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Resumo

EUGENIO, G. C. Métodos de seleção de pontos de corte em Análise de Sobre-
vivência. 2017. Dissertação - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2017.

Este trabalho visa apresentar métodos de categorização de variáveis explicativas contí-
nuas em Análise de Sobrevivência. Do ponto de vista clínico, agrupar pacientes em grupos de
risco distintos é importante para agilizar tomadas de decisões; entretanto, perda de informa-
ção e outros problemas estatísticos podem ocorrer. Portanto, métodos para seleção de pontos
de corte e correção dos possíveis problemas gerados pela categorização são criticamente ava-
liados. Para a aplicação e comparação dos métodos são utilizados dados do Instituto do
Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(InCor - FMUSP), em que a variável fração de ejeção é dicotomizada e tricotomizada.

Palavras-chave: seleção de pontos de corte, método do valor-pmínimo, método da diferença
das verossimilhanças, modelo de Cox
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Abstract

EUGENIO, G. C. Cutpoints selection methods in Survival Analysis. 2017. Disserta-
ção - Instituto de Matemática e Estatística, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

This dissertation aims to present methods of categorization for continuous variables in
Survival Analysis. From a clinical point of view, grouping patients into distinct risk groups is
important for accelerating decision-making; however, loss of information and other statistical
problems may occur. Therefore, methods for selecting cutpoints and correcting problems ge-
nerated by categorization are critically evaluated. For the application and comparison of the
methods, the dataset from Heart Institute - University of Sao Paulo Medical School (InCor
– FMUSP) is used, in which the variable ejection fraction is dichotomized and trichotomized.

Keywords: cutpoint selection, minimum p-value method, difference of the likelihoods method,
Cox model
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Capítulo 1

Introdução

Em pesquisas médicas, a análise de regressão é usada para desenvolver modelos que
contribuam com a predição da resposta de um paciente a partir de uma ou mais variáveis
explicativas, tais como fatores prognósticos, fatores de tratamento e características dos in-
divíduos. Para dados de sobrevivência, o principal objetivo da modelagem de um conjunto
de dados é a análise do tempo até a ocorrência de um determinado evento, usualmente o
óbito de um paciente, ou a recidiva de uma doença ou de algum sintoma. Nesse contexto,
a importância da modelagem e predição da variável resposta está em definir o tratamento,
o prognóstico e outras decisões clínicas para cada paciente individualmente e, também, em
um processo de triagem, identificar grupos de risco para estratificar os indivíduos por grau
de gravidade da doença. Em muitos casos a variável explicativa é medida em escala contínua
e a interpretação de sua relação com a variável resposta pode ser difícil para profissionais
não habituados à linguagem estatística. Uma das formas para esquivar-se dessa dificuldade
é a categorização da variável contínua e a consequente divisão dos pacientes em grupos
com características mais homogêneas (Altman e Royston (2000), Colosimo e Giolo (2006) e
Tunes-da-Silva e Klein (2011)).

Nos casos em que a formação de grupos é requerida, nem sempre é fácil a identificação dos
valores da variável que deveriam ser considerados como divisores dos grupos de pacientes que
possuem riscos distintos. Para o caso de pacientes com câncer de mama, por exemplo, o risco
de morte é uma função crescente da variável contínua tamanho do tumor, entretanto, essa
informação pode não ser esclarecedora no direcionamento de pacientes para diferentes formas
de tratamento, fazendo-se útil a definição de grupos para avaliar se apenas uma cirurgia é
suficiente, ou se radioterapia ou quimioterapia devem ser associadas ao tratamento. É usual
o valor de 2 centímetros para classificar os pacientes com câncer de mama nos grupos de alto
e baixo riscos de morte (Mazumdar e Glassman, 2000). Como segundo exemplo, o estudo
SABE buscou traçar o perfil das pessoas idosas sedentárias do Município de São Paulo e
verificar o impacto do sedentarismo na incidência de doenças crônicas, incapacidade e na
ocorrência de óbitos entre os idosos; uma das variáveis avaliadas foi o Índice de Massa
Corpórea (IMC). Os idosos com baixo peso (IMC<23 kg/m2) e obesidade (IMC>30 kg/m2)
apresentaram maior tendência ao sedentarismo e, portanto, mais suscetíveis a incidência de
incapacidade e a ocorrência de óbito (Paes et al., 2008).
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Dado o uso extensivo da prática de categorização de variáveis contínuas, é importante
desenvolver metodologias para seleção dos valores da variável explicativa que dividirão os
pacientes em grupos ou categorias com características semelhantes, chamados de pontos de
corte ou parâmetro limiar. O modelo ajustado na presença da variável categorizada por meio
desses pontos de corte é denotado pormodelo categorizado oumodelo com limiar (Klein e Wu
(2004) e Bennette e Vickers (2012)). A seleção de pontos para divisão das observações da
amostra em dois (dicotomia), três (tricotomia) ou mais grupos (politomia) está relacionado
a vários problemas e não há consenso na literatura sobre a melhor estratégia a ser tomada.

Das formas de categorização, a prática de dicotomizar covariáveis originalmente con-
tínuas é a mais comum em pesquisas clínicas, enquanto que no cenário epidemiológico é
preferível a divisão em três ou mais grupos para investigação de uma possível relação dose-
resposta (Royston et al., 2006). Dos pontos de vista clínico e estatístico, as variáveis cate-
góricas são preferidas, pois (Mazumdar et al. (2003), Altman (2005), Royston et al. (2006)
e Williams et al. (2006)):

i. No caso de dicotomia, fornecem uma classificação simples em grupos de baixo e alto
riscos;

ii. Estabelecem um critério padrão para comparação com estudos subsequentes;

iii. Auxiliam na recomendação de tratamentos terapêuticos;

iv. Definem um critério para o diagnóstico de uma enfermidade;

v. Estimam prognósticos;

vi. Oferecem uma interpretação mais simples de modelos estatísticos comuns como, por
exemplo, as medidas razão de chances ou risco relativo;

vii. Evitam a suposição de linearidade implícita em alguns modelos estatísticos para va-
riáveis contínuas e

viii. Fazem a sumarização dos dados mais eficientemente.

A categorização de variáveis contínuas também é útil na definição de um critério padrão
para seleção de indivíduos que podem fazer parte de pesquisas para novos tratamentos;
como em estudos de câncer, por exemplo, que tendem a excluir pacientes acima de 60
anos, pois acredita-se que esta é a idade que distingue melhor os pacientes com maior ou
menor sensibilidade ao tratamento. Outra função importante dessa prática é o auxílio na
estratificação de pacientes em testes clínicos, em que os indivíduos devem ser separados
em grupos de mesmo tamanho e riscos distintos para aplicação das diferentes formas de
tratamento em cada grupo (Mazumdar e Glassman, 2000).

Os métodos de seleção de pontos de corte são divididos em duas categorias: métodos
orientados pelos dados e métodos orientados pela resposta (Klein e Wu, 2004). Os métodos
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orientados pelos dados baseiam a escolha do ponto de corte na distribuição da covariável
como, por exemplo, o uso da média ou dos percentis. Essa abordagem encontra valores
arbitrários e pode não ser útil para verificação do melhor valor para ponto de corte devida
a alta dependência da amostra. A segunda abordagem, orientada pela resposta, propõe
métodos que baseiam-se na relação entre a covariável e a resposta e seleciona pontos de
corte para os quais a covariável categorizada tem o maior efeito sobre a variável dependente.
Os pontos de corte encontrados por essa última abordagem são chamados de pontos de
corte "ótimos" (Altman e Royston, 2000). Embora os métodos baseados na resposta sejam
mais indicados para estimação dos pontos de corte, eles geram uma série de problemas
que inspiram cuidados na hora de categorizar variáveis contínuas (Faraggi e Simon (1996) e
Mazumdar e Glassman (2000)).

Apesar da utilidade da categorização, a forma como é feita a divisão dos indivíduos pode
acarretar problemas graves, tais como: grande perda de informação, redução do poder de
detectar a verdadeira relação entre as variáveis explicativa e resposta, variáveis importantes
podem aparentar ser não significativas e a quantidade de grupos escolhida pode não ser
adequada para indicar os diferentes grupos de risco. Para diminuir tais efeitos e reduzir a
chance da categorização conduzir a um modelo clinicamente ou estatisticamente não signi-
ficativo é importante procurar métodos de seleção de pontos de corte adequados ao banco
de dados, utilizar técnicas de correção do possível viés dos parâmetros estimados ocasionado
pelos problemas intrínsecos à categorização e métodos de validação dos resultados para que
eles sejam úteis em pesquisas baseadas em outras amostras (Hilsenbeck e Clark, 1996).

Há uma extensa literatura a respeito da categorização de uma variável contínua em dois
grupos, enquanto que pouco é discutido sobre três ou mais. A dificuldade em encontrar
métodos para politomia aumenta para dados de sobrevivência, e o quadro piora na presença
de censura. Este trabalho visa não só apresentar métodos de seleção de pontos de corte para
dados de sobrevivência, mas também discorrer sobre métodos para correção e validação dos
valores estimados a partir de um modelo categorizado. Além disso, a extensão para o caso
de politomia de alguns métodos outrora aplicados somente em caso de dicotomia é exibida.

A aplicação das metodologias discutidas é feita nos dados de pacientes com insuficiência
cardíaca congestiva que fazem acompanhamento pelo Instituto do Coração de São Paulo (In-
Cor). A variável clinicamente relacionada ao óbito, fração de ejeção do ventrículo esquerdo,
é alvo da categorização.

O Capítulo 2 exibe a motivação do trabalho, descreve o banco de dados disponibilizado
pelo InCor e, também, apresenta uma breve análise sobre a relação da fração de ejeção
e o óbito dos pacientes. As metodologias referentes à seleção dos pontos de corte estão
apresentadas no Capítulo 3 e os métodos de correção dos parâmetros estimados a partir do
modelo com limiar são apresentados no Capítulo 4. A parte de aplicação e comparação dos
métodos de seleção de pontes de corte e correção dos parâmetros estão no Capítulo 5. Todos
os gráficos e resultados apresentados foram obtidos por meio do software estatístico R.
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Capítulo 2

Motivação

A insuficiência cardíaca (IC), também chamada de insuficiência cardíaca congestiva, é
uma síndrome clínica complexa que leva a mudanças no tamanho, forma e função cardíaca,
prejudicando a capacidade do coração em bombear sangue suficiente para todos os órgãos
do corpo (Lala et al., 2016). Múltiplos fatores de risco estão presentes ao mesmo tempo
e antecedem o aparecimento da IC, complicando a identificação da gênese da doença e a
definição de ações específicas de planejamento de saúde para redução de sua incidência
(Freitas et al. (2005) e Nogueira et al. (2010)). Estudos mais intensivos em relação a esta
síndrome têm sido feitos e um fator bastante relevante comumente usado para categorizar
pacientes em grupos de riscos distintos é a fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE ou
FE). A FE representa a porcentagem de sangue bombeado para fora do ventrículo esquerdo
a cada contração do coração e é definida por:

FE =
Volume diastólico final - Volume sistólico final

Volume diastólico final
× 100%.

Segundo a Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica (Bocchi et al., 2012), a
forma clássica de divisão de pacientes com esta síndrome é feita segundo os que possuem
FE preservada (ICFEP) e os que possuem FE reduzida (ICFER), mais conhecida como
IC sistólica. Ainda não existe uma padronização para o valor da FE na definição desses
dois grupos. Na literatura, os valores encontrados variam frequentemente entre 40% e 50%
(Meijers et al. (2016), Bovitz et al. (2016), Messias et al. (2016) e Bocchi et al. (2012)).

Os pacientes com ICFEP e ICFER possuem características distintas em relação à fisiopa-
tologia, diagnóstico e tratamento, e essa dicotomia tem sido questionada por muitos autores,
pois alguns médicos e pesquisadores acreditam se tratar da mesma doença com diferentes
fenótipos de apresentação; e outros, que se trata de duas entidades distintas (Bocchi et al.,
2012). O que tem sido notado nos últimos anos é que a sobrevida de pacientes com FE
reduzida aumentou, enquanto o mesmo não pôde ser observado para pacientes com FE pre-
servada, embora esta última tenha sido vista como uma síndrome de menor gravidade e,
portanto, alvo de pouca atenção nos últimos anos (El Aouar et al., 2013). Alguns pesqui-
sadores creditam esse dado ao fato da abordagem e o tratamento de pacientes com ICFEP
serem focados em aliviar os sintomas e tratar as comorbidades associadas, deixando de lado
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uma investigação mais profunda para o tratamento da insuficiência cardíaca em si. A III
Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica, afirma que a ICFEP permanece sem
receber a devida atenção e seu tratamento ainda é decidido de forma empírica, mesmo sendo
o diagnóstico de metade dos pacientes que sofrem de IC no Brasil (Messias et al. (2016) e
Bocchi et al. (2009)).

Grandes avanços terapêuticos no tratamento da IC, principalmente para o grupo de
pacientes com ICFER, e de outras enfermidades associadas ao coração estão relacionados
com a maior sobrevida dos pacientes e um aumento da prevalência de casos da doença pelo
mundo. Estudos estimam que existem 23 milhões de pessoas no mundo que sofrem dessa
doença, e que 2 milhões de casos novos são diagnosticados anualmente. Segundo dados do
DATASUS, há cerca de 2 milhões de pacientes com IC no Brasil, e uma incidência anual
de 240 mil casos. Por consequência, a prevalência de internações hospitalares e de gastos
com medicamentos também aumentaram, e a situação se intensifica em países nos quais a
população idosa é emergente. As projeções indicam que em 2025 o Brasil terá a sexta maior
população de idosos do mundo, com aproximadamente 30 milhões de pessoas, o que deve
provocar um grande impacto econômico para o país, principalmente associado às internações
(Nogueira et al., 2010).

