0i = 1− π(zi) = 1− 1

1 + exp(z′iβ)
=

exp(z′iβ)

1 + exp(z′iβ)
. (6)

Outras funções de ligação, tais como as funções probito e complemento log-

log, também podem ser consideradas para modelar a probabilidade de não cura. Obvia-

mente, a função de sobrevivência S(t) também pode variar entre os indivíduos e, sendo

assim, os parâmetros são especi�cados em função das covariáveis de interesse, xi, como na

eq. (2). Neste caso, tem-se que f(ti) = f(ti|xi) e S(ti) = S(ti|xi). Não necessariamente as

covariáveis que in�uenciam na probabilidade de não cura são as mesmas que in�uenciam
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na função de sobrevivência dos não curados, isto é, não necessariamente zi = xi, porém

esta situação pode ocorrer.

Em análise de sobrevivência, as contribuições para a função de veros-

similhança associadas às falhas e censuras são representadas pelas funções de densi-

dade e de sobrevivência, respectivamente. Suponha, então, que os dados são da forma

(ti, δi,xi, zi), i = 1, ..., n, em que δi é o indicador de falha, assumindo o valor 1 se ti é não

censurado (ou seja, ti representa um tempo de falha) e 0, caso contrário. Da eq. (3) e (4),

segue que a contribuição do indivíduo i para a função de verossimilhança é π(zi)f(ti|xi),

se δi = 1 e {1− π(zi) + π(zi)S(ti|xi)}, se δi = 0. A função de verossimilhança completa

observada �ca, então, expressa por:

L(λ,β, τ ) =
n∏
i=1

{π(zi)f(ti|xi)}δi × {1− π(zi) + π(zi)S(ti|xi)}1−δi (7)

em que λ e β são vetores de parâmetros associados à xi e zi e τ é o vetor representando

os demais parâmetros do modelo. Observe que quando não é assumido fração de cura, isto

é, π(zi) = 1, para todo zi, a função de verossimilhança na eq. (7) se reduz à função de

verossimilhança do modelo de sobrevivência padrão, isto é,

L(λ, τ ) =
n∏
i=1

{f(ti|xi)}δi × {S(ti|xi)}1−δi .

Tomando-se o logaritmo da função de verossimilhança na eq. (7), tem-se

que:

l(λ,β, τ ) =
n∑
i=1

δi {log(π(zi)) + log(f(ti|xi))}+ (1− δi) log {1− π(zi) + π(zi)S(ti|xi)}

(8)

Para estimar λ e τ deve-se especi�car a distribuição associada aos tempos

de falha dos indivíduos não curados. Considerando-se, então, a distribuição de Weibull

apresentada na eq. 1, segue da eq. (2), (5) e (6), que a função de verossimilhança na eq.

(7), e o seu logaritmo na eq. (8), �cam expressas da seguinte forma:
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L(λ,β, γ1) =
n∏
i=1

{
1

1 + exp(z′iβ)
γ1t

γ1−1
i exp(x′iλ− t

γ1
i e
x′iλ)

}δi
×{

exp(z′iβ)

1 + exp(z′iβ)
+

1

1 + exp(z′iβ)
exp(−tγ1i ex

′
iλ)

}1−δi
(9)

e

l(λ,β, γ1) =
n∑
i=1

δi

[
log(

1

1 + exp(z′iβ)
) + log(γ1) + (γ1 − 1) log ti + x′iλ− t

γ1
i e
x′iλ)

]
+

(1− δi)
[
log(

exp(z′iβ)

1 + exp(z′iβ)
+

1

1 + exp(z′iβ)
exp(−tγ1i ex

′
iλ))

]
(10)

Portanto, estimativas de máxima verossimilhança são obtidas via métodos

de otimização usuais como, por exemplo, o método de Newton-Raphson. Erros-padrão

assintóticos são obtidos invertendo-se a matriz de informação de Fisher de derivadas de

segunda ordem de log(L).

3.2.2 Modelo de tempo de promoção

a) Causas concorrentes seguindo distribuição de Poisson(θ)

O modelo proposto por Yakovlev et al. (1993) e Chen et al. (1999), conhe-

cido como modelo de tempo de promoção, possui uma estrutura de riscos competitivos,

isto é, o evento de interesse pode ocorrer por uma de várias causas (ou riscos) desco-

nhecidas. Seja, então, uma variável aleatória M representando o número de causas para

a ocorrência de um evento de interesse, em que é assumido que M tem distribuição de

Poisson (θ). Considere que, dado M = m, existam Zj, j = 1, ...,m, variáveis aleatórias

contínuas não negativas, independentes e identicamente distribuídas, com função de dis-

tribuição acumulada F (t) = 1 − S(t) e independentes de M , representando o tempo de

ocorrência do evento devido à j-ésima causa ou risco, ou tempo de promoção do evento.

O tempo de ocorrência do evento é, então, de�nido por T = min{Zj; 0 ≤ j ≤ M} com

P (Z0 = ∞) = 1, pois se M = 0 não existem causas para a ocorrência do evento de in-

teresse. Note que T é uma variável aleatória observável, podendo apresentar censuras à

direita, e que as variáveis aleatórias M e Zj são variáveis latentes, isto é, não observáveis.

Como a variável aleatória M é assumida ter distribuição de Poisson(θ), sua

correspondente distribuição de probabilidade é expressa por:
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P [M = m] =
θme−θ

m!
, m = 0, 1, 2, ...

Logo, considerando que Zj, j = 1, ...,m, são variáveis aleatórias independen-

tes e identicamente distribuídas, tem-se que a função de sobrevivência populacional para

o modelo de tempo de promoção é dada por:

Sp(t) = P [T > t] = P [min {Z0, Z1, ..., Zm} > t] ,

que pode ser escrita como:

Sp(t) =
∞∑
m=0

P [min {Z0, Z1, ..., Zm} > t|M = m]P [M = m]

= P [Z0 > t]P [M = 0] +
∞∑
m=1

P [min {Z1, ..., Zm} > t]
θme−θ

m!

= e−θ +
∞∑
m=1

P [Z1 > t, ..., Zm > t]
θme−θ

m!
,

pois P (Z0 > t) = 1, ∀t e P [M = 0] = θ0e−θ

0!
= e−θ. Agora, dado M = m, m = 1, 2, ...

tem-se:

Sp(t) = e−θ +
∞∑
m=1

S(t)m
θme−θ

m!
= e−θ

∞∑
m=0

S(t)m
θm

m!

= e−θeθS(t) = exp{−θ[1− S(t)]} = exp[−θF (t)] (11)

em que a série [S(t)θ]m

m!
somada para valores de m entre 0 e∞, produz eθS(t). Este resultado

é bastante conhecido e segue do desenvolvimento em série de Taylor do termo eθS(t). Mais

detalhes podem ser encontrados em textos básicos de Cálculo Diferencial e Integral.

Portanto, a função de sobrevivência populacional é dada por Sp(t) =

exp[−θF (t)], em que S(t) e F (t) representam as funções de sobrevivência e de distribuição

acumulada, respectivamente, associadas aos indivíduos em risco.

Note que, quando t→∞, F (t)→ 1 e, daí, Sp(t)→ exp(−θ). Este fato nos

permite dizer que p0 = exp(−θ) = P (M = 0) representa a proporção de sobreviventes de

longa duração induzida pelo modelo. Nota-se, ainda, que conforme θ cresce, a fração de

cura exp(−θ) decresce, o que é bastante intuitivo, pois θ é o valor esperado para a variável

latente M que representa o número de causas ou riscos de ocorrência do evento.
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Como Fp(t) = 1 − Sp(t), segue da eq. (11) que a função densidade de

probabilidade populacional é dada por fp(t) = dFp(t)

dt
= −S ′p(t), ou seja,

fp(t) = −(−θF ′(t)) exp(−θF (t)) = θf(t) exp(−θF (t)), t > 0, (12)

em que f(t) = −S ′(t) é a função densidade de probabilidade para os indivíduos em risco.

A função de sobrevivência para a população não curada pode ser escrita da

seguinte forma:

S(t) = P (T > t|M ≥ 1) =
P (T > t,M ≥ 1)

P (M ≥ 1)
=

exp{−θF (t)} − exp(−θ)
1− exp(−θ)

Com isso, pode-se relacionar o modelo de mistura padrão na eq. (3) e o

modelo de tempo de promoção na eq. (11) por meio da relação:

Sp(t) = exp(−θ) + [1− exp(−θ)]S(t)

em que a proporção de sobreviventes de longa duração é dada por exp(−θ). Uma im-

portante vantagem deste modelo de tempo de promoção é que, quando covariáveis estão

relacionadas ao parâmetro θ a função de risco possui uma estrutura de riscos proporci-

onais, que é uma propriedade desejável em análise de sobrevivência. Esta vantagem é

evidenciada por meio da função de risco populacional, dada por:

λp(t) =
fp(t)

Sp(t)
=
θf(t) exp(−θF (t))

exp(−θF (t))
= θf(t)

Assim como apresentado no modelo de mistura padrão, a probabilidade de

cura (p0 = exp(−θ)), bem como os tempos de sobrevivência para os indivíduos não curados,

pode depender de características individuais, representadas por vetores de covariáveis,

zi e xi, respectivamente. Análogo ao modelo de mistura apresentado na seção 3.2.1, a

probabilidade de um indivíduo ser sobrevivente de longa duração pode ser modelada como

na eq. (6), ou seja,

p0i = exp(−θ(zi)) =
exp(z′iβ)

1 + exp(z′iβ)
.
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Donde se conclui que covariáveis podem ser introduzidas no parâmetro θ por meio da

relação:

θ(zi) = log(1 + exp(z′iβ))− z′iβ (13)

com β denotando o vetor de coe�cientes de regressão. Novamente, a função de sobrevivên-

cia S(t) também pode variar entre os indivíduos e, assim, os parâmetros são especi�cados

em função de covariáveis de interesse, xi, como na eq. (2).

Considerando, então, que observações representando falhas e censuras con-

tribuem para a função de verossimilhança por meio das funções de densidade e de sobrevi-

vência, respectivamente, e supondo que os dados são da forma (ti, δi, xi, zi), i = 1, ..., n,

em que δi é o indicador de falha (assumindo 1 se ti é não censurado e 0, caso contrá-

rio), segue da eq. (11) e eq. (12), que a contribuição do indivíduo i para a função de

verossimilhança é dada por:

 θ(zi)f(ti|xi) exp{−θ(zi)F (ti|xi)}, para δi = 1

exp{−θ(zi)F (ti|xi)} para δi = 0
.

Portanto, a função de verossimilhança completa observada é dada por:

L(λ,β, τ ) =
n∏
i=1

{θ(zi)f(ti|xi) exp{−θ(zi)F (ti|xi)}}δi ×{exp{−θ(zi)F (ti|xi)}}1−δi (14)

Após algum algebrismo na função de verossimilhança na eq. (14), é possível

veri�car que:

L(λ,β, τ ) =
n∏
i=1

{θ(zi)f(ti|xi)}δi × {exp{−θ(zi)F (ti|xi)}} (15)

em que λ e β são vetores de parâmetros associados às covariáveis xi e zi, respectivamente,

e τ é o vetor representando os demais parâmetros do modelo. Tomando-se o logaritmo da

função de verossimilhança na eq. (15), segue que:
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l(λ,β, τ ) =
n∑
i=1

δi {log(θ(zi)) + log(f(ti|xi))} − θ(zi)F (ti|xi) (16)

Para estimar λ e τ deve-se especi�car a distribuição dos tempos de falha

dos indivíduos não curados. Considerando, então, a distribuição de Weibull apresentada

na eq. (1), segue das eq. (2) e (13), que a função de verossimilhança na eq. (15), e o seu

logaritmo na eq. (16), são expressos da seguinte forma:

L(λ,β, γ1) =
n∏
i=1

{[log(1 + exp(z′iβ))− z′iβ]γ1t
γ1−1
i exp(x′iλ− t

γ1
i e
x′iλ)}δi ×

exp{−[log(1 + exp(z′iβ))− z′iβ][1− exp(−tγ1i ex
′
iλ]} (17)

e

l(λ,β, γ1) =
n∑
i=1

δi

{
log[log(1 + e(z′iβ))− z′iβ] + log γ1 + (γ1 − 1) log ti + x′iλ− t

γ1
i e
x′iλ

}
− [log(1 + exp(z′iβ))− z′iβ] [1− exp(−tγ1i ex

′
iλ)] (18)

Estimativas de máxima verossimilhança são obtidas via métodos de otimiza-

ção usuais como, por exemplo, o método de Newton-Raphson. Erros-padrão assintóticos

são obtidos invertendo-se a matriz de informação de Fisher de derivadas de segunda ordem

de log(L).

b) Causas concorrentes seguindo distribuição Binomial

Negativa(θ, α)

Castro et al. (2010) propuseram o modelo de tempo de promoção com

sobreviventes de longa duração em que o número de causas competindo é modelado por

uma distribuição Binomial Negativa, levando a uma formulação que compreende alguns

modelos padrões encontrados na literatura, como o modelo de mistura padrão (BOAG,

1949; BERKSON e GAGE, 1952) e o modelo de tempo de promoção (YAKOVLEV et

al., 1993; CHEN et al., 1999), apresentados nas seções 3.2.1 e 3.2.2.a, respectivamente.

Tal modelo é convenientemente parametrizado em termos da fração de imunes e, então,

estendido para incorporar covariáveis. Os autores exploraram o uso do pacote gamlss no
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R como uma poderosa ferramenta de inferência em modelos de sobrevivência de longa

duração. A formulação do modelo, bem como o método de estimação dos parâmetros, são

apresentados a seguir.

Como no modelo de tempo de promoção, considere que o tempo para a

ocorrência do evento devido à j-ésima causa é denotado por Zj, j = 1, ...,M , para M ≥ 1,

em que M ≥ 0 representa o número de causas competindo não observáveis que podem

produzir o evento de interesse. É assumido que, condicional aM , os Zj são independentes e

identicamente distribuídos (i.i.d.) com função de distribuição acumulada F (t) e função de

sobrevivência S(t) = 1−F (t). Assume-se, também, que M é independente de Z1, Z2, .....

Neste sentido, o tempo observado para o evento é de�nido como T = min{Z1, Z2, ..., ZM}

para M ≥ 1, bem como P (Z0 = ∞) = 1, se M = 0, uma vez que se não existem causas

para a ocorrência do evento de interesse (M = 0), então o indivíduo é considerado imune

ao evento. Distribuições tais como a exponencial e a Weibull podem ser usadas para

representar Zj.

Sob o cenário descrito, a função de sobrevivência e a função densidade de

probabilidade populacional são dadas, respectivamente, por:

Sp(t) = P [T > t|M ≥ 0]

= P [Z0 > t]P [M = 0] +
∞∑
m=1

P [Z1 > t, ..., ZM > t|M = m]P [M = m]

= P [M = 0] +
∞∑
m=1

P [Z1 > t, ..., ZM > t|M = m]P [M = m] (19)

pois P [Z0 > t] = 1, para todo t.

Logo, como Zj são i.i.d., segue que P [Z1 > t] = P [Z2 > t] = ... = P [ZM >

t] = S(t) e daí tem-se da eq. (19) que:

Sp(t) =
∞∑
m=0

S(t)mP [M = m] (20)

Considerando que Fp(t) = 1 − Sp(t), tem-se que fp(t) = −S ′p(t). Logo, a

função densidade de probabilidade populacional é dada por:
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fp(t) = −
∞∑
m=0

mS(t)m−1S ′(t)P [M = m] =
∞∑
m=0

mS(t)m−1f(t)P [M = m] (21)

em que f(t) = −S ′(t) denota a função de densidade própria do tempo para o evento T , ou

seja, denota a função densidade de probabilidade para os indivíduos suscetíveis ao evento.

