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Resumo

AMORIM, W. A. Verossimilhança hierárquica em modelos de fragilidade. 2014.
Dissertação — Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2014.

Os métodos de estimação para modelos de fragilidade vêm sendo bastante discutidos
na literatura estatística devido a sua grande utilização em estudos de Análise de Sobre-
vivência. Vários métodos de estimação de parâmetros dos modelos foram desenvolvidos:
procedimentos de estimação basados no algoritmo EM, cadeias de Markov de Monte Carlo,
processos de estimação usando verossimilhança parcial, verossimilhança penalizada, quasi-
verossimilhança, entro outros. Uma alternativa que vem sendo utilizada atualmente é a
utilização da verossimilhança hierárquica. O objetivo principal deste trabalho foi estudar
as vantagens e desvantagens da verossimilhança hierárquica para a inferência em mo-
delos de fragilidade em relação a verossimilhança penalizada, método atualmente mais
utilizado. Nós aplicamos as duas metodologias a um banco de dados real, utilizando os
pacotes estatísticos disponíveis no software R, e fizemos um estudo de simulação, visando
comparar o viés e o erro quadrático médio das estimativas de cada abordagem. Pelos
resultados encontrados, as duas metodologias apresentaram estimativas muito próximas,
principalmente para os termos fixos. Do ponto de vista prático, a maior diferença encon-
trada foi o tempo de execução do algorítimo de estimação, muito maior na abordagem
hierárquica.

Palavras-chave: Análise de Sobrevivência, modelos de fragilidade, verossimilhança hie-
rárquica, verossimilhança penalizada.
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Abstract

AMORIM, W. A. Hierarchical likelihood in frailty models. 2014. Dissertação —
Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Estimation procedures for frailty models have been widely discussed in the statistical
literature due its widespread use in survival studies. Several estimation methods were
developed: procedures based on the EM algorithm, Monte Carlo Markov chains, estima-
tion processes based on parcial likelihood, penalized likelihood and quasi-likelihood etc.
An alternative currently used is the hierarchical likelihood. The main objective of this
work was to study the hierarchical likelihood advantages and disadvantages for inference
in frailty models when compared with the penalized likelihood method, which is the most
used one. We applied both approaches to a real data set, using R packages available.
Besides, we performed a simulation study in order to compare the methods through out
the bias and the mean square error of the estimators. Both methodologies presented very
similar estimates, mainly for the fixed effects. In practice, the great difference was the
computational cost, much higher in the hierarchical approach.

Keywords: Survival analysis, frailty models, hierarchical likelihood, penalized likelihood.
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Capítulo 1

Introdução

Modelos de fragilidade têm sido bastante utilizados em estudos de Análise de Sobre-
vivência. Eles são uma extensão do modelo de risco proporcionais de Cox (1972) que
permitem incorporar possíveis correlações entre os tempos de falha causadas, por exem-
plo, por um agrupamento natural ou artificial das unidades amostrais ou por tempos
medidos em um mesmo indivíduo. A mensuração dessa correlação muitas vezes não é
importante para o estudo, mas a falsa suposição de independência pode levar a resultados
numericamente errados e conclusões equivocadas.

Como exemplo dentro deste contexto, consideremos um estudo realizado pelo Instituto
de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP), cujo objetivo era avaliar
a memória espacial de ratos com pequenas lesões cerebrais induzidas pelos pesquisadores
(Tunes e de Lima, 2005). O experimento consistia em colocar os animais em um tanque
com água e medir o tempo até que eles alcançassem uma plataforma fixada em um ponto
da piscina. Aqueles que não completassem a tarefa em até 120 segundos tinham seus
tempos censurados e eram retirados da água. Esse procedimento foi repetido durante 14
dias, sendo realizadas duas tentativas por dia.

Neste caso, a suposição de independência entre os tempos observados para uma mesma
cobaia pode não ser adequada e a correlação entre essas observações deve ser contemplada
pelo modelo utilizado na análise. Note que dois componentes de fragilidade podem ser
atribuídos nesse problema: um aos tempos medidos no mesmo animal no mesmo dia; e
outro aos tempos medidos no mesmo animal em dias diferentes.

A inferência para modelos de fragilidade vem sendo estudada por vários autores. Para
o modelo de fragilidade gama, Klein (1992) e Nielsen et al. (1992) desenvolveram proce-
dimentos de estimação baseados no algoritmo EM e Parner (1998) mostrou a consistência
e normalidade assintótica da estimação de Nielsen et al. (1992). Ainda para o modelo
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2 INTRODUÇÃO 1.0

gama, Clayton (1991) e Aslanidou et al. (1998) desenvolveram procedimentos de cadeias
de Markov de Monte Carlo, que podem ser computacionalmente intensos. Para o modelo
de fragilidade lognormal, McGilchrist e Aisbett (1991) e McGilchrist (1993) desenvolve-
ram um processo de estimação usando a verosimilhança parcial de Cox (1972), mas esse
método não lidava com empates entre os tempos de sobrevivência.

Posteriormente, foi proposta a estimação de modelos de fragilidade por meio de ve-
rossimilhança penalizada para diferentes distribuições do efeito aleatório, como a Gama
(Therneau e Grambsch, 2000) e a Log-normal (Ripatti e Palmgren, 2000). Hoje em dia,
a verossimilhança penalizada é amplamente utilizada para estimação nos modelos de fra-
gilidade em Análise de Sobrevivência.

No contexto de modelos lineares generalizados, existe também literatura extensa sobre
incorporação de efeitos aleatórios. Métodos de estimação propostos incluem quadratura
gaussiana (Pinheiro e Chao, 2006), métodos baseados na quasi-verossimilhança penali-
zada (PQL), proposta por Breslow e Clayton (1993), entre outros. Lee e Nelder (1996)
propuseram o uso da verossimilhança hierárquica (ou h-likelihood) para a inferência de
modelos lineares generalizados com efeitos aleatórios.

A utilização da verossimilhança hierárquica em modelos de fragilidade em análise de
sobrevivência foi considerada por Ha et al. (2001), que mostraram que essa aproxima-
ção fornece uma abordagem unificada com várias distribuições de fragilidade, incluindo a
Gama e a Log-normal. Mais recentemente, Ha et al. (2010) investigaram a relação entre
as verossimilhanças penalizada, marginal e hierárquica e verificaram que o estimador de
máxima verossimilhança pode ser viciado no caso de modelos de fragilidade semiparamé-
tricos, além de propor metodologia para reduzir o viés.

Este trabalho teve como objetivo principal o estudo da verossimilhança hierárquica no
contexto de modelos de fragilidade e sua comparação com a verossimilhança penalizada,
a técnica mais difundida. Além de um estudo teórico, realizamos estudos de simulação
e uma análise dos pacotes computacionais disponíveis no software estatístico R, visando
estabelecer as vantagens e desvantagens de cada metodologia. Como motivação prática,
utilizamos o banco de dados do estudo do ICB-USP, sendo que a ele aplicamos e compa-
ramos as técnicas aqui estudadas.

No próximo capítulo, abordaremos os aspectos teóricos da caracterização e estimação
dos modelos de fragilidade. No capítulo 3, se encontram os resultados da análise do
exemplo prático e, no capítulo 4, os resultados do estudo de simulação. Por fim, no
capítulo 5, apresentaremos as principais conclusões deste trabalho.



Capítulo 2

O modelo de fragilidade

Nas décadas de 70 e 80, motivados por estudos epidemiológicos e experimentos clínicos,
surgiram muitos trabalhos discutindo metodologias para lidar com dados de sobrevida
correlacionados (Clayton, 1978; Oakes, 1982; Johansen, 1983; Hougaard, 1986; Oakes,
1989). O principal desafio era incorporar, aos modelos usuais, a correlação causada por
tempos de falha medidos em indivíduos de uma mesma família, clínica, região ou mesmo
tempos medidos em um mesmo indivíduo. Uma das principais abordagens na época, além
da utilização de famílias de distribuições bivariadas, foi a extensão do modelo de riscos
proporcionais de Cox, que mais tarde deu origem aos modelos de fragilidade.

O termo fragilidade foi introduzido por Vaupel et al. (1979) e, desde então, passou
a indicar o risco comum entre indivíduos de um mesmo grupo de apresentar o evento
de interesse. Hoje em dia, os modelos de fragilidade se tornaram peça fundamental na
análise de dados de sobrevida multivariados e, nas últimas duas décadas, os métodos de
estimação para esses modelos vêm sendo bastante discutidos.

O modelo de fragilidade deve ser construído com base na estrutura de correlação dos
dados. Devido a sua simplicidade, abordaremos aqui o modelo de fragilidade compar-
tilhada (shared frailty model), em que cada indivíduo pertence a um único grupo, cada
grupo compartilha uma mesma fragilidade e os termos de fragilidade entre grupos diferen-
tes são considerados independentes. Para informações sobre outros modelos de fragilidade,
consultar Colosimo e Giolo (2006).

Formalmente, considere Ti = (Ti1, ..., Tini)
T os tempos de sobrevivência dos ni indi-

víduos pertencentes ao i-ésimo grupo e zi a fragilidade não-observada associada a eles.
Assumiremos que, condicionalmente a zi, os componentes de Ti são independentes e ca-
racterizados pela função de taxa de falha dada por
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4 O MODELO DE FRAGILIDADE 2.1

λij(t|xij, zi) = λ0(t) exp{xT
ijβ}zi, (2.0.1)

para i = 1, ..., q e j = 1, ..., ni. Aqui, λij(t|xij, zi) é a função de risco do j-ésimo indivíduo
do i-ésimo grupo condicionada à fragilidade zi e a um vetor xij = (xij1, ..., xijp)

T de
covariáveis, λ0(t) é uma função de risco basal desconhecida e β um vetor de parâmetros
p×1. Neste trabalho, também assumiremos que a variável de fragilidade zi, com densidade
fzi(zi, ξ), não varia com o tempo. Por simplicidade, muitas vezes o modelo

λij(t|xij, wi) = λ0(t) exp{xT
ijβ + wi} (2.0.2)

é considerado no lugar de (2.0.1). Observe que os dois modelos são equivalentes, sendo
wi = log zi, com densidade fwi(wi, ξ).

Para dados censurados, sendo Cij a censura do j-ésimo indivíduo do i-ésimo grupo, este
modelo assume ainda que, condicionalmente a zi, o mecanismo de censura é independente
e não-informativo (Kalbfleisch e Prentice, 2002; Lawless, 2002).

Dentre as distribuições de fragilidade discutidas na literatura, destacam-se a Gama e
a Log-normal. Na prática, a escolha dessa distribuição é feita com base na tratabilidade
matemática e na disponibilidade computacional, sendo que, na grande maioria das vezes,
a qualidade do ajuste não é investigada. Algumas técnicas gráficas e numéricas de diag-
nóstico foram propostas para o modelo de fragilidade Gama (Glidden, 1999; Cui e Sun,
2004; Geerdens et al., 2013), mas ainda é uma área que demanda maiores estudos.