Mesmo com o aprimoramento do prognóstico e dos tratamentos médicos para insufici-
ência cardíaca, a IC ainda está associada às principais causas de internação pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) em pacientes acima de 65 anos, sendo a terceira principal causa
de internação entre todas as enfermidades e a maior causa entre as doenças cardiovascula-
res (Moutinho et al., 2008). Além disso, a hospitalização de pacientes mais graves ainda é
frequente e a taxa de sobrevivência é pequena, o que aumenta gastos públicos com interna-
ções e procedimentos terapêuticos, indicando uma real necessidade da elaboração de novas
estratégias para o controle desses pacientes (Villacorta e Maisel, 2016).

Em maio de 2016, a Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC) renovou suas diretrizes
para o diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca, trazendo como uma das princi-
pais novidades a inclusão de uma nova subcategoria de classificação na FEVE. Segundo a
ESC, deve haver uma subcategoria mediana entre ICFER e ICFEP, chamada de limítrofe.
Dividindo, assim, os pacientes em três grupos: IC com FE reduzida (FE≤40%), IC com FE
limítrofe (FE entre 40% e 50%) e IC com FE preservada (FE>50%). Assim como discu-
tido nas diretrizes brasileiras de IC, as diretrizes europeias anteriores também já haviam
questionado sobre a divisão clássica em ICFER e ICFEP. Apenas na ICFER as terapias
têm se mostrado eficientes sobre a redução da mortalidade. A ESC espera que a identifica-
ção da IC com FE limítrofe (ICFEL) como uma nova categoria estimule pesquisas sobre as
particularidades deste grupo de pacientes (Santos e Vieira, 2016).

É notável a importância social do tratamento adequado da IC, tanto pela melhora das
condições de vida da população, quanto em questões financeiras devido aos gastos públicos
gerados pelo tratamento e acompanhamento da doença. Pesquisadores do Instituto do Cora-
ção do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (InCor
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- FMUSP) também desejam dividir e avaliar o tempo de sobrevivência de pacientes com IC
de acordo com a fração de ejeção dividida em três subgrupos: reduzida, limítrofe e preservada
(Lima e Saito, 2015). Mesmo não havendo fortes evidências para seleção, inicialmente, eles
propuseram os pontos de corte para a definição dos grupos baseando-se em suas vivências
clínicas como sendo 45% e 55%, ou seja, o grupo de pacientes com fração de ejeção reduzida
(ICFER) possui valores da variável inferiores ou iguais a 45%, o grupo com FE limítrofe
(ICFEL) possui valores entre 45% e 55%, ao passo que o grupo com FE preservada (ICFEP)
possui valores acima de 55%. Dada a arbitrariedade da escolha dos pontos, os pesquisadores
desejam encontrar pontos de corte confiáveis por meio de métodos estatísticos. Espera-se
assim encontrar valores da fração de ejeção para divisão dos pacientes de modo a facilitar
o prognóstico e a escolha do tratamento terapêutico mais adequado para cada grupo; além
disso, espera-se que os resultados possam ser aplicados a outros bancos de dados em estudos
posteriores.

Para auxiliar nesta busca foram avaliados aproximadamente 3000 pacientes do Sistema
Único de Saúde (SUS) acompanhados na Unidade Clínica de Ambulatório Geral do InCor
no período de julho de 2003 a março de 2014 até o óbito ou a perda de contato. Os pacientes
foram avaliados em consulta inicial, em que foram coletadas as informações demográficas e
clínicas; as informações laboratoriais e da morfologia do coração foram retiradas de exames
prévios, caso disponíveis, ou foram agendados exames, e receberam o diagnóstico de IC e
a orientação para o tratamento medicamentoso e outros tratamentos porventura indicados.
Todas as formas de obtenção dos dados foram consideradas como se tivessem sido coletadas
na consulta inicial. A FEVE foi calculada a partir de parâmetros determinados por meio
do ecocardiograma transtorácico e foi inserida diretamente no banco de dados, por isso não
foram disponibilizados os parâmetros utilizados para o seu cálculo, volume diastólico final e
volume sistólico final. AS informações coletadas foram previamente analisadas no Centro de
Estatística Aplicada do Instituto de Matemática e Estatística da USP (Lima e Saito, 2015).

Pacientes que não possuíam a informação sobre a fração de ejeção foram retirados da
análise, restando 2370 observações. Além da fração de ejeção, mais 32 possíveis variáveis
pronósticas foram coletadas e avaliadas na seleção do modelo adequado para a predição do
tempo de sobrevivência de pacientes com IC. A idade dos pacientes variou de 13 a 91 anos;
1361 eram homens, 1009 eram mulheres. As etiologias das cardiopatias foram: cardiopatia
hipertensiva em 984 (41%) pacientes, cardiopatia isquêmica em 428 (18%), a cardiopatia da
Doença de Chagas em 252 (11%), cardiomiopatia alcoólica em 19 (0.8%) outras etiologias em
678 (28.8%). A cardiomiopatia dilatada sem etiologia diagnosticada em 9 (0.4%) pacientes.
O evento considerado como principal resposta do estudo foi o tempo até a ocorrência de
óbito por qualquer causa e as seguintes informações foram utilizadas para sua definição:

• Data de entrada no protocolo, definida como a data da primeira consulta.

• Data do último retorno.

• Data de óbito, se ocorrido.
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A variável representante do tempo, em meses, foi calculada pela diferença entre as datas
de último retorno (se não houve óbito registrado) ou data de óbito e a data de entrada no
protocolo. O tempo foi calculado através da expressão:

tempo =
data do último retorno ou óbito – data de entrada no protocolo

365.25/12
.

A variável indicadora de falha registra 1 em caso de óbito observado e 0 caso tenha
havido perda de acompanhamento sem a informação do óbito ou o paciente permanecia vivo
no instante de seleção dos pacientes para o conjunto de dados.

Uma característica importante do banco disponibilizado é o grande número de dados
faltantes para a maior parte das variáveis, havendo grande quantidade de óbitos observados
dentre os pacientes que possuem um ou mais valores de variáveis faltantes. Categorizar as
variáveis quantitativas, atribuindo uma categoria chamada "sem resposta", foi um meio de
evitar possíveis vícios durante a análise e impedir que outras informações, se presentes para
um paciente, fossem desconsideradas nas análises. Os pesquisadores forneceram os pontos
de corte para a definição das classes de cada umas das covariáveis contínuas disponíveis.
Pacientes com valor igual a zero para as variáveis PAS (pressão arterial sistólica), PAD
(pressão arterial diastólica) e diâmetro do ventrículo direito foram considerados como parte
da categoria "sem resposta".

Tendo em vista que a fração de ejeção é a principal variável prognóstica em análise deste
trabalho, primeiramente foi feita uma avaliação descritiva univariada da FE em relação
ao tempo de sobrevivência dos pacientes. O gráfico de dispersão apresentado na Figura 2.1
indica uma nuvem de pontos referente às falhas (pontos pretos) mais densa no canto esquerdo
inferior do gráfico, ou seja, para os valores baixos da fração de ejeção (aproximadamente
abaixo de 40), tendendo a uma leve diminuição para os tempos maiores de sobrevivência.
A forma do gráfico é controlada pela associação entre a FE e o tempo de sobrevivência e
pela informação de que a distribuição desta última tende a ser assimétrica para a direita;
observa-se menos falhas para valores mais altos da fração de ejeção. Para valores mais altos
da FE (aproximadamente acima do 40) ainda é possível observar uma quantidade razoável e
uniforme de óbitos estendendo-se pelos valores da FE. A menor concentração de falhas está
entre os últimos instantes de tempo.

Para avaliar os pontos de corte propostos pelos pesquisadores, as curvas de Kaplan-Meier
para as três categorias da fração de ejeção definidas por tais pontos estão representadas na
Figura 2.2. Além disso, foram realizados dois testes não-paramétricos, logrank e Wilcoxon,
que sob a hipótese de igualdade das três curvas de sobrevivência, seguem uma distribuição
qui-quadrado com dois graus de liberdade. As estatísticas resultaram em 36.9 e 38.8, como
visto na Tabela 2.1, com os correspondentes valores-p inferiores a 0.0001, respectivamente,
o que indica a existência de diferenças entre os grupos.

Pelo gráfico é possível perceber que a curva de sobrevivência dos pacientes com ICFER
está mais distante das demais e apresenta menor estimativa para as probabilidades de sobre-
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Figura 2.1: Gráfico de dispersão do Tempo pela FE. Pontos pretos representam os óbitos e os
pontos cinzas representam a censura.

vivência para esses indivíduos, enquanto que as curvas para os demais grupos apresentam-se
próximas e entrelaçam-se em alguns valores centrais. Uma forma de encontrar as diferenças
entre os grupos é comparar os grupos, dois a dois, controlando o erro do tipo I pelo método
de Bonferroni padrão. Como existem três grupos, três testes serão necessários e o método
de Bonferroni utiliza um nível de significância de 0.05/3 = 0.017 para cada um dos testes
de modo a garantir um nível global de no máximo 0.05.

Pela Tabela 2.1, como já era notado por meio das curvas de Kaplan-Meier, pode-se
concluir que existem diferenças significativas entre os grupos ICFER e ICFEL e entre os
grupos ICFER e ICFEP. Entre os grupos ICFEL e ICFEP não há evidências de diferenças.
Verifica-se, então, que os pontos de corte não estão sendo capazes de separar em categorias
com diferença estatisticamente significante.

O principal objetivo deste trabalho é apresentar métodos para encontrar pontos de corte
que limitam de forma mais eficiente os grupos de pacientes que pertencem a cada uma das
três categorias da FE. Além disso, métodos para validação dos pontos de corte, razão de
risco e nível descritivo dos testes que verificam as diferenças entre os grupos são avaliados.
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Figura 2.2: Curvas de Kaplan-Meier para as três categorias de FE definidas inicialmente pelos
pesquisadores do InCor, com os pontos de corte 45% e 55%.

Tabela 2.1: Resultados dos testes logrank e Wilcoxon utilizados para as comparações dos grupos de
pacientes com ICFER, ICFEL e ICFEP, dois a dois.

Grupos comparados Teste logrank Valor p Teste Wilcoxon Valor p
Todos 36.9 <0.0001 38.8 <0.0001

ICFER e ICFEL 9.3 0.0023 10.5 0.0012
ICFEL e ICFEP 1.2 0.2660 1.0 0.3120
ICFER e ICFEP 32.0 <0.0001 33.1 <0.0001
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Capítulo 3

Categorização de variáveis independentes em aná-
lise de sobrevivência

Os métodos abordados neste capítulo são aplicados em dados de sobrevivência, mais
especificamente, no modelo de regressão de Cox. Neste contexto, suponha que o tempo
até a ocorrência de um evento de interesse é representado por uma variável aleatória T ,
caracterizada por uma função de sobrevivência S(t) = P (T > t) e uma função de risco h(t) =

−d(logS(t))/d(t). Para avaliar o efeito de um conjunto de m covariáveis x′ = (x1, ..., xm)

em T , David (1972) propõe utilizar uma função de risco proporcional dada por

h(t,x) = h0(t) exp(x′β), t ≥ 0, (3.1)

em que h0(t) é uma função não-negativa arbitrária e β′ = (β1, ..., βm) um vetor de parâmetros
desconhecidos, a ser estimado.

A análise de um modelo de regressão pode ser dividida em três estágios: especificação,
ajuste do modelo e predição (Heller e Simonoff, 1992). Para o modelo semi-paramétrico de
Cox, a especificação envolve a adequação da suposição de riscos proporcionais dada por
(3.1), o ajuste envolve a estimação dos parâmetros β e h0(t). Entretanto, a terceira etapa da
análise, a predição, não é feita pela equação de regressão ajustada, como em outros modelos.
Como a estimação dos coeficientes de regressão β é feita com base no método de máxima
verossimilhança parcial (EMVP), que dispensa a estimação da função de risco basal h0(t), a
distribuição dos tempos de falha não é especificada e a predição é feita por meio da função
de risco relativo dada por exp(x′β).

O modelo semi-paramétrico de Cox é flexível o suficiente para comportar um número
infinito de grupos, ou seja, manter as variáveis contínuas, mas a interpretação dos resultados
exige considerar um número finito de grupos para avaliação dos riscos relativos. À vista
disso, é frequente a categorização de variáveis contínuas à priori da especificação do modelo.
Dessa forma, todos os indivíduos de um mesmo grupo são considerados como tendo o mesmo
risco de falha. A forma como uma variável é agrupada, dependendo da quantidade de grupos
e dos pontos de corte que os definem, pode interferir na significância dela para a predição do
modelo. Então, apesar do modelo de riscos proporcionais ser um ótimo método para escolha
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de fatores prognósticos que influenciam a sobrevivência, ele pode ser comprometido pela
especificação das categorias da covariável inicialmente contínua.