Rodrigues et al. (2009) provaram que Sp(t) = Ap(S(t)), em que Ap(.) é a

função geradora de probabilidades do número de causas competindo. Tal prova leva em

consideração a de�nição feita em Feller (1968), em que dada uma sequência de números

reais {an}, se para s ∈ [0, 1], A(s) = a0 + a1s + a2s
2 + ... converge, então A(s) é de�nida

como a função geradora da sequência {an}. Logo, fazendo-se analogia à de�nição citada,

dado uma função de sobrevivência própria, S(t), a função de sobrevivência populacional

na eq. (20) é dada por:

Sp(t) = A(S(t)) =
∞∑
m=0

pm{S(t)}m

em que A(.) é a função geradora da sequência {pm}, que converge se 0 ≤ S(t) ≤ 1. A prova

dessa expressão é simples de ser feita e segue diretamente da eq. (20), como mostrado a

seguir.

Sp(t) =
∞∑
m=0

S(t)mP [M = m] =
∞∑
m=0

pm{S(t)}m = p0 + p1S(t) + p2S(t)2 + ... = A(S(t))

em que pm = P [M = m].

Como mencionado anteriormente, é suposto que o número de causas com-

petindo segue uma distribuição Binomial Negativa, com parâmetros θ e α, cuja função

densidade de probabilidade é dada em termos da chamada parametrização de Fisher,

sendo expressa da seguinte forma:

P [M = m; θ, α] =
Γ(α−1 +m)

m!Γ(α−1)

(
αθ

1 + αθ

)m
(1 + αθ)

−1
α

m = 0, 1, 2, ..., para θ > 0, α ≥ −1 e 1 + αθ > 0, implicando que valores negativos de α,

isto é, −1 ≤ α < 0 leva a um intervalo para m de 0 até o maior número inteiro menor que
−1
α
. O valor esperado e a variância de M são dados por E(M) = θ e var(M) = θ(1 + αθ).



54

Neste sentido, a função geradora de probabilidade (SAHA e PAUL, 2005) é dada por:

Ap(s) =
∞∑
m=0

P [M = m; θ, α]sm = {1 + αθ(1− s)}
−1
α , com 0 ≤ s ≤ 1

Desse modo, as funções impróprias de sobrevivência e de densidade são da-

das, respectivamente, por:

Sp(t) = Ap(S(t)) =

 {1 + αθF (t)}−1
α , para α > −1

θ
, α 6= 0

exp{−θF (t)}, para α = 0
.

e

fp(t) = −S ′p(t) =

 {1 + αθF (t)}−1
α
−1θf(t), para α > −1

θ
, α 6= 0

θf(t) exp{−θF (t)}, para α = 0
. (22)

A fração de sobreviventes de longa duração é, então, determinada por p0 =

limt→∞ Sp(t), ou seja,

p0 =

 (1 + αθ)
−1
α , para α > −1

θ
, α 6= 0

exp(−θ), para α = 0
.

pois limt→∞ F (t) = 1 . Note que, quando α→ 0 a distribuição Binomial Negativa se reduz

à distribuição de Poisson(θ) e Sp(t) dá origem ao modelo de tempo de promoção proposto

por Yakovlev et al. (1993) e Chen et al. (1999) e apresentado na Seção 3.2.2.a, em que

a proporção de sobreviventes de longa duração é estabelecida por p0 = exp(−θ). Por

outro lado, quando α = −1, tem-se Sp(t) = 1− θF (t) = (1− θ) + θS(t), correspondendo

ao modelo de mistura padrão originalmente proposto por Boag (1949) e Berkson e Gage

(1952) e apresentado na Seção 3.2.1, em que a proporção de sobreviventes de longa duração

é estabelecida por p0 = 1− θ.

Para estimação dos parâmetros, Castro et al. (2010) propuseram utilizar o

método de máxima verossimilhança, descrito a seguir.

Suponha que o tempo para o evento não é completamente observável e pode

estar sujeito a censura à direita. Seja então Ci uma variável aleatória denotando o tempo

associado à censura e Fi outra variável aleatória denotando o tempo associado à falha.

O que se observa, então, é Ti = min{Fi, Ci} com δi = I(Fi ≤ Ci) tal que δi = 1, se Ti
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é um tempo de falha, e δi = 0, se Ti é um tempo censurado à direita, para i = 1, ..., n.

Seja também γ o vetor de parâmetros da distribuição associada ao tempo T . Então, para

os n pares de tempos e indicadores de falha (t1, δ1), (t2, δ2), ..., (tn, δn), a correspondente

função de verossimilhança sob censura não informativa (Castro et al., 2010) é dada por:

L(γ, θ, α, t, δ) ∝
n∏
i=1

f(ti, δi;γ, θ, α)

em que t = (t1, ..., tn)T ,

f(ti, δi;γ, θ, α) =
∞∑

mi=0

{S(ti;γ)}mi−δi{mif(ti;γ)}δiP [M = mi; θ, α],

Logo, pode-se reescrever a função de verossimilhança da seguinte forma:

L(γ, θ, α, t, δ) ∝
n∏
i=1

[fp(ti;γ, θ, α)]δi [Sp(ti;γ, θ, α)]1−δi . (23)

Como um dos principais objetivos da análise é estimar a proporção de sobre-

viventes de longa duração, pode-se colocar esta proporção na expressão de verossimilhança.

Já foi mostrado que:

p0 =

 (1 + αθ)
−1
α , para α > −1

θ
, α 6= 0

exp(−θ), para α = 0
.

Logo, para α ≥ −1 tem-se que:

θ =


p−α0 −1

α
, se α 6= 0

− log(p0), se α = 0
. (24)

A �m de completar o modelo, é proposto relacionar a proporção de sobre-

viventes de longa duração com covariáveis, denotadas por zi, por meio de uma ligação

logística, ou seja,

log(
p0i

1− p0i

) = z′iβ ou p0i =
exp(z′iβ)

1 + exp(z′iβ)
(25)

para i = 1, ..., n e com β denotando o vetor de coe�cientes de regressão. Funções de

ligação probito e complemento log-log também podem ser consideradas e estão disponíveis
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no pacote gamlss.

Da eq. (24), pode-se reescrever as funções impróprias Sp(t) e fp(t) na eq.

(22) da seguinte forma:

Sp(ti;γ,β, α) =

 {1 + (p−α0i − 1)F (ti;γ)}−1
α , para α ≥ −1, α 6= 0

p
F (ti;γ)
0i , para α = 0

.

e

fp(ti;γ,β, α) =


p−α0 −1

α
{1 + (p−α0i − 1)F (ti;γ)}−1

α
−1f(ti;γ), para α ≥ −1, α 6= 0

− log(p0)p
F (ti;γ)
0i f(ti;γ), para α = 0

.

(26)

Portanto, a função de verossimilhança na eq. (23) pode ser expressa por:

L(γ,β, α, t, δ) ∝


n∏
i=1

{p
−α
0 − 1

α
f(ti;γ)}δi{1 + (p−α0i − 1)F (ti;γ)}−δi−

1
α , α ≥ −1, α 6= 0

n∏
i=1

{− log(p0)f(ti;γ)}δipF (ti;γ)
0i , α = 0

.

(27)

Como a distribuição dos tempos de sobrevivência também pode variar entre

os indivíduos, seus parâmetros são especi�cados em função de covariáveis de interesse,

xi, como na eq. (2). Neste caso, tem-se que f(ti) = f(ti|xi) e S(ti) = S(ti|xi). É

possível atribuir diversas distribuições diferentes para o tempo até o evento T , tais como

a exponencial, a Weibull e a Log-normal, dentre outras. Assim como em Castro et al.

(2010), o presente trabalho assume a distribuição de Weibull para T , cuja notação é dada

na eq. (1).

Por �m, na ausência de efeitos aleatórios, a estimação dos parâmetros é feita

por meio do método de máxima verossimilhança aplicado na eq. (27). Erros-padrão assin-

tóticos são obtidos invertendo-se a matriz de informação de Fisher de derivadas de segunda

ordem de log(L). Na presente formulação, a maximização da função de verossimilhança é

feita por meio do algoritmo RS, que é uma generalização do algoritmo usado por Rigby e

Stasinopoulos (1996a, b) no ajuste da média e da dispersão dos modelos aditivos. Mais

detalhes sobre este algoritmo podem ser obtidos em Rigby e Stasinopoulos (2005).
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3.2.3 Modelo de mistura semi-paramétrico de Cox

Kuk e Chen (1992) foram os primeiros a propor o modelo de Cox com fração

de cura, também conhecido como modelo de fração de cura semi-paramétrico de Cox. Tal

modelo assume que o efeito das covariáveis sobre os tempos de falha de indivíduos não

curados é especi�cado por um modelo de Cox. Para estimar os parâmetros e funções de

interesse associados a este modelo, Corbière e Joly (2007) disponibilizaram uma macro no

software SAS em que a fração de sobreviventes de longa duração pode ser modelada por

meio de vários modelos para dados binários (como, por exemplo, o logístico, o probito ou

o complemento log-log) e, a sobrevivência dos indivíduos não curados pode ser modelada

por meio do modelo de Cox. Neste caso, a maximização da função de verossimilhança é

feita por meio do algoritmo EM. A seguir é apresentada a formulação utilizada no presente

trabalho, bem como o método de estimação.

Seja U uma variável aleatória denotando se um indivíduo é suscetível (U = 1)

ou não (U = 0) ao evento de interesse e T uma variável aleatória não negativa denotando

o tempo de falha, obviamente de�nida quando U = 1. De forma análoga ao modelo de

mistura apresentado na eq. (3), a função de sobrevivência populacional (não condicional)

de T é dada por:

Sp(t|x, z) = 1− π(z) + π(z)S(t|U = 1,x) (28)

em que S(t|U = 1,x) = P (T > t|U = 1,x) é a função de sobrevivência para os indiví-

duos suscetíveis, dado o vetor de covariáveis x = (x1, ..., xp)
′, e π(z) = P (U = 1|z) é a

probabilidade do indivíduo ser suscetível, dado o vetor de covariáveis z = (z1, ..., zq)
′. As

covariáveis em z podem ser as mesmas consideradas em x, mas podem também ser dife-

rentes. Como nos demais modelos, a função de sobrevivência associada aos sobreviventes

de longa duração pode ser de�nida como 1 para todos os valores �nitos de t, uma vez que

o evento de interesse nunca ocorrerá para eles, mesmo se forem acompanhados até o �m de

suas vidas. Assim como no modelo de mistura padrão paramétrico, tem-se quando t→∞

que S(t|U = 1,x) → 0, de modo que a proporção de sobreviventes de longa duração �ca

expressa por 1 − π(z). O efeito de z na probabilidade π(z) pode ser modelado usando,

por exemplo, a função logística, probito ou complemento log-log. Neste trabalho, a função

logística será utilizada para este �m, sendo sua expressão dada por:
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logit(π(z)) = log(
π(z)

1− π(z)
) = z′β ⇒ π(z) =

exp(z′β)

1 + exp(z′β)
. (29)

No modelo de mistura semi-paramétrico de Cox, a distribuição condicional

de T , isto é, S(t|U = 1,x), é modelada da seguinte forma:

S(t|U = 1,x) = S0(t|U = 1)exp(x′γ) = exp

(
− exp(γ ′x)

∫ t

0

λ0(ν|U = 1)dν

)
(30)

em que γ denota o vetor de parâmetros de regressão desconhecidos, relacionados ao vetor

de covariáveis x, bem como S0(t|U = 1) e λ0(ν|U = 1) correspondem às funções de sobre-

vivência e de risco de base condicionais, respectivamente. Neste sentido, a função de risco

acumulada para os indivíduos suscetíveis é dada por Λ(t|U = 1) = Λ0(t|U = 1) exp(γ ′x),

em que Λ0(t|U = 1) =
∫ t

0
λ0(ν|U = 1)dν. Portanto, se S0(t|U = 1) é considerada arbi-

trária, o modelo é de�nido como sendo um modelo de mistura de riscos proporcionais de

Cox, em que S0(t|U = 1) deve ser estimada por meio de algum procedimento não para-

métrico. Por meio dos vetores de parâmetros de regressão β e γ, o modelo de mistura

semi-paramétrico caracteriza o efeito das covariáveis na proporção de sobreviventes de

longa duração, bem como na sobrevivência dos indivíduos suscetíveis.

Supondo, então, que os dados são da forma (ti, δi,xi, zi), para i = 1, ..., n,

com δi = 1, se ti é o tempo de falha observado para o indivíduo i e δi = 0, se ti é o tempo

de censura, tem-se, assim como na eq. (7), que a função de verossimilhança completa

observada é dada por:

L(γ,β) =
n∏
i=1

{π(zi)f(ti|U = 1,xi)}δi × {1− π(zi) + π(zi)S(ti|U = 1,xi)}1−δi (31)

ou seja, a contribuição de um indivíduo i para a função de verossimilhança é dada por

π(zi)f(ti|U = 1,xi), se δi = 1, e por 1 − π(zi) + π(zi)S(ti|U = 1,xi), se δi = 0, em

que f(ti|U = 1,xi) é a função densidade de probabilidade condicional de T , podendo ser

escrita como f(ti|U = 1,xi) = S(ti|U = 1,xi)λ(ti|U = 1,xi).

Como já mencionado, S0(t|U = 1) é arbitrária e precisa ser estimada jun-

tamente com os parâmetros β e γ. Neste sentido, Corbière e Joly (2007) utilizaram o
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algoritmo EM, descrito a seguir, como um simples e e�ciente modo de encontrar tais

estimativas.

Seja U uma variável aleatória denotando se o indivíduo i é suscetível (Ui = 1)

ou não suscetível (Ui = 0) ao evento. Assim, sendo ui o valor da variável aleatória Ui,

segue que se δi = 1, então ui = 1. Já se δi = 0, então ui não é observado. Desse modo,

dado os ui ' s, a função de verossimilhança completa dada na eq. (31) pode ser escrita

como a soma de dois componentes independentes lI (que depende somente de β) e lS (que

depende somente de γ e Λ0), em que:

lI(β;u) = log
n∏
i=1

π(zi)
ui(1− π(zi))

1−ui (32)

e

lS(γ,Λ0;u) = log
n∏
i=1

λ(t|U = 1,xi)
δiuiS(t|U = 1,xi)

ui (33)

sendo u o vetor de valores ui.

O algoritmo EM começa com valores iniciais β(0), γ(0) e S(0)
0 (t|U = 1). O

passo E na r-ésima iteração calcula a esperança da função log-verossimilhança completa

com relação à u, condicional aos dados observados e β(r), γ(r) e S(r)
0 (t|U = 1), as estima-

tivas de β, γ e S0(t|U = 1,xi) na r-ésima iteração. Isto é dado pela seguinte esperança

condicional:

y
(r)
i = E

{
ui|β(r),γ(r), S

(r)
0 (t|U = 1)

}
= δi+(1−δi)

π(r)(zi)S
(r)(t|U = 1,xi)

1− π(r)(zi) + π(r)(zi)S(r)(t|U = 1,xi)
(34)

que é o r-ésimo estimador da probabilidade do i-ésimo indivíduo ser susceptível. Dado

y
(r)
i , o passo M na (r+1)-ésima iteração maximiza a função log-verossimilhança completa

esperada com relação à β e γ para obter β(r+1), γ(r+1) e S(r+1)
0 (t|U = 1). O algoritmo

para quando convergência é obtida para as estimativas de β, γ e S0(t|U = 1).

Note que a eq. (32) é a função log-verossimilhança de um modelo de regres-

são para variáveis binárias e que a eq. (33) é similarmente a função log-verossimilhança

do modelo de riscos proporcionais padrão de Cox, com a adição da variável o�set log(ui).