A seguir, abordaremos dois métodos de estimação para modelos de fragilidade: a ve-
rossimilhança penalizada e a verossimilhança hierárquica. Em sequência, apresentaremos
testes de hipóteses para a significância dos efeitos fixos e para a existência de correlação
entre os tempos. Por fim, discutiremos brevemente a extensão do modelo (2.0.2) para
mais de um componente de fragilidade.

2.1 Estimação por verossimilhança penalizada
A verossimilhança penalizada surgiu como um método para estimação de densidades

(Good e Gaskins, 1971) e passou a ser uma importante ferramenta para estimação de mo-
delos mistos. A utilização dessa verossimilhança em modelos de fragilidade foi proposta
por Therneau e Grambsch (2000), para o modelo Gama, e por Ripatti e Palmgren (2000)
para o modelo Log-normal. Na última década, a abordagem penalizada se tornou a meto-
dologia mais utilizada na estimação de modelos de fragilidade, substituindo os algoritmos
EM de Nielsen et al. (1992) e Klein (1992).

Considerando o modelo de fragilidade dado por (2.0.2), a abordagem penalizada con-



2.1 ESTIMAÇÃO POR VEROSSIMILHANÇA PENALIZADA 5

siste em utilizar a verossimilhança parcial de Cox considerando w como um vetor de
parâmetros, cuja estimação é controlada por uma função de penalidade g(w, ξ). Em
geral, essa função associa pesos pequenos para valores distantes do zero, evitando um
superajuste do modelo.

A função de log-verossimilhança parcial penalizada é dada por

`PP = `PP (β,w) = `P (β,w)− g(w, ξ), (2.1.1)

em que

`P (β,w) =

q∑
i=1

ni∑
j=1

δij

xTijβ + wi − log

∑
R(tij)

exp{xTijβ + wi}

 (2.1.2)

é a log-verossimilhança parcial de Cox e g(w, ξ) é uma função de penalidade controlada
pelo parâmetro ξ. Em geral, como veremos nas próximas seções, essa função é tomada
como o núcleo da densidade da variável de fragilidade. Na expressão (2.1.2), δij é o
indicador de falha do j-ésimo indivíduo pertencente ao i-ésimo grupo e R(tij) é o conjunto
de índices das observações em risco no momento exatamente anterior ao tempo de falha
tij.

Os estimadores de β e w são encontrados pela maximização de (2.1.1). Como a
função de penalidade não envolve as covariáveis, as funções escore para β são as mesmas
do modelo de Cox usual, tratando w como um offset. Assim, para k = 1, ..., p,

U(βk) =
∂`PP
∂βk

=

q∑
i=1

ni∑
j=1

δij

xijk −
∑
R(tij)

xijk exp{xTijβ + wi}∑
R(tij)

exp{xTijβ + wi}

 .
Já as funções escore de wk, para k = 1, ..., q, são dadas por

U(wk) =
∂`PP
∂wk

= dk −
q∑
i=1

ni∑
j=1

δij


∑

R(tkj)

exp{xTkjβ + wk}∑
R(tij)

exp{xTijβ + wi}

− ∂g(w, ξ)

∂wk
,

sendo dk =
nk∑
j=1

δkj o número de falhas do grupo k.

O processo de estimação de ξ considera a maximização da log-verossimilhança margi-
nal, dada por



6 O MODELO DE FRAGILIDADE 2.1

`m(λ0,β, ξ) = log

∞∫
−∞

L(λ0,β,w, ξ)dw, (2.1.3)

avaliada em λ̂0 e β̂. Em geral, utiliza-se como estimativa para λ̂0 uma extensão do
estimador não-paramétrico de Breslow (1974). Observe que L(λ0,β,w, ξ) representa a
verossimilhança completa, que pode ser decomposta como

L(λ0,β,w, ξ) = L(λ0,β, ξ|w)

q∏
i=1

f(wj, ξ) =

=

q∏
i=1

ni∏
j=1

(λij(t))
δij exp

−
t∫

0

λij(u)du


q∏
i=1

f(wj, ξ). (2.1.4)

Em termos mais simples, a estimação de ξ envolve a maximização da log-verossimilhança
marginal perfilada `m(ξ) = `m(λ̂0, β̂, ξ), que resulta na função escore

U(ξ) =
∂`m(ξ)

∂ξ
. (2.1.5)

Quando `m(ξ) não pode ser obtida de forma analítica, o método de Laplace para aproxima-
ção de integrais (Barndorff-Nielsen e Cox, 1989) pode ser aplicado em (2.1.3), resultando
na verossimilhança marginal perfilada ajustada de Cox e Reid (1987).

Um algoritmo iterativo deve ser utilizado para resolver as equações escore de β, w
e ξ. Como passo inicial, β é estimado considerando w como um offset e ξ fixo1. Em
seguida, as fragilidades são avaliadas dados os valores de β̂ calculados inicialmente. Esse
procedimento é realizado até alcançar a convergência, o que finaliza o loop interno. No
segundo passo, ξ é estimado dado os valores de β̂ e ŵ. O algoritmo, então, volta ao
primeiro passo e reavalia β e w utilizando agora o valor calculado de ξ̂. Esses dois passos
são repetidos até a convergência, dando fim ao loop externo.

A verossimilhança penalizada pode ser maximizada pelo algoritmo de Newton-Raphson.
Além dos vetores escore U(β), U(w) e U(ξ), esse procedimento também requer a matriz
hessiana da log-verossimilhança parcial penalizada, expressa por

H(β,w) =

 −∂2`PP
∂β2 −∂2`PP

∂β∂w

−∂2`PP
∂w∂β

−∂2`PP
∂w2

 =

(
H11 H12

H21 H22

)
= I +

(
0 0

0 g′′

)
. (2.1.6)

1Valores iniciais devem ser especificados para w e ξ.
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Aqui, I = I(β,w) é a matriz de informação do modelo usual de Cox.

2.1.1 O modelo de fragilidade Gama

A popularidade do modelo de fragilidade Gama para a análise de dados de sobrevida
correlacionados teve início com os algoritmos EM de Klein (1992) e Nielsen et al. (1992).
A escolha dessa distribuição, além de conduzir a uma expressão analítica para a fun-
ção de verossimilhança marginal (2.1.3), traz grande facilidade na implementação desses
algoritmos.

Therneau e Grambsch (2000) e Therneau et al. (2003) propuseram a utilização da ve-
rossimilhança penalizada para a estimação desses modelos e desenvolveram um algoritmo
mais eficiente do que aqueles criados por Klein (1992) e Nielsen et al. (1992). Os autores
também demonstraram que as soluções obtidas pela abordagem penalizada coincidiam
com as do algoritmo EM, resultado que manteve a popularidade do modelo Gama ao
longo dos anos.

Assumindo que z tenha distribuição Gama(1/ξ, 1/ξ), sendo E(z) = 1 e V ar(z) = ξ,
temos que

fz(z, ξ) =

1
ξ

1
ξ

Γ
(

1
ξ

)z 1
ξ
−1 exp

{
−z
ξ

}
(2.1.7)

e

fw(w, ξ) =

1
ξ

1
ξ

Γ
(

1
ξ

) exp

{
w

ξ
− exp{w}

ξ

}
. (2.1.8)

Therneau et al. (2003) propuseram utilizar uma função de penalidade derivada do loga-
ritmo da densidade de w, dada por

g(w, ξ) = −1

ξ

q∑
j=1

(wj − exp{wj}). (2.1.9)

Eles mostraram que, ao utilizar essa função de penalidade, a solução das equações escore
para estimação de β e w coincidia com a solução do algoritmo EM para um valor fixado
de ξ. Isto equivale a dizer que as equações escores da verossimilhança parcial penalizada
e da verosimilhança marginal, apesar de serem diferentes, têm mesma solução.

Como discutido anteriormente, a estimação do parâmetro ξ é dada pela maximização
da log-verossimilhança marginal perfilada `m(ξ). Para o modelo com fragilidade Gama,
Therneau e Grambsch (2000) demonstraram que
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`m(ξ) = `p(ŵ, β̂) +

q∑
j=1

1

ξ
−
(
dj +

1

ξ

)
log

(
dj +

1

ξ

)
− 1

ξ
log ξ + log

Γ
(
dj + 1

ξ

)
Γ
(

1
ξ

)
 .

Observe que essa expressão para `m(ξ) não envolve a função de risco basal, mas depende
de ŵ. Isso se deve à substituição de λ0(t) pelo estimador de Breslow, que, por sua vez,
é função de β̂ e ŵ. Therneau et al. (2003) também sugeriram a utilização de `m(ξ) +∑q

j=1 dj no lugar de `m(ξ), pois essa log-verossimilhança perfilada converge para `P (β̂)−∑q
j=1 dj quando a variância do efeito aleatório vai para zero. Assim, segundo eles, essa

modificação torna a verossimilhança maximizada de um modelo de fragilidade com ξ

pequeno comparável com a de um modelo sem termo de fragilidade.

A substituição de λ0(t) pelo estimador de Breslow no cálculo de `m(ξ) aumenta rapi-
damente o número de parâmetros de pertubação conforme o tamanho da amostra cresce,
causando finite-sample bias (Rondeau et al., 2003). Ha et al. (2010) sugeriram a uti-
lização de uma função de verossimilhança perfilada ajustada para reduzir esse viés na
estimação de ξ. Essa função, derivada da aproximação de Laplace de segunda ordem para
a verossimilhança marginal, será melhor discutida na Seção 2.2.

No software R, a estimação do modelo de fragilidade Gama via verossimilhança pena-
lizada está implementada na função coxph() do pacote survival.

2.1.2 Modelo de fragilidade Log-normal

A utilização da distribuição Log-normal para a fragilidade foi sugerida por McGilchrist
e Aisbett (1991) e expandida por Ripatti e Palmgren (2000). O surgimento desse modelo
foi motivado principalmente pela necessidade de contemplar estruturas de correlação mais
complicadas, que poderiam ser mais facilmente modeladas pela matriz de covariâncias de
uma distribuição Normal multivariada do que por extensões do modelo Gama.

O procedimento de Ripatti e Palmgren (2000) assume que w tem distribuição Normal
q-variada com vetor de médias 0q e matriz de covariâncias D(ξ). No modelo de fragilidade
compartilhada (2.0.2), w1, ..., wq são variáveis independentes e identicamente distribuídas,
o que implica em D(ξ) = ξIq×q.

Escrevendo a densidade de wi como

fw(wi, ξ) =
1√
2πξ

exp

{
−w

2
i

2ξ

}
,

os autores demostraram que, utilizando o método de Laplace para aproximação de inte-
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grais (Barndorff-Nielsen e Cox, 1989), a log-verossimilhança marginal (2.1.3) poderia ser
aproximada por

`m(λ0(t),β, ξ) ≈ logL(λ0(t),β, w̃, ξ)− g(w̃, ξ)−

−q
2

log ξ − 1

2
log(det[K(β, w̃, ξ)]), (2.1.10)

em que w̃ é solução de

∂ logL(λ0(t),β, w̃, ξ)

∂w̃
= 0

e
K(β, w̃, ξ) =

∂2 logL(λ0(t),β, w̃, ξ)

∂w̃2
.