3.1 Problemas oriundos da categorização de variáveis contínuas

A simplicidade alcançada pelo agrupamento dos valores de uma variável contínua em
grupos com características mais homogêneas conduz a vários problemas estatísticos que po-
dem empobrecer a análise; ainda assim, o uso dessa abordagem permanece sendo a principal
forma de apresentação dos dados e de avaliação da relação entre uma variável contínua e a
reposta (Royston et al. (2006) e Bennette e Vickers (2012)). Mesmo em casos que a variável
explicativa não estabelece relação linear com a resposta, em vez de recorrer a sua categori-
zação, Weinberg (1995) pontuou que métodos alternativos para o uso integral da informação
transmitida pela variável devem ser preferidos, como diferentes tipos de splines e polinômios
fracionários (Royston e Altman, 1994).

Um dos principais problemas da categorização é a inevitável perda de informação. A
maneira como os dados são coletados geralmente possui um erro de medida gerado por
fatores comuns como a variação de laboratórios e a imprecisão dos meios de coleta; quando
a natureza da variável é alterada, o erro de medida aumenta. A informação que a variável
contínua fornece pode ser alterada pela escolha dos pontos de corte, pois indivíduos que
possuam valores muito próximos, mas que estejam em lados opostos ao ponto de corte,
deverão ser tratados como se tivessem características muito diferentes ao invés de parecidas
(Royston et al., 2006).

Um argumento utilizado erroneamente é afirmar que valores coletados de forma impre-
cisa, quando agrupados, se tornam mais precisos e confiáveis. Na verdade, a categorização
de uma variável contínua reduz a correlação com os verdadeiros valores populacionais da
variável (desconhecidos) e, geralmente, reduz a precisão de medida, subestima a força da re-
lação entre as variáveis e prejudica o poder de detectar a verdadeira relação com a resposta
(Maxwell e Delaney (1993) e Taylor e Yu (2002)). O fato dos resultados permanecerem esta-
tisticamente significativos é outro argumento inválido para defender o uso da categorização
nos casos em que mais de uma variável preditora é categorizada ou testes múltiplos são
aplicados para seleção dos pontos de corte, pois a significância estatística alcançada pode
ser resultado da inflação da taxa do erro tipo I (Maxwell e Delaney, 1993).

No caso em que a variável é dicotomizada, a amostra passa a ser representada por apenas
dois grupos e a chance de ocorrer a junção de indivíduos com riscos muito distintos em um
mesmo grupo é alta, sendo este fenômeno conhecido por pooling data. Suponha que a relação
entre a variável e a reposta seja descrita por uma curva em forma de "U", certamente a
dicotomia não será capaz de identificar que os extremos se comportam de uma maneira e a
parte central de outra; apenas um ponto de corte irá separar grupos em que ambos terão
valores altos e baixos, impedindo a identificação de um padrão para cada categoria, sendo
preferível a politomia. Quando o verdadeiro risco cresce (ou decresce) monotonicamente
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com o nível da variável de interesse, a variabilidade aparente do risco será aumentada de
acordo com o número de grupos, podendo ser seriamente subestimada no caso de dicotomia
(Altman, 2005).

Segundo (Cohen, 1983), forçar uma variável contínua a ser representada por apenas dois
valores é equivalente a perder de um terço a dois terços dos dados, levando a uma séria
perda de poder de detecção da relação entre a variável e a resposta; mesmo ao aumentar o
número de categorias, a perda de poder ainda pode acontecer. Descartar um terço dos dados
é bastante penoso em pesquisas com poucas observações, e aumentar o tamanho da amostra
pode não ser viável por motivos financeiros ou por falta de observações disponíveis.

Alguns autores quantificam a perda associada ao uso da categorização fazendo uso da
eficiência relativa assintótica (ARE, do inglês, Asymptotic Relative Efficiency) definida no
Apêndice B por (B.1). Os valores de ARE pertencem ao intervalo [0, ∞), em que ARE>1
indica que o modelo categórico apresenta maior eficiência do que o modelo contínuo. Segundo
Lagakos (1988), se a variável X seguir distribuição Normal e for dicotomizada pela mediana,
a eficiência relativa aos dados não agrupados é de 65%. Para o caso em que a variável é
exponencialmente distribuída, a eficiência relativa aos dados não agrupados é de apenas
48%.

Muitos autores apresentam argumentos consistentes a fim de provar que a categorização
em três ou mais grupos gera menor perda de informação do que a dicotomia, facilitando a
absorção da informação fornecida pela variável contínua e identificando melhor a sua forma
funcional. Mas apesar das vantagens, aumentar a quantidade de grupos pode superestimar a
variabilidade dos riscos entre as categorias e aumentar a chance de formação de grupos com
poucas observações. Portanto, a escolha do número de grupos é uma questão tão importante
quanto a escolha dos valores que os dividirão (Altman, 2005) e deve levar em conta o tamanho
da amostra e a opinião do pesquisador da área. Além disso, para dados de sobrevivência, é
importante evitar a formação de grupos em que falhas não sejam observadas (Clark et al.
(2003) e Morgan e Elashoff (1986)).

Connor (1972) avaliou a perda de eficiência ao agrupar os valores de variáveis contínuas
em k grupos baseando-se no método da eficiência relativa assintótica dada por (B.1). Os
pontos de corte "ótimos" foram selecionados ao maximizar a eficiência assintótica dos testes.
Para os casos em que a variável a ser categorizada segue distribuição Normal, Uniforme e
Exponencial, a eficiência relativa aos dados não agrupados, em porcentagem, para k =

2, 3, 4, 5, 6 é apresentada na Tabela 3.1. Note que os valores da ARE são crescentes em
relação a k.

No caso de politomia, existem diversas estratégias de análise permitindo diferentes manei-
ras de codificação, o que prejudica a comparação com outros estudos. Supondo a existência
de k categorias, é usual criar k-1 variáveis indicadoras binárias (ou variáveis dummies). A
fim de testar o efeito da variável categorizada, todas as k-1 dummies podem ser avaliadas
de uma única vez por um único teste com k-1 graus de liberdade. Mas essa abordagem perde
em poder para o teste na presença da variável ainda contínua.
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Tabela 3.1: Eficiência assintótica para a variável agrupada em k grupos relativa aos dados não
agrupados, em porcentagem (%).

Distribuição k
2 3 4 5 6

Normal 65 81 88 92 94
Uniforme 75 89 94 96 97
Exponencial 65 82 89 93 95

Maxwell e Delaney (1993) e Taylor e Yu (2002) discutem mais a respeito do viés das esti-
mativas, perda de eficiência e significância estatística espúria decorrentes da dicotomia e cate-
gorização de variáveis explicativas contínuas. Quando o modelo possui observações que fogem
das suposições usuais de uma modelagem estatística (por exemplo, variáveis não independen-
tes e que não seguem a mesma distribuição de probabilidade) ou, ainda, quando mais de uma
variável é categorizada, todos os problemas acima são agravados (Mazumdar e Glassman,
2000).

3.2 Métodos descritivos de categorização

No processo de categorização de variáveis, os pontos de corte que limitam os grupos
deveriam, idealmente, ser propostos pelo pesquisador da área ou pela literatura do assunto,
mas nem sempre isso é possível. Nestes casos, um estudo empírico baseado em amostras da
população de interesse pode ser realizado a fim de auxiliar no processo da categorização.
Uma vez colhida a amostra e ajustado o modelo que relaciona a variável a ser categorizada
X, com a variável dependente Y , a análise gráfica desta relação pode auxiliar no processo
de busca dos pontos de corte mais adequados. Se a curva que descreve a relação entre X e
Y sofrer alterações no comportamento gráfico, então a busca pelo valor de X que melhor
divide a amostra em grupos com respostas distintas deve ser feita nesse intervalo de pontos
que apresenta tal alteração.

Além de indicar intervalos de busca, a análise gráfica pode auxiliar na identificação da
quantidade ideal de grupos em que a amostra deve ser dividida segundo a variável X. A
Figura 3.1 indica três situações hipotéticas de possíveis relações entre variável explicativa e
resposta. Se a relação das variáveis for da forma dos Gráficos A ou do B, monotonicamente
crescente (ou decrescente), como a relação entre o tamanho do tumor e risco de morte, a
dicotomia pode ser aplicada. Inclusive, a curva A apresenta a situação ideal em que o ponto
de corte é revelado a partir da análise gráfica. O Gráfico C indica uma possível relação em
que um único ponto de corte não é capaz de dividir as observações em grupos de diferentes
riscos como, por exemplo, a relação entre a variável pressão arterial e risco de morte, em que
valores baixos e altos estão associados ao aumento do risco de óbito (Mazumdar e Glassman,
2000).

As relações que se apresentam na forma da linha do Gráfico B não sugerem indícios de
mudança no comportamento da variável e, então, a categorização não é indicada. Nos casos
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em que a categorização é requerida, é possível selecionar bons pontos de corte ao associar a
análise gráfica à busca sistemática, avaliando os possíveis pontos segundo critérios estatísti-
cos (Williams et al., 2006).
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Figura 3.1: A variável resposta genérica é representada por uma variável contínua. Gráfico A:
representa uma função step ou degrau e indica a situação ideal em que o gráfico é capaz de revelar o
ponto de corte adequado para a variável, raramente a relação funcional entre as variáveis resposta
e explicativa é dessa forma. Gráfico B: indica uma relação monótona crescente entre as variáveis
x e y; os pontos de corte para divisão dos grupos de risco não são aparentes. Gráfico C: apresenta
uma possível relação não monótona entre as variáveis e sugere a politomia da variável x.

Gráficos
Mazumdar e Glassman (2000) propõe gráficos distintos de acordo com a natureza das

variáveis envolvidas para busca dos potenciais pontos de corte. Para descrição dos gráficos
a seguir, suponha X uma variável independente contínua, Z∗ = (Z1, ..., Zp−1)

′ um vetor de
covariáveis de dimensão p − 1, Y a variável dependente e Z = (X,Z1, ..., Zp−1)

′ o vetor de
covariáveis p-dimensional.

Resposta sem censura: Se Y é uma variável categórica, o gráfico de dispersão sobre os
valores da variável X idealmente apresenta o grau da separação dos indivíduos nos diferentes
grupos de risco (Gráfico A da Figura 3.2). Se o gráfico for da forma de uma função degrau
(Figura 3.1, Gráfico A), então os pontos de corte são explicitados. Usualmente o gráfico
não se apresenta dessa última forma. Para o caso em que Y é uma variável dicotômica e
X tem valores muito dispersos, um gráfico para dados agrupados é uma boa opção; os va-
lores de X são agrupados em decis ou outro quantil mais adequado à amostra e, então, a
média da covariável dentro de cada decil é plotada contra as médias de Y para aquele decil;
por ser binária, a média de Y equivale à proporção de Y = 1 em cada decil. Um método
utilizado para ajudar a revelar a relação implícita entre as variáveis contínuas X e Y é a
curva suavizada pelo algoritmo LOWESS (Locally wheighted regression smoothed scatter)
sobre o gráfico de dispersão, baseado em sucessivos ajustes de retas de mínimos quadrados
ponderados (Gráfico B da Figura 3.2). Quebras bruscas na curva podem fornecer um indício
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para seleção dos valores que separam grupos de riscos distintos.
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Figura 3.2: Gráfico A: representa o gráfico de dispersão para variável Y binária e X contínua;
a curva indica uma leve alteração no comportamento da variável x nos valores próximos a x=20.
Gráfico B: representa o gráfico de dispersão para variáveis X e Y contínuas com a curva suavizada
via método LOWESS; a curva não indica mudança aparente no comportamento de X.

Resposta censurada: Quando Y é uma variável resposta que apresenta censura, como
no caso de tempos de sobrevivência, os gráficos acima podem não ser informativos devido
à falta de acompanhamento da informação completa a respeito de Y . Para dados de sobre-
vivência é bastante usual a utilização dos gráficos baseados nas estimativas dos tempos de
sobrevivência e nos resíduos martingal.

Resíduo Martingal:
Os resíduos martingal são vistos como uma estimativa do número de falhas em excesso

observado nos dados mas não predito pelo modelo e são comumente utilizados para veri-
ficação da adequabilidade do modelo e da melhor forma funcional para cada covariável do
modelo ajustado (logarítmica, quadrática, linear, categórica etc.).

Considere que Y representa o tempo de falha de um indivíduo e C, uma variável aleatória
independente de Y , representa o tempo de censura associado a esse indivíduo. Suponha uma
amostra de tamanho n, em que a i-ésima observação é representada por (yi,δi,zi), para
i = 1, 2, ..., n, com yi = min(Yi, Ci), δi = I(Yi ≤ Ci) e zi = (z1i, ..., z(p−1)i, xi)

′ os valores das
covariáveis medidas no i-ésimo indivíduo.

Seja β = (β1, ..., βp−1, γ)′ o vetor de parâmetros de regressão associados ao vetor de
covariáveis Z de dimensão p, em que γ é o parâmetro associado a variável a ser categori-
zada X. Para dados censurados à direita e variáveis não dependentes do tempo, os resíduos
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martingal para o modelo de Cox são definidos por:

m̂i = δi − Λ̂0(yi) exp

{
xiγ̂ +

p−1∑
k=1

zikβ̂k

}
= δi − êi,

em que êi são os resíduos de Cox-Snell, i = 1, 2, ..., n, β̂ é o vetor de parâmetros estimados
obtidos ao maximizar a verossimilhança parcial e Λ̂0(·) é a função de taxa de falha acumulada
estimada pelo estimador de Breslow (Breslow, 1972) dado por:

Λ̂0(y) =
∑
j:yj<y

dj∑
l∈Rj

exp{zlβ̂}
, (3.2)

em que dj é o número de falhas no instante de tempo yj e Rj é o conjunto de índices de
indivíduos em risco no instante y−j (Colosimo e Giolo, 2006).