Portanto, o passo M do algoritmo EM é equivalente à maximização separada de lI e lS

com modelos de regressão padrões para variáveis binárias e dados de tempos de falha,

respectivamente.

Quanto à estimação de S0(t|U = 1), a qual é necessária na eq. (34) e deve
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tender a zero quando t→∞, dois métodos não paramétricos são discutidos em Peng e Dear

(2000) e Sy e Taylor (2000). O primeiro é baseado em uma estimativa da verossimilhança

per�lada de Λ0(t|U = 1), similar à verossimilhança considerada por Breslow (1972) para

o modelo de riscos proporcionais padrão de Cox. O segundo é derivado do estimador

produto-limite (PLE) (KALBFLEISCH e PRENTICE, 1980). Contudo, quando existem

tempos de sobrevivência censurados após tk, com tk o último tempo de falha observado,

as estimativas obtidas por esses métodos não aproxima S0(t|U = 1) a zero quando t→∞.

Desse modo, se for �xado Ŝ0(t|U = 1) = 0, para todo t ≥ tk, tem-se uma função de

distribuição própria para os indivíduos suscetíveis evitando problemas de identi�cabilidade

(TAYLOR, 1995; LI et al., 2001). Porém, esta restrição implica que indivíduos com tempos

de sobrevivência maior do que tk são considerados como não suscetíveis ou curados, o

que pode ser uma suposição muito forte. Peng (2003) propôs, então, que Ŝ0(t|U = 1)

decrescesse para zero de forma suave a partir de Ŝ0(tk + 0|U = 1), para todo t > tk,

considerando as funções de distribuição exponencial e de Weibull para completar a cauda

da função de sobrevivência de base condicional. A restrição �cauda-zero� foi utilizada no

presente trabalho, ou seja, Ŝ0(t|U = 1) = 0 , para todo t ≥ tk.

Os erros-padrão dos parâmetros estimados no modelo de sobrevivência de

longa duração semi-paramétrico não são disponibilizados diretamente, tendo em vista o

algoritmo EM. A variância de γ̂ é particularmente difícil de ser calculada, pois envolve

S0(t|U = 1) por meio de ui. Sendo assim, métodos bootstrap foram propostos para es-

timar a matriz de informação observada. Estudos de simulação indicam, contudo, que a

variância estimada pela inversa da matriz de informação de Fisher de derivadas segundas

pode ser razoável quando convergência é atingida nas estimativas dos parâmetros e veros-

similhança. Na macro SAS proposta por Corbière e Joly (2007), a qual é utilizada neste

trabalho, métodos bootstrap não paramétricos são implementados para estimar a matriz

de informação observada.

3.3 Análise de resíduos

Em qualquer análise estatística é de suma importância proceder a uma aná-

lise de resíduos, visando veri�car se o modelo escolhido se ajusta bem ao conjunto de

dados sob estudo. Tal análise deve basicamente ser utilizada como uma forma de rejeição

de modelos claramente inapropriados e não para demonstrar que um particular modelo

está correto. Nesta dissertação, duas ferramentas grá�cas de diagnóstico são utilizadas
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para esta �nalidade. A primeira se refere ao grá�co de resíduos quantis Worm Plot, utili-

zado no diagnóstico da qualidade de ajuste dos modelos de sobrevivência de longa duração

paramétricos. Já a segunda, se refere aos grá�cos dos resíduos martingal e deviance, utili-

zados no diagnóstico da qualidade de ajuste dos modelos de sobrevivência de longa duração

semi-paramétricos. A seguir são apresentados detalhes dessas duas ferramentas grá�cas.

3.3.1 Resíduos quantis - Grá�cos Worm Plot

Os grá�cos denominados Worm Plots dos resíduos quantis foram introduzi-

dos por van Buuren e Miranda (2001). Estes consistem em ferramentas de diagnósticos

para análise dos resíduos em diferentes regiões (intervalos) da variável explanatória em

que o modelo não se ajusta adequadamente aos dados. Se nenhuma variável explanató-

ria é especi�cada, o worm plot funciona como o grá�co dos quantis normais dos resíduos

(Q-Q plot). Se os pontos estão situados no interior da região de �não-rejeição� (entre as

duas curvas elípticas), o modelo global fornece um bom ajuste. A curva vermelha é um

polinômio cúbico ajustado aos pontos no grá�co. Tal grá�co pode ser obtido a partir da

função wp no ambiente de programação R. A Figura 3 fornece uma ilustração deste tipo

de grá�co. Mais detalhes podem sem encontrados em van Buuren e Miranda (2001).

Figura 3 - Ilustração do grá�co de Worm Plot

3.3.2 Resíduos Martingal

Os resíduos martingal são uma ligeira modi�cação dos resíduos de Cox-Snell

(COX e SNELL, 1968) sendo de�nidos para i = 1, ..., n, por:
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m̂i = δi − êi

em que δi é a variável indicadora de falha e êi são os resíduos de Cox-Snell, de�nidos por

êi = − log(Ŝp(ti|xi)), com Ŝp(ti|xi) representando a função de sobrevivência populacional

obtida pelo modelo ajustado. Para indicação de um bom ajuste, espera-se que os resíduos

estejam distribuídos aleatoriamente em torno de zero, existindo duas "nuvens"de pontos,

uma representando os indivíduos que falharam e a outra representando os indivíduos com

tempos censurados.

3.3.3 Resíduos Deviance

Os resíduos deviance são uma tentativa de tornar os resíduos martingal mais

simétricos em torno de zero, o que facilita a detecção de pontos atípicos. São de�nidos

por:

d̂i = sinal(m̂i)[−2(m̂i + δi log(δi − m̂i))]
1
2

para i = 1, ..., n. Se o modelo for apropriado, esses resíduos devem apresentar um compor-

tamento aleatório em torno de zero. Grá�cos destes resíduos versus os tempos fornecem

uma maneira de veri�car a adequação do modelo ajustado. Assim como nos resíduos mar-

tingal, existem duas "nuvens"de pontos, uma representando os indivíduos que falharam e

a outra representando os indivíduos com tempos censurados.

3.4 Intervalos de con�ança para a probabilidade de ser sobrevivente de longa

duração

Intervalos de con�ança para a probabilidade de um indivíduo ser sobrevi-

vente de longa duração (p0i) foram obtidos por:

p̂0i − t(γ)

√
p̂0iq̂0i

n
< p0i < p̂0i + t(γ)

√
p̂0iq̂0i

n

em que p̂0i é a probabilidade estimada de um indivíduo ser sobrevivente de longa duração,

q̂0i = 1 − p̂0i é a probabilidade estimada de um indivíduo não ser sobrevivente de longa

duração, n é o número de indivíduos na amostra, γ é o nível de con�ança (usualmente

γ = 0, 95, ou seja 95%) e t(γ) é o valor obtido da distribuição t de Student com graus de

liberdade igual a n menos o número de parâmetros no modelo. Estes valores são tabelados
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e podem ser encontrados em diversos livros de estatística básica como, por exemplo, em

Bussab e Morettin (2002).

3.5 Aspectos computacionais

O uso de computadores e softwares adequados ao gerenciamento e análise

de dados é de suma importância em análises estatísticas, trazendo e�ciência e rapidez.

As análises realizadas ao longo desta dissertação foram produzidas com o auxílio dos

ambientes de programação R e SAS.

O ambiente de programação R possui a vantagem de ser de domínio público e

possuir o código fonte aberto. Apresenta, em geral, considerável facilidade para o gerencia-

mento de dados, geração de grá�cos e modelagem estatística. Tal linguagem e seus pacotes

podem ser obtidos gratuitamente no endereço http://www.r-project.org. Todas as análises

relacionadas aos modelos de sobrevivência de longa duração paramétricos foram realizadas

utilizando esta linguagem, mediante proposta apresentada por Castro et al. (2010). Tal

proposta consiste na utilização da função gamlss, que está completamente documentada no

pacote gamlss (STASINOPOULOS e RIGBY, 2007). Os modelos descritos na seção 3.2.2

são ajustados usando as funções NBWEI4 (causas concorrentes e tempos de sobrevivência

dos indivíduos suscetíveis seguindo as distribuições Binomial Negativa e Weibull, respec-

tivamente) e POWEI4 (causas concorrentes e tempos de sobrevivência dos indivíduos

suscetíveis seguindo as distribuições Poisson e Weibull, respectivamente). Os argumentos

da função gamlss controlam o processo de estimação dos parâmetros. Por exemplo, no

modelo de mistura (caso particular) tem-se τ = α = −1, de modo que na função gamlss

devem ser considerados os argumentos tau.start = −1 e tau.fix = TRUE. Já o modelo

de tempo de promoção, apresentado na Seção 3.2.2.a, pode ser ajustado utilizando-se a

função POWEI4 ou a função NBWEI4 com tau.start = 0 e tau.fix = TRUE. Além

disso, Castro el al. (2010) disponibilizaram um conjunto de funções R em um arquivo de

texto (models-cmpb.R) para implementação dos modelos de sobrevivência de longa dura-

ção paramétricos. Tal arquivo contém a função de ligação para o parâmetro de dispersão α,

as funções impróprias na eq. (26), a correspondente função logaritmo da verossimilhança

para a eq. (27) e valores iniciais para os parâmetros. A título de ilustração dos comandos

em R, o modelo de sobrevivência de longa duração, apresentado na seção 3.2.2.a, pode ser

ajustado ao conjunto de dados utilizado nesta dissertação fazendo-se:
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gamlss(Surv(TempoObitocardiacoanos,Obitocardiaco)~1, family =

cens(POWEI4), nu.formula = ~ factor(DM) + factor(HAS) + factor (Gps) +

factor(IDADE65), data = dados2a, c.crit = 0.001, n.cyc =1000)

ou, equivalentemente

gamlss(Surv(TempoObitocardiacoanos,Obitocardiaco)~1, family =

cens(NBWEI4), nu.formula = ~ factor(DM) + factor(HAS) + factor (Gps) +

factor(IDADE65), data = dados2a, c.crit = 0.001, n.cyc =1000,

tau.start = 0, tau.fix = TRUE)

A função Surv aplicada aos tempos observados (TempoObitocardiacoa-

nos) e a indicadora de falha (Obitocardiaco) retorna os tempos censurados marcados

com o símbolo +. A fração de sobreviventes de longa duração se relaciona às cova-

riáveis pela especi�cação nu.formula usando a função de ligação logística na eq. (25)

como default. Para considerar a função de ligação complemento log-log deve-se utilizar

cens(POWEI4(nu.link=cloglog)) ou cens(NBWEI4(nu.link=cloglog)) no argumento family

da função gamlss. Covariáveis na função de sobrevivência dos indivíduos suscetíveis po-

dem ser incorporadas de forma análoga ao argumento nu.formula, acrescentando-se, para

isso, o argumento sigma.formula na função gamlss. Covariáveis diferentes são permitidas

nos argumentos nu.formula e sigma.formula. Os grá�cos Worm são obtidos a partir da

função wp e as estimativas dos parâmetros com o comando summary. Seleção do modelo

pode ser feita com o auxílio da função stepGAIC. Para mais detalhes sobre os códigos com-

putacionais utilizados neste trabalho, consulte Castro et al. (2010). Quanto aos pacotes

utilizados e informações sobre o GAMLSS, pode-se obtê-los em http://www.r-project.org

e http://www.gamlss.com. Ressalta-se, ainda, que toda parte grá�ca, cálculo da probabili-

dade de um indivíduo ser sobrevivente de longa duração, análise de resíduos e construção

de intervalos de con�ança, foram realizados por meio de linguagem de programação R.

Para o ajuste dos modelos de sobrevivência de longa duração semi-

paramétricos foi utilizado o ambiente de programação SAS, fazendo-se uso da macro pro-

posta por Corbière e Joly (2007). Tal macro, denominada PSPMCM, ajusta modelos de

mistura paramétricos e semi-paramétricos. Para o modelo de mistura semi-paramétrico

de Cox, considerando o conjunto de dados descritos na seção 3.1, a macro é executada da

seguinte forma:
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%pspmcm(DATA=mass, ID = PAC, CENSCOD = obitocardiaco, TIME =

tempoobitocardiaco, VAR = gps2(I,0) gps3(I,1) idade65(I,1) DM (I,0)

has (I,1), INCPART=logit, SURVPART = Weibull, GESTIMATE = Y, BASELINE

= Y, Splot = Y); run;

O conjunto de dados (DATA) apresenta as informações de cada indivíduo

por linha. Em cada linha tem-se o tempo de falha/censura (TIME ), o indicador de falha

(CENSCOD) e o vetor de covariáveis (VAR). Para incluir variáveis categóricas no modelo,

variáveis dummy devem ser criadas em uma etapa anterior ao ajuste do modelo. Para cada

variável no modelo deve-se especi�car entre parênteses uma das três opções: I, S ou IS. A

opção I indica que a covariável está sendo incluída na proporção de sobreviventes de longa

duração; S na sobrevivência dos indivíduos suscetíveis e IS em ambas, Para modelar a pro-

porção de sobreviventes de longa duração é possível escolher entre os modelos de regressão

para dados binários com as ligações logit, probit ou complemento log-log, que devem ser

especi�cadas no argumento INCPART. De maneira análoga, o argumento SURVPART

especi�ca a função de sobrevivência para os indivíduos suscetíveis. No caso do modelo

semi-paramétrico utiliza-se a função de sobrevivência de Cox. Os demais argumentos e

suas de�nições podem ser encontrados em Corbière e Joly (2007).

Finalizando esta seção, a presente dissertação foi editada com o auxílio do

sistema tipográ�co LATEX, que consiste em uma série de macros ou rotinas do sistema

TEXpara o desenvolvimento de edição de textos. Detalhes sobre este sistema podem ser

encontrados em Lamport (1994).



66

placeholder



67

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo, os modelos apresentados na seção 3.2 são utilizados para

análise dos dados do estudo MASS II descritos na seção 3.1. Apresentação e discussão dos

resultados obtidos a partir dos modelos de sobrevivência de longa duração paramétricos,

bem como inferências sobre o modelo paramétrico indicado como o mais adequado são

feitas na seção 4.1. Na seção 4.2, apresentação e discussão similar é feita com base nos

modelos de sobrevivência de longa duração semi-paramétricos. A seção 4.3 �naliza a seção

com uma comparação entre os modelos (paramétrico e semi-paramétrico) selecionados

para a análise dos dados mencionados. Os comandos utilizados para o ajuste dos modelos

estão disponibilizados no Anexo A.

4.1 Modelos de sobrevivência de longa duração paramétricos

Inicialmente, diversos modelos paramétricos foram ajustados com o intuito

de veri�car qual deles melhor descreve o conjunto de dados do estudo MASS II. As cova-

riáveis nesse estudo estão denotadas ao longo desta seção por Gps (tratamento alocado),

HAS (hipertensão arterial), Idade65 (idade), DM (diabete mellitus), Sexo, IAM (histó-

rico de infarto agudo do miocárdio), Tabagismo, TipoLesão (número de vasos sanguíneos

doentes) e ColTotal (colesterol total).

Tal qual no modelo proposto por Castro et al. (2010), apresentado na Seção

3.2.2.b, os efeitos das covariáveis mencionadas foram avaliados tanto na proporção de

sobreviventes de longa duração, quanto na sobrevivência dos indivíduos suscetíveis. Para

modelar a proporção de sobreviventes de longa duração foram consideradas as funções de

ligação logito e complemento log-log. Os casos particulares (α→ 0 e α = −1) do modelo

de Castro et al. (2010) também foram considerados. A �m de auxiliar na escolha do

modelo �nal, a deviance global e o critério de informação de Akaike (AIC) também foram

considerados para cada um desses modelos.