Se considerarmos ξ conhecido e w um outro conjunto de parâmetros associados a efei-
tos fixos, os dois primeiros termos em (2.1.10) corresponderiam a uma log-verossimilhança
penalizada, sendo L(λ0(t),β,w, ξ) a verossimilhança completa do modelo usual de Cox e
g(w, ξ) uma função de penalidade dada por

g(w, ξ) =
1

2ξ

q∑
i=1

w2
i .

Observe que, assim como no modelo Gama, g(w, ξ) = log fw(wi, ξ). De acordo com Ripatti
e Palmgren (2000), maximizar essa log-verossimilhança penalizada seria equivalente a
maximizar a log-verossimilhança parcial penalizada. Portanto, ignorando os dois últimos
termos2 em (2.1.10), os autores sugeriram utilizar a `PP dada em (2.1.1) para estimar β
e w.

Para a estimação de ξ, Ripatti e Palmgren (2000) sugeriram a utilização da aproxima-
ção da verossimilhança marginal (2.1.10), substituindo-se L(λ0(t),β,w, ξ) por `P (β,w)

e avaliada em (β̂, ŵ). Desenvolvendo essa expressão, eles mostraram que a equação de
estimação resultante é dada por

ξ̂ =

q∑
j=1

ŵj + t(H−122 )

q
,

em que t(H−122 ) é o traço de H−122 = H−122 (ŵ), sendo H22 dada por (2.1.6). Observe que,

2Segundo Ripatti e Palmgren (2000), ignorar os dois últimos termos de (2.1.10) na estimação de β e
w pode levar a perda de informação. No entanto, os autores mostraram a partir de estudos de simulação
que, em geral, esse procedimento gerava boas estimativas para β.
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devido a utilização da log-verossimilhança parcial de Cox, (2.1.10) passa a não envolver
λ0(t) . Portanto, ao contrário do que foi discutido para o modelo Gama, esse procedimento
elimina o viés assintótico causado pela estimação do termo não-paramétrico.

No software estatístico R, a abordagem penalizada para o modelo Log-normal está
disponível nas funções coxph() e coxme() das bibliotecas survival e coxme, respectiva-
mente.

2.2 Estimação por verossimilhança hierárquica
A utilização da verossimilhança hierárquica de Lee e Nelder (1996) para a estimação

de modelos de fragilidade foi proposta por Ha et al. (2001) e, como vantagem, trouxe
uma abordagem unificada para diferentes distribuições da variável de fragilidade e um
algoritmo mais eficiente do que os algoritmos EM. Inicialmente, apresentaremos o pro-
cedimento de Lee e Nelder (1996) aplicado à estimação de modelos de fragilidade. Em
seguida, serão discutidas modificações da verossimilhança hierárquica, propostas por Ha
e Lee (2005), Ha et al. (2010) e Ha et al. (2012).

Considerando novamente o modelo em (2.0.2), a log-verossimilhança hierárquica é
definida por

h = h(λ0,w,β, ξ) = logL(λ0,w,β, ξ) = logL(λ0,β, ξ|w) +

q∑
i=1

log f(wi, ξ), (2.2.1)

em que L(Λ0,w,β, ξ) é a verossimilhança completa dada por (2.1.4). Sendo y(1) < y(2) <

... < y(l) os l tempos de falha distintos e d(k) o número de falhas em y(k), temos

h = logL(λ0,β, ξ|w) +

q∑
i=1

log(f(wi, ξ)) =

=

q∑
i=1

ni∑
j=1

[
δij(log λ0(yij) + xT

ijβ + wi)−

−Λ0(yij) exp{xT
ijβ + wi}

]
+

q∑
i=1

log(f(wi, ξ))

=
l∑

k=1

d(k) log λ0(y(k)) +

q∑
i=1

ni∑
j=1

δij(x
T
ijβ + wi)−

−
q∑
i=1

ni∑
j=1

Λ0(yij) exp{xT
ijβ + wi}+

q∑
i=1

log(f(wi, ξ)), (2.2.2)
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sendo yij = min(tij, cij) e Λ0(yij) =
∫ yij
0

λ0(u)du.
O processo de estimação tem, como passo inicial, o cálculo dos estimadores de máxima

verossimilhança hierárquica para β e w a partir da verossimilhança hierárquica perfilada

h∗ = h∗(w,β) = h(w,β, Λ̂0), (2.2.3)

em que

Λ̂0(t) =
∑

k:y(k)≤t

λ̂0(y(k)) =
∑

k:y(k)≤t

 d(k)∑
R(y(k))

exp(xT
i β + wi)

 .

Observe que Λ̂0(t) é uma extensão do estimador de Breslow (1974) para a função de risco
acumulada basal e é calculado pela resolução da equação escore ∂h/∂λ0(y(k)) = 0.

Assim como na abordagem penalizada, as equações escore

∂h∗

∂β
= 0 e

∂h∗

∂w
= 0

podem ser resolvidas pelo algoritmo de Newton-Raphson. Neste caso, a matriz de infor-
mação observada utilizada pelo algoritmo é dada por

J(h∗,β,w) = − ∂2h∗

∂(β,w)2
. (2.2.4)

A estimação do parâmetro ξ envolve a maximização da verossimilhança hierárquica
perfilada ajustada de Lee e Nelder (1996), que neste contexto é definida por

hA(ξ|β̂, ŵ) = h∗(β̂, ŵ)− 1

2
log

(
det

{
J(h∗, β̂, ŵ)

2π

})
. (2.2.5)

O desenvolvimento da expressão (2.2.5) é dado no Apêndice I.
Dessa forma, o estimador para ξ é obtido resolvendo iterativamente a equação

∂hA(ξ̂)

∂ξ̂
= 0,

sendo que β̂ e ŵ são reavaliados a cada iteração.
A estimação por verossimilhança hierárquica foi implementada no software R com

algumas modificações em relação ao apresentado nesta seção. O algoritmo se encontra
disponível no pacote frailtyHL por meio da função frailtyHL() e contempla os modelos
Gama e Log-normal.
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2.2.1 Modificações na abordagem hierárquica

O procedimento de estimação hierárquico foi implementado com algumas modificações
em relação ao método inicialmente proposto por Ha et al. (2001). Basicamente, essas
modificações têm como objetivo a redução do viés em cenários com tamanho de amostra
pequeno ou altas proporções de censura e se baseiam na utilização da aproximação de
Laplace de primeira ou segunda ordem para a verossimilhança marginal (2.1.3).

Para o modelo Gama e Log-normal, Lee et al. (2006) e Ha et al. (2010) discutiram a
relação entre a abordagem penalizada e hierárquica, mostrando que h∗ pode ser escrita
como

h∗ = `PP +
∑
k

d(k)(log d(k) − 1). (2.2.6)

A demonstração desse resultado se encontra no Apêndice A. Essa expressão implica que
h∗ e `PP são proporcionais, pois o segundo termo em (2.2.6) não depende de parâmetros
de interesse. Portanto, o procedimento hierárquico pode ser realizado substituindo-se h∗

por `PP , uma vez que a verossimilhança parcial penalizada não envolve a estimação de
λ0(t).

Para a estimação de β, Ha et al. (2010) sugeriram a maximização da aproximação de
Laplace de primeira ordem para a verossimilhança marginal dada por

pw(`PP ) = `PP (β, ŵ)− 1

2
log

(
det

{
J(`PP , ŵ)

2π

})
(2.2.7)

sendo

J(`PP ,w) =
∂2`PP
∂w2

e ŵ tal que ∂`PP/∂w = 0 (ver Apêndice A). Observe que essa aproximação é análoga
àquela proposta por Ripatti e Palmgren (2000) para o modelo Log-normal. Em geral, `PP
leva a estimativas não-enviesadas para β. A utilização de pw(`PP ) é interessante (para
a redução de viés) em cenários com tamanho de amostra pequeno ou alta proporção de
censura.

Para a estimação de ξ, Ha e Lee (2005) e Ha et al. (2010) sugeriram aproximações de
Laplace de primeira ou segunda ordem para a verossimilhança parcial restrita de ξ (Cox
e Reid, 1987), dadas, respectivamente, por

pβ,w(`PP ) =

[
`PP +

1

2
log det{2πJ−1(`PP ,β,w)}

]
β=β̂,w=ŵ

(2.2.8)
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e

sβ,w(`PP ) = pβ,w(`PP )− F (`PP )

24
, (2.2.9)

em que

J(`PP ,β,w) =
∂2`PP
∂(β,w)2

,

F (`PP ) = tr

[
−
(

3
∂4`PP
∂w4

+ 5
∂3`PP
∂w3

J−1(`PP ,w)
∂3`PP
∂w3

)
J−2(`PP ,w)

]
w=ŵ

(2.2.10)

e (β̂, ŵ) são tais tal que ∂`PP/∂(β̂, ŵ) = 0. Note que pβ,w(`PP ) é a verossimilhança per-
filada ajustada (2.2.5) desenvolvida no Apêndice A. Para o modelo Gama, a maximização
dessas aproximações no lugar da verossimilhança marginal é uma alternativa para redução
do viés gerado pela estimação do termo não-paramétrico λ0. Ha et al. (2012) sugere a
utilização de pβ,w(`PP ) para o modelo Log-normal e sβ,w(`PP ) para o modelo Gama.

Na função frailtyHL() estão implementadas as verossimilhanças `PP e pw(`PP ) para
a estimação de β e pβ,w(`PP ) e sβ,w(`PP ) para a estimação de ξ.

2.3 Testes de hipóteses
No contexto de modelos de fragilidade, o teste de Wald é o mais utilizado para avaliar

o efeito das covariáveis. Para hipóteses do tipo H0 : β = β0, a estatística de Wald é dada
por

W = (β̂ − β0)TH11(β̂ − β0)

e tem distribuição assintótica χ2
p. No software R, este teste foi implementado nas funções

coxph(), coxme() e frailtyHL().
Em geral, também é interessante testar se há correlação entre as observações de um

mesmo grupo. Essa dúvida pode ser traduzida, em termos estatísticos, pela hipótese
H0 : ξ = 0, que pode ser testada pelo teste da razão de verossimilhanças, dado por

RV = 2
[
logL1(β̂, ŵ, ξ̂)− logL0(β̂)

]
em que L1(·) é a verossimilhança utilizada para estimar ξ e L0(·) é a verossimilhança do
modelo usual de Cox. Como a hipótese nula está na fronteira do espaço paramétrico, a
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distribuição assintótica de RV é dada pela mistura 50:50 de uma χ2
0 e uma χ2

1 (Lee et al.,
2006). Portanto, o cálculo do valor p nesse caso é dado por

P (RV > RVobs) =
1

2
P (χ2

0 > RVobs) +
1

2
P (χ2

1 > RVobs) =
1

2
P (χ2

1 > RVobs).