A curva suavizada pelo método LOWESS do gráfico de dispersão feito com base nos
pares (xi,m̂i), para i = 1, 2, ..., n, deve indicar a melhor forma funcional da variável X. Se a
curva apresentar uma mudança grosseira em um determinado valor de X, então uma versão
categórica da variável pode ser indicada. Outros comportamentos da curva podem sugerir
outros tipos de transformações na variável (Colosimo e Giolo, 2006).

Tempo de falha predito por Kaplan-Meier:
Suponha Y definido como no gráfico dos resíduos martingal. Uma forma de analisar gra-

ficamente os tempos de falha preditos pelo método de Kaplan-Meier, além das usuais curvas
de Kaplan-Meier (Colosimo e Giolo, 2006), agrupa os valores de X de modo a manter uma
proporção razoável de falhas observadas dentro de cada grupo. E então, os tempos de sobre-
vivência medianos, ou seja, os valores de y para os quais Ŝ(y) = 0.5 dentro de cada grupo de
X são estimados. O gráfico do valor médio de X em cada grupo versus os tempos preditos
pode auxiliar na investigação sobre a relação funcional entre as variáveis explicativa e res-
posta. Traçar a linha que une os pontos do gráfico pode auxiliar na visualização da relação
entre X e Y .

Tempo de falha predito pelo modelo de Cox:
Suponha as variáveis e os parâmetros definidos como no gráfico dos resíduos Martingal.

A função de sobrevivência no modelo de Cox também pode ser definida como

Ŝ(y|z) = [S0(y)]exp{z
′β̂},

em que y é o tempo de sobrevivência observado, β̂ é o coeficiente de regressão de Cox
obtido pela maximização da verossimilhança parcial e Ŝ0(y) é uma estimativa suavizada
da função de sobrevivência latente (Heller e Simonoff, 1992). A função de sobrevivência
estimada, Ŝ(y|z), representa a proporção q de indivíduos que permanece livre de falha.
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De modo geral, o q-ésimo percentil da distribuição dos tempos de sobrevivência é predito
ao encontrar o instante de tempo ŷ que satisfaz

Ŝ0(ŷ) = [q]exp{−z
′β̂}

para cada valor observado da variável a ser categorizada, x. O gráfico obtido ao plotar ŷ×x
pode indicar se a suposição de monotonicidade na relação entre as variáveis é válida, e
auxiliar na seleção de um ou mais pontos de corte ou definir um intervalo de busca.

É usual definir q = 0.5 para estimar os tempos de sobrevivência. Dessa forma, o tempo
de falha mediano predito para um dado x é o valor que satisfaz

Ŝ0(ŷ) = [0.5]exp{−z
′β̂}.

3.3 Métodos de seleção de ponto de corte

Os métodos mais fáceis de serem aplicados para seleção de pontos de corte são orientados
pelos dados, ou seja, aqueles que baseiam-se na distribuição da covariável a ser categorizada.
Os métodos mais comuns listados na literatura são: (i) usar os quantis como limitadores dos
grupos; (ii) no caso de dados de sobrevivência, dividir em categorias com a mesma proporção
ou mesmo número de eventos observados em cada uma delas; (iii) dividir os indivíduos em
grupos de mesma largura, ou seja, escolher números inteiros (usualmente múltiplos de 5
ou 10) como pontos de corte da variável e (iv) usar o limite superior de um intervalo de
referência como ponto de corte. Uma última opção é usar os pontos de corte definidos em
estudos anteriores, caso disponíveis.

O uso de quantis é o método mais usado para categorização, a edição do The American
Journal of Epidemiology de outubro de 2009 apontou que a cada seis artigos publicados em
seu jornal, quatro recorreram a alguma forma de categorização baseada em quantis e apenas
dois mantiveram as variáveis contínuas (Bennette e Vickers, 2012). Esta última é intuiti-
vamente uma boa medida de separação (Clark et al., 2003), entretanto, é uma abordagem
altamente relacionada aos dados e, portanto, as conclusões não são facilmente comparáveis
com estudos baseados em amostras diferentes que, provavelmente, fornecem pontos de corte
distintos. Além disso, quantis definidos por valores mais altos da variável tornam as médias
de cada grupo mais altas (Altman e Royston, 2006). Os custos estatísticos causados pela
escolha da mediana amostral para dicotomia de uma variável explicativa contínua são dis-
cutidos em Lausen e Schumacher (1996), Faraggi e Simon (1996), Mazumdar et al. (2003),
Maxwell e Delaney (1993), Rota et al. (2015), Tueller et al. (2016) e outros.

O método (ii) também retorna valores de ponto de corte dependentes da amostra, o que
dificulta a extensão dos resultados a outros conjuntos de dados, enquanto que o método
(iii) apresenta como grande vantagem a comparação com estudos baseados em diferentes
amostras e, também, é esteticamente agradável. É pouco usual a aplicação do método (vi)
para categorização de variáveis.
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A seguir, serão apresentados métodos de seleção de pontos de corte orientados pela res-
posta. Tais métodos sugerem testar possíveis valores de ponto de corte e selecionar aquele
(ou aqueles, no caso de politomia) que retorna o melhor resultado segundo algum critério
estatístico. Apesar dessa abordagem ser considerada mais adequada do que a abordagem ori-
entada pelos dados (Klein e Wu, 2004), problemas inerentes à categorização permanecem,
além do acréscimo do problema do aumento da taxa do erro tipo I provocado pelos testes
múltiplos (Altman e Royston, 2006).

3.3.1 Método do valor-p mínimo

O método mais comum de seleção dos pontos de corte "ótimos" é chamado método do
valor-p mínimo (MPMIN) ou, equivalentemente, método da estatística máximal, pois utiliza
como critério de seleção o ponto (ou vetor de pontos) de corte que maximiza uma deter-
minada estatística de teste e, consequentemente, minimiza o valor-p associado. O algoritmo
para busca e seleção dos pontos de corte via MPMIN pode ser encontrado em diversos arti-
gos como em Royston et al. (2006), Hilsenbeck e Clark (1996) e Buettner et al. (1997), por
exemplo. Usualmente, os artigos referentes à esta técnica indicam sua aplicação em modelos
univariados e no caso em que deseja-se comparar dois grupos definidos pelo ponto de corte
a ser estimado; entretanto, há discussões sobre os casos em que a variável a ser categorizada
precisa ser dividida em três ou mais grupos e sobre o caso em que ela está inserida ori-
ginalmente em um modelo multivariado (Mazumdar e Glassman (2000) e Mazumdar et al.
(2003)).

A politomia é mais indicada para os casos em que a variável explicativa não possua re-
lação linear ou monótona com a resposta. Variáveis como a pressão arterial e o IMC são
exemplos de variáveis que não seriam bem representadas por uma variável binária e são
consideradas fatores prognósticos importantes de muitas doenças. Apesar da facilidade em
encontrar exemplos de variáveis que seriam melhor representadas por três ou mais grupos,
pouco é discutido sobre métodos de politomia. Além da questão da quantidade de grupos,
acredita-se que os pontos de corte de variáveis contínuas inseridas em um modelo multiva-
riado deveriam ser estimados no cenário multivariado, uma vez que a presença de outras
variáveis explicam parte da variabilidade da variável dependente e poderiam auxiliar na
estimativa de pontos de corte mais adequados. Usualmente, a busca pelo ponto de corte
ideal é feita a partir de um modelo univariado que só contém a variável a ser categorizada,
e então, a variável categorizada é inserida no modelo multivariado. Devido à importância
desses últimos casos, a extensão do MPMIN para a politomia e para o cenário multivariado
também são apresentados (Schumacher et al. (1997), Taylor e Yu (2002) e Mazumdar et al.
(2003)).

Para busca dos pontos de corte "ótimos", independentemente do critério de seleção ser
o valor-p mínimo, o primeiro passo é a definição dos valores da variável contínua X que
devem ser testados como potenciais pontos de corte. De modo a garantir uma quantidade
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razoável de observações (e de falhas) em cada categoria, deve-se restringir a busca entre os
80% ou 90% valores centrais da amostra, sendo que outras restrições podem ser sugeridas
pela análise gráfica ou por indicação dos pesquisadores da área. Definido o intervalo R de
potenciais pontos de corte, supondo que deseja-se dividir os valores de X em r grupos, r
fixado à priori daa aplicação do método, vetores c de dimensão (r− 1) são definidos a partir
dos valores contidos em R. Agora, considerando o MPMIN, o segundo passo é realizar um
teste estatístico que verifique a influência da variável categorizada por c sobre a variável
dependente, para cada possível valor de c. Opta-se pelo vetor que retornar o menor valor-p
associado ao teste.

Cenário univariado e testes não-paramétricos

Uma vantagem de realizar as buscas pelo ponto de corte no cenário univariado é que as
expressões dos testes estatísticos que verificam a força de associação entre a variável cate-
gorizada e resposta tomam suas formas mais simples comparado ao cenário multivariado.
Nesse contexto, os testes Score e logrank são os mais citados na literatura para aplicação do
MPMIN (Faraggi e Simon (1996), Schumacher et al. (1997), Mazumdar e Glassman (2000)
e Mazumdar et al. (2003)). Além disso, vale lembrar que, para dicotomia, os testes Score e
logrank são equivalentes.

Dicotomia
No caso de dicotomia, o teste logrank avalia a igualdade das duas curvas de sobrevivência,

S1(t) e S2(t), referentes aos dois grupos gerados pelo ponto de corte fixado c, em que S(t) =

P (T > t) e T é a variável que representa o tempo até a ocorrência de um evento de interesse
ou o tempo que a observação foi censurada. Suponha k tempos de falha observados, distintos
e ordenados avaliados sob a amostra completa t1 < ... < tk. Considere que dj falhas ocorrem
no instante tj e nj é o número de indivíduos em risco no instante de tempo imediatamente
inferior a tj na amostra completa, para j = 1, 2, ..., k. O número de falhas e o de indivíduos
em risco para cada grupo i (i = 1, 2) são representados por dij e nij.

Para cada tempo de falha tj e ponto de corte c fixado, os dados podem ser dispostos em
uma tabela de contingência 2×2, como representada pela Tabela 3.2, em que nij- dij indica
o número de sobreviventes não censurados na categoria i (Mazumdar e Glassman, 2000).

Tabela 3.2: Tabela de contingência 2×2 usada para o teste logrank no instante tj e ponto de corte
c fixado.

X ≤ c X > c Totais
Falha d1j d2j dj

Não falha n1j − d1j n2j − d2j nj − dj
Totais n1j n2j nj

Condicional à experiência de falha e censura até o instante tj e ao número de falhas
no tempo tj (fixando as marginais), a distribuição de d2j é hipergeométrica com média
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w2j = n2jdjn
−1
j e variância V2j = n2j(nj − n2j)dj(nj − dj)n−2j (nj − 1)−1. Defina

L =

[∑k
j=1(d2j − w2j)

]2
∑k

j=1 Vj2
. (3.3)

Isto posto, a estatística d2j − w2j tem média zero e variância V2j. Supondo que as k
tabelas de contingência são independentes, a estatística representada por (3.3) é um teste
para a igualdade das funções de sobrevivência que, sob H0 : S1(t) = S2(t) para todo t no
período de acompanhamento, tem uma distribuição assintótica qui-quadrado com um grau
de liberdade. A estatística de teste é calculada para cada potencial ponto de corte e aquele
que resultar no maior valor da estatística será escolhido como o ponto de corte "ótimo".

Politomia
No caso de politomia, para testar a igualdade de r>2 funções de sobrevivência S1(t),...,

Sr(t), definidas por um vetor c de pontos de corte, em que c é de dimensão r-1, basta usar a
versão generalizada do teste logrank. Considere que a notação permanece a mesma que para
o caso anterior, mas com o índice i variando entre 1 e r. Dessa forma, para cada instante tj,
j = 1, 2, .., k, os dados podem ser agrupados em tabelas de contingência 2×r com dij falhas
e nij − dij sobreviventes na coluna i. Por exemplo, no caso de tricotomia (r = 3), para dois
pontos de corte c1 e c2 fixados, a tabela é da forma:

Tabela 3.3: Tabela de contingência 2×3 exemplificando a versão generalizada do teste logrank para
r=3 no instante tj e pontos de corte c1 e c2 fixados.

X ≤ c1 c1 < X ≤ c2 X > c2 Totais
Falha d1j d2j d3j dj

Não falha n1j − d1j n2j − d2j n3j − d3j nj − dj
Totais n1j n2j n3j nj

Condicional à experiência de falha e censura até o instante tj e ao número de falhas
no tempo tj (fixando as marginais), a distribuição conjunta de d2j,...,drj é hipergeométrica
multivariada, em que dij tem média wij = nijdjn

−1
j , variância (Vj)ii = nij(nj − nij)dj(nj −

dj)n
−2
j (nj−1)−1 e a covariância de dij e dlj é dada por (Vj)il = −nijnljdj(nj−dj)n−2j (nj−1)−1.
Sendo assim, a estatística v′j = (d2j − w2j, ..., drj − wrj) possui média zero e matriz

covariância V j de dimensão r-1, em que (Vj)ii ocupa a diagonal principal, i = 1, .., r e fora
dela os elementos (Vj)il, para i, l = 1, ..., r. Somando vj para todos os instantes distintos de
falha, obtém-se um vetor v de dimensão (r − 1) que contém as diferenças entre os totais
observados e esperados de falha

v =
k∑
j

vj.