No que se refere à seleção de covariáveis, análise exploratória foi inicialmente

realizada considerando cada covariável individualmente. Tal análise consistiu em estimar,

pelo método de Kaplan-Meier, curvas de sobrevivência para as categorias de cada cova-

riável, testando a existência de diferenças entre elas por meio do teste logrank. Grá�cos

de tais curvas de sobrevivência considerando toda a amostra, bem como a sub-amostra

dos indivíduos que falharam (isto é, que vieram a óbito devido a problemas cardíacos),
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juntamente com os resultados do teste logrank, são mostrados, respectivamente, nas Fi-

guras 4 e 5. A partir da Figura 5, é possível observar diferenças não signi�cativas (ao

nível de signi�cância de 10%) entre as curvas associadas às covariáveis, o que sugere que

nenhuma delas estaria in�uenciando na sobrevivência dos indivíduos suscetíveis (ou em

risco). Por outro lado, a Figura 4 evidencia diferenças signi�cativas (p-valor< 0, 05) entre

as curvas associadas às covariáveis Gps (tratamento alocado), HAS (hipertensão arterial),

Idade65 (idade) e DM (diabete mellitus), sugerindo efeito dessas covariáveis na proporção

de sobreviventes de longa duração. Em outras palavras, as Figuras 4 e 5 sugerem que

as covariáveis Gps, HAS, Idade65 e DM apresentam efeito signi�cativo na ocorrência do

evento, mas não no tempo até a ocorrência do evento dos indivíduos em risco.

Ainda no que diz respeito à seleção das covariáveis, procedimento computaci-

onal de seleção do tipo stepwise foi também realizado com o auxílio da função stepGAIG,

disponível no pacote gamlss do R. Neste procedimento de seleção, todas as covariáveis

foram inicialmente consideradas tanto no componente associado à proporção de sobrevi-

ventes de longa duração, quanto no associado à sobrevivência dos indivíduos suscetíveis.

Ao �nal, o método indicou covariáveis com efeito signi�cativo apenas no componente as-

sociado à proporção de sobreviventes de longa duração, sendo elas: Gps, HAS, Idade65,

DM e Tabagismo.

Contudo, após avaliação de correlação entre as covariáveis indicadas pelo

método de seleção, foi observada correlação da covariável Tabagismo com HAS, Idade65

e DM. Logo, com base nos resultados discutidos, bem como no critério de informação de

Akaike (AIC), optou-se por manter nos modelos as covariáveis Gps, HAS, Idade65 e DM

somente no componente relacionado à proporção de sobreviventes de longa duração, uma

vez que efeitos signi�cativos não foram observados para nenhuma das covariáveis no outro

componente.

Para as 24 combinações entre as categorias das covariáveis selecionadas, é

mostrado na Tabela 2 o número de indivíduos, de falhas e de censuras observados. Vale

relembrar que a covariável Gps possui três categorias (1, se cirurgia, 2, se angioplastia

e 3, se medicamentoso) e as demais apenas duas, sendo HAS (1, se hipertenso e 0, caso

contrário), Idade65 (1, se idade ≥ 65 anos e 0, caso contrário) e DM (1, se possui diabetes

mellitus e 0, caso contrário).

Pode-se notar, a partir da Tabela 2, que as combinações com maior número

de indivíduos são as que incluem os hipertensos, com idade inferior a 65 anos e não
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Figura 4 - Curvas de sobrevivência obtidas para cada covariável pelo método de Kaplan-
Meier e respectivos resultados do teste logrank, considerando a amostra com-
pleta (n = 611)
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Figura 5 - Curvas de sobrevivência obtidas para cada covariável pelo método de Kaplan-
Meier e respectivos resultados do teste logrank, considerando a sub-amostra dos
indivíduos que falharam
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Tabela 2 - Estatísticas para cada uma das 24 combinações entre as categorias das covariá-
veis Gps, HAS, Idade65 e DM

Combinações Número Número Número
(Gps, HAS, Idade65, DM) de Indivíduos de Falhas de Censuras

(1, 1, 1, 1) 13 2 11
(1, 1, 1, 0) 28 5 23
(1, 1, 0, 1) 30 2 28
(1, 1, 0, 0) 56 7 49
(1, 0, 0, 0) 43 0 43
(1, 0, 0, 1) 10 1 9
(1, 0, 1, 0) 17 3 14
(1, 0, 1, 1) 6 2 4
(2, 1, 1, 1) 15 4 11
(2, 1, 1, 0) 24 6 18
(2, 1, 0, 1) 26 4 22
(2, 1, 0, 0) 61 5 56
(2, 0, 0, 0) 40 3 37
(2, 0, 0, 1) 10 2 8
(2, 0, 1, 0) 24 4 20
(2, 0, 1, 1) 5 1 4
(3, 1, 1, 1) 18 9 9
(3, 1, 1, 0) 20 6 14
(3, 1, 0, 1) 28 6 22
(3, 1, 0, 0) 45 10 35
(3, 0, 0, 0) 38 2 36
(3, 0, 0, 1) 24 6 18
(3, 0, 1, 0) 25 2 23
(3, 0, 1, 1) 5 1 4
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diabéticos. Ainda, o número de falhas observado no grupo medicamentoso (total de 42)

foi superior ao observado nos grupos angioplastia (total de 29) e cirúrgico (total de 22),

sugerindo o tratamento cirúrgico como o mais e�caz, bem como angioplastia um pouco

mais e�ciente que o tratamento medicamentoso. Ressalta-se, também, que os percentuais

de falhas para indivíduos com idade inferior a 65 anos, não hipertensos e não diabéticos

foram os menores dentro de cada grupo de tratamento. No grupo tratado com angioplastia

tem-se, por exemplo, 7,5% de falhas versus 5,2% no grupo medicamentoso e 0% no grupo

cirúrgico. A combinação que apresentou o maior percentual de falhas (50%) é composta

por indivíduos pertencentes ao grupo medicamentoso, com idade igual ou superior a 65

anos, hipertensos e diabéticos, o que é de certa forma esperado, uma vez que este pode

ser considerado o pior cenário para um indivíduo.

Por �m, dentre os diversos modelos ajustados com as covariáveis Gps, HAS,

Idade65 e DM, três deles foram comparados a �m de se escolher o mais adequado. São

eles, o modelo de tempo de promoção apresentado na seção 3.2.2.b, e seus dois casos

particulares: um quando se considera α → 0 (apresentado na seção 3.2.2.a) e, o outro,

quando se considera α = −1, que corresponde ao modelo de mistura apresentado na Seção

3.2.1. Estes modelos são aqui denominados: Modelo de Tempo de Promoção Binomial

Negativo-Logito-Weibull, Modelo de Tempo de Promoção Poisson-Logito-Weibull e Mo-

delo de Mistura-Logito-Weibull, respectivamente. Em todos eles, foi utilizada a função de

ligação logito para modelar a proporção de sobreviventes de longa duração, bem como a

distribuição de Weibull, apresentada na eq. (1) , para modelar o tempo de sobrevida dos

indivíduos suscetíveis.

Os três modelos mencionados foram comparados quanto aos resultados da

função log-verossimilhança em seu máximo (deviance global), critério de informação de

Akaike (AIC) e critério Bayesiano de Schwartz (SBC). A Tabela 3 mostra essas estatísticas

em ordem crescente do AIC, indicando o Modelo de Tempo de Promoção Poisson-Logito-

Weibull como o que produz o melhor ajuste dentre os três. Além disso, os grá�cos Worm

dos quantis residuais, mostrados na Figura 6, sugerem que tal modelo apresenta ajuste

mais adequado aos dados que os demais.

Ainda a �m de ilustrar dentre os três modelos indicados o que melhor se

ajusta aos dados, é apresentado na Figura 7 a curva de sobrevivência global obtida pelo

método de Kaplan-Meier (considerando os 611 indivíduos e nenhuma covariável) versus às

obtidas pelos três modelos (considerando os 611 indivíduos e covariáveis z = 0).
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Tabela 3 - Estatísticas associadas aos modelos ajustados

Modelos Estatísticas
Global Deviance AIC SBC

Promoção Poisson-Logito-Weibull 854,82 870,82 906,14
Mistura Logito-Weibull 856,71 872,71 908,03
Promoção Binomial Negativo-Logito-Weibull 854,72 872,72 912,45

Figura 6 - Grá�cos Worm dos quantis residuais: (a) Modelo de tempo de promoção
Poisson-Logito-Weibull; (b) Modelo de tempo de promoção Binomial Negativo-
Logito-Weibull; e (c) Modelo de mistura Logito-Weibull

A partir desta �gura 7, é possível observar que o Modelo de Tempo de

Promoção Poisson-Logito-Weibull apresenta o melhor ajuste dentre os três considerados,

tendo em vista a proximidade entre as curvas de sobrevivência estimadas pelo método de

Kaplan-Meier e pelo respectivo modelo.

Figura 7 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência global e estimati-
vas obtidas pelos modelos (linha vermelha):(a) Modelo de Promoção Poisson-
Logito-Weibull; (b) Modelo de tempo de promoção Binomial Negativo-Logito-
Weibull; e (c) Modelo de mistura Logito-Weibull, sem considerar covariáveis
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Análogo ao apresentado na Figura 7, as Figuras 8, 9 e 10 mostram a curva

de sobrevivência obtida pelo método de Kaplan-Meier versus às obtidas pelos modelos

para três das 24 combinações das covariáveis Gps, HAS, Idade65 e DM (Tabela 2). Tais

combinações, (1,1,0,0), (2,1,0,0) e (3,1,0,0), foram escolhidas por serem as com maiores

quantidades de indivíduos em cada grupo de tratamento (n = 56, 61 e 45, respectiva-

mente). De modo geral, a análise dessas �guras também sugere o modelo de tempo de

promoção Poisson-Logito-Weibull como o mais adequado dentre os três considerados.

Figura 8 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e estimativas obtidas
pelos modelos (linha vermelha):(a) Modelo de tempo promoção Poisson-Logito-
Weibull; (b) Modelo de tempo de promoção Binomial Negativo-Logito-Weibull;
e (c) Modelo de mistura Logito-Weibull, considerando a combinação (1,1,0,0)
da Tabela 2

Figura 9 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e estimativas obtidas
pelos modelos (linha vermelha):(a) Modelo de tempo de promoção Poisson-
Logito-Weibull; (b) Modelo de tempo de promoção Binomial Negativo-Logito-
Weibull; e (c) Modelo de mistura Logito-Weibull, considerando a combinação
(2,1,0,0) da Tabela 2
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Figura 10 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e estimativas obtidas
pelos modelos (linha vermelha):(a) Modelo de tempo de promoção Poisson-
Logito-Weibull; (b) Modelo de tempo de promoção Binomial Negativo-Logito-
Weibull; e (c) Modelo de mistura Logito-Weibull, considerando a combinação
(3,1,0,0) da Tabela 2

Levando-se em consideração os resultados obtidos, optou-se, então, pelo Mo-

delo de Tempo de Promoção Poisson-Logito-Weibull como o modelo de sobrevivência de

longa duração paramétrico que melhor se ajustou aos dados do estudo MASS II. Tendo

como base tal modelo, algumas inferências são apresentadas a seguir.

4.1.1 Inferências - Modelo de tempo de promoção Poisson-Logito-Weibull

Na Tabela 4 encontram-se as estimativas de máxima verossimilhança dos

parâmetros associados ao modelo paramétrico selecionado. Os respectivos erros-padrão

e p-valores também estão na tabela, sendo possível notar que todas as covariáveis foram

signi�cativas a um nível de signi�cância de 10%, exceto para o Grupo 2 (angioplastia),

que não apresentou diferença signi�cativa em relação ao Grupo 1 (cirúrgico). Note que

variáveis dummy foram consideradas para a inclusão das covariáveis no modelo, de modo

que as categorias tratamento cirúrgico (Gps=1), não hipertenso (HAS=0), idade < 65 anos

(Idade65=0) e não diabetes (DM=0) foram consideradas como as categorias de referência

em cada uma delas.



76

Tabela 4 - Estimativas de máxima verossimilhança obtidas a partir do modelo de tempo
de promoção Poisson-Logito-Weibull ajustado aos dados do estudo MASS II

Parâmetros Estimativas Erro Padrão p-valor
γ1 0,7835 0,2509 0,0176
γ2 -3,3360 0,8889 0,0002
Intercepto β0 1,4034 0,8373 0,0942
Gps:2 β1 -0,6498 0,4971 0,1917
Gps:3 β2 -1,3511 0,6532 0,0390
HAS:1 β3 -0,9125 0,5069 0,0723
Idade65:1 β4 -1,3733 0,6910 0,0473
DM:1 β5 -0,8326 0,5097 0,1028

A partir da eq. (25) apresentada na seção 3.2.2.b, tem-se, então, que a

probabilidade de um indivíduo ser sobrevivente de longa duração (i.e., não ser suscetível

ao óbito cardíaco) pode ser estimada por:

p̂0i =

[
e(1,4034−0,6498Gps2−1,3511Gps3−0,9125HAS−1,3733Idade65−0,8326DM)

1 + e(1,4034−0,6498Gps2−1,3511Gps3−0,9125HAS−1,3733Idade65−0,8326DM)

]
. (35)

Tem-se assim, por exemplo, que tal probabilidade associada a um indiví-

duo submetido à cirurgia, com idade inferior a 65 anos, não hipertenso e não diabético

(combinação (1,0,0,0) da Tabela 2) é estimada ser igual a:

p̂0 =

[
exp(1, 4034)

1 + exp(1, 4034)

]
= 0, 8027.

Na Tabela 5, estimativas de tais probabilidades são apresentadas para as 24

combinações das covariáveis descritas na Tabela 2. A partir de tais estimativas, pode-se

notar que os indivíduos submetidos à cirurgia, quando comparados com os que realiza-

ram angioplastia ou receberam apenas medicamentos, foram os que apresentaram maior

probabilidade de sobreviver a longo prazo, ou seja, de não apresentar óbito cardíaco. Os

que realizaram angioplastia, também apresentaram maior probabilidade de sobreviver a

longo prazo, quando comparados com os que receberam apenas medicamentos. Como já

esperado, a maior probabilidade de sobrevivência a longo prazo (80,27%) foi estimada

para os indivíduos submetidos à cirurgia, com idade inferior a 65 anos, não hipertensos e

não diabéticos. Em contrapartida, a menor probabilidade de sobrevivência a longo prazo

(4,45%), foi observada para os indivíduos tratados apenas com medicamentos, com idade
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igual ou superior a 65 anos, hipertensos e diabéticos. Estes indivíduos são considerados,

portanto, de alto risco para óbito cardíaco.

De modo geral, é possível observar em cada um dos grupos de tratamento

avaliado (Tabela 5), que as menores probabilidades de sobrevivência a longo prazo estão

associadas aos indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, com hipertensão e diabe-

tes. Em contrapartida, as maiores probabilidades encontram-se associadas aos indivíduos

sem estas características.

Tabela 5 - Probabilidade de um indivíduo ser sobrevivente de longa duração estimada a
partir do Modelo de tempo de promoção Poisson-Logito-Weibull, para cada um
das 24 combinações (Gps,HAS,Idade65,DM)

combinação p̂0 combinação p̂0 combinação p̂0

(1,1,1,1) 0,1525 (2,1,1,1) 0,0859 (3,1,1,1) 0,0445
(1,1,1,0) 0,2927 (2,1,1,0) 0,1777 (3,1,1,0) 0,0968
(1,1,0,1) 0,4154 (2,1,0,1) 0,2706 (3,1,0,1) 0,1554
(1,1,0,0) 0,6203 (2,1,0,0) 0,4604 (3,1,0,0) 0,2973
(1,0,0,0) 0,8027 (2,0,0,0) 0,6800 (3,0,0,0) 0,5131
(1,0,0,1) 0,6389 (2,0,0,1) 0,4803 (3,0,0,1) 0,3143
(1,0,1,0) 0,5075 (2,0,1,0) 0,3498 (3,0,1,0) 0,2107
(1,0,1,1) 0,3095 (2,0,1,1) 0,1896 (3,0,1,1) 0,1040

Para nove das 24 combinações das covariáveis na Tabela 5, intervalos de 95%

de con�ança para as probabilidades p0, obtidos como descrito na seção 3.4, são mostrados

na Tabela 6.