2.4 Modelos com dois ou mais componentes de fragili-

dade
Quando mais de uma fonte de correlação é detectada, o modelo de fragilidade pode

ser facilmente generalizado para incorporar mais de um componente aleatório (Houga-
ard, 2000). Neste caso, a correlação entre as variáveis de fragilidade também pode ser
especificada.

O modelo (2.0.2) pode ser reescrito como

λij (t|X,A,w) = λ0(t) exp{Xβ + Aw}, (2.4.1)

em que X é uma matrix modelo n×p associada aos efeitos fixos e A = (ajk) é uma matriz
modelo n× q associada à fragilidade w = (w1, w2, ..., wq)

T , sendo

ajk =

{
1, se a j-ésima observação pertence ao grupo k; e
0, caso contrário.

Considerando w(1), w(2), ..., w(r) variáveis aleatórias independentes, podemos generali-
zar (2.4.1) para incluir r componentes de fragilidade, resultando no seguinte modelo

λij (t|X,A,w) = λ0(t) exp{Xβ + A1w
(1) + A2w

(2) + ...+ Arw
(r)}, (2.4.2)

em que Ak é a matriz modelo n× qk associada ao vetor de fragilidades w(k), k = 1, ..., r.
Agora, sendo

A = (A1,A2, ...,Ar) e w =


w(1)

w(2)

...
w(r)

 ,

temos que (2.4.1) pode ser escrito como (2.4.2) e, dessa forma, a metodologia para es-
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timação de modelos com mais de um termo de fragilidade é uma extensão direta dos
resultados apresentados anteriormente para modelos com apenas um termo. Observe que,
neste caso, o processo de estimação envolve ξ = (ξ1, ξ2, ..., ξr), em que ξk é o parâmetro
associado ao vetor de fragilidades w(k).

Se w(k) ∼ Nqk(0, ξkI) então w em (2.4.2) tem distribuição normal multivariada com
vetor de médias 0 e matriz de covariâncias G. Note que G é uma matriz diagonal em
blocos, dada por 

ξ1I 0 0 0

0 ξ2I 0 0
...

... . . . ...
0 0 0 ξrI

 ,

e pode ser facilmente modificada para contemplar possíveis estruturas de correlação entre
os componentes de fragilidade. No entanto, como a inclusão dessa correlação leva a
inúmeros outros resultados e cenários a serem estudados, neste trabalho consideraremos
apenas o caso independente.

As funções coxme() e frailtyHL() permitem o ajuste de modelos com o mais de um
componente de fragilidade. A função coxme(), no entanto, só está implementada para o
modelo Log-normal, enquanto a frailtyHL() também permite a distribuição Gama.
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Capítulo 3

Aplicação

Como motivação prática deste trabalho, vamos retomar o estudo conduzido pelo ICB-
USP apresentado na primeira seção. A análise destes dados teve início com o ajuste
de modelos mais simples, que foram sendo modificados para contemplar a estrutura de
correlação dos dados e atender o objetivo da pesquisa. Apresentaremos nesta seção os
principais modelos ajustados, sempre analisando as diferenças entre os resultados da abor-
dagem penalizada e hierárquica.

O banco de dados do estudo é composto por 32 ratos divididos em 3 grupos: um
controle, um grupo com lesão na região dorsal e um com lesão na região ventral. Como
cada cobaia foi avaliada duas vezes por dia durante 14 dias, podemos considerar duas
fontes de correlação: entre os tempos de um mesmo rato e entre os tempos de um mesmo
rato medidos em um mesmo dia.

O risco de uma cobaia apresentar o evento no instante t pode ser interpretado como
a taxa instantânea de chegada na plataforma. Assim, podemos pensar na função de
risco como o desempenho de cada rato, condicional às covariáveis e aos componentes de
fragilidade. Portanto, se o rato A apresenta um risco de apresentar o evento 10% maior que
o risco do rato B, diremos que o desempenho do rato A é 10% melhor que o desempenho
do rato B. Observe que, na Seção 2, consideramos componentes de fragilidade induzidos
pela correlação de indivíduos pertencentes a um mesmo grupo. Neste experimento, a
fragilidade é induzida por tempos medidos em um mesmo indivíduo. Embora a formulação
do modelo seja a mesma em ambos os casos, a interpretação dos coeficientes, aqui, será
feita considerando o contexto de medidas repetidas.

Descritivamente, podemos observar pela Figura 3.1 que o tempo de falha mediano
diminui com o passar dos dias, indicando presença de memória espacial nos três grupos.
Na segunda tentativa, o grupo Controle apresentou menores tempos medianos na maioria

17
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dos dias. Já na primeira tentativa, nenhum grupo apresentou melhores resultados do que
os demais. Como apenas as tentativas que ultrapassam 120 segundos são censuradas,
podemos observar pela Figura 3.2 que a proporção de censura também diminui ao longo
dos dias. Ao todo, aproximadamente 14,40% dos tempos foram censurados.
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Figura 3.1: Tempo de falha mediano em cada dia calculado pelo estimador de Kaplan-
Meier.

Para o ajuste dos modelos, vamos considerar xijk = (x1i, x2i, x3ijk) o vetor de covariá-
veis associado a k-ésima tentativa do j-ésimo dia do i-ésimo rato, sendo x1i e x2i variáveis
separadoras de grupo dadas por

x1i =

{
1, se o i-ésimo rato pertence ao grupo dorsal
0, caso contrário

e

x2i =

{
1, se o i-ésimo rato pertence ao grupo ventral
0, caso contrário.

Já x3ijk é uma variável indicadora que recebe o valor 1 se o tempo medido é referente
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Figura 3.2: Proporção de censura em cada dia.

à segunda tentativa do dia ou 0 caso contrário. Sendo assim, como abordagem inicial,
ajustamos dois modelos de fragilidade com a seguinte formulação:

λijk(t|xijk, wi) = λ0(t) exp{xT
ijkβ + wi},

para i = 1, ..., 32, j = 1, ..., 14 e k = 1, 2, em que wi corresponde ao termo fragilidade
associado ao i-ésimo animal, sendo exp{wi} ∼ Gama(1/ξ, 1/ξ) para o Modelo I e wi ∼
N(0, σ2) para o Modelo II. Observe que consideramos apenas a correlação entre as medidas
de um mesmo rato, ignorando, neste primeiro momento, a correlação de tempos medidos
em um mesmo dia.

Podemos observar, pela Tabela 3.1, que o Modelo I (Gama) e o Modelo II (Log-
normal), em ambas as abordagens, apresentaram resultados bem próximos, indicando
piores desempenhos no grupo dorsal (em relação ao grupo controle) e na primeira tentativa
(em relação à segunda). O parâmetro de fragilidade foi considerado significativo em todos
os casos, sugerindo que realmente há correlação entre os tempos de um mesmo rato.
Quando comparamos a abordagem penalizada e hierárquica para um mesmo modelo,
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Tabela 3.1: Estimativas, com respectivo erro-padrão e significância, dos parâmetros dos
Modelos I e II. As funções coxph() e coxme() não disponibilizam o erro-padrão da esti-
mativa do parâmetro associado à fragilidade, sendo que, neste caso, o valor p é calculado
a partir do teste de razão de verossimilhanças.

Parâmetro
Estimativa Erro-padrão Valor p

PL HL PL HL PL HL

Modelo I (Gama)

Dorsal -0,330 -0,316 0,118 0,122 0,005 0,008

Ventral -0,122 -0,118 0,112 0,115 0,280 0,305

Tentativa 0,241 0,238 0,073 0,073 0,001 0,001

Fragilidade 0,026 0,031 - 0,019 0,016 0,009

Modelo II (Log-normal)

Dorsal -0,331 -0,325 0,123 0,121 0,007 0,007

Ventral -0,121 -0,118 0,117 0,115 0,280 0,306

Tentativa 0,241 0,237 0,073 0,073 0,001 0,001

Fragilidade 0,033 0,031 - 0,019 0,026 0,010

também encontramos resultados numericamente bem semelhantes.

Considerando agora as duas fontes de correlação descritas anteriormente, ajustamos o
seguinte modelo de fragilidade (Modelo III):

λijk(t|xijk, wi, vij) = λ0(t) exp{xT
ijkβ + wi + vij},

em que wi corresponde ao componente de fragilidade associado às medidas do i-ésimo
animal e vij ao componente associado às medidas do i-ésimo animal no j-ésimo dia. Aqui,
utilizamos apenas a distribuição Log-normal para os termos aleatórios pois as funções
coxph() e coxme() não permitem o ajuste de modelos Gama com dois ou mais compo-
nentes de fragilidade. Pela Tabela 3.2, observamos que este modelo também aponta piores
desempenhos no grupo dorsal e na primeira tentativa. Em relação aos componentes de
fragilidade, a associação entre medidas de um mesmo rato se mostrou apenas marginal-
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mente significativa, indicando uma possível independência entre tempos medidos em dias
diferentes.

Tabela 3.2: Estimativas, com respectivo erro-padrão e significância, dos parâmetros do
modelo III. As funções coxph() e coxme() não disponibilizam o erro-padrão da estimativa
do parâmetro associado à fragilidade, sendo que, neste caso, o valor p é calculado a partir
do teste de razão de verossimilhanças.

Parâmetro
Estimativa Erro-padrão Valor p

PL HL PL HL PL HL

Dorsal -0,510 -0,484 0,174 0,168 0,003 0,004

Ventral -0,198 -0,183 0,165 0,160 0,230 0,254

Tentativa 0,300 0,288 0,080 0,079 < 0,001 < 0,001

Fragilidade (rato) 0,044 0,046 - 0,039 0,086 0,064

Fragilidade (dia) 0,842 0,692 - 0,137 < 0,001 < 0,001

Nos modelos ajustados até agora, foi possível avaliar se há melhor desempenho entre
a primeira e segunda tentativa de um mesmo dia, mas não se há melhora ao longo dos
14 dias. Sendo assim, acrescentamos ao modelo final (Modelo IV) um efeito fixo repre-
sentando o dia. Além disso, seguindo os modelos ajustados até aqui, os grupos controle
e ventral também não apresentaram diferença de desempenho neste modelo, o que nos
conduziu à decisão de juntar esses níveis, passando a ter apenas os grupos controle-ventral
e dorsal. Dessa maneira, a formulação deste último modelo é dada por

λijk(t|xijk, wi, vij) = λ0(t) exp{xT
ijkβ + wi + vij},

sendo xijk = (x1i, x3k,x
T
4j), com xT

4j = (x
(2)
4j , x

(3)
4j , ..., x

(14)
4j ) e x(l)4j igual a 1 se l = j e 0 caso

contrário. Assim como no Modelo III, consideramos wi e vij com distribuição Log-normal.
Pelos resultados da abordagem penalizada apresentados na Tabela 3.3, para tempos

medidos na mesma tentativa de um mesmo dia, o desempenho de cobaias com lesão Dorsal
é 33,0% menor do que o desempenho de cobaias no grupo Controle ou com lesão Ventral.
Considerando agora ratos de um mesmo grupo, o desempenho na segunda tentativa do
dia é 29,3% maior do que o desempenho da primeira. Esses valores ficaram bem próximos
aos estimados pela abordagem hierárquica: 32,2% e 28,7%, respectivamente. Também
podemos observar que, em geral, o desempenho melhora com o passar dos dias, sendo
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Tabela 3.3: Estimativas, com respectivo erro-padrão e significância, dos parâmetros do
Modelo IV. As funções coxph() e coxme() não disponibilizam o erro-padrão da estimativa
do parâmetro associado à fragilidade, sendo que, neste caso, o valor p é calculado a partir
do teste de razão de verossimilhanças.