Para k tabelas de contingência independentes, a variância da estatística v é dada por
V = V 1 + ... + V k e um teste aproximado para igualdade das r funções de sobrevivência
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pode ser baseado na estatística
L = v′V −1v,

que, sob hipótese nula, tem uma distribuição aproximada qui-quadrado com r − 1 graus de
liberdade. Para mais detalhes sobre o teste logrank verificar Colosimo e Giolo (2006).

Para cada possível vetor de pontos de corte c′ = (c1, ..., cr−1) o teste é realizado e
seleciona-se o vetor associado ao menor valor-p como o conjunto de pontos de corte que
melhor diferenciam as curvas de sobrevivência.

Como a estatística qui-quadrado baseada neste teste é muito sensível ao tamanho da
amostra, Mazumdar e Glassman (2000) sugerem uma avaliação conjunta do menor valor-p
e dos riscos relativos. A ideia é selecionar o ponto ou o vetor c que leva a grupos com maior
diferença entre os riscos.

Cenários univariado e multivariado baseados em modelo de regressão

Outros possíveis testes indicados para estimação dos pontos de corte, mas que permitem
a inserção de outras covariáveis significativas na análise, são os testes de razão de verossi-
milhanças (TRV), Wald e Score (Klein e Wu (2004) e Holländer et al. (2004)). A dedução
dos três testes citados faz uso de resultados assintóticos e métodos para amostras grandes;
tanto a teoria assintótica quanto a dedução dos testes estão apresentados no Apêndice A.

No cenário univariado, suponha que deseja-se categorizar a variável contínua X em r

grupos. Então, para cada possível vetor de pontos de corte c′ = (c1, ..., cr−1), os três testes
são aplicados a fim de testar H0 : β = 0, em que β é o vetor de parâmetros de regressão
associado às r categorias da variável categorizada a partir de X. Para cada um dos três
testes, o vetor que resultar no menor valor-p é escolhido como vetor "ótimo".

Estatísticas avaliadas em um subconjunto dos parâmetros
Se o modelo no qual a variável X está inserida for multivariado, para avaliação da re-

levância desta variável no modelo é necessário restringir o teste de hipóteses somente aos
parâmetros associados a ela. Testes e estimativas para um subconjunto de parâmetros po-
dem ser obtidos particionando devidamente o vetor θ e as estatísticas associadas U (θ), I(θ0)

e I−1(θ0) (Lawless, 2011). Para os testes abaixo, suponha que deseja-se dividir a variável
contínua X em k grupos e que X ′ representa a variável categorizada a partir de X.

Seja θ′ = (θ′1,θ
′
2) o vetor de parâmetros particionado , em que θ1 é o vetor k-dimensional

associado às categorias de X ′ e θ2 é o vetor (p − k)-dimensional associado ao restante das
variáveis do modelo. As partições para as estatísticas citadas ficam da seguinte forma:

U(θ) =

(
U 1(θ)

U 2(θ)

)
, I(θ) =

(
I11(θ) I12(θ)

I21(θ) I22(θ)

)
e
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I−1(θ) =

(
I11(θ) I12(θ)

I21(θ) I22(θ)

)
.

De modo geral, para um dado valor de θ1 = θ01, seja θ̃2(θ01) o estimador de máxima
verossimilhança (EMV) de θ2 obtido por maximizar o logaritmo da verossimilhança parcial
l(θ01,θ2) = log(L(θ01,θ2)) com repeito a θ2 (Lawless, 2011). Esta última é denominada de
verossimilhança perfilada e a função da log-verossimilhança perfilada é dada por

lk(θ01) = max
θ2

l(θ01,θ2)

= l(θ01, θ̃2(θ01))
(3.4)

Denote θ̃ = (θ01, θ̃2(θ01)), então, sob H0 : θ1 = θ01, as estatísticas Score, Wald e TRV
são dadas, respectivamente, por:

S = U ′1(θ̃)′I11(θ̃)U 1(θ̃),

W = (θ̂1 − θ01)′I11(θ̂)−1(θ̂1 − θ01) e

TRV (θ01) = 2l(θ̂)− 2l(θ̃) = 2lk(θ̂1)− 2lk(θ01).

Sob hipótese nula, todos os testes seguem distribuição assintótica χ2 com k graus de
liberdade, em que k é a dimensão do vetor θ01 e as matrizes I11(θ̃) e I11(θ̂) são de dimensão
k × k.

O teste Score avaliado em um subconjunto de parâmetros perde a propriedade de não
necessitar da estimação de parâmetros. Para aplicação do MPMIN, o modelo deve ser ajus-
tado na presença da variável X ′ categorizada em k grupos a partir da variável X pelo vetor
de pontos de corte c (k− 1)-dimensional. Nesse contexto, suponha que H0 : θ1 = 0, em que
θ1 é o parâmetro associada a variável X ′. Quando X for dicotomizada e, consequentemente,
θ1 for um escalar, para θ̃ = (0, θ̃2(0)), as estatísticas acima tomam as suas formas mais
simples, dadas por:

S = U 1(θ̃)2i11(θ̃),

W = θ̂1
2
/V ar(θ̂1) e

TRV (0) = 2lk(θ̂1)− 2lk(0).

Para os testes acima k =1 e, portanto, as estatísticas seguem, sob H0, distribuição as-
sintótica qui-quadrado com 1 grau de liberdade.
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Comparações múltiplas

Ao aplicar métodos de seleção de pontos de corte que dependem de sucessivos testes
estatísticos, chamados de testes múltiplos ou comparações múltiplas, como no caso do MP-
MIN, o grande problema da inflação da taxa do erro tipo I aparece. A fim de exemplificar o
que acontece com as comparações múltiplas de modo geral, suponha que deseja-se estimar
o vetor c que define a variável aleatória X ′ categorizada a partir da variável contínua X.
Suponha que existam b vetores de potenciais pontos de corte para X e, portanto, para cada
possível c, uma estatística que testa H0 : θ = 0 é calculada, em que θ é o vetor de parâme-
tros associado a X ′. Seja α o nível de significância pré-especificado de cada um dos testes,
então, para b testes múltiplos independentes, temos que:

P (rejeitar H0 ao menos em um teste | H0 verdade) = 1− P (não rejeitar H0 | H0 verdade)

= 1− (1− α)b

(3.5)

Desse modo, a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, mesmo que ela seja verdade,
tende a 1 quando a quantidade de testes b aumenta. Ou seja, quanto maior a quantidade
de pontos ou vetores c testados, maior é a probabilidade de um falso positivo. Note que,
quanto maior a quantidade de grupos a serem formados a partir de X, a quantidade de
testes também aumenta; assim sendo, a tricotomia tende a aumentar mais a taxa do erro
tipo I do que a dicotomia de uma variável contínua. Para testes dependentes, como no caso
do MPMIN que realiza testes de comparação dos grupos sobre a mesma amostra, o aumento
na taxa do erro também ocorre (Buettner et al., 1997).

O efeito da seleção do ponto de corte "ótimo" sobre a probabilidade do erro tipo I
foi avaliado por simulação em Faraggi e Simon (1996). Para cada amostra, 100 tempos de
sobrevivência independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.) foram gerados a partir de
uma distribuição exponencial padrão, e para cada instante de tempo, um valor associado a
uma covariável X uniformemente distribuída com valores em [0,1], independente do tempo,
foi gerado. O MPMIN foi aplicado para cada amostra e um histograma dos valores-pmínimos
retidos foi apresentado.

Assumindo H0 verdadeira, ou seja, ausência de relação entre os tempos de sobrevivência
e os valores da covariável, os valores-p encontrados deveriam apresentar uma distribuição
uniforme sobre o intervalo [0,1]. No entanto, o histograma apresentou uma distribuição
assimétrica à direita e a probabilidade do valor-p ser menor do que 0.05 se apresentou
aproximadamente igual a 24%.

Altman (2005) pontuou que a taxa global de falso positivo ao realizar os testes múltiplos
fica em torno dos 40% ao invés do usual 5%. Consequentemente, haverá uma superestimação
do verdadeiro impacto da variável sobre a resposta (Schumacher et al. (1997), Buettner et al.
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(1997) e Altman (2005)). Clark et al. (2003) sugerem não escolher pontos de corte baseados
no MPMIN caso nenhum método de correção do viés seja aplicado, sendo preferíveis métodos
orientados pelos dados, como a escolha de quantis, por exemplo. Portanto, métodos para
correção do valor-p e do possível viés na estimação dos pontos de corte são propostos mais
para frente.

3.3.2 Método da diferença das verossimilhanças

Para o modelo de riscos proporcionais de Cox, é por meio da função de verossimilhança
parcial dada por (A.1) ou (A.2) que usualmente faz-se as estimações para os parâmetros
desconhecidos que medem os efeitos das covariáveis sobre a função de taxa de falha.

O método da diferença das verossimilhanças (MDV) compara as verossimilhanças dos
modelos na presença da variável originalmente contínua e na presença da variável cate-
gorizada a partir desta variável contínua (Vinh-Hung et al., 2009). Devido aos problemas
inerentes à categorização, conceitualmente, espera-se que a verossimilhança do modelo que
incorpora uma variável categorizada, [Lcat(β∗)], seja menor do que a verossimilhança do mo-
delo que a mantêm em sua forma inicialmente contínua, [Lcont(β)], em que os vetores β∗ e
β são obtidos ao maximizar a verossimilhança parcial dos modelos categorizado e contínuo,
respectivamente (Vinh-Hung et al. (2009) e Maxwell e Delaney (1993)).

Seja X = (X1, X2, ..., Xm)′ o vetor de covariáveis do modelo de Cox. Suponha, sem
perda de generalidade, que X1 é a variável contínua que deseja-se categorizar. Se m >1, o
modelo deve ser inicialmente ajustado na presença das variáveis em suas unidades de medida
originais, ou seja, as variáveis contínuas devem ser mantidas em sua forma contínua. A
verossimilhança desse modelo, Lcont(β), deve ser retida. Sem = 1, a verossimilhança Lcont(β)

será igual a verossimilhança para um modelo univariado ajustado apenas pela variável a ser
categorizada, ainda em sua forma contínua.

Como no MPMIN, uma porcentagem central dos valores de X1 (entre 80% e 90% das
observações, caso não haja evidência gráfica para outro intervalo) deve ser testada como
possíveis pontos de corte, evitando os extremos para reduzir a chance da formação de grupos
muito pequenos. Suponha que deseja-se dividir os valores de X1 em r grupos, então para
cada possível vetor de pontos de corte c′ = (c1, ..., cr−1), a verossimilhança parcial do modelo
na presença da variável categorizada por c, denotada por Lccat(β), é calculada.

O vetor de pontos escolhido como o vetor ideal é aquele associado ao valor de c que
minimiza a diferença negativa (isto é, o valor negativo mais próximo de zero) dada por

∆c = Lccat(β
∗)− Lcont(β), (3.6)

isto é, o vetor que provoca a menor perda de informação referente à categorização e, con-
sequentemente, resulta no modelo mais próximo do modelo que conserva a variável em sua
forma contínua.

Alternativamente, o logaritmo das verossimilhanças pode ser usado para o cálculo de
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∆c, representado por l, mas algumas precauções devem ser tomadas. Observe que os valores
das verossimilhanças pertencem ao intervalo [0, 1], então os logaritmos retornarão valores
negativos. Assim como em (3.6), o vetor c escolhido será aquele referente ao maior valor
negativo oriundo da expressão equivalente a (3.6), dada por

∆c = lccat(β
∗)− lcont(β), (3.7)

Note que, na prática, (3.7) pode assumir valores negativos e positivos, embora, concei-
tualmente, espera-se que lcat seja inferior ao lcont devido à perda de informação provocada
pela categorização da variável X1 e, portanto, a diferença devesse apresentar apenas valores
negativos (Vinh-Hung et al. (2009) e Maxwell e Delaney (1993)). Os valores positivos para
∆c podem ocorrer, por exemplo, quando a relação entre a variável X1 e o logaritmo do risco
é não-linear e não foi avaliada outra forma funcional para melhorar o ajuste do modelo.
Nesse caso, pode ocorrer de lcat apresentar valores superiores ao de lcont.

Supondo um modelo bem ajustado e assumindo que apenas as diferenças negativas devem
ser retidas para avaliação do melhor vetor de pontos de corte associado, o uso da fórmula
alternativa (3.7) faz sentido. Note que, diferenças positivas e negativas não podem ser com-
paradas pelo uso da fórmula alternativa, veja explicação no Apêndice B. Apenas a título de
comparação, o vetor c associado à menor diferença positiva também será avaliado. Este vetor
de pontos de corte está associado ao modelo com limiar que apresenta resultados superiores
ao modelo que mantém a variável contínua, mas ainda assim, fornece resultados próximos a
ele.

A fim de estimar a estabilidade dos resultados e identificar pontos de corte que sejam
robustos à variabilidade dos dados, Vinh-Hung et al. (2009) sugere o uso do método de
reamostragem bootstrap. Suponha um banco de dados com n observações, cada amostra
bootstrap é obtida ao amostrar do banco de dados original, com reposição, o vetor completo
de informações sobre o indivíduo, ou seja, o tempo observado (de falha ou censura), o indi-
cador de falha e o vetor de todas as covariáveis (Gong, 1986). São feitas B reamostragens,
cada amostra de tamanho n, e em cada uma delas um ponto (ou vetor de pontos) de corte
cboot é estimado pelo MDV. O valor que se repetir mais vezes entre as amostras bootstrap é
selecionado como ponto de corte ideal. O valor de B sugerido por Vinh-Hung et al. (2009)
é de 10000.