Tabela 6 - Intervalos de Con�ança (95%) para a probabilidade de um indivíduo ser so-
brevivente de longa duração, considerando o modelo de tempo de promoção
Poisson-Logito-Weibull

(Gps,HAS,Idade65,DM) p̂0 L inf L sup
(1,1,0,1) 0,4154 0,2314 0,5994
(1,1,0,0) 0,6203 0,4904 0,7503
(1,0,0,0) 0,8027 0,6803 0,9252
(2,1,0,1) 0,2706 0,0912 0,4501
(2,1,0,0) 0,4604 0,3327 0,5880
(2,0,0,0) 0,6800 0,5308 0,8292
(3,1,0,1) 0,1554 0,0149 0,2959
(3,1,0,0) 0,2973 0,1600 0,4346
(3,0,0,0) 0,5131 0,3488 0,6774

Uma vantagem em se utilizar a função de ligação logito para modelar a

probabilidade p0 nos modelos de sobrevivência de longa duração é que razões de chances
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(odds ratios) podem ser obtidas por meio da exponenciação dos parâmetros estimados

(HOSMER e LEMESHOW, 1999). Dessa forma, tem-se, por exemplo, que a chance de um

indivíduo submetido à cirurgia ser sobrevivente de longa duração (i.e. ser não suscetível

ao óbito cardíaco) é 1,91 vezes maior que a de um indivíduo que realizou angioplastia.

Com base nas estimativas apresentadas na Tabela 4 e na eq. (35), tal razão de chances é

calculada por:

p̂01
1−p̂01
p̂02

1−p̂02

= exp(β̂1) = exp(0, 6498) = 1, 91.

Analogamente, a chance de um indivíduo no grupo cirúrgico ser não suscetí-

vel ao óbito cardíaco é exp(β̂2) = exp(1, 3511) = 3, 86 vezes maior que a de um indivíduo

no grupo medicamentoso. Ainda, tal chance para um indivíduo no grupo angioplastia é

exp(β̂1 − β̂2) = exp(−0, 6498 + 1, 3511) = exp(0, 7013) = 2, 01 vezes maior que a de um

indivíduo no grupo medicamentoso.

Na Tabela 7 são fornecidas algumas razões de chances as quais comparam os

melhores cenários com os piores. A partir desta tabela, nota-se, independente do grupo de

tratamento, que indivíduos não hipertensos, com idade inferior a 65 anos e não diabéticos,

apresentam chance de sobreviver a longo prazo superior a daqueles que são hipertensos,

têm idade igual ou superior a 65 anos e são diabéticos. Por exemplo, tal chance para

os indivíduos do grupo cirúrgico é 87,35 vezes maior do que para os indivíduos do grupo

medicamentoso e 43,29 vezes maior do que para os do grupo angioplastia. Dentro de cada

grupo veri�ca-se, ainda, que indivíduos não hipertensos, com idade inferior a 65 anos e

não diabéticos apresentam chance de sobreviver a longo prazo igual a 22,61 vezes a dos

indivíduos que são hipertensos, têm idade igual ou superior a 65 anos e são diabéticos.

Considerando-se, então, o modelo de tempo de promoção Poisson-Logito-

Weibull, cujas estimativas estão na Tabela 4, tem-se a partir das expressões na eq. (26)

que a função de sobrevivência populacional é dada por:

Ŝp(t) =

[
e(1,4034−0,6498Gps2−1,3511Gps3−0,9125HAS−1,3733Idade65−0,8326DM)

1 + e(1,4034−0,6498Gps2−1,3511Gps3−0,9125HAS−1,3733Idade65−0,8326DM)

]1−exp(−t0,7835e−3,336)

.
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Tabela 7 - Razões de chances para alguns cenários, considerando as estimativas obtidas
pelo modelo de tempo de promoção Poisson-Logito-Weibull

(Gps, HAS, Idade65,DM) Razão de Chances
(1,0,0,0) em relação a (3,1,1,1) 87,35
(2,0,0,0) em relação a (3,1,1,1) 45,63
(1,0,0,0) em relação a (2,1,1,1) 43,29
(1,0,0,0) em relação a (1,1,1,1) 22,61
(2,0,0,0) em relação a (2,1,1,1) 22,61
(3,0,0,0) em relação a (3,1,1,1) 22,61
(2,0,0,0) em relação a (1,1,1,1) 11,81
(3,0,0,0) em relação a (2,1,1,1) 11,21
(3,0,0,0) em relação a (1,1,1,1) 5,85

Na Tabela 8 encontram-se as estimativas das probabilidades de sobrevivên-

cia, Ŝp(t), obtidas para as 24 combinações das covariáveis nos tempos t = 1, 5 e 10 anos. A

partir de tais estimativas, nota-se, que os indivíduos no grupo cirúrgico (Gps =1) apresen-

taram sobrevivência estimada superior à dos indivíduos nos demais grupos de tratamentos

(Gps2 = angioplastia e Gps 3 = medicamentoso). Indivíduos não hipertensos, com idade

inferior a 65 anos e não diabéticos apresentaram também resultados melhores em rela-

ção aos demais indivíduos. Após 10 anos de acompanhamento estima-se, por exemplo,

que 95,82% dos indivíduos no grupo cirúrgico não terão apresentado óbito cardíaco, com-

parado com 92,78% no grupo angioplastia e 87,84% no grupo medicamentoso. O pior

cenário está associado aos indivíduos no grupo medicamentoso, que são hipertensos, têm

idade igual ou superior a 65 anos e são diabéticos (combinação (3,1,1,1)). Para tais indi-

víduos, espera-se que apenas 54,62% deles não terão apresentado óbito cardíaco após 10

anos de acompanhamento.

De acordo com os resultados apresentados nesta seção, é possível sugerir o

tratamento cirúrgico como o mais indicado, uma vez que indivíduos submetidos a esse

procedimento apresentam maior probabilidade de ser sobrevivente de longa duração (i.e.,

não suscetível ao óbito cardíaco), bem como os indivíduos suscetíveis (em risco) sob este

tratamento também apresentam maior probabilidade de sobreviver a um dado tempo t do

que os indivíduos suscetíveis nos demais tratamentos.
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Ŝ
p (5)

Ŝ
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4.2 Modelos de sobrevivência de longa duração semi-paramétrico

Análogo à abordagem paramétrica apresentada na seção 4.1, diversos mode-

los de sobrevivência de longa duração semi-paramétricos foram considerados nesta seção

para análise dos dados do estudo MASS II.

Similar ao obtido nos modelos paramétricos, as covariáveis Gps, HAS,

Idade65 e DM apresentaram efeito signi�cativo, ao nível de 5%, no componente associado

à proporção de sobreviventes de longa duração. Diferente, contudo, dos modelos paramé-

tricos, foi observado nos modelos semi-paramétricos efeito signi�cativo da covariável IAM

(ao nível de 5%) no componente associado à sobrevivência dos indivíduos suscetíveis.

Novamente, os modelos que consideraram a função de ligação logito para mo-

delar os efeitos das covariáveis na probabilidade de sobrevivência de longa duração, foram

os que apresentaram os melhores ajustes, quando comparados com os que consideraram

a função de ligação complemento log-log. Sendo assim, dois modelos foram selecionados

para serem analisados mais detalhadamente. Tais modelos são aqui denominados: Mo-

delo de Mistura Logito-Cox e Modelo de Mistura Logito-Cox-IAM. O primeiro considera

as covariáveis Gps, HAS, Idade65 e DM no componente associado à probabilidade de so-

brevivência de longa duração e nenhuma covariável no outro componente. Já o segundo,

considera as mesmas covariáveis no componente associado à probabilidade de sobrevivên-

cia de longa duração, além da covariável IAM no componente associado à sobrevivência

dos indivíduos suscetíveis.

Na Tabela 9 são mostrados os resultados da global deviance e critério AIC

associados aos dois modelos selecionados. A partir de tais resultados, é possível observar

que o modelo de mistura Logito-Cox-IAM é indicado como o mais adequado, tendo em

vista apresentar os menores valores.

Tabela 9 - Estatísticas para modelos ajustados

Modelos Estatísticas
Global Deviance AIC

Mistura: Logito-Cox 1456,62 1466,62
Mistura:Logito-Cox-IAM 1427,60 1439,60

Quanto aos resíduos deviance e resíduos martingal associados aos dois mode-

los (mostrados nas Figuras 11 e 12, respectivamente), é possível observar comportamentos

semelhantes de ambos os resíduos entre os modelos. Tendo em vista os resíduos martingal
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serem mais simétricos em torno de zero do que os resíduos deviance, �ca evidente a par-

tir da Figura 12 que tais resíduos sugerem ajuste satisfatório dos modelos, visto estarem

distribuídos aleatoriamente em torno de zero, entre -2 e 2 e com nenhum ponto discre-

pante evidente. As �nuvens� de pontos observadas em ambos os resíduos é consequência

da função logito nos modelos, que considera os indivíduos como suscetíveis ou não ao óbito

cardíaco. São, portanto, esperadas nesses casos.

Figura 11 - Resíduos Deviance para os modelos: (a) Mistura Logito-Cox e (b) Mistura
Logito-Cox-IAM

Figura 12 - Resíduos Martingal para os modelos: (a) Mistura Logito-Cox e (b) Mistura
Logito-Cox-IAM

Ainda com o objetivo de avaliar o ajuste dos modelos, tem-se na Figura 13

a curva de sobrevivência global estimada a partir do método de Kaplan-Meier versus às
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estimadas pelos modelos de Mistura Logito-Cox e Logito-Cox-IAM (considerando-se os

611 indivíduos e covariáveis com valores iguais à zero). A partir desta �gura, é possível

observar que ambos os modelos apresentaram um bom ajuste, com indicação de pequena

superioridade a favor do modelo de mistura Logito-Cox.

Figura 13 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência global versus às ob-
tidas pelos modelos (linhas vermelha): (a) Modelo de Mistura Logito-Cox e
(b) Modelo de Mistura Logito-Cox-IAM, sem considerar covariáveis

Análogo às curvas mostradas na Figura 13, a Figura 14 apresenta a curva

de sobrevivência obtida pelo método de Kaplan-Meier versus às obtidas pelo modelo de

Mistura Logito-Cox, levando-se em consideração cada grupo de tratamento e a seguinte

combinação das covariáveis (HAS = 1, Idade65 = 0 e DM = 0). Já na Figura 15, tais curvas

são apresentadas considerando-se o modelo de Mistura Logito-Cox-IAM e a combinação

(HAS = 1, Idade65 = 0, DM = 0, IAM = 1). De modo geral, análise dessas �guras sugere

um ajuste aparentemente superior do modelo de Mistura Logito-Cox.

Em suma, analisando as Figuras 11 a 15 conjuntamente, nota-se que os

ajustes de ambos os modelos são bem similares. Contudo, é indicada uma pequena supe-

rioridade do modelo de Mistura Logito-Cox em relação ao de Mistura Logito-Cox-IAM.

Embora para este último, o critério de informação de Akaike tenha sido menor, optou-se

aqui pelo modelo de Mistura Logito-Cox, com o intuito de se obter uma comparação direta

com o modelo de sobrevivência de longa duração paramétrico selecionado na seção 4.1.

Tal comparação é realizada na seção 4.3.
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Figura 14 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e as estimativas ob-
tidas pelo Modelo de Mistura Logito-Cox (linha vermelha), para cada grupo
de tratamento, considerando a combinação HAS=1,Idade65=0 e DM=0

Figura 15 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e as estimativas ob-
tidas pelo Modelo de Mistura Logito-Cox-IAM (linha vermelha), para cada
grupo de tratamento, considerando a combinação HAS=1,Idade65=0, DM=0
e IAM=1
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4.2.1 Inferências- Modelo de mistura Logito-Cox

Na Tabela 10, são apresentadas as estimativas de máxima verossimilhança

obtidas via algoritmo EM para os parâmetros do modelo de Mistura Logito-Cox. A partir

dos resultados nesta tabela, nota-se que as covariáveis que permaneceram no componente

associado à probabilidade de sobrevivência de longa duração foram todas signi�cativas a

um nível de signi�cância de 5%.

Tabela 10 - Estimativas de máxima verossimilhança via algoritmo EM, obtidas a partir do
modelo de mistura Logito-Cox ajustado aos dados do estudo MASS II

Parâmetros Estimativas Erro Padrão p-valor
Intercepto β0 2,5803 0,2694 < 0, 0001
Gps:2 β1 -0,5088 0,2517 0,0432
Gps:3 β2 -1,1717 0,2444 < 0, 0001
HAS:1 β3 -0,6946 0,2057 0,0007
Idade65:1 β4 -1,0142 0,1974 < 0, 0001
DM:1 β5 -0,6184 0,201 0,0021

A partir da eq. (29) apresentada na seção 3.2.3, bem como das estimativas

mostradas na Tabela 10, tem-se, então, que a probabilidade de um indivíduo ser sobrevi-

vente de longa duração (ou não suscetível ao óbito cardíaco) pode ser estimada por:

p̂0 =

[
e(2,5803−0,5088Gps2−1,1717Gps3−0,6946HAS−1,0142Idade65−0,6184DM)

1 + e(2,5803−0,5088Gps2−1,1717Gps3−0,6946HAS−1,0142Idade65−0,6184DM)

]
.

Desse modo, tal probabilidade para, por exemplo, um indivíduo no grupo

de tratamento cirúrgico, com idade inferior a 65 anos, não hipertenso e não diabético

(combinação (1, 0, 0, 0) da Tabela 2), é estimada em:

p̂0 =

[
exp(2, 5803)

1 + exp(2, 5803)

]
= 0, 9296.

Na Tabela 11, estimativas de tais probabilidades são apresentadas para as 24

combinações das covariáveis na Tabela 2. A partir de tais estimativas, pode-se notar que

os indivíduos submetidos à cirurgia, quando comparados com os que realizaram angioplas-

tia ou receberam apenas medicamentos, foram os que apresentaram maior probabilidade

de sobreviver a longo prazo (não suscetíveis ao óbito cardíaco). Os que realizaram angi-

oplastia também apresentaram maior probabilidade de sobreviver a longo prazo, quando



86

comparados com os que receberam apenas medicamentos. Como já esperado, a maior

probabilidade de sobrevivência a longo prazo (92,96%) foi estimada para os indivíduos

submetidos à cirurgia, com idade inferior a 65 anos, não hipertensos e não diabéticos. Em

contrapartida, a menor probabilidade de sobrevivência a longo prazo (28,52%) foi obser-

vada para os indivíduos tratados apenas com medicamentos, com idade igual ou superior

a 65 anos, hipertensos e diabéticos. Estes indivíduos são considerados, portanto, de alto

risco para óbito cardíaco.

De modo geral, é possível observar em cada um dos grupos de tratamento

avaliado (Tabela 11), que as menores probabilidades de sobrevivência a longo prazo estão

associadas aos indivíduos com idade igual ou superior a 65 anos, com hipertensão e dia-

betes. Por outro lado, as maiores probabilidades encontram-se associadas aos indivíduos

sem estas características.