Parâmetro
Estimativa Erro-padrão Valor p

PL HL PL HL PL HL

Dorsal -0,401 -0,389 0,157 0,155 0,011 0,012

Tentativa 0,257 0,252 0,077 0,076 < 0,001 < 0,001

Dia 2 0,513 0,508 0,284 0,282 0,071 0,072

Dia 3 0,996 0,991 0,270 0,269 < 0,001 < 0,001

Dia 4 1,086 1,082 0,269 0,268 < 0,001 < 0,001

Dia 5 1,628 1,616 0,265 0,263 < 0,001 < 0,001

Dia 6 1,783 1,770 0,263 0,261 < 0,001 < 0,001

Dia 7 1,869 1,851 0,265 0,262 < 0,001 < 0,001

Dia 8 2,329 2,295 0,266 0,263 < 0,001 < 0,001

Dia 9 2,236 2,206 0,265 0,263 < 0,001 < 0,001

Dia 10 2,466 2,431 0,265 0,263 < 0,001 < 0,001

Dia 11 2,513 2,480 0,265 0,263 < 0,001 < 0,001

Dia 12 2,756 2,711 0,266 0,264 < 0,001 < 0,001

Dia 13 2,449 2,419 0,264 0,262 < 0,001 < 0,001

Dia 14 2,772 2,724 0,266 0,264 < 0,001 < 0,001

Fragilidade (rato) 0,111 0,107 - 0,043 < 0,001 < 0,001

Fragilidade (dia) 0,179 0,157 - 0,064 0,002 0,004
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que o desempenho em uma das tentativas do último dia é cerca de 1500% melhor que o
desempenho referente a essa mesma tentativa do primeiro dia. Os dois componentes de
fragilidade foram considerados significativos, indicando que os tempos são correlacionadas
não só por serem medidos no mesmo rato, mas também por serem medidos no mesmo
dia.

Um próximo passo nessa análise seria avaliar se há associação entre os componentes
de fragilidade. Na prática, isso seria equivalente a avaliar se cobaias que apresentam
correlação alta (ou baixa) entre as duas tentativas de um mesmo dia tendem a manter
essa correlação nas tentativas de dias diferentes. Como esse tipo de estrutura não foi
abordada neste estudo, deixamos essa análise como sugestão para trabalhos futuros.

Vale ressaltar que, apesar de não termos explicitado os resultados, não encontramos
interação entre as variáveis grupo e tentativa, grupo e dia e dia e tentativa. Além disso,
tendo em vista o objetivo deste trabalho e a ausência de técnicas bem estabelecidas, não
fizemos análise do ajuste do modelo.

A análise destes dados foi realizada no software estatístico R. Baseando-se no capítulo
anterior, na Tabela 3.4 estão listadas as funções e verossimilhanças utilizadas para estimar
cada um dos modelos apresentados.

Tabela 3.4: Funções do software R e verossimilhanças utilizadas para ajustar os modelos
I, II, III e IV nas abordagens penalizada e hierárquica.

Modelo
Função Estimação de β Estimação de ξ ou σ2

PL HL PL HL PL HL

I coxph() frailtyHL() `PP pw(`PP ) `m(λ0,β, ξ) sβ,w(`PP )

II, III e IV coxme() frailtyHL() `PP pw(`PP ) pw(`PP ) pβ,w(`PP )

Pela Tabela 3.5, observamos que os tempos de execução1 da função frailtyHL()

são muito superiores aos tempos das funções coxph() e coxme(), sendo que o modelo
final, por exemplo, levou cerca de 527 vezes mais tempo para ser ajustado na abordagem
hierárquica do que na penalizada.

Nesta aplicação, a abordagem penalizada e hierárquica levaram às mesmas conclusões
e resultados numéricos muito próximos. No entanto, o algoritmo implementado nas fun-
ções coxph() e coxme() é mais eficiente do que o da função frailtyHL(), apresentando
menores tempos de execução.

1O computador utilizado para estimar os tempos de execução é um Intel Core i5-3330 com CPU de
3.00GHz×4 e 8 GB de RAM.
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Tabela 3.5: Tempo de execução de cada modelo, em segundos.

Modelo
Tempo de execução

PL HL

I 0,099 112,569

II 0,259 48,067

III 2,641 647,035

IV 5,058 2635,570



Capítulo 4

Simulação

O estudo de simulação deste trabalho procurou investigar o viés e a precisão das esti-
mativas dos parâmetros associados aos efeitos fixos e aleatórios de modelos de fragilidade
sob a abordagem penalizada e hierárquica. Foram considerados modelos Gama com um
componente de fragilidade e modelos Log-normal com dois componentes de fragilidade em
cenários próximos ao do discutido no exemplo prático. As simulações foram realizadas no
software R.

4.1 Modelos com um componente de fragilidade
Neste estudo de simulação, foi considerado o seguinte modelo de fragilidade

λij(t|xij, wi) = λ0(t) exp{βxij + wi}, (4.1.1)

para i = 1, ..., k e j = 1, ..., ni, em que λij(·) é a função de risco para o j-ésimo tempo per-
tencente ao i-ésimo indivíduo, xij é uma variável indicadora de grupos, wi é a fragilidade
do i-ésimo indivíduo e β é um parâmetro desconhecido.

Os valores xij foram geradas a partir de uma distribuição Bernoulli com parâmetro
q. Como cada indivíduo pertence a um único grupo em todos os instantes de medição,
temos que xi1 = xi2 = ... = xini , em que ni é o número de tempos medidos no i-ésimo
indivíduo.

Os termos de fragilidade wi foram gerados a partir da distribuição Gama(1/ξ, 1/ξ),
sendo que o parâmetro ξ foi controlado a partir do coeficiente de concordância de Kendall
(Hougaard, 1987), dado por

τ =
1

2 + ξ
.

25
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Dessa forma, podemos escrever

ξ =
2τ

1− τ
.

Os tempos de falha Tij foram gerados a partir da distribuição exponencial com parâ-
metro θij. Neste caso, a função de risco é dada por

λij(t) = θij,

e, portanto, passa a ser constante em relação a t. Assim, dado o modelo em (4.1.1), temos
que

θij = λ0 exp{βxij + wi},

em que λ0 é uma constante.

Assim como na aplicação, vamos considerar censura do Tipo I, isto é, a proporção de
censura será dada por

p = P (Tij > t∗) = exp{−θijt∗} = exp{−λ0 exp{βxij + wi}t∗}.

Como p depende do termo aleatório wi, utilizamos E(p) em vez de p para não gerar
censura informativa. Da mesma forma, utilizamos E(Xij) = q no lugar de xij. O cálculo
de E(p) se encontra no Apêndice B. Portanto, podemos escrever t∗ em função dos valores
fixados p, λ0 β e q, isto é,

t∗ =
q−ξ − 1

λ0 exp(βq)ξ
,

e tij será censurado se tij > t∗.

Assim como na aplicação, a estimação foi feita pelas funções coxph() e frailtyHL()
para as abordagens penalizada e hierárquica, respectivamente.

4.1.1 Resultados

Os cenários considerados nessa simulação foram variações daquele encontrado no es-
tudo do ICB-USP, mais precisamente, nos resultados encontrados para o modelo Gama
ajustado no capítulo anterior. Na Tabela 4.1 apresentamos todos os valores fixados para
a geração das amostras. Devido ao longo tempo de execução da função frailtyHL(), não
foi possível considerar todas as combinações dos cenários. Em todas as simulações, cada
cenário foi replicado 1000 vezes.
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Os valores fixados para o Tau de Kendall foram escolhidos visando cenários verossímeis
baseados na aplicação. Valores muito maiores que 0,1 implicariam em valores altos para
ξ e, por sua vez, implicariam em tempos de falhas muito pequenos ou muito grandes, que
não seriam razoáveis nesse estudo.

Tabela 4.1: Valores considerados na simulação com um componente de fragilidade.

Parâmetros da simulação Descrição Valores considerados

ni Número de obs. do indivíduo i. 5, 30 e 50

k Número de indivíduos. 10, 30 e 50

λ0 Função de risco basal. 1

β Parâmetro associado à covariável. 0,5

p Proporção de censura. 0,15 e 0,50

q Parâmetro da Bernoulli. 0,5

τ (ξ) Tau de Kendall. 0,01 (0,02) e 0,1 (0,22)

A função frailtyHL() apresenta, em sua saída padrão, um indicador de convergência.
Quando qualquer um dos algoritmos de estimação não converge dentro do número de
iterações fixado, esse indicador aponta não-convergência, mas, mesmo assim, reporta as
estimativas encontradas. A função coxph() não traz informação sobre a convergência
do algoritmo, contudo, observando os resultados da simulação, muitas estimativas para ξ
foram iguais a 5e-07. Sendo assim, consideramos que, nesses casos, o algoritmo divergiu
em direção ao zero e, portanto, não obteve convergência. Dessa maneira, na Tabela 4.2,
apresentamos a porcentagem de convergência das 1000 réplicas de cada cenário nas duas
abordagens. Como a porcentagem de convergência é próxima a 100% para os cenários
simulados com ξ = 0, 22 (diferente do que acontece com ξ = 0, 02), notamos que a não-
convergência parece estar ligada à estimação do parâmetro associado ao efeito aleatório.
Também observamos que a convergência aumenta para cenários com k e ni conjuntamente
altos e com menor proporção de censura. Nesse aspecto, não encontramos indícios de
cenários em que uma das metodologias seja melhor que a outra.

Na Tabela 4.3 apresentamos o viés relativo das estimativas de β (em relação ao seu
verdadeiro valor) encontrado em cada cenário. Observamos que a abordagem penalizada
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apresenta menor viés na maioria dos casos considerados. Em geral, nos dois métodos de
estimação, o viés relativo de β̂ é menor nos cenários com k e ni conjuntamente altos e
com menor proporção de censura.

A partir da Tabela 4.4, observamos que a variabilidade das estimativas de β é menor
nos cenários com k e ni iguais a 30. Como esperado, as maiores variabilidades foram
encontradas nos cenários com ni pequeno e maior proporção de censura. Os cenários com
τ = 0.1 apresentaram variabilidade levemente maior do que aqueles com τ = 0, 01. Em
geral, as duas abordagens apresentaram variabilidades bem próximas para as estimativas
de β, sendo que a penalizada variou menos em todos os cenários com o menor valor de τ
e na maioria dos casos com τ = 0, 1. Pela Tabela 4.5, verificamos que o erro quadrático
médio do β̂ não difere muito entre as duas abordagens, sendo que, em geral, é menor na
penalizada.