3.3.3 Testes corrigidos

A fim de preservar a taxa de erro do tipo I global e corrigir o consequente viés causado
pela seleção do ponto de corte "ótimo" baseada em testes múltiplos alguns testes corrigidos
são propostos pela literatura. As primeiras duas correções são propostas quando a análise é
feita no cenário univariado e a terceira estatística corrigida permite o ajuste de outras va-
riáveis no modelo. Todos os testes são aplicados no caso de dicotomia (Klein e Wu, 2004) e
faz-se uso das definições para o modelo de Cox indicadas no início deste Capítulo. Correções
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para politomia são apresentadas no capítulo seguinte.

Cenário univariado
Para os testes realizados no modelo ajustado apenas pela variável a ser dicotomizada X,

suponha o teste H0 : βc = 0 ou, equivalentemente, H0 : P (T ≤ t|X ≤ c) = P (T ≤ t|X > c),
para todo t ≥ 0, em que T é a variável aleatória representando o tempo e c é ponto de
corte que dicotomiza X. Além disso, a informação observada para o indivíduo i da amostra
é representada por (ti, δi, xi), em que ti é o instante de falha ou censura observado, δi é o
indicador de falha e xi é o valor observado da variável Xi, i = 1, ..., n. A primeira correção,
apresentada por Jespersen (1986), é baseada na estatística

SJ =

sup
c ∈ [X(1),X(n)]

|Sc|
√
D

,

em que X(i) representa a estatística de ordem da variável X, Sc é a estatística de teste Score
definida em (A.8), avaliada sob H0 e com a variável X dicotomizada com relação ao ponto
de corte c, e D é o número de falhas observadas na amostra. Sob hipótese nula, Jespersen
(1986) demonstrou que SJ converge em distribuição para o sup|W 0(p)|, 0 ≤ p ≤ 1, em que
W 0 é uma ponte Browniana definida no Apêndice B em (B.2).

Billingsley (1968) apresentou algumas propriedades de ponte Browniana, em particular,
deduziu a distribuição do valor extremo de uma ponte Browniana sup|W 0(p)|, para 0 ≤ p ≤ 1

(páginas 83 a 86). A partir desse resultado é possível encontrar valores-p e valores críticos
do teste através da expressão

P

(
sup

0≤p≤1
|W 0(p)| ≥ b

)
= 2

(
∞∑
j=1

(−1)j+1 exp[−2j2b2]

)
, b > 0. (3.8)

A soma infinita em (3.8) converge rapidamente, de tal forma que usualmente bastam
os 5 primeiros termos para se obter uma aproximação satisfatória. De forma alternativa,
Contal e O’Quigley (1999) sugerem aproximar a probabilidade em (3.8) pelo primeiro termo
da soma, isto é, 2 exp (−2b2), para b > 1.

Contal e O’Quigley (1999) propuseram uma segunda estatística corrigida de teste, tam-
bém baseada na estatística Score. Suponha uma amostra de variáveis aleatórias φ1, ..., φn

permutáveis, ou seja, sua distribuição conjunta é invariante a permutações para qualquer
valor de n. Se φi satisfaz as três condições

n∑
i=1

φi →
p

0,
n∑
i=1

φ2
i →

p
1 e max

1≤i≤n
|φi| →

p
0 quando n→∞, (3.9)
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então, sob H0, a função aleatória Sn definida por

Sn(p) =

[np]∑
i=1

φi =⇒ W 0(p),

em que [np] é o menor inteiro maior do que (np−1), p ∈ [0, 1], Sn(p) = 0 para 0 ≤ p < 1/n e o
símbolo =⇒ indica convergência fraca. A terceira condição em (3.9) é denominada condição
de Noether. O maior interesse do teste corrigido proposto por Contal e O’Quigley (1999)
é encontrar o valor p associado ao máximo da estatística |Sn(p)|; tal quantidade ao ser
multiplicada por n indicará o posto correspondente ao ponto de corte c a ser escolhido. Sob
hipótese nula, a distribuição limite de max |Sn(p)| é a mesma distribuição da estatística de
teste corrigida SJ , dada por (3.8).

Para dados de sobrevivência, o processo Sn(p) é alterado para cada valor observado da
variável X em que um indivíduo falha. Os scores φi são baseados na raiz do numerador
da estatística de teste de logrank (3.10) ou, equivalentemente, baseado no teste de Savage.
Suponha D tempos de falha ordenados t1 < ... < tD, em uma amostra de tamanho n.
Para cada possível ponto de corte c, os dados podem ser apresentados em D tabelas de
contingência 2× 2 associadas a tj, j = 1, ..., D, como apresentado na Tabela 3.2. A raiz do
numerador do teste logrank apresentada em (3.3), para um ponto de corte c fixado, é dado
por

U(c) =
D∑
j=1

φj =
D∑
j=1

(
d2j − dj

n2j

nj

)
, (3.10)

em que d2j é o número de falhas no tempo t−j no grupo de indivíduos em que X > c, dj é o
número de falhas no tempo t−j , n2j é o número de indivíduos em risco no tempo t−j no grupo
em que X > c e nj é o total de indivíduos em risco em t−j . Note que, no cenário univariado
quando duas curvas de sobrevivência são comparadas, o score (3.10) é igual ao vetor score
dado por (A.3).

Quando não há censuras, n = D e o teste de Savage é dado por

SSav =
D∑
i=1

−I[X(i) ≤ c]ai, (3.11)

em que X(i) é o valor de Xi associado ao tempo de falha ordenado ti e

ai = 1−
i∑

k=1

1

D − k + 1
(3.12)

é o score associado ao teste de Savage, em que o termo
∑i

k=1 1/(D − k + 1) representa
o valor esperado da i-ésima estatística de ordem de uma amostra de tamanho n de uma
distribuição exponencial padrão (Koziol e Petkau, 1978). Segundo Klein e Wu (2004), sob
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H0, a média dos ai’s é igual a zero e a variância é dada por

σ2 =

∑D
j=1 a

2
j

D − 1
. (3.13)

Koziol e Petkau (1978) demonstraram a igualdade entre o score (3.10) e o negativo do
teste de Savage −SSav (3.11):

U(c) =
D∑
j=1

(
d2j − dj

n2j

nj

)

=
D∑
j=1

(
I[X(j) ≤ c]−

∑D
i=1 I[X(i) ≤ c]−

∑j−1
i=1 I[X(i) ≤ c]

D − j + 1

)

=
D∑
j=1

(
I[X(j) ≤ c]−

∑D
i=j I[X(i) ≤ c]

D − j + 1

)

=
D∑
j=1

I[X(j) ≤ c]−
D∑
j=1

I[X(j) ≤ c]

(
i∑

k=1

1

D − k + 1

)

=
D∑
j=1

I[X(j) ≤ c]aj = −SSav e,

portanto, a igualdade entre os testes logrank e Savage.
Agora, considere X(1) < ... < X(D) as estatísticas de ordem da variável X. A forma

padronizada dos scores do teste de Savage dada por

φi =
ai

σ
√

(D − 1)
, i = 1, ..., D,

satisfaz as condições (3.9), isto é,

D∑
j=1

φj =
D∑
j=1

1√
D − 1

(aj − ā)√
σ2

=
1√
D − 1

(∑D
j=1 aj −Dā

)
√
σ2

= 0,

D∑
j=1

φ2
j =

D∑
j=1

[
1√
D − 1

(aj − ā)√
σ2

]2
=

1

σ2

∑D
j=1(aj −Dā)2

D − 1
= 1,

em que ā é a média dos scores. Assumindo válida a condição de Noether, então, na ausência
de censuras, o processo Sn(p) é dado por:

Sn(p) =
1

σ
√
D − 1

[Dp]∑
j=1

aj =
1

σ
√
D − 1

U
(
X[Dp]

)
, (3.14)

em que X[Dp] é o valor de X no posto Dp.
No caso em que há censura, ou seja, n 6= D, a raiz do numerador da estatística logrank
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é utilizado como score sendo padronizado pela média e variância dos scores do teste de
Savage calculadas sobre as observações que falharam, ficando assim definida como

Sn(p) =
1

σ
√
D − 1

U
(
X[Dp]

)
, (3.15)

em que σ é a raiz quadrada da variância apresentada em (3.13). Sob a suposição de um
modelo com censura aleatória e sob H0, o máximo do módulo dos processos (3.14) e (3.15),
max |Sn(p)|, converge em distribuição para o supremo de uma ponte Browniana, sup |W 0(p)|,
para 0 ≤ p ≤ 1, dada por (3.8). O valor de c escolhido como melhor ponto de corte é aquele
associado ao posto Dp encontrado ao maximizar |Sn(p)|, que possui a mesma distribuição
limite que a estatística de Jespersen dada por (3.8) (Contal e O’Quigley, 1999).

Cenário multivariado
A extensão da abordagem proposta por Contal e O’Quigley (1999) permite a inclusão de

covariáveis no modelo de regressão além da variável X a ser categorizada. Esta abordagem
aplica uma correção aos resíduos baseados no ajuste dessas outras covariáveis representadas
por Z. Para testar H0 : P (T ≤ t|X ≤ c,Z) = P (T ≤ t|X > c,Z), para todo t ≥ 0, suponha
o modelo de Cox com sua função de risco dada por

h(t|X,Z) = h0(t) exp{β∗′
Z + βI[X ≤ c]}.

Para estimar o parâmetro c é necessário, primeiramente, estimar o coeficiente de regressão
β∗, por b∗ ao maximizar a verossimilhança parcial no modelo sem X e, então, calcular os
resíduos de Cox-Snell definidos por:

Ri = Λ̂0(ti) exp{b∗′Zi},

em que Λ̂0(ti) é a função de taxa de falha acumulada estimada pelo estimador de Breslow
definido em (3.2). Se o modelo for adequado, esses resíduos se comportam como uma amostra
censurada de uma exponencial padrão (Colosimo e Giolo, 2006).

Agora, com os dados ordenados de forma crescente segundo a variável X, seja U c
β∗ o vetor

score, como definido em (A.3), avaliado em β = 0, β∗ = b∗ e c o valor de X que separa
a variável contínua em dois grupos. Assim, para uma amostra de tamanho n, é possível
mostrar que

U c
β∗ =

n∑
i=1

I[Xi ≤ c]ψi,

em que ψi = Ri−δi é o score associado ao i-ésimo valor de X ordenado. Consequentemente,
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o ponto de corte c é igual ao [np]-ésimo menor valor de X, tal que

U c
β∗(p) =

[np]∑
i=1

ψi.

Por meio dos resultados deduzidos por Billingsley (1968) sobre processos ergódicos para
somas parciais é possível mostrar que, sob H0, o processo

S(p) =
U c
β∗(p)

v
√
n

converge fracamente para ummovimento Browniano no intervalo unitário, sendo v = E(ψ2
i )

1/2.
Os ψi’s têm média zero e v pode ser consistentemente estimada por

∑
ψ2
i /n. Desse modo,

S(p) =

∑[np]
i=1 ψi√∑n
i=1 ψ

2
i

.

Uma vez que
∑
ψi = 0, tem-se que S(p)− pS(1) = S(p) e, então, sob H0, S(p) converge

para uma ponte Browniana segundo os resultados de Billingsley (1968) e o valor máximo de
|S(p)| tem distribuição limite dada pelo supremo de uma ponte Browniana e, portanto, o
valor-p pode ser encontrado usando (3.8). O valor de p que maximiza a função |S(p)| fornece
a estimativa para c igual ao [np]-ésimo menor valor de X.

3.3.4 Outros métodos

Os métodos citados nesta seção não se enquadram no principal objetivo do trabalho (tri-
cotomizar variáveis contínuas em análise de sobrevivência) e, portanto, não são aplicados
aos dados e são brevemente descritos.

Seleção de pontos de corte para equações de estimação generalizadas

Para o caso em que deseja-se dicotomizar uma variável explicativa contínua e assumindo o
cenário de Modelos Lineares Generalizados (MLG), Tunes-da-Silva e Klein (2011) propõem
dois testes para seleção de ponto de corte: Wald e Score generalizado, e dois métodos para
correção da significância dos testes a fim de preservar a taxa do erro tipo I: método de
Lausen92, que será descrito no capítulo seguinte, e a segunda abordagem é uma modificação
do método de Contal e O’Quigley (1999) também apresentado no capítulo seguinte. Tem-se
o interesse em aplicar essas técnicas em problemas de regressão com pseudo-observações.

A abordagem das pseudo-observações é uma técnica flexível para modelagem direta de
medidas de sobrevivência em dados com censura à direita, como a função de sobrevivência,
a função de incidência acumulada, o tempo de sobrevivência médio para probabilidades de
multiestados e a qualidade de vida média (Klein et al., 2008). As pseudo-observações são
obtidas por meio da diferença entre o estimador baseado na amostra completa e o estimador
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leave-one-out para a medida de sobrevivência em questão.
Após a estimação das pseudo-observações, o problema envolvendo dados censurados é

reduzido ao problema de GEE e os pseudo-valores estimados são usados no modelo de Equa-
ções de Estimação Generalizadas (GEE, generalized estimating equations) para modelar o
efeito da covariável dicotomizada a partir de uma variável contínua sobre a resposta de in-
teresse.