Tabela 11 - Probabilidade de um indivíduo ser sobrevivente de longa duração, estimada a
partir do modelo de Mistura Logito-Cox, para cada uma das 24 combinações
(Gps,HAS,Idade65,DM)

combinação p̂0 combinação p̂0 combinação p̂0

(1,1,1,1) 0,5629 (2,1,1,1) 0,4364 (3,1,1,1) 0,2852
(1,1,1,0) 0,7051 (2,1,1,0) 0,5897 (3,1,1,0) 0,4255
(1,1,0,1) 0,7803 (2,1,0,1) 0,6810 (3,1,0,1) 0,5239
(1,1,0,0) 0,8683 (2,1,0,0) 0,7985 (3,1,0,0) 0,6713
(1,0,0,0) 0,9296 (2,0,0,0) 0,8881 (3,0,0,0) 0,8035
(1,0,0,1) 0,8767 (2,0,0,1) 0,8105 (3,0,0,1) 0,6879
(1,0,1,0) 0,8272 (2,0,1,0) 0,7422 (3,0,1,0) 0,5973
(1,0,1,1) 0,7207 (2,0,1,1) 0,6080 (3,0,1,1) 0,4442

Intervalos de con�ança (95%) para as probabilidades apresentadas na Tabela

11 foram obtidos conforme descrito na seção 3.4. Tais intervalos são apresentados na

Tabela 12 para nove das 24 combinações das covariáveis.
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Tabela 12 - Intervalos de Con�ança (95%) para a probabilidade de um indivíduo ser so-
brevivente de longa duração, considerando o modelo de mistura Logito-Cox

(Gps,HAS,Idade65,DM) p̂0 L inf L sup
(1,1,0,1) 0,7803 0,6257 0,9349
(1,1,0,0) 0,8683 0,7777 0,9589
(1,0,0,0) 0,9296 0,8509 1,0083
(2,1,0,1) 0,6810 0,4928 0,8693
(2,1,0,0) 0,7985 0,6958 0,9012
(2,0,0,0) 0,8881 0,7873 0,9889
(3,1,0,1) 0,5239 0,3303 0,7176
(3,1,0,0) 0,6713 0,5302 0,8125
(3,0,0,0) 0,8035 0,6730 0,9342

Novamente, como a função de ligação logito foi utilizada, razões de chances

podem ser obtidas por meio da exponenciação dos parâmetros estimados. Dessa forma

estima-se, por exemplo, que a chance de um indivíduo no grupo de tratamento cirúrgico

ser não suscetível ao óbito cardíaco (sobrevivente de longa duração) seja 1,66 vezes maior

que a de um indivíduo no grupo de tratamento angioplastia. Com base nas estimativas

apresentadas na Tabela 10, tal razão de chances é calculada da seguinte forma:

p̂01
1−p̂01
p̂02

1−p̂02

= exp(β̂1) = exp(0, 5088) = 1, 66.

Analogamente, a chance de um indivíduo no grupo cirúrgico ser não susce-

tível ao óbito cardíaco é estimada como sendo exp(β̂2) = exp(1, 1717) = 3, 22 vezes maior

que a de um indivíduo no grupo medicamentoso. Ainda, estima-se que tal chance para

um indivíduo no grupo angioplastia seja exp(β̂1 − β̂2) = exp(−0, 5088 + 1, 1717) = 1, 94.

vezes maior que a de um indivíduo no grupo medicamentoso.

Na Tabela 13 são fornecidas algumas razões de chances a título de compa-

ração entre os melhores e piores cenários. A partir desta tabela, nota-se, independente

do grupo de tratamento, que indivíduos não hipertensos, com idade inferior a 65 anos e

não diabéticos, apresentam chance de sobreviver a longo prazo superior a daqueles que

são hipertensos, têm idade igual ou superior a 65 anos e são diabéticos. Por exemplo, tal

chance para os indivíduos do grupo cirúrgico é 33,09 vezes a dos indivíduos do grupo me-

dicamentoso e 17,05 vezes a dos indivíduos no grupo angioplastia. Dentro de cada grupo

veri�ca-se, também, que indivíduos não hipertensos, com idade inferior a 65 anos e não

diabéticos apresentam chance de sobrevivência a longo prazo igual a 10,25 vezes a dos
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indivíduos que são hipertensos, têm idade igual ou superior a 65 anos e são diabéticos.

Tabela 13 - Razões de chances para alguns cenários, considerando as estimativas obtidas
pelo modelo de mistura Logito-Cox

(Gps,HAS,Idade65,DM) Razão de Chances
(1,0,0,0) em relação a (3,1,1,1) 33,09
(2,0,0,0) em relação a (3,1,1,1) 19,89
(1,0,0,0) em relação a (2,1,1,1) 17,05
(1,0,0,0) em relação a (1,1,1,1) 10,25
(2,0,0,0) em relação a (2,1,1,1) 10,25
(3,0,0,0) em relação a (3,1,1,1) 10,25
(2,0,0,0) em relação a (1,1,1,1) 6,16
(3,0,0,0) em relação a (2,1,1,1) 5,28
(3,0,0,0) em relação a (1,1,1,1) 3,17

Considerando-se, então, o modelo de mistura Logito-Cox, cujas estimativas

estão na Tabela 10, tem-se a partir da eq. (28) que a função de sobrevivência populacional

é dada por:

Ŝp(t) =

[
e(2,5803−0,5088Gps2−1,1717Gps3−0,6946HAS−1,0142Idade65−0,6184DM)

1 + e(2,5803−0,5088Gps2−1,1717Gps3−0,6946HAS−1,0142Idade65−0,6184DM)

]
+{

1−
[

e(2,5803−0,5088Gps2−1,1717Gps3−0,6946HAS−1,0142Idade65−0,6184DM)

1 + e(2,5803−0,5088Gps2−1,1717Gps3−0,6946HAS−1,0142Idade65−0,6184DM)

]}
× Ŝ0(t)

sendo Ŝ0(t) a função de sobrevivência de base condicional estimada.

Na Tabela 14, as estimativas das probabilidades de sobrevivência, Ŝp(t), são

mostradas para as 24 combinações das covariáveis nos tempos t = 1, 5 e 10 anos. A partir

de tais estimativas, nota-se que os indivíduos no grupo cirúrgico (Gps =1) apresentaram

sobrevivência estimada superior à dos indivíduos nos demais grupos de tratamento (Gps2

= angioplastia e Gps 3 = medicamentoso). Indivíduos não hipertensos, com idade inferior

a 65 anos e não diabéticos também apresentaram resultados melhores em relação aos

demais indivíduos. Após 10 anos de acompanhamento estima-se, por exemplo, que 95,54%

dos indivíduos no grupo cirúrgico não tenham apresentado óbito cardíaco, comparado

com 93,11% no grupo angioplastia e 87,57% no grupo medicamentoso. O pior cenário

está associado aos indivíduos no grupo medicamentoso, que são hipertensos, têm idade

igual ou superior a 65 anos e são diabéticos (combinação (3,1,1,1)). Para tais indivíduos,

espera-se que apenas 57,19% deles não tenham apresentado óbito cardíaco após 10 anos
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de acompanhamento.

De acordo com os resultados do modelo de Mistura Logito-Cox apresentados

nesta seção, conclui-se pelo tratamento cirúrgico como o mais indicado, tal qual sugerido

pelo modelo paramétrico selecionado na seção 4.1.
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Ŝ
p (5)

Ŝ
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4.3 Modelo de tempo de promoção Poisson-Logito-Weibull versus modelo de

mistura Logito-Cox

Nesta seção, é realizada uma comparação entre os resultados obtidos para

os modelos de Tempo de Promoção Poisson-Logito-Weibull e de Mistura Logito-Cox, sele-

cionados nas seções 4.1 e 4.2, respectivamente, para a análise dos dados do estudo MASS

II. O intuito dessa comparação é avaliar qual deles melhor descreve tal conjunto de dados.

Na Tabela 15, são apresentadas as estimativas dos parâmetros para ambos

os modelos, com seus respectivos erros-padrão e p-valores. Como em ambos os modelos

a função logito com as mesmas covariáveis foi utilizada para modelar as probabilidades

de sobrevivência a longo prazo, pode-se notar, ao comparar as estimativas associadas aos

coe�cientes β, que estas são maiores para o Modelo de Mistura Logito-Cox. Por outro

lado, p-valores menores estão associados ao Modelo de Mistura Logito-Cox.

Tabela 15 - Estimativas de máxima verossimilhança obtidas a partir dos modelos de tempo
de promoção Poisson-Logito-Weibull e Mistura Logito-Cox, ajustados aos da-
dos do estudo MASS II

Promoção Poisson-Logito-Weibull Mistura Logito-Cox
Parâmetros Estimativas E. P. p-valor Estimativas E. P. p-valor
γ1 0,7835 0,2509 0,0176 − − −
γ2 -3,3360 0,8889 0,0002 − − −
Intercepto β0 1,4034 0,8373 0,0942 2,5803 0,2694 <0,0001
Gps:2 β1 -0,6498 0,4971 0,1917 -0,5088 0,2517 0,0432
Gps:3 β2 -1,3511 0,6532 0,0390 -1,1717 0,2444 <0,0001
HAS:1 β3 -0,9125 0,5069 0,0723 -0,6946 0,2057 0,0007
Idade65:1 β4 -1,3733 0,6910 0,0473 -1,0142 0,1974 <0,0001
DM:1 β5 -0,8326 0,5097 0,1028 -0,6184 0,2010 0,0021

Na Tabela 16, são apresentadas as probabilidades de sobrevivência a longo

prazo (p0) obtidas a partir de ambos os modelos para as 24 combinações das covariáveis

que apresentaram efeito signi�cativo. A partir de comparação das estimativas mostradas

nesta tabela, é possível notar uma considerável diferença entre elas, com o Modelo de

Mistura Logito-Cox apresentando estimativas maiores em todas as 24 combinações. Tal

fato era esperado, tendo em vista tal modelo ter apresentado estimativas maiores para os

parâmetros β (Tabela 15).

Apesar das diferenças observadas entre os dois modelos quanto à magnitude

das estimativas das probabilidades p0, coerência entre os resultados desses modelos foi

observada para todas as combinações das covariáveis, de modo que, no geral, ambos con-
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Tabela 16 - Probabilidade um indivíduo ser sobrevivente de longa duração, estimada a
partir dos modelos de Tempo de Promoção Poisson-Logito-Weibull e Mistura
Logito-Cox

Promoção Poisson-Logito-Weibull Mistura Logito-Cox
(Gps,HAS,Idade65,DM) p̂0 p̂0

(1,1,1,1) 0,1525 0,5629
(1,1,1,0) 0,2927 0,7051
(1,1,0,1) 0,4154 0,7803
(1,1,0,0) 0,6203 0,8683
(1,0,0,0) 0,8027 0,9296
(1,0,0,1) 0,6389 0,8767
(1,0,1,0) 0,5075 0,8272
(1,0,1,1) 0,3095 0,7207
(2,1,1,1) 0,0859 0,4364
(2,1,1,0) 0,1777 0,5897
(2,1,0,1) 0,2706 0,6810
(2,1,0,0) 0,4604 0,7985
(2,0,0,0) 0,6800 0,8881
(2,0,0,1) 0,4803 0,8105
(2,0,1,0) 0,3498 0,7422
(2,0,1,1) 0,1896 0,6080
(3,1,1,1) 0,0445 0,2852
(3,1,1,0) 0,0968 0,4255
(3,1,0,1) 0,1554 0,5239
(3,1,0,0) 0,2973 0,6713
(3,0,0,0) 0,5131 0,8035
(3,0,0,1) 0,3143 0,6879
(3,0,1,0) 0,2107 0,5973
(3,0,1,1) 0,1040 0,4442
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duziram às mesmas conclusões. Por exemplo, ambos apresentaram estimativas maiores

de p0 associadas aos indivíduos no grupo de tratamento cirúrgico e, menores, associadas

aos indivíduos no grupo de tratamento medicamentoso, sugerindo, assim, o tratamento

cirúrgico como o mais indicado. Ambos indicaram, ainda, o melhor cenário como sendo o

dos indivíduos no grupo cirúrgico, não hipertensos, com idade inferior a 65 anos e não di-

abéticos (combinação (1,0,0,0)). Nesse cenário, estimativas de p0 foram: 80,27% (Modelo

de Tempo de Promoção Poisson-Logito-Weibull) e 92,96% (Modelo de Mistura Logito-

Cox). Quanto ao pior cenário, o dos indivíduos no grupo medicamentoso, hipertensos,

com idade igual ou superior a 65 anos e diabético (combinação (3,1,1,1)), tais estimativas

foram: 4,45% (Modelo de Tempo de Promoção Poisson-Logito-Weibull) e 28,52% (Modelo

de Mistura Logito-Cox).

Na Tabela 17, são mostrados os resultados de algumas razões de chances ob-

tidas a partir dos dois modelos. Novamente, o que se observa é uma diferença na magnitude

dos valores obtidos, que são menores para o modelo de Mistura Logito-Cox. Contudo, am-

bos os modelos indicam que, independente do tratamento, os indivíduos não hipertensos,

com idade inferior a 65 anos e não diabéticos apresentam chance maior de sobrevivência a

longo prazo (não suscetível ao óbito cardíaco) do que os indivíduos hipertensos, com idade

igual ou superior a 65 anos e diabéticos.

Tabela 17 - Razão de chances, considerando as estimativas obtidas pelos modelos Tempo
de Promoção Poisson-Logito-Weibull e Mistura Logito-Cox

Tempo de Promoção Mistura
Poisson-Logito-Weibull Logito-Cox

(Gps,HAS,Idade65,DM) Razão de Chances Razão de Chances
(1,0,0,0) em relação a (3,1,1,1) 87,35 33,09
(2,0,0,0) em relação a (3,1,1,1) 45,63 19,89
(1,0,0,0) em relação a (2,1,1,1) 43,29 17,05
(1,0,0,0) em relação a (1,1,1,1) 22,61 10,25
(2,0,0,0) em relação a (2,1,1,1) 22,61 10,25
(3,0,0,0) em relação a (3,1,1,1) 22,61 10,25
(2,0,0,0) em relação a (1,1,1,1) 11,81 6,16
(3,0,0,0) em relação a (2,1,1,1) 11,21 5,28
(3,0,0,0) em relação a (1,1,1,1) 5,85 3,17

No que se refere à sobrevivência populacional, Sp(t), estimativas para ambos

os modelos, considerando-se 1, 5 e 10 anos, são apresentadas na Tabela 18. Apesar do Mo-

delo de Mistura Logito-Cox apresentar, em geral, estimativas maiores, nota-se, novamente,
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uma coerência entre as conclusões de ambos os modelos, indicando maior sobrevivência

dos indivíduos no grupo de tratamento cirúrgico.