Para a análise das estimativas do parâmetro de fragilidade, optamos por retirar todos
os casos (das duas abordagens) que não convergiram segundo os critérios estabelecidos
aqui. Como muitas dessas simulações conduziram a estimativas muito discrepantes1 de
ξ, que em estudos práticos não seriam considerados, a não-exclusão desses resultados
implicaria na superestimação do viés e da variabilidade de ξ̂. Sendo assim, pela Tabela
4.6, observamos a abordagem penalizada apresentou melhores resultados para ni pequeno,
enquanto que, para k pequeno, a abordagem hierárquica levou a um viés menor. Em
geral, para τ = 0, 01 o viés foi menor com a metodologia penalizada e, para τ = 0, 1, a
metodologia hierárquica levou a estimativas menos enviesadas.

Pela Tabela 4.7, observamos que a variabilidade das estimativas de ξ, assim como o
erro quadrático médio (Tabela 4.8), sob a estimação hierárquica é menor na maioria dos
casos (exceção aos cenários com ni = 5 e τ = 0, 1). Além disso, observamos que também
para ξ̂ os cenários com menor variação são aqueles com k e ni conjuntamente altos.

Para ilustrar melhor os resultados da simulação discutidos até aqui, apresentamos no
Apêndice C os gráficos das estimativas de β (Figuras C.1 a C.8) e ξ (Figuras C.9 a C.16)
para as 1000 réplicas de cada cenário considerado. Podemos observar que, em termos de
viés e variabilidade, as duas abordagens realmente não apresentam grandes diferenças.
Além disso, de fato notamos que os cenários com ni = 30 e k = 30 levaram a um menor
viés e menor variabilidade nas duas metodologias.

Ainda utilizando o modelo Gama, realizamos um segundo estudo de simulação, ig-
norando agora o cenário do estudo do ICB-USP, com o intuito de ilustrar o problema
de finite sample bias na estimação de ξ pela abordagem penalizada, como discutido na

1Obtivemos tanto valores que divergiram em direção do zero (grande maioria) quanto na direção de
+∞.
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seção 2.1.1. Simulamos cenários com dados não-censurados, τ = 0, 1 e k e ni variando,
respectivamente, entre (3 e 10) e (20, 50 e 100). Observe que algumas dessas combinações
dificilmente são encontrados em casos práticos e, por conta disso, fizemos esse estudo
separadamente. Podemos observar pelos gráficos apresentados nas Figuras 4.1 e 4.2 que,
na abordagem penalizada, grande parte das estimativas de ξ passam a ser altamente en-
viesadas conforme ni cresce, o que não acontece na abordagem hierárquica. A escolha
por cenários não-censurados se deve ao fato de que esse viés diminui com o aumento da
censura. Essa relação pode parecer contra-intuitiva, mas a perda de informação causada
pela censura diminui o número de parâmetros de perturbação a ser estimado, levando,
então, à diminuição do viés.

Tabela 4.2: Porcentagem de convergência para cada cenário simulado.

k ni Abordagem

Convergência (%)

τ = 0,01 τ = 0,1

p = 0,15 p = 0,5 p = 0,15 p = 0,5

10 30 PL 69,07 55,20 99,90 98,50

10 30 HL 63,66 70,90 99,80 98,90

10 50 PL 77,05 64,50 100,00 99,70

10 50 HL 37,98 57,70 99,70 99,60

30 5 PL 52,40 49,60 96,80 91,30

30 5 HL 68,60 68,40 96,30 88,50

30 30 PL 90,79 77,60 100,00 100,00

30 30 HL 78,38 81,10 100,00 100,00

50 5 PL 57,50 54,00 99,70 96,30

50 5 HL 60,90 59,50 98,90 92,50
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Tabela 4.3: Viés relativo das estimativas de β para cada cenário.

Viés relativo — β

k Abordagem

τ = 0,01

p = 0,15 p = 0,50

ni = 5 ni = 30 ni = 50 ni = 5 ni = 30 ni = 50

10 PL - -0,036% 0,812% - -0,680% 0,926%

10 HL - 1,076% 1,714% - -0,312% 1,356%

30 PL -0,092% 0,308% - 2,328% 0,626% -

30 HL 0,806% 0,910% - 2,898% 0,756% -

50 PL 1,830% - - 2,122% - -

50 HL 2,476% - - 2,534% - -

τ = 0,1

10 PL - 0,002% 0,970% - 1,994% 0,016%

10 HL - -0,094% 0,556% - 2,142% -0,092%

30 PL -0,734% 0,546% - 0,748% -0,036% -

30 HL 0,748% 0,136% - 1,600% -0,044% -

50 PL 0,966% - - 1,938% - -

50 HL 2,156% - - 2,636% - -
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Tabela 4.4: Variância média das estimativas de β para cada cenário.

Variância das estimativas de β

k Abordagem

τ = 0,01

p = 0,15 p = 0,50

ni = 5 ni = 30 ni = 50 ni = 5 ni = 30 ni = 50

10 PL - 0,01701 0,00862 - 0,02677 0,01716

10 HL - 0,01706 0,00863 - 0,02696 0,01723

30 PL 0,03411 0,00566 - 0,06091 0,00913 -

30 HL 0,03505 0,00566 - 0,06223 0,00915 -

50 PL 0,02121 - - 0,03824 - -

50 HL 0,02178 - - 0,03890 - -

τ = 0,1

10 PL - 0,01749 0,00933 - 0,03047 0,01716

10 HL - 0,01742 0,00925 - 0,03048 0,01712

30 PL 0,03950 0,00547 - 0,05908 0,00998 -

30 HL 0,04048 0,00540 - 0,06030 0,00998 -

50 PL 0,02420 - - 0,03998 - -

50 HL 0,02466 - - 0,04045 - -
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Tabela 4.5: Erro quadrático médio das estimativas de β para cada cenário.

Erro quadrático médio — β

k Abordagem

τ = 0,01

p = 0,15 p = 0,50

ni = 5 ni = 30 ni = 50 ni = 5 ni = 30 ni = 50

10 PL - 0,01702 0,00866 - 0,02682 0,01721

10 HL - 0,01707 0,00868 - 0,02699 0,01728

30 PL 0,03419 0,00567 - 0,06169 0,00916 -

30 HL 0,03535 0,00567 - 0,06338 0,00918 -

50 PL 0,02139 - - 0,03872 - -

50 HL 0,02214 - - 0,03957 - -

τ = 0,1

10 PL - 0,01749 0,00935 - 0,03057 0,01716

10 HL - 0,01742 0,00925 - 0,03060 0,01712

30 PL 0,03950 0,00548 - 0,05915 0,00998 -

30 HL 0,04051 0,00540 - 0,06046 0,00998 -

50 PL 0,02423 - - 0,04019 - -

50 HL 0,02479 - - 0,04078 - -
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Tabela 4.6: Viés relativo das estimativas de ξ para cada cenário.

Viés — ξ

k Abordagem

τ = 0,01

p = 0,15 p = 0,50

ni = 5 ni = 30 ni = 50 ni = 5 ni = 30 ni = 50

10 PL - 288,60% 95,75% - 173,85% 108,85%

10 HL - 85,6% 106,45% - 139,65% 87,05%

30 PL 233,2% 19,75% - 492,45% 39,7% -

30 HL 370,3% 30,2% - 692,6% 58,85% -

50 PL 203,5% - - 203,5% - -

50 HL 303,90% - - 546,45% - -

τ = 0,1

10 PL - 12,20% 66,82% - -3,41% 17,42%

10 HL - -2,14% 1,58% - 2,74% 1,01%

30 PL -7,50% 25,43% - 13,07% 2,49% -

30 HL 8,45% -0,80% - 30,76% 1,22% -

50 PL -7,44% - - 3,46% - -

50 HL 5,15% - - 15,52% - -
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Tabela 4.7: Variância média das estimativas de ξ para cada cenário.

Variância das estimativas de ξ

k Abordagem

τ = 0,01

p = 0,15 p = 0,50

ni = 5 ni = 30 ni = 50 ni = 5 ni = 30 ni = 50

10 PL - 0,17161 0,0004 - 0,04116 0,04731

10 HL - 0,00054 0,0003 - 0,00114 0,00054

30 PL 0,00255 0,00019 - 0,00857 0,00046 -

30 HL 0,00253 0,00018 - 0,00773 0,00037 -

50 PL 0,00187 - - 0,00483 - -

50 HL 0,00158 - - 0,00375 - -

τ = 0,1

10 PL - 0,02774 0,04071 - 0,01986 0,02803

10 HL - 0,01465 0,01263 - 0,01764 0,01458

30 PL 0,01453 0,01166 - 0,02485 0,00758 -

30 HL 0,01522 0,00448 - 0,02587 0,00574 -

50 PL 0,00908 - - 0,01732 - -

50 HL 0,00926 - - 0,01662 - -
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Tabela 4.8: Erro quadrático médio das estimativas de ξ para cada cenário.

Erro quadrático médio — β

k Abordagem

τ= 0,01

p = 0,15 p = 0,50

ni = 5 ni = 30 ni = 50 ni = 5 ni = 30 ni = 50

10 PL - 0,1794 0,00076 - 0,04236 0,04778

10 HL - 0,0083 0,00075 - 0,02692 0,00051

30 PL 0,00472 0,00020 - 0,01827 0,00053 -

30 HL 0,00801 0,00022 - 0,02692 0,00051 -

50 PL 0,00353 - - 0,01113 - -

50 HL 0,00527 - - 0,01569 - -

τ = 0,1

10 PL - 0,02816 0,06232 - 0,01991 0,0295

10 HL - 0,01468 0,01264 - 0,01768 0,01459

30 PL 0,01481 0,01479 - 0,02567 0,00761 -

30 HL 0,01556 0,00449 - 0,03045 0,00575 -

50 PL 0,00935 - - 0,01738 - -

50 HL 0,00939 - - 0,01779 - -
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Figura 4.1: Estimativas de ξ da abordagem penalizada do segundo estudo de simulação.
Cenários com dados não-censurados e τ = 0, 1.

Figura 4.2: Estimativas de ξ da abordagem hierárquica do segundo estudo de simulação.
Cenários dados não-censurados e τ = 0, 1.
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4.2 Modelos com dois componentes de fragilidade
Para cenários com dois componentes de fragilidade, foi considerado o seguinte modelo

λijl(t|xijl, wi, vij) = λ0(t) exp{βxijl + wi + vij}. (4.2.1)

Baseado no estudo do ICB-USP, para i = 1, ..., k, j = 1, ...,mi e l = 1, ..., nij, λijk(·)
representa a função de risco para a l-ésima tentativa do j-ésimo dia do i-ésimo rato, β
é um parâmetro desconhecido associado a covariável separadora de grupos xijl, wi é o
componente de fragilidade associado à i-ésima cobaia e vij é o componente de fragilidade
associado às medidas do j-ésimo dia do i-ésimo rato.