Métodos de seleção de pontos de corte baseados nas curvas ROC

Rota et al. (2015) apresentam a extensão dos métodos de estimação de pontos de corte
baseados na curva ROC (Receiver Operating Characteristic) para o caso em que a variável
resposta é o tempo de falha censurado: (i) Youden Index, (ii) Probabilidade de Concordância
e (iii) ponto mais próximo de (0,1). Os métodos (i), (ii) e (iii) são comumente usados no caso
de resposta binária, em que deseja-se estimar o ponto de corte c de uma variável contínua
X, em que os indivíduos com valores de X acima de c (ou abaixo) são classificados como,
por exemplo, doentes e, para X ≤ c, não doentes (saudáveis). Para resposta dicotômica,
os métodos citados são funções de c e baseiam-se nas definições de sensibilidade (Se) e
especificidade (Sp) dadas por:

Se(c) = P (X > c | indivíduo doente) e

Sp(c) = P (X ≤ c | indivíduo saudável).

A extensão das definições de Se e Sp para resposta censurada não é direta pelo fato de não
ser possível definir se o indivíduo censurado deve ser considerado como doente ou saudável
até um determinado instante de tempo e, portanto, Se e Sp não podem ser estimadas pelas
simples proporções como no caso de resposta binária. Dessa forma, suponha que o tempo
de falha seja representado pela variável Z, e τ é um instante de tempo limite de interesse
clínico. A definição de doente depende se Z ≤ τ ou Z > τ . Assuma que valores altos de
uma variável explicativa X estão relacionados ao aumento do risco de ficar doente. Para
um ponto de corte c, um indivíduo qualquer é dito como sendo teste positivo ou negativo
dependendo se X > c ou X ≤ c. Dessa forma, em função de c, Se e Sp são definidor por

Se(c) = P (X > c | Zi ≤ τ) e

Sp(c) = P (X ≤ c | Zi > τ),

representando a probabilidade de um teste dar positivo dado que o indivíduo é doente e a
probabilidade de um teste dar negativo dado que o indivíduo é saudável, respectivamente.

A curva ROC é definida ao plotar Se(c) versus 1 − Sp(c), variando o valor de c. Os
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métodos Youden Index (J) e Probabilidade de Concordância (CZ) são definidos por

J = Se(c) + Sp(c)− 1 e

CZ = Se(c) · Sp(c),

e os valores de c que maximizam cada função são escolhidos como os pontos de corte ótimos.
O método do ponto mais próximo a (0,1) é definido como a distância do par (1 −

Sp(c),Se(c)) ao ponto de corte ótimo (0,1) no plano ROC, que é obtida ao calcular a distância
Euclidiana

ER(c) =
[
(1− Se(c))2 + (1− Sp(c))2

]1/2
.

O valor de c que minimiza a função ER é escolhido como ponto de corte ótimo.
Como exemplo de outros métodos, Heagerty e Zheng (2005) propõem uma nova medida

de acurácia preditiva de um modelo de sobrevivência baseada na extensão das definições
de sensibilidade e especificidade para variáveis dependentes do tempo. Ruopp et al. (2008)
propõem, para resposta binária, um método empírico não paramétrico e uma abordagem
paramétrica baseada na máxima verossimilhança para o cálculo do Youden Index e esti-
mação do ponto de corte, no caso de dicotomia, a partir de observações afetadas por um
limite de detecção (LOD, Limit of Detection); a presença de LOD permite a inserção de
dados censurados na estimação do ponto de corte que maximiza a função Youden Index.
Nakas et al. (2010) propõem uma generalização do Youden Index de modo a tricotomizar
uma variável explicativa contínua.
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Capítulo 4

Métodos de validação de pontos de corte e de
correção do valor-p e do risco relativo

O valor-p global e os riscos relativos estimados após a aplicação dos métodos de seleção do
parâmetro de limiar c baseados em testes múltiplos, usualmente, apresentam um viés e, por
isso, alguns métodos para correção dessas medidas foram desenvolvidos. Além disso, mesmo
que técnicas de correção sejam aplicadas às estatísticas estimadas, o modelo pode não apre-
sentar valor clínico, na prática. Dessa forma, além das correções, outra questão importante
ao derivar um modelo preditivo é verificar se é possível predizer a resposta de pacientes que
não pertencem ao conjunto de dados no qual o modelo foi construído. (Lausen e Schumacher
(1996), Schumacher et al. (1997), Hothorn e Lausen (2002) e Klein e Wu (2004)).

Qualquer modelo de regressão ajustado deve mostrar-se útil antes de ser utilizado de
maneira preditiva ou discriminatória. Por isso a importância da aplicação de técnicas de
validação (ou generalização) nos resultados encontrados (Altman e Royston, 2000).

"Usefulness is determined by how well a model works in practice, not by how many zeroes
there are in the associated p-values."

Douglas G. Altman e Patrick Royston.

4.1 Validação de resultados

O método citado por Vinh-Hung et al. (2009) para validação dos pontos de corte, apre-
sentado na Seção 3.3.2, pode ser usado para validar pontos de corte estimados por qualquer
método e, também, validar o valor-p e os riscos relativos estimados no modelo categorizado.
Suponha que o método M seja utilizado para seleção do vetor de pontos de corte c. Para
um banco de dados com n observações, são feitas B amostras bootstrap de mesmo tamanho
do vetor completo de informações sobre o indivíduo, com reposição.

Em cada uma das amostras, o vetor de pontos de corte cboot é estimado pelo método
M e os correspondentes riscos relativos e valor-p são calculados a partir do modelo catego-
rizado por cboot. Os valores de cboot, valor-p e riscos relativos que se repetirem mais vezes
entre as amostras bootstrap são selecionados como as correções para as medidas avaliadas.
O valor de B sugerido por Vinh-Hung et al. (2009) é de 10000, mas pode ser escolhido ou-
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tro valor que seja considerado grande o suficiente de acordo com o banco de dados em análise.

4.2 Correções para o valor-p no caso de dicotomia

Métodos para correção do valor-p são comumente referenciados em artigos sobre cate-
gorização de variáveis contínuas (Lausen e Schumacher (1992), Hilsenbeck e Clark (1996),
Hothorn e Lausen (2002), Hothorn e Lausen (2003) e Hothorn e Zeileis (2008)). Os dois mé-
todos mais citados são detalhados a seguir.

Os métodos de ajuste sugeridos nesta seção são aplicáveis aos valores-p mínimos (pmin)
encontrados via MPMIN no cenário univariado para o caso de dicotomia.

4.2.1 Método de Lausen92

Miller e Siegmund (1982) deduziram a distribuição assintótica da raiz quadrada da esta-
tística χ2 máxima selecionada na busca do ponto de corte "ótimo", para o caso de dicotomia e
variável resposta binária. Consequentemente, deduziram uma forma corrigida para o valor-p
associado ao teste que maximiza uma estatística χ2. Lausen e Schumacher (1992) demons-
traram que tal resultado também poderia ser aplicado às estatísticas calculadas a partir de
dados de sobrevivência, além de outras estatísticas de teste com distribuição t-student ou
Normal.

Para demonstração dos resultados encontrados por Lausen e Schumacher (1992), supo-
nha independência e mesma distribuição para os pares (T1, δ1),..., (Tn, δn), em que Ti são
os tempos observados de falha ou censura e δi é o indicador de falha, para i = 1, ..., n. Além
disso, sendo X uma variável aleatória contínua, suponha que deseja-se testar a hipótese nula
de independência entre a variável a ser categorizada X e o par (T , δ), ou seja, para todo c

H0 : P (T ≤ t|X ≤ c) = P (T ≤ t|X > c), para todo t ≥ 0,

em que c é o ponto de corte da variável X. Sejam R1n, ..., Rnn os postos de T1, ..., Tn e
an(1), ..., an(n) representam scores convenientemente definidos. No caso de empate ou cen-
sura nas observações, an(i) refere-se aos scores médios ou à estatística logrank, i = 1, ..., n.
Dessa forma, seja

Sn(c) =
n∑
i=1

I[Xi ≤ c]an(Rin) =
∑

I[Xi≤c]

an(Rin)

uma estatística de postos para c fixado (e desconhecido), em que as amostras são definidas
por c, e I é a função indicadora. Para estimação de c e avaliação da hipótese nula corres-
pondente, o teste estatístico proposto pelos autores utiliza o máximo do módulo da forma
padronizada da estatística de postos, dado por:

Mn(ε1, ε2) = max
c∈[x1,x2]

|Tn(c)|
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em que,

Tn(c) =
Sn(c)− E(Sn(c)|a,X)

(V ar(Sn(c)|a,X))1/2
,

E(Sn(c)|a,X) = nFnX(c)ān, e

V ar(Sn(c)|a,X) = A2
nnFnX(c)(1− FnX(c)),

para FnX(c) = (1/n)
∑n

i=1 I[Xi ≤ c] a função de distribuição empírica de X, x1 = F−1nX(ε1),
x2 = F−1nX(ε2), 0 < ε1 < ε2 < 1 e a média e a variância dos scores ai’s são dadas, respec-
tivamente, por ān = (1/n)

∑n
i=1 an(i) e A2

n = [1/(n − 1)]
∑n

i=1[an(i) − ān]2, i = 1, ..., n. O
intervalo [ε1, ε2] indica os valores de X usados na busca ao parâmetro de limiar c, ou seja,
c ∈ [F−1nX(ε1), F

−1
nX(ε2)], em que F−1nX(t) = min{x : FnX(x) ≥ t}. Por meio da restrição dos

valores de busca da variável X espera-se garantir uma quantidade razoável de observações
em ambos os grupos e permitir os argumentos assintóticos usados para convergência da
distribuição.

Assim, o estimador do ponto de corte ĉ é dado por:

ĉ = min{c : c ∈ [F−1nX(ε1), F
−1
nX(ε2)], |Tn(c)| = Mn(ε1, ε2)}.

É comum que mais de um valor de k ∈ {1, ..., n − 1} forneça o valor máximo de
|Tn(c)| e, portanto, o mínimo restringe à uma única solução para verificar o estimador
de ĉ. Usando resultados gerais para variáveis aleatórias permutáveis de Billingsley (1968),
Lausen e Schumacher (1992) demonstraram que a distribuição deMn(ε1, ε2), quando n→∞,
converge para a mesma distribuição assintótica da raíz quadrada de uma χ2 deduzida por
Miller e Siegmund (1982), dada por

P

(
sup

t∈[ε,1−ε]

|W 0(t)|
(t(1− t))1/2

≤ b

)
∼= 1− ϕ(b)

(
b− 1

b

)
log

(
(1− ε)2

ε2

)
+ 4

(
ϕ(b)

b

)
,

em que t = FX(x), sendo FX(x) =
∑n

i=1 I[Xi ≤ x] a função de distribuição da variável
X, W 0 representa uma ponte Browniana como definida em (B.2), ϕ(b) denota a função
densidade da Normal padrão e b→∞. Para dados de sobrevivência é usual tomar os scores
da estatística logrank, dados por (3.10). Ao provar que os scores ai’s satisfazem as condições
(3.9) e usando propriedades sobre os quantis empíricos e argumentos padrões sobre funções
contínuas à direita com valores em [0, 1] apresentados em (Billingsley (1968), página 29)
verifica-se a convergência desejada.

O processo para dedução da correção para o valor-p de Lausen e Schumacher (1992)
se assemelha ao processo de dedução do teste corrigido proposto por Contal e O’Quigley
(1999) apresentado na Seção 3.3.3. O processo de Contal e O’Quigley (1999) converge para
uma ponte Browniana e pode ser interpretado como um redimensionamento sequencial dos
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incrementos, ou seja, cada parcela do processo é ajustada de modo a seguir as propriedades
desejadas, por outro lado, o procedimento sugerido por Lausen e Schumacher (1992) deriva
um teste estatístico após uma padronização global (Contal e O’Quigley, 1999).

O nível crítico corrigido para o teste que verifica a influência da variável categorizada
sobre o tempo de sobrevivência, sob H0, pode ser obtido por meio da expressão

pcor1 = ϕ(z)

(
z − 1

z

)
log

(
(1− ε)2

ε2

)
+ 4

ϕ(z)

z
, (4.1)

em que z é o quantil (1−pmin/2) da distribuição da Normal padrão e pmin é o valor-p obtido
pelo MPMIN.

Essa correção é indicada para quando existe um grande número de valores de pontos de
corte a serem testados (≥ 50). Para poucos pontos testados, esse método é muito conservador
e pode apresentar valores de pcor1 maiores do que 1, o que não é visto como um problema já
que o interesse é buscar valor-p mínimo associado aos testes múltiplos (Hilsenbeck e Clark,
1996).

Altman et al. (1994) deduziram algumas simplificações para a fórmula (4.1). Como, por
exemplo, para ε = 0.05

palt5 = −3.13pmin(1 + 1.65 log(pmin))

e para ε = 0.10
palt10 = −1.63pmin(1 + 2.35 log(pmin)).

Essas aproximações trabalham bem quando o pmin encontrado pertence ao intervalo
[0.0001,0.1]. (Faraggi e Simon, 1996) indicam que, para obtenção de pcor1 ≤ 0.05 é necessário
obter um pmin ≤ 0.002.

A importância da correção do valor-p é exemplificada por Holländer et al. (2004) na ava-
liação do tempo de sobrevivência de pacientes com câncer de mama. A variável prognóstica
SPF (S-phase fraction) é comumente usada para avaliação do tempo e, por isso, foi dicoto-
mizada via teste logrank por MPMIN fornecendo pmin = 0.007, usando como intervalo de
busca os quantis de 10 a 90 porcento da distribuição da variável SPF.