Tabela 18 - Probabilidade de sobrevivência estimada, Ŝp(t), para todas as combinações
das covariáveis (Gps,HAS,Idade65,DM) nos tempos t = 1, 5 e 10 anos, consi-
derando os modelos de Tempo de Promoção Poisson Logito-Weibull e Mistura
Logito-Cox

Promoção Poisson-Logito-Weibull Mistura Logito-Cox
Combinação Ŝp(t = 1) Ŝp(t = 5) Ŝp(t = 10) Ŝp(t = 1) Ŝp(t = 5) Ŝp(t = 10)
(1, 1, 1, 1) 0,9364 0,8010 0,6939 0,9555 0,9133 0,7743
(1, 1, 1, 0) 0,9580 0,8650 0,7876 0,9663 0,8884 0,8079
(1, 1, 0, 1) 0,9698 0,9015 0,8430 0,9763 0,9089 0,8648
(1, 1, 0, 0) 0,9834 0,9452 0,9114 0,9807 0,9434 0,9166
(1, 0, 0, 0) 0,9923 0,9744 0,9582 0,9842 0,9698 0,9554
(1, 0, 0, 1) 0,9845 0,9485 0,9166 0,9890 0,9890 0,9282
(1, 0, 1, 0) 0,9766 0,9231 0,8765 0,9835 0,9371 0,9042
(1, 0, 1, 1) 0,9598 0,8708 0,7962 0,8903 0,8903 0,8451
(2, 1, 1, 1) 0,9178 0,7485 0,6206 0,9496 0,7663 0,6531
(2, 1, 1, 0) 0,9414 0,8156 0,7148 0,9952 0,8682 0,7724
(2, 1, 0, 1) 0,9553 0,8571 0,7757 0,9615 0,8654 0,7981
(2, 1, 0, 0) 0,9732 0,9125 0,8600 0,9782 0,9135 0,8760
(2, 0, 0, 0) 0,9866 0,9555 0,9278 0,9865 0,9569 0,9311
(2, 0, 0, 1) 0,9747 0,9171 0,8671 0,9771 0,9458 0,8833
(2, 0, 1, 0) 0,9640 0,8834 0,8154 0,9689 0,9062 0,8499
(2, 0, 1, 1) 0,9435 0,8219 0,7239 0,9625 0,9625 0,7519
(3, 1, 1, 1) 0,8969 0,6927 0,5462 0,9272 0,7604 0,5719
(3, 1, 1, 0) 0,9216 0,7592 0,6352 0,9830 0,7533 0,6259
(3, 1, 0, 1) 0,9370 0,8028 0,6964 0,8931 0,7956 0,6986
(3, 1, 0, 0) 0,9585 0,8666 0,7900 0,9603 0,8589 0,7859
(3, 0, 0, 0) 0,9769 0,9243 0,8784 0,9848 0,9157 0,8757
(3, 0, 0, 1) 0,9603 0,8723 0,7985 0,9603 0,8660 0,8131
(3, 0, 1, 0) 0,9470 0,8321 0,7388 0,9514 0,8271 0,7451
(3, 0, 1, 1) 0,9239 0,7656 0,6441 0,8970 0,7898 0,6764

Quanto à qualidade de ajuste dos modelos, pode-se veri�car a partir da

Figura 16, uma pequena superioridade do modelo de Mistura Logito-Cox, tendo em vista

a proximidade da curva de sobrevivência global obtida pelo método de Kaplan-Meier e

a obtida a partir desse modelo (considerando-se os 611 indivíduos e valores iguais à zero

para as covariáveis).
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Figura 16 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência global e as estimati-
vas obtidas pelos Modelos(linha vermelha):(a)Modelo de tempo de promoção
Poisson-Logito-Weibull e (b) Modelo de Mistura Logito-Cox

Apesar de tamanhos amostrais relativamente pequenos para algumas das 24

combinações das covariáveis, as curvas de sobrevivência obtidas por Kaplan-Meier versus

às obtidas pelos modelos, são mostradas para todas elas nas Figuras 17 e 18. Comparando-

se tais �guras, é possível notar ajustes similares de ambos os modelos, com uma pequena

superioridade, contudo, sendo sugerida a favor do Modelo de Mistura Logito-Cox.

Muito embora métodos de comparação entres modelos de sobrevivência de

longa duração paramétricos e semi-paramétricos não estejam ainda disponíveis na litera-

tura, os resultados discutidos nesta seção, mesmo que exploratórios, apontam uma pequena

superioridade do modelo de Mistura Logito-Cox, sendo, portanto sugerido como uma es-

colha adequada para análise dos dados do MASS II. Detalhes dos resultados deste modelo

foram discutidos na seção 4.2.
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Figura 17 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e as estimativas ob-
tidas pelos Modelos tempo de promoção Poisson-Logito-Weibull(linha verme-
lha), considerando as 24 combinações da Tabela 2
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Figura 18 - Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e as estimativas ob-
tidas pelos Modelos de mistura Logito-Cox(linha vermelha), considerando as
24 combinações da Tabela 2
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusão

Para analisar os dados de um estudo denominado MASS II (Medicine, Angi-

oplasty or Surgery Study), foram considerados, neste trabalho, alguns modelos de sobrevi-

vência paramétricos e semi-paramétricos os quais consideram em sua formulação a presença

de sobreviventes de longa duração. Dentre tais modelos, dois apresentaram ajuste satis-

fatório, com um deles apresentando uma pequena superioridade em termos de adequação

aos dados. Ambos conduziram, contudo, às mesmas conclusões quanto a melhor estratégia

terapêutica para o tratamento de pacientes com doença coronariana multiarterial, no caso

a cirurgia. Indicaram também, que as covariáveis Hipertensão, Idade e Diabetes Mellitus

in�uenciam na probabilidade do paciente ser sobrevivente de longa duração, porém não

retardam e nem aceleram o tempo de vida dos pacientes suscetíveis ao óbito cardíaco. Por

exemplo, os pacientes tratados apenas com medicamentos, hipertensos, com idade ≥ 65

anos e diabéticos, foram os que apresentaram as menores probabilidades de serem sobre-

viventes de longa duração, bem como as menores probabilidades de estarem vivos após

10 anos do início do tratamento. Em contrapartida, os pacientes submetidos à cirurgia,

não hipertensos, com idade inferior a 65 anos e não diabéticos apresentaram as maiores

probabilidades.

Comparando-se os resultados obtidos neste trabalho com os apresentados

por Hueb et al. (2010), que utilizaram o modelo de Cox padrão para análise dos dados

do estudo MASS II, constatou-se que os autores também concluíram pela superioridade

da cirurgia no que diz respeito ao tempo até a ocorrência do óbito cardíaco. Concluíram,

ainda, que as covariáveis Idade, Hipertensão e Diabetes in�uenciam neste tempo. De

modo geral, os resultados obtidos por Hueb et al. (2010) e os apresentados neste trabalho,

apontam na mesma direção. Contudo, os modelos de sobrevivência de longa duração

nos pareceram mais adequados para a análise do estudo MASS II. Isto porque permitiu

que fosse considerada a existência de uma parcela da população estudada como sendo não

suscetível ao óbito cardíaco, bem como que fossem identi�cadas as covariáveis in�uenciando

tanto na ocorrência do óbito cardíaco quanto no tempo até a ocorrência deste óbito dentre

os indivíduos suscetíveis.
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5.1.1 Perspectivas para trabalhos futuros

Conforme mencionado, foi considerado no presente trabalho alguns modelos

de sobrevivência de longa duração paramétricos e semi-paramétricos. No decorrer do

trabalho foram sugeridos dois modelos com ajustes satisfatórios (um paramétrico e o outro

semi-paramétrico), que embora tenham conduzido às mesmas conclusões, apresentaram

diferenças acentuadas no que diz respeito à magnitude das estimativas produzidas por eles.

Desse modo, para a escolha de um deles foi feito uso de métodos grá�cos exploratórios, uma

vez que na literatura não foram encontrados metodologias propostas para a comparação

entres esses dois tipos de modelos. Sendo assim, propostas de metodologias para tal

comparação são perspectivas de trabalhos futuros relacionados a essa classe de modelos

de sobrevivência.
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Anexo A - Comandos utilizados para ajustes dos modelos de sobrevivência de longa

duração paramétrico e semi-paramétrico, apresentados nas seções 4.1.1 e 4.2.1, res-

pectivamente.

A.1 Ajuste do Modelo de Tempo de Promoção Poisson-Logito-Weibull apre-
sentado na seção 4.1.1, utilizando-se do software R.

# Entrada dos dados:

Dados<-read.table("mass.CSV",header=TRUE,dec=",",sep=";")

attach(Dados)

source("models-cmpb.R")

dados1<-as.data.frame(cbind(Gps,HAS,IDADE65,DM,SMOKING,sex,col_200,TipoLesao,IAM,

Obitocardiaco,TempoObitocardiacoanos))

dados1<-na.omit(dados1)

dados2<-as.data.frame(cbind(Gps,HAS,IDADE65,DM,SMOKING,sex,TipoLesao,IAM,

Obitocardiaco,TempoObitocardiacoanos))

dados2$id<-1:611

dados2a<-dados2[order(dados2$TempoObitocardiacoanos),]

## Ajuste do Modelo

mod = gamlss(Surv(TempoObitocardiacoanos, Obitocardiaco) ~ 1, family =

cens(POWEI4),

nu.formula = ~ factor(DM) + factor(HAS) + factor (Gps) +

factor(IDADE65),

data = dados2a, c.crit = 0.001, n.cyc = 1000)

summary(mod) # obtenção das estimativas, AIC e global deviance

mod$nu.fv # estimativas da probabilidade de ser

sobrevivente de longa duração

mod$sigma.fv # estimativa de gamma_2

mod$mu.fv # estimativa de gamma_1

wp(mod) # obtenção do gráfico Worm

# Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência global e

estimativas obtidas pelo modelo, sem considerar covariáveis

mod1 = gamlss(Surv(TempoObitocardiacoanos, Obitocardiaco) ~ 1, family

= cens(POWEI4), data = dados2a, c.crit = 0.001, n.cyc =

1000)

ekm = survfit(Surv(TempoObitocardiacoanos, Obitocardiaco) ~ 1,data =

dados2a, se.fit = FALSE)

plot(ekm, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE, xlab = "Tempo (anos)",

cex.main = 1.5, ylab = "Função de Sobrevivência", cex.axis = 1.5,

cex.lab = 1.5,main="Geral")

Spop1=pPOWEI4(dados2a$TempoObitocardiacoanos,mu=mod1$mu.fv,sigma=

mod1$sigma.fv, nu = mod1$nu.fv, lower.tail = FALSE,)

points(dados2a$TempoObitocardiacoanos,Spop1,type="l",col="red")

# Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e

estimativas obtidas pelo modelo, considerando as combinações

(1,1,0,0), (2,1,0,0) e (3,1,0,0)

Spop = pPOWEI4(dados2a$TempoObitocardiacoanos, mu = mod$mu.fv,sigma =

mod$sigma.fv, nu = mod$nu.fv, lower.tail = FALSE)

Spop<-as.data.frame(Spop)

Spop$id<-dados2a$id

dados2b<-dados2a[dados2a$Gps==1 & dados2a$HAS==1 & dados2a$IDADE65==0

& dados2a$DM==0,]

x1<-match(dados2b$id,Spop$id)
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dados2c<-Spop[x1,]

dados2d<-cbind(dados2b,dados2c)

ekm1 = survfit(Surv(TempoObitocardiacoanos, Obitocardiaco) ~ 1,data =

dados2b, se.fit = FALSE)

plot(ekm1, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE, xlab = "Tempo (anos)",

cex.main = 1.5, ylab = "Função de Sobrevivência", cex.axis = 1.5,

cex.lab = 1.5,main="G1")

points(dados2d$TempoObitocardiacoanos,dados2d$Spop,type="l",col="red")

dados3b<-dados2a[dados2a$Gps==2 & dados2a$HAS==1 & dados2a$IDADE65==0

& dados2a$DM==0,]

x2<-match(dados3b$id,Spop$id)

dados3c<-Spop[x2,]

dados3d<-cbind(dados3b,dados3c)

ekm2 = survfit(Surv(TempoObitocardiacoanos, Obitocardiaco) ~ 1,data =

dados3b, se.fit = FALSE)

plot(ekm2, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE, xlab = "Tempo (anos)",

cex.main = 1.5, ylab = "Função de Sobrevivência", cex.axis = 1.5,

cex.lab = 1.5,main="G2")

points(dados3d$TempoObitocardiacoanos,dados3d$Spop,type="l",col="red")

dados4b<-dados2a[dados2a$Gps==3 & dados2a$HAS==1 & dados2a$IDADE65==0

& dados2a$DM==0,]

x3<-match(dados4b$id,Spop$id)

dados4c<-Spop[x3,]

dados4d<-cbind(dados4b,dados4c)

ekm3 = survfit(Surv(TempoObitocardiacoanos, Obitocardiaco) ~ 1, data =

dados4b, se.fit = FALSE)

plot(ekm3, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE, xlab = "Tempo (anos)",

cex.main = 1.5, ylab = "Função de Sobrevivência", cex.axis = 1.5,

cex.lab = 1.5,main="G3")

points(dados4d$TempoObitocardiacoanos,dados4d$Spop,type="l",col="red")

# Intervalos de confiança (95%) para a probabilidade estimada de um

indivíduo ser sobrevivente de longa duração

p0 = round(mod71$nu.fv,8) # probabilidade de ser sobrevivente de

longa duração

IC_1111_inf = p0[23] - qt(0.975,12)*sqrt((p0[23]*(1-p[23]))/13)

IC_1111_sup = p0[23] + qt(0.975,12)*sqrt((p0[23]*(1-p0[23]))/13)

IC_1110_inf = p0[14] - qt(0.975,27)*sqrt((p0[14]*(1-p0[14]))/28)

IC_1110_sup = p0[14] + qt(0.975,27)*sqrt((p0[14]*(1-p0[14]))/28)

IC_1101_inf = p0[55] - qt(0.975,29)*sqrt((p0[55]*(1-p0[55]))/30)

IC_1101_sup = p0[55] + qt(0.975,29)*sqrt((p0[55]*(1-p0[55]))/30)

IC_1100_inf = p0[1] - qt(0.975,55)*sqrt((p0[1]*(1-p0[1]))/56)

IC_1100_sup = p0[1] + qt(0.975,55)*sqrt((p0[1]*(1-p0[1]))/56)

IC_1000_inf = p0[105] - qt(0.975,42)*sqrt((p0[105]*(1-p0[105]))/43)

IC_1000_sup = p0[105] + qt(0.975,42)*sqrt((p0[105]*(1-p0[105]))/43)

IC_1001_inf = p0[40] - qt(0.975,9)*sqrt((p0[40]*(1-p0[40]))/10)

IC_1001_sup = p0[40] + qt(0.975,9)*sqrt((p0[40]*(1-p0[40]))/10)

IC_1010_inf = p0[10] - qt(0.975,16)*sqrt((p0[10]*(1-p0[10]))/17)

IC_1010_sup = p0[10] + qt(0.975,16)*sqrt((p0[10]*(1-p0[10]))/17)

IC_1011_inf = p0[165] - qt(0.975,5)*sqrt((p0[165]*(1-p0[165]))/6)

IC_1011_sup = p0[165] + qt(0.975,5)*sqrt((p0[165]*(1-p0[165]))/6)

IC_2111_inf = p0[11] - qt(0.975,14)*sqrt((p0[11]*(1-p0[11]))/15)



111

IC_2111_sup = p0[11] + qt(0.975,14)*sqrt((p0[11]*(1-p0[11]))/15)

IC_2110_inf = p0[3] - qt(0.975,23)*sqrt((p0[3]*(1-p0[3]))/24)

IC_2110_sup = p0[3] + qt(0.975,23)*sqrt((p0[3]*(1-p0[3]))/24)

IC_2101_inf = p0[29] - qt(0.975,25)*sqrt((p0[29]*(1-p0[29]))/26)

IC_2101_sup = p0[29] + qt(0.975,25)*sqrt((p0[29]*(1-p0[29]))/26)

IC_2100_inf = p0[18] - qt(0.975,60)*sqrt((p0[18]*(1-p0[18]))/61)

IC_2100_sup = p0[18] + qt(0.975,60)*sqrt((p0[18]*(1-p0[18]))/61)

IC_2000_inf = p0[4] - qt(0.975,39)*sqrt((p0[4]*(1-p0[4]))/40)

IC_2000_sup = p0[4] + qt(0.975,39)*sqrt((p0[4]*(1-p0[4]))/40)

IC_2001_inf = p0[16] - qt(0.975,9)*sqrt((p0[16]*(1-p0[16]))/10)

IC_2001_sup = p0[16] + qt(0.975,9)*sqrt((p0[16]*(1-p0[16]))/10)

IC_2010_inf = p0[5] - qt(0.975,23)*sqrt((p0[5]*(1-p0[5]))/24)

IC_2010_sup = p0[5] + qt(0.975,23)*sqrt((p0[5]*(1-p0[5]))/24)

IC_2011_inf = p0[50] - qt(0.975,4)*sqrt((p0[50]*(1-p0[50]))/5)

IC_2011_sup = p0[50] + qt(0.975,4)*sqrt((p0[50]*(1-p0[50]))/5)

IC_3111_inf = p0[20] - qt(0.975,17)*sqrt((p0[20]*(1-p0[20]))/18)

IC_3111_sup = p0[20] + qt(0.975,17)*sqrt((p0[20]*(1-p0[20]))/18)

IC_3110_inf = p0[12] - qt(0.975,19)*sqrt((p0[12]*(1-p0[12]))/20)

IC_3110_sup = p0[12] + qt(0.975,19)*sqrt((p0[12]*(1-p0[12]))/20)

IC_3101_inf = p0[102] - qt(0.975,27)*sqrt((p0[102]*(1-p0[102]))/28)

IC_3101_sup = p0[102] + qt(0.975,27)*sqrt((p0[102]*(1-p0[102]))/28)

IC_3100_inf = p0[2] - qt(0.975,44)*sqrt((p0[2]*(1-p0[2]))/45)

IC_3100_sup = p0[2] + qt(0.975,44)*sqrt((p0[2]*(1-p0[2]))/45)

IC_3000_inf = p0[7] - qt(0.975,37)*sqrt((p0[7]*(1-p0[7]))/38)

IC_3000_sup = p0[7] + qt(0.975,37)*sqrt((p0[7]*(1-p0[7]))/38)

IC_3001_inf = p0[60] - qt(0.975,23)*sqrt((p0[60]*(1-p0[60]))/24)

IC_3001_sup = p0[60] + qt(0.975,23)*sqrt((p0[60]*(1-p0[60]))/24)

IC_3010_inf = p0[68] - qt(0.975,24)*sqrt((p0[68]*(1-p0[68]))/25)

IC_3010_sup = p0[68] + qt(0.975,24)*sqrt((p0[68]*(1-p0[68]))/25)

IC_3011_inf = p0[90] - qt(0.975,4)*sqrt((p0[90]*(1-p0[90]))/5)

IC_3011_sup = p0[90] + qt(0.975,4)*sqrt((p0[90]*(1-p0[90]))/5)

A.2 Ajuste do Modelo de Mistura Logito-Cox apresentado na seção 4.2.1,
utilizando-se dos softwares SAS e R.