Os valores xijl foram gerados a partir de uma distribuição Bernoulli com parâmetro
q. Já os termos de fragilidade wi e vij foram gerados a partir das distribuições N(0, σ2

r)

e N(0, σ2
d), respectivamente. Esses componentes podem ser controlados pelas correlações

ρr e ρd dadas por

ρr = Corr(Tijl, Tij′l′) =
exp{σ2

r} − 1

2 exp{σ2
r} exp{σ2

d} − 1
, para j 6= j′,

e
ρd = Corr(Tijl, Tijl′) =

exp{σ2
r} exp{σ2

d} − 1

2 exp{σ2
r} exp{σ2

d} − 1
, para l 6= l′.

Os cálculos dessas expressões se encontram no Apêndice B.

Assim como feito na seção anterior, utilizamos a distribuição exponencial para gerar
os tempos de falha Tijl. Considerando novamente censura do Tipo I, aqui, temos

p = P (Tij > t∗) = exp{−θijt∗} = exp{−λ0 exp{βxij + wi + vij}t∗}.

Devido aos dois componentes aleatórios, o cálculo de E(p) não é trivial. Portanto, optamos
por substituir wi e vij pelos seus valores médios, assim como foi feito com a covariável xij.
Portanto, temos

p = exp{−λ0 exp{βq}t∗}

e, então,

t∗ = − log p

λ0 exp(βq)
.

A estimação desses dados foi feita pelas funções coxme() e frailtyHL() para as
abordagens penalizada e hierárquica, respectivamente.
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4.2.1 Resultados

Os cenários considerados nessa simulação foram baseados nos resultados encontrados
para o Modelo III ajustado no capítulo 3. Na Tabela 4.9 apresentamos todos os valores
fixados para a geração das amostras. O alto tempo de execução da função frailtyHL()

restringiu muito o número de variações dos parâmetros da simulação, assim como a escolha
de valores altos para nij e mi. Como apresentado na Tabela 3.5, essa função levou cerca
de 10 minutos para ajustar o Modelo III, cujo valor de nij é 2. Para amostras simuladas
com nij igual a 5, mantendo todos os outros parâmetros iguais aos do Modelo III, a
frailtyHL() apresentou tempos de execução maiores que 1 hora. Considerando as 1000
réplicas, levaríamos mais de 40 dias para obter os resultados de um cenário. Sendo assim,
nos cenários desta simulação, optamos por diminuir o número de dias, fixando mi igual a
7, e variar apenas o número de observações de cada rato em cada dia (nij) e a proporção
de censura (p).

Tabela 4.9: Valores considerados na simulação com dois componente de fragilidade.

Parâmetros da simulação Descrição Valores considerados

nij Número de obs. do rato i. 2 e 5

mi Número de dias. 7

k Número de ratos. 32

λ0 Função de risco basal. 1

β Parâmetro associado à covariável. 0,5

p Proporção de censura. 0,15 e 0,50

q Parâmetro da Bernoulli. 0,5

ρr (σ2
r)

Correlação entre medidas
0,07 (0,11)

de um mesmo rato.

ρd (σ2
d)

Correlação entre medidas de
0,20 (0,18)

um mesmo rato em um mesmo dia.

Na Tabela 4.10, apresentamos a porcentagem de convergência das 1000 réplicas de
cada cenário segundo a função frailtyHL(). A função coxme() não traz informação
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sobre a convergência do algoritmo e, observando os resultados, não encontramos indícios
de não-convergência, ao contrário do que foi feito na simulação com o modelo Gama.

Observando a Tabela 4.11, notamos que o viés das estimativas de β foi menor na
abordagem penalizada para os cenários com p = 0, 15. Já para p = 0, 50, essa situação
se inverteu e a abordagem hierárquica passou a apresentar menor viés. Apesar disso, a
variabilidade das estimativas foi menor na metodologia penalizada em todos os cenários,
o que conduziu, também, a um menor erro quadrático médio.

Analisando agora o parâmetro σ2
r pela Tabela 4.12, observamos que a abordagem

penalizada apresentou viés relativo menores que à abordagem hierárquica em todos os
cenários considerados. A respeito da variabilidade e erro quadrático médio, as duas meto-
dologias apresentaram valores bem próximos, sendo que a penalizada levou a resultados
ligeiramente melhores.

Por fim, analisando a Tabela 4.13, notamos que o viés relativo das estimativas de σ2
d é

menor na abordagem hierárquica em todos os casos. Mais uma vez, as duas metodologias
apresentaram valores bem próximos para a variabilidade e erro quadrático médio, sendo
que a abordagem hierárquica levou a resultados ligeiramente melhores.

No Apêndice III, apresentamos os gráficos para as estimativas de β, ao longo das
1000 réplicas, referentes aos cenários considerados (Figuras C.17 e C.18), assim como os
gráficos para as estimativas de σ2

r e σ2
d (Figuras C.19 a C.22).

Tabela 4.10: Porcentagem de convergência para cada cenário simulado da abordagem
hierárquica.

ni Abordagem
Convergência

p = 0,15 p = 0,50

2 PL - -

2 HL 73,4 58,8

5 PL - -

5 HL 99,9 98,7
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Tabela 4.11: Viés relativo, variância e erro quadrático médio das estimativas de β para
cada cenário.

Viés — β̂

ni Abordagem p = 0,15 p = 0,50

2 PL 0,106% -1,608%

2 HL 0,958% -0,798%

5 PL 0,500% -0,440%

5 HL 0,770% -0,146%

Var — β̂

2 PL 0,01467 0,02160

2 HL 0,01500 0,02200

5 PL 0,00525 0,00785

5 HL 0,00528 0,00790

EQM — β̂

2 PL 0,01467 0,02166

2 HL 0,01502 0,02201

5 PL 0,00526 0,00785

5 HL 0,00530 0,00790
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Tabela 4.12: Viés relativo, variância e erro quadrático médio das estimativas de σ2
r para

cada cenário.

Viés — σ̂2
r

ni Abordagem p = 0,15 p = 0,50

2 PL 0,209% 0,645%

2 HL 0,691% 1,027%

5 PL 0,845% 3,372%

5 HL 0,927% 3,427%

Var — σ̂2
r

2 PL 0,00409 0,00520

2 HL 0,00412 0,00524

5 PL 0,00204 0,00279

5 HL 0,00204 0,00279

EQM — σ̂2
r

2 PL 0,00409 0,00520

2 HL 0,00412 0,00524

5 PL 0,00204 0,00280

5 HL 0,00204 0,00280
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Tabela 4.13: Viés relativo, variância e erro quadrático médio das estimativas de σ2
d para

cada cenário.

Viés — σ̂2
d

ni Abordagem p = 0,15 p = 0,50

2 PL 9,606% 11,928%

2 HL 7,089% 9,189%

5 PL 2,867% 5,906%

5 HL 2,572% 5,578%

Var — σ̂2
d

2 PL 0,01106 0,01474

2 HL 0,01115 0,01492

5 PL 0,00251 0,00412

5 HL 0,00251 0,00412

EQM — σ̂2
d

2 PL 0,01136 0,01520

2 HL 0,01131 0,01519

5 PL 0,00254 0,00423

5 HL 0,00254 0,00422



Capítulo 5

Conclusões

Este trabalho mostrou que a utilização da abordagem penalizada ou hierárquica no
processo de estimação de modelos de fragilidade, na maioria dos casos, conduz a resultados
numéricos muito próximos, tanto em termos do viés e da variabilidade das estimativas
quanto na avaliação nos resultados inferenciais, como foi ilustrado pela análise do estudo
do ICB-USP.

Pelo estudo de simulação com um componente de fragilidade, observamos que a estima-
ção por meio da função coxph() para o modelo Gama pode levar à estimativas enviesadas
para o parâmetro de fragilidade em cenários com amostras muito grandes, o que não acon-
tece na metodologia hierárquica. No entanto, para os parâmetros associados aos efeitos
fixos, a abordagem penalizada levou a resultados ligeiramente melhores na maioria dos
casos.

Para as simulações com dois componentes de fragilidade, encontramos indícios de que
a abordagem hierárquica conduz a estimativas com menor viés em cenários com tamanho
de amostra pequeno ou alta proporção de censura. Nos demais casos, a metodologia
penalizada apresentou melhores resultados.

Em todos os modelos considerados neste estudo, as funções coxph() e coxme() foram
sempre mais eficientes que a função frailtyHL(), sendo que a diferença entre os tempos
de execução em alguns casos chegou a ser maior que 1 hora. Do ponto de vista prático,
essa foi a maior discrepância encontrada entre as duas metodologias, pois o alto tempo
de execução do algoritmo disponível para a abordagem hierárquica pode tornar o seu uso
inviável em situações em que vários modelos precisam ser ajustados sequencialmente.

Para completar a avaliação feita neste estudo, a correlação entre os componentes de
fragilidade deve ser considerada em trabalhos futuros. Além disso, pesquisas direcionadas
ao desenvolvimento de técnicas de diagnóstico para modelos de fragilidade Log-normal
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e a implementação de algoritmos mais eficientes para a metodologia hierárquica seriam
grandes contribuições dentro deste contexto.



Apêndice A

Expressões do Capítulo 2

Neste apêndice, desenvolvemos algumas expressões apresentadas no Capítulo 2.

Desenvolvimento da expressão (2.2.5)
A função de verossimilhança restrita, derivada por Patterson e Thompson (1971) e

Harville (1977), é muito utilizada na estimação de componentes de variância por conduzir
a estimativas não-enviesadas para esses termos e não envolver parâmetros associados aos
efeitos fixos ou aleatórios. Como em muitos casos não é possível encontrar uma expressão
analítica para a verossimilhança restrita, Cox e Reid (1987) sugeriram a utilização de uma
verossimilhança ajustada derivada a partir do método de Laplace para a aproximação de
integrais. No contexto de modelos de fragilidade, essa aproximação é dada por

exp(`R) =

∫
exp{h∗(α)}dα ≈ 2π det{J(h∗, α̂)}−

1
2 exp{h∗(α̂)} = exp(hA),

em que `R é a log-verossimilhança restrita para ξ, α = (β,w), α̂ = (β̂, ŵ) resolve a
equação escore ∂h∗/∂α = 0 e J(·) é a matriz de informação observada dada por (2.2.4).
Dessa forma, temos

hA = log
(

2π det{J(α̂)}−
1
2 exp{h∗(α̂)}

)
= h∗(α̂)− 1

2
log

(
det{J(α̂)}

4π2

)
= h∗(α̂)− 1

2
log

(
det

{
J(α̂)

2π

})
.
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Assim, a log-verossimilhança perfilada ajustada hA pode ser vista como uma aproximação
para a log-verossimilhança restrita de ξ.

Desenvolvimento da expressão (2.2.6)
Temos que

h =
l∑

k=1

d(k) log λ0(y(k)) +

q∑
i=1

ni∑
j=1

δij(x
T
ijβ + wi)−

−
q∑
i=1

ni∑
j=1

Λ0(yij) exp{xT
ijβ + wi}+

q∑
i=1

log(f(wi, ξ)).

Substituindo Λ0(t) pelo estimador

Λ̂0(t) =
∑

k:y(k)≤t

λ̂0(y(k)) =
∑

k:y(k)≤t

 d(k)∑
R(y(k))

exp(xT
i β + wi)

 ,

obtemos

h∗ =
l∑

k=1

d(k) log

 d(k)∑
R(y(k))

exp(xT
ijβ + wi)

+

q∑
i=1

ni∑
j=1

δij(x
T
ijβ + wi)−

−
q∑
i=1

ni∑
j=1

exp{xT
ijβ + wi}

∑
k:y(k)≤yij

 d(k)∑
R(y(k))

exp(xT
ijβ + wi)


+

+

q∑
i=1

log(f(wi, ξ))

=
l∑

k=1

d(k) log d(k) −
l∑

k=1

d(k) log

 ∑
R(y(k))

exp(xT
ijβ + wi)

+

+

q∑
i=1

ni∑
j=1

δij(x
T
ijβ + wi) +

q∑
i=1

log(f(wi, ξ))−

−
l∑

k=1

 d(k)∑
R(y(k))

exp(xT
ijβ + wi)

∑
R(y(k))

exp(xT
ijβ + wi)
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=
l∑

k=1

d(k) log d(k) +

q∑
i=1

ni∑
j=1

δij

xT
ijβ + wi − log

 ∑
R(y(k))

exp(xT
ijβ + wi)




+
l∑

k=1

d(k) +

q∑
i=1

log(f(wi, ξ))

=

q∑
i=1

ni∑
j=1

δij

xT
ijβ + wi − log

 ∑
R(y(k))

exp(xT
ijβ + wi)


+

q∑
i=1

log(f(wi, ξ)) +

+
l∑

k=1

d(k)
(
log d(k) − 1

)
.

Assim, dado (2.1.1), para o modelo de fragilidade Gama e Log-normal, h∗ pode ser
escrita como

h∗ = `PP +
l∑

k=1

d(k)
(
log d(k) − 1

)
.

Desenvolvimento da expressão (2.2.7)
De forma análoga à expressão (2.2.5), temos a seguinte aproximação de Laplace de

primeira ordem para a verossimilhança marginal (2.1.3)

exp(`m) ∝
∫

exp{`PP}dw ≈ 2π det{J(`PP , ŵ)}−
1
2 exp{`PP (ŵ)} = exp(pw(`PP )).

Observe exp{`PP} é proporcional à verossimilhança completa (2.1.4). Portanto, temos
que

pw(`PP ) = `PP (β, ŵ)− 1

2
log

(
det

{
J(`PP , ŵ)

2π

})
.
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Apêndice B

Expressões do Capítulo 4

Neste apêndice, desenvolvemos algumas expressões apresentadas no Capítulo 4.

Cálculo de E(p)

Seja

λij = λ0 exp{βq},

e ui ∼ Gama(1/ξ, 1/ξ). Assim, temos

p̄ = E(p) = E (exp{−λijuit∗}) =

(
1 +

λijt
∗

1
ξ

)− 1
ξ

= (1 + λijt
∗ξ)−

1
ξ ,

pois E (exp{−λijuit∗}) é a função geradora de momentos de ui. Portanto, isolando t∗

nessa expressão, temos

t∗ =
p̄−ξ − 1

λijξ
=

p̄−ξ − 1

λ0 exp(βq)ξ
.

Cálculo de ρr e ρd
Dado o modelo em (4.2.1), como Tijk ∼ Exp(λijk), podemos escrever

Tijk = λ0 exp{ηijk + wi + vij}εijk,

em que ηijk = −βxijk, λ0 é uma constante e εijk ∼ Exp(1). Sendo assim, temos
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E(Tijk) = E(E(Tijk|wi, vij)) =

= E(λ0 exp{ηijk + wi + vij}E(εijk)) =

= λ0 exp{ηijk}E(exp{wi + vij}) =

= λ0 exp{ηijk}E(exp{wi})E(exp{vij}) =

= λ0 exp{ηijk} exp

{
σ2
r

2

}
exp

{
σ2
d

2

}
,

E(TijkTij′k′) = E(E(TijkTij′k′|wi, vij, vij′)) =

= E(λ20 exp{ηijk + ηij′k′} exp{2wi + vij + vij′}E(εijk)E(εij′k′)) =

= λ20 exp{ηijk + ηij′k′}E(exp{2wi + vij + vij′}) =

= λ20 exp{ηijk + ηij′k′}E(exp{2wi})E(exp{vij})E(exp{vij′}) =

= λ20 exp{ηijk + ηij′k′} exp
{

2σ2
r

}
exp

{
σ2
d

2

}
exp

{
σ2
d

2

}
=

= λ20 exp{ηijk + ηij′k′} exp
{

2σ2
r

}
exp

{
σ2
d

}
,

Var(Tijk) = E(Var(Tijk|ui, vij)) + Var(E(Tijk|ui, vij)) =

= E([λ0 exp{ηijk} exp{ui + wij}]2Var(εijk)) +

+Var(λ0 exp{ηijk} exp{ui + wij}E(εijk)) =

= λ20 exp{2ηijk}E(exp{2ui})E(exp{2wij}) +

+λ20 exp{2ηijk}Var(exp{ui + wij}) =

= λ20 exp{2ηijk} exp
{

2σ2
r

}
exp

{
2σ2

d

}
+

+λ20 exp{2ηijk}[E(exp{ui + wij}2)− E2(exp{ui + wij})] =

= λ20 exp{2ηijk} exp
{

2σ2
r

}
exp

{
2σ2

d

}
+

+λ20 exp{2ηijk}[exp
{

2σ2
r

}
exp

{
2σ2

d

}
− exp

{
σ2
r

}
exp

{
σ2
d

}
] =

= λ20 exp{2ηijk}(2 exp
{

2σ2
r

}
exp

{
2σ2

d

}
− exp

{
σ2
r

}
exp

{
σ2
d

}
)
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e

Cov(Tijk, Tij′k′) = E(TijkTij′k′)− E(Tijk)E(Tij′k′) =

= λ20 exp{ηijk + ηij′k′}(exp
{

2σ2
r

}
exp

{
σ2
d

}
− exp

{
σ2
r

}
exp

{
σ2
d

}
).

Dessa forma, temos, j 6= j′,

ρr = Corr(Tijk, Tij′k′) =
Cov(Tijk, Tij′k′)√

VAR(Tijk)VAR(Tij′k′)
=

=
λ20 exp{ηijk + ηij′k′}(exp {2σ2

r} exp {σ2
d} − exp {σ2

r} exp {σ2
d})√

λ40 exp{2ηijk + 2ηij′k′}(2 exp {2σ2
r} exp {2σ2

d} − exp {σ2
r} exp {σ2

d})2
=

=
exp{σ2

r} − 1

2 exp{σ2
r} exp{σ2

d} − 1
.

De forma análoga, temos

ρd = Corr(Tijk, Tijk′) =
exp{σ2

r} exp{σ2
d} − 1

2 exp{σ2
r} exp{σ2

d} − 1
.
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Apêndice C

Gráficos

Neste apêndice, apresentaremos os gráficos das estimativas dos parâmetros encontra-
das nas simulações Gama (com um componente de fragilidade) e Log-normal (com dois
componentes de fragilidade).

C.1 Gráficos da simulação Gama
Nas Figuras C.1 a C.8 estão apresentados os gráficos para as estimativas de β, ao

longo das 1000 réplicas, referentes a todos os cenários considerados. Nas Figuras C.9 a
C.16 estão apresentados os gráficos para as estimativas de ξ, ao longo das 1000 réplicas,
referentes a todos os cenários considerados. Cada gráfico corresponde a uma combinação
de p e τ e é composto por 9 janelas, sendo cada uma delas uma combinação de valores
de ni e k. Janelas vazias correspondem a cenários não considerados e a reta representa o
verdadeiro valor do parâmetro.
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Figura C.1: Estimativas de β da abordagem penalizada. Cenários com p = 0, 15 e
τ = 0, 01.
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Figura C.2: Estimativas de β da abordagem hierárquica. Cenários com p = 0, 15 e
τ = 0, 01.
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Figura C.3: Estimativas de β da abordagem penalizada. Cenários com p = 0, 15 e τ = 0, 1.
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Figura C.4: Estimativas de β da abordagem hierárquica. Cenários com p = 0, 15 e
τ = 0, 1.
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Figura C.5: Estimativas de β da abordagem penalizada. Cenários com p = 0, 5 e τ = 0, 01.
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Figura C.6: Estimativas de β da abordagem hierárquica. Cenários com p = 0, 5 e τ =
0, 01.
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Figura C.7: Estimativas de β da abordagem penalizada. Cenários com p = 0, 5 e τ = 0, 1.
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Figura C.8: Estimativas de β da abordagem hierárquica. Cenários com p = 0, 5 e τ = 0, 1.
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Figura C.9: Estimativas de ξ da abordagem penalizada. Cenários com p = 0, 15 e τ =
0, 01.
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Figura C.10: Estimativas de ξ da abordagem hierárquica. Cenários com p = 0, 15 e
τ = 0, 01.
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Figura C.11: Estimativas de ξ da abordagem penalizada. Cenários com p = 0, 15 e
τ = 0, 1.
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Figura C.12: Estimativas de ξ da abordagem hierárquica. Cenários com p = 0, 15 e
τ = 0, 1.
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Figura C.13: Estimativas de ξ da abordagem penalizada. Cenários com p = 0, 5 e τ =
0, 01.
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Figura C.14: Estimativas de ξ da abordagem hierárquica. Cenários com p = 0, 5 e
τ = 0, 01.
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Figura C.15: Estimativas de ξ da abordagem penalizada. Cenários com p = 0, 5 e τ = 0, 1.
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Figura C.16: Estimativas de ξ da abordagem hierárquica. Cenários com p = 0, 5 e τ = 0, 1.
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C.2 Gráficos da simulação Log-normal
Nas Figuras C.17 e C.18 estão apresentados os gráficos para as estimativas de β, ao

longo das 1000 réplicas, referentes aos cenários considerados. Nas Figuras C.19 a C.22
estão apresentados os gráficos para as estimativas de σ2

r e σ2
d, ao longo das 1000 réplicas,

referentes a todos os cenários considerados.



GRÁFICOS DA SIMULAÇÃO LOG-NORMAL 63

ni: 2 ni: 5

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

p.cens: 0,15
p.cens: 0,50

0 250 500 750 1000 0 250 500 750 1000
Réplica

β̂

Figura C.17: Estimativas de β da abordagem penalizada.
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Figura C.18: Estimativas de β da abordagem hierárquica.
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Figura C.19: Estimativas de σ2
r da abordagem penalizada.
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Figura C.20: Estimativas de σ2
r da abordagem hierárquica.
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Figura C.21: Estimativas de σ2
d da abordagem penalizada.
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Figura C.22: Estimativas de σ2
d da abordagem hierárquica.
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