As estimativas dos parâmetros foram obtidas por meio da macro no SAS proposta
por Corbière e Joly (2007), mostrada abaixo:

%pspmcm(DATA= mass, ID= pac, CENSCOD= obitocardiaco, TIME=

tempoobitocardiaco,

VAR= gps2(I, 0) gps3(I, 1) idade65(I,1) dm(I, 1) has(I, 1), INCPART=

logit, SURVPART= Cox,

TAIL= zero, SU0MET= pl, MAXITER= 200, CONVCRIT= 1e-5, ALPHA= 0.05,

FAST= Y, BOOTSTRAP=N, GESTIMATE= Y, BASELINE=Y, SPLOT=Y);

run;

O restante da parte inferencial foi realizado no software R, mediante arquivo com as estimativas
geradas pelo SAS.

# Entrada dos dados

dados<-read.table("probcure_CoxLogitZero.txt",header=TRUE)

require(survival)
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attach(dados)

# Estimativas da probabilidade de ser sobrevivente de longa duração

PI1<-1 -

(exp(dados$L_int+dados$L_GPS2*dados$GPS2+dados$L_GPS3*dados$GPS3+

dados$L_HAS*dados$HAS+dados$L_IDADE65*dados$IDADE65+

dados$L_DM*dados$DM)/

(1+exp(dados$L_int+dados$L_GPS2*dados$GPS2+dados$L_GPS3*dados$GPS3+

dados$L_HAS*dados$HAS+dados$L_IDADE65*dados$IDADE65+

dados$L_DM*dados$DM)))

# Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência global e

estimativas obtidas pelo modelo, sem considerar covariáveis

ekm<-survfit(Surv(dados$TEMPOOBITOCARDIACO,dados$OBITOCARDIACO)~1)

pi<-exp(-0.9906)/(1+exp(-0.9906)) # beta0 = -0.9906 para

modelo sem covariável

Spop<-(1-pi)+pi*dados$Su0 # Spop sem covariáveis

plot(ekm, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE, xlab = "Tempo (anos)",

cex.main = 1.5, ylab = "Função de Sobrevivência", cex.axis = 1.5,

cex.lab = 1.5)

points(dados$TEMPOOBITOCARDIACO,Spop,type="s",col="red")

# Estimativas de Kaplan-Meier da função de sobrevivência e

estimativas obtidas pelo modelo, considerando as combinações

(1,1,0,0), (2,1,0,0) e (3,1,0,0)

dados1<-dados[dados$GPS2==0 & dados$GPS3==0 & dados$HAS==1 &

dados$IDADE65==0 & dados$DM==0,]

ekm1<-survfit(Surv(TEMPOOBITOCARDIACO,OBITOCARDIACO) ~ 1,data =

dados1, se.fit = FALSE)

pi1<-exp(dados1$L_int+dados1$L_GPS2*dados1$GPS2+dados1$L_GPS3*dados1$GP

S3+

dados1$L_HAS*dados1$HAS+dados1$L_IDADE65*dados1$IDADE65+

dados1$L_DM*dados1$DM)

/(1+exp(dados1$L_int+dados1$L_GPS2*dados1$GPS2+dados1$L_GPS3*dados1$GPS

3+dados1$L_HAS*dados1$HAS+dados1$L_IDADE65*dados1$IDADE65+

dados1$L_DM*dados1$DM))

Spop1<-(1-pi1)+pi1*(dados1$Su0)

plot(ekm1, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE, xlab = "Tempo (anos)",

cex.main = 1.5, ylab = "Função de Sobrevivência", cex.axis = 1.5,

cex.lab = 1.5,main="Grupo 1 - Cirurgia")

points(dados1$TEMPOOBITOCARDIACO,Spop1a,type="s",col="red")

dados1b<-dados[dados$GPS2==1 & dados$GPS3==0 & dados$HAS==1 &

dados$IDADE65==0 & dados$DM==0,]

ekm1b<-survfit(Surv(TEMPOOBITOCARDIACO,OBITOCARDIACO) ~ 1, data =

dados1b, se.fit = FALSE)

pi1b<-exp(dados1b$L_int+dados1b$L_GPS2*dados1b$GPS2+dados1b$L_GPS3*dado

s1b$GPS3+ dados1b$L_HAS*dados1b$HAS+dados1b$L_IDADE65*dados1b$IDADE65+

dados1b$L_DM*dados1b$DM)/

(1+exp(dados1b$L_int+dados1b$L_GPS2*dados1b$GPS2+dados1b$L_GPS3*dados1b

$GPS3+ dados1b$L_HAS*dados1b$HAS+dados1b$L_IDADE65*dados1b$IDADE65+

dados1b$L_DM*dados1b$DM))

Spop1b<-(1-pi1b)+pi1b*(dados1b$Su0)
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plot(ekm1b, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE, xlab = "Tempo

(anos)", cex.main = 1.5, ylab = "Função de Sobrevivência", cex.axis =

1.5, cex.lab = 1.5,main="Grupo 2 - Angioplastia")

points(dados1b$TEMPOOBITOCARDIACO,Spop1b,type="s",col="red")

dados1c<-dados[dados$GPS2==0 & dados$GPS3==1 & dados$HAS==1 &

dados$IDADE65==0 & dados$DM==0,]

ekm1c<-survfit(Surv(TEMPOOBITOCARDIACO,OBITOCARDIACO) ~ 1,data =

dados1c, se.fit = FALSE)

pi1c<-exp(dados1c$L_int+dados1c$L_GPS2*dados1c$GPS2+dados1c$L_GPS3*dado

s1c$GPS3+ dados1c$L_HAS*dados1c$HAS+dados1c$L_IDADE65*dados1c$IDADE65+

dados1c$L_DM*dados1c$DM)/

(1+exp(dados1c$L_int+dados1c$L_GPS2*dados1c$GPS2+dados1c$L_GPS3*dados1c

$GPS3+dados1c$L_HAS*dados1c$HAS+dados1c$L_IDADE65*dados1c$IDADE65+

dados1c$L_DM*dados1c$DM))

Spop1c<-(1-pi1c)+pi1c*dados1c$Su0

plot(ekm1c, conf.int = FALSE, mark.time = FALSE, xlab = "Tempo

(anos)", cex.main = 1.5, ylab = "Função de Sobrevivência", cex.axis =

1.5, cex.lab = 1.5,main="Grupo 3 - Medicamentoso")

points(dados1c$TEMPOOBITOCARDIACO,Spop1c,type="s",col="red")

# Análise de resíduos

Spopulacional1 = PI1+(1-PI1)*(dados$Su0)

summary(factor(round(PI1,4)))

ei1 = -log(Spopulacional1) # resíduos de Cox-Snell

mi1 = dados$OBITOCARDIACO - ei1 # resíduos Martingal

di1=(abs(mi1)/mi1)

*sqrt(-2*(mi1+dados1$OBITOCARDIACO*log(dados1$OBITOCARDIACO - mi1)))

plot(di1,ylim=c(-3.5,3.5),main="Resíduos Deviance")

abline(h=0)

abline(h=-3,lty=3)

abline(h=3,lty=3)

plot(mi1,ylim=c(-3.5,3.5),main="Resíduos Martingal")

abline(h=0)

abline(h=-2,lty=3)

abline(h=2,lty=3)

# Intervalos de confiança para a probabilidade de ser sobrevivente de

longa duração

IC_1111m_inf = PI1[23] - qt(0.975,12)*sqrt((PI1[23]*(1-PI1[23]))/13)

IC_1111m_sup = PI1[23] + qt(0.975,12)*sqrt((PI1[23]*(1-PI1[23]))/13)

IC_1110m_inf = PI1[14] - qt(0.975,27)*sqrt((PI1[14]*(1-PI1[14]))/28)

IC_1110m_sup = PI1[14] + qt(0.975,27)*sqrt((PI1[14]*(1-PI1[14]))/28)

IC_1101m_inf = PI1[55] - qt(0.975,29)*sqrt((PI1[55]*(1-PI1[55]))/30)

IC_1101m_sup = PI1[55] + qt(0.975,29)*sqrt((PI1[55]*(1-PI1[55]))/30)

IC_1100m_inf = PI1[1] - qt(0.975,55)*sqrt((PI1[1]*(1-PI1[1]))/56)

IC_1100m_sup = PI1[1] + qt(0.975,55)*sqrt((PI1[1]*(1-PI1[1]))/56)

IC_1000m_inf = PI1[105] - qt(0.975,42)*sqrt((PI1[105]*(1-PI1[105]))/43)

IC_1000m_sup = PI1[105] + qt(0.975,42)*sqrt((PI1[105]*(1-PI1[105]))/43)

IC_1001m_inf = PI1[40] - qt(0.975,9)*sqrt((PI1[40]*(1-PI1[40]))/10)

IC_1001m_sup = PI1[40] + qt(0.975,9)*sqrt((PI1[40]*(1-PI1[40]))/10)

IC_1010m_inf = PI1[10] - qt(0.975,16)*sqrt((PI1[10]*(1-PI1[10]))/17)



114

IC_1010m_sup = PI1[10] + qt(0.975,16)*sqrt((PI1[10]*(1-PI1[10]))/17)

IC_1011m_inf = PI1[165] - qt(0.975,5)*sqrt((PI1[165]*(1-PI1[165]))/6)

IC_1011m_sup = PI1[165] + qt(0.975,5)*sqrt((PI1[165]*(1-PI1[165]))/6)

IC_2111m_inf = PI1[11] - qt(0.975,14)*sqrt((PI1[11]*(1-PI1[11]))/15)

IC_2111m_sup = PI1[11] + qt(0.975,14)*sqrt((PI1[11]*(1-PI1[11]))/15)

IC_2110m_inf = PI1[3] - qt(0.975,23)*sqrt((PI1[3]*(1-PI1[3]))/24)

IC_2110m_sup = PI1[3] + qt(0.975,23)*sqrt((PI1[3]*(1-PI1[3]))/24)

IC_2101m_inf = PI1[28] - qt(0.975,25)*sqrt((PI1[28]*(1-PI1[28]))/26)

IC_2101m_sup = PI1[28] + qt(0.975,25)*sqrt((PI1[28]*(1-PI1[28]))/26)

IC_2100m_inf = PI1[19] - qt(0.975,60)*sqrt((PI1[19]*(1-PI1[19]))/61)

IC_2100m_sup = PI1[19] + qt(0.975,60)*sqrt((PI1[19]*(1-PI1[19]))/61)

IC_2000m_inf = PI1[4] - qt(0.975,39)*sqrt((PI1[4]*(1-PI1[4]))/40)

IC_2000m_sup = PI1[4] + qt(0.975,39)*sqrt((PI1[4]*(1-PI1[4]))/40)

IC_2001m_inf = PI1[16] - qt(0.975,9)*sqrt((PI1[16]*(1-PI1[16]))/10)

IC_2001m_sup = PI1[16] + qt(0.975,9)*sqrt((PI1[16]*(1-PI1[16]))/10)

IC_2010m_inf = PI1[5] - qt(0.975,23)*sqrt((PI1[5]*(1-PI1[5]))/24)

IC_2010m_sup = PI1[5] + qt(0.975,23)*sqrt((PI1[5]*(1-PI1[5]))/24)

IC_2011m_inf = PI1[50] - qt(0.975,4)*sqrt((PI1[50]*(1-PI1[50]))/5)

IC_2011m_sup = PI1[50] + qt(0.975,4)*sqrt((PI1[50]*(1-PI1[50]))/5)

IC_3111m_inf = PI1[20] - qt(0.975,17)*sqrt((PI1[20]*(1-PI1[20]))/18)

IC_3111m_sup = PI1[20] + qt(0.975,17)*sqrt((PI1[20]*(1-PI1[20]))/18)

IC_3110m_inf = PI1[12] - qt(0.975,19)*sqrt((PI1[12]*(1-PI1[12]))/20)

IC_3110m_sup = PI1[12] + qt(0.975,19)*sqrt((PI1[12]*(1-PI1[12]))/20)

IC_3101m_inf = PI1[102] - qt(0.975,27)*sqrt((PI1[102]*(1-PI1[102]))/28)

IC_3101m_sup = PI1[102] + qt(0.975,27)*sqrt((PI1[102]*(1-PI1[102]))/28)

IC_3100m_inf = PI1[2] - qt(0.975,44)*sqrt((PI1[2]*(1-PI1[2]))/45)

IC_3100m_sup = PI1[2] + qt(0.975,44)*sqrt((PI1[2]*(1-PI1[2]))/45)

IC_3000m_inf = PI1[7] - qt(0.975,37)*sqrt((PI1[7]*(1-PI1[7]))/38)

IC_3000m_sup = PI1[7] + qt(0.975,37)*sqrt((PI1[7]*(1-PI1[7]))/38)

IC_3001m_inf = PI1[60] - qt(0.975,23)*sqrt((PI1[60]*(1-PI1[60]))/24)

IC_3001m_sup = PI1[60] + qt(0.975,23)*sqrt((PI1[60]*(1-PI1[60]))/24)

IC_3010m_inf = PI1[68] - qt(0.975,24)*sqrt((PI1[68]*(1-PI1[68]))/25)

IC_3010m_sup = PI1[68] + qt(0.975,24)*sqrt((PI1[68]*(1-PI1[68]))/25)

IC_3011m_inf = PI1[90] - qt(0.975,4)*sqrt((PI1[90]*(1-PI1[90]))/5)

IC_3011m_sup = PI1[90] + qt(0.975,4)*sqrt((PI1[90]*(1-PI1[90]))/5)