O resultado encontrado fornece indícios para acreditar que as curvas dos grupos com va-
lores abaixo e acima do ponto de corte escolhido diferem. Entretanto, o valor-p corrigido por
(4.1) resultou em 0.12, que indica um resultado contrário. A correção pode dar evidências
para outra tomada de decisão, como neste caso, que a dicotomia não foi adequada e deve-se
investigar outra forma de categorizar ou, ainda, outra forma funcional para covariável.

4.2.2 Método de Lausen94

A correção de Bonferroni padrão, frequentemente usada para controlar o erro tipo I global
ao corrigir o valor-p de cada um dos testes no caso de comparações múltiplas, diz que o nível
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de significância global é dado por pmin×m, em quem é o número de pontos de corte testados
ou, equivalentemente, de testes realizados (Colosimo e Giolo, 2006). Essa abordagem é válida
somente no caso em que as consecutivas estatísticas de teste são independentes, que não é o
caso dos testes realizados via MPMIN.

Uma versão modificada da correção de Bonferroni padrão foi proposta por Lausen et al.
(1994) e Altman et al. (1994) e o ajuste feito é baseado na desigualdade de Bonferroni
melhorada de Worsley (1982). O valor-p corrigido, denotado por pcor2, considera a correlação
entre as estatísticas de teste para pontos de corte adjacentes. Suponha que k pontos de corte
sejam testados, então, segundo Lausen et al. (1994), a correção é dada por

pcor2 = pmin +
k−1∑
i=1

D(εi, εi+1), em que

D(εi, εi+1) =
exp(−z2/2)

π

[
a(εi, εi+1)−

(
z2

4
− 1

)(
a(εi, εi+1)

3

6

)]
e

a(εi, εi+1) =

[
1− εi(1− εi+1)

(1− εi)εi+1

]1/2
.

O valor z é definido como na equação (4.1) e εi é a proporção de valores observados abaixo
do i-ésimo ponto de corte. Correlações altas, como quando pontos adjacentes definem sub-
grupos praticamente idênticos, resultam em termos de ajuste menores (Hilsenbeck e Clark,
1996). Ao contrário do método de Lausen92, esta correção trabalha melhor quando poucos
pontos de corte são avaliados. Neste caso, pcor2 tende a apresentar resultados menores do
que pcor1.

Mazumdar e Glassman (2000) recomendam o uso do mínimo entre pcor1 e pcor2, uma vez
que os dois métodos tendem a dar correções muito conservadoras.

4.2.3 Outras correções

Hilsenbeck e Clark (1996) sugerem o uso da abordagem do teste de permutação ou de
aleatorização para correção da probabilidade de significância. Sob a hipótese nula, os grupos
gerados pelo ponto de corte selecionado não são estatisticamente distintos e, portanto, os
valores da variável a ser categorizada X, podem ser aleatoriamente permutados pela amostra
e o MPMIN é aplicado sobre essa nova amostra.

Repetindo esse processo um grande número de vezes e retendo os valores das estatísticas
maximais selecionadas é possível gerar uma distribuição nula empírica para distribuição da
estatística maximal. Por conseguinte, o valor-p ajustado empiricamente, pemp, pode ser ob-
tido ao comparar a estatística de teste maximal observada com a distribuição nula empírica.
Esta abordagem é computacionalmente intensiva e é intuitivamente atrativa por reproduzir
o processo de maximização da seleção de ponto de corte.

Hothorn e Lausen (2003) deduziram a distribuição exata da estatística de postos maxi-
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mal selecionada baseada na extensão do algoritmo para a distribuição de uma estatística
de postos lineares. Para amostras pequenas ou intermediárias o limite inferior da distribui-
ção exata retorna melhores resultados do que as aproximações baseadas na desigualdade de
Bonferroni melhorada ou no processo Gaussiano assintótico. Hothorn e Zeileis (2008) dedu-
ziram a estatística maximal selecionada generalizada. Outras formas de correção podem ser
encontradas em Hothorn e Lausen (2002).

4.3 Correções para o risco relativo no caso de dicotomia

Quando comparações múltiplas são feitas a fim de encontrar o ponto de corte ideal, a
correção do nível crítico do teste é importante, mas não avalia a potencial superestimação
do efeito da variável dicotomizada X ′ = I[X ≤ c] sobre o tempo de sobrevivência T , em que
c é o ponto de corte estimado. Um modo para corrigir este problema é diminuir a estimativa
do parâmetro β associado à variável, por meio de um valor d̂, denominado fator de contração
(shrinkage factor), de tal modo que o risco relativo corrigido deve ser estimado por

r̂rcor = exp(d̂β̂). (4.2)

Avaliando o efeito do fator de contração sobre o risco relativo dado por (4.2), observa-se
que valores de d̂ próximos a 1 indicam menor grau de superestimação, enquanto que valores
próximos a zero indicam que o parâmetro de regressão foi substancialmente superestimado.
Schumacher et al. (1997) propuseram quatro formas de estimar o fator de contração no ce-
nário univariado em que a variável categorizada é dividida em apenas dois grupos.

4.3.1 Fator de contração ad hoc

A primeira abordagem, ad hoc, determina o fator de contração por meio do valor-p
corrigido pelo método de Lausen92, denotado por pcor. Seja z2pmin o valor da estatística de
teste Wald (A.6), sob a hipótese nula, H0 : β = 0. O fator de contração, d̂adhoc, é deduzido
ao resolver

1− Fχ2(z2pmind
2
adhoc) = pcor,

em que Fχ2 representa a função de distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade.
Seja z2pcor o valor da estatística Wald correspondente ao pcor. Assumindo que o desvio padrão
do coeficiente de regressão estimado permanece o mesmo, o fator de contração é dado por

d̂adhoc =

√
z2pcor
z2pmin

.

As duas próximas abordagens são baseadas em técnicas de reamostragem e, portanto,
são computacionalmente intensivas.
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4.3.2 Fator de contração vc

A segunda forma de deduzir o fator de contração baseia-se no método de calibração de
um modelo por meio de validação cruzada (vc) proposto por Verweij e Houwelingen (1993).
A fim de exemplificar o processo de estimação de d̂vc, suponha o caso de validação cruzada
dupla (two-fold cross-validation), em que a variável contínua X é dicotomizada a partir de
um ponto de corte c estimado por um método M , e a variável binária é representada por
X ′.

Inicialmente, a amostra de tamanho n deve ser particionada aleatoriamente em dois
grupos disjuntos A e B, de modo que haja um número similar de indivíduos em cada grupo,
denotados por nA e nB. Ao maximizar as verossimilhanças parciais para cada grupo obtém-
se as estimativas dos coeficientes de regressão associados à variável binária β̂−B e β̂−A,
respectivamente. Note que β̂−A é independente das observações de A pois foi calculado no
grupo B, enquanto que β̂−B é independente das observações de B.

O score (X ′i − X̄ ′)β̂−A pode ser usado como um preditor para uma nova observação Ti
pertencente ao grupo A, em que i = 1, 2, ..., nA e X̄ ′ representa a média amostral de X ′. O
mesmo pode ser observado para o grupo B, ou seja, (X ′i − X̄ ′)β̂−B, i = 1, 2, ..., nB, funciona
como preditor de uma nova observação Ti pertencente ao grupo B. Ao concatenar os scores
apresentados acima, uma nova variável (X ′i− X̄ ′)β̂−k é formada, em que i = 1, 2, ..., nA +nB

e k = A ou B é o grupo ao qual o i-ésimo indivíduo pertence.
Para verificar seu potencial preditivo, a nova variável é incluída como única variável

associada ao tempo de sobrevivência observado no modelo de Cox usando todo conjunto de
dados. O coeficiente de regressão estimado ao maximizar a verossimilhança parcial do modelo
ajustado pela nova variável pode ser usado como fator de contração, d̂vc. Consequentemente,
o preditor ajustado para o i-ésimo paciente é dado por (X ′i− X̄ ′)d̂vcβ̂−k, i = 1, 2, ..., nA+nB.

Este processo deve ser repetido dez ou mais vezes, e o fator de contração estimado é
definido como a média dos fatores d̂vc encontrados em cada iteração. Observe que a padro-
nização para a variável X ′, dada por (X ′i − X̄ ′), é necessária para que a estimação do fator
d̂vc seja baseada em todos os coeficientes de regressão estimados, β̂−k, e não só sobre aqueles
associados a X ′i = 1.

A validação cruzada tripla, quádrupla ou por m vezes, para m ∈ N, pode ser aplicada
seguindo o mesmo algoritmo descrito acima. Schumacher et al. (1997) avaliaram o caso de
validação cruzada deixando um fora ao tomar m = n, e o caso por 10 vezes ao tomar m = 10

(leave-one-out e 10-fold cross-validation) e verificaram que os fatores de contração encon-
trados por esses dois métodos resultam essencialmente no mesmo valor. Em geral, as médias
dos fatores de contração encontrados para diferentes valores de m são similares. Entretanto,
a vc dupla é preferível pela simplicidade do algoritmo e não produz uma taxa de erro do
tipo I tão acima do valor nominal (Mazumdar et al., 2003).
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4.3.3 Fator de contração boot

O primeiro passo para aplicação da terceira abordagem é a geração de B = 100 amostras
bootstrap. Cada uma delas, de mesmo tamanho da amostra original, é obtida ao amostrar,
com reposição, o vetor completo de informações sobre a observação (quer dizer, o tempo Ti,
a indicadora de falha δi e o vetor de todas as covariáveis). Para cada amostra bootstrap o
ponto de corte "ótimo", cboot, é calculado e seu correspondente parâmetro, β̂boot, é estimado. O
ponto de corte obtido na amostra bootstrap deve ser aplicado aos dados originais conduzindo
à estimação do parâmetro β̃boot.

Espera-se que a média dos parâmetros estimados nos dados originais ao usar os pontos de
corte das amostras bootstrap, ˜̂

βboot, seja menor do que a média das estimativas nas amostras
bootstrap para as quais os pontos de corte foram derivados, ¯̂

βboot (Schumacher et al., 1997).
(Efron e Tibshirani, 1994) propõem estimar a quantidade de superestimação utilizando a
diferença ¯̂

βboot− ¯̃βboot. Dessa forma, a estimativa para o risco relativo corrigido pode ser feita
ao remover esse termo de superestimação, tal que

r̂rboot1 = exp(β̂ − (
¯̂
βboot − ¯̃βboot)).

Também é possível estimar o fator de contração para correção do risco:

d̂boot =
¯̂
βboot
¯̃βboot

.

4.3.4 Fator de contração heurístico

A quarta forma de calcular o fator de contração é baseada no estimador heurístico descrito
por Van Houwelingen e Le Cessie (1990). Seja v̂ar(β̂) a variância estimada de β̂, coeficiente
de regressão estimado associado à variável dicotomizada, para um ponto de corte fixado e
desprezando a variabilidade adicional causada pela estimação do ponto de corte, o estimador
para d̂ é dado por

d̂heur =
β̂2 − v̂ar(β̂)

β̂2
.

O ponto de corte usado deve ter sido estimado por um dos métodos que utilizam compara-
ções múltiplas, como os métodos do valor-p mínimo e da diferença das verossimilhanças.

4.4 Correção para valor-p e razão de risco

Os métodos de validação cruzada e o split-sample são usados para calcular as formas
corrigidas do nível de significância e do risco relativo associados ao modelo categorizado
(Royston et al., 2006). Estes métodos podem ser aplicados aos casos de dicotomia e politomia
nos cenários univariado e multivariado.

É comum a aplicação deles no cenário univariado, mesmo quando o verdadeiro modelo
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possui outras covariáveis. Mazumdar et al. (2003) sugerem a extensão para o caso multiva-
riado. Ademais, a extensão para o caso de politomia é proposto.

4.4.1 Validação cruzada

Suponha que o vetor de pontos de corte c foi deduzido por um dos métodos descritos
no Capítulo 3, na Seção 3.3, chamado genericamente por M . O procedimento é bastante
parecido ao método do fator de contração vc; entretanto, a ação realizada dentro dos grupos
de treinamento e validação são diferentes.

Para estimar o nível de significância e o risco relativo é necessário dividir a amostra em
k grupos mutuamente exclusivos de tamanhos aproximadamente iguais, em que 1 deles é
usado para estimação dos pontos de corte cvc (grupo de treinamento) e os outros k−1 grupos
(grupo de teste ou de validação) são categorizados segundo este ponto; este procedimento é
feito para todos os k grupos de modo que, ao final, todas as observações pertençam a uma
das categorias formando uma nova variável preditora; o modelo de Cox na presença dessa
nova variável é ajustado e estratificado pelos k grupos e a estimação do valor-p e dos riscos
relativos associados a cvc é feita.

Faraggi e Simon (1996) sugerem o uso de k = 2 já que a validação cruzada para valores
maiores de k produzem taxas do erro tipo I acima da esperada (usualmente 0.05). Por
isso, o algoritmo para k = 2 é melhor descrito a seguir. A fim de simplificar a notação,
será considerado o caso em que apenas um ponto de corte é estimado (caso de dicotomia),
entretanto, a extensão para o caso em que c representa um vetor de pontos de corte associada
à categorização em três ou mais subgrupos é diretamente alcançada.

i Os dados são divididos aleatoriamente ao meio em dois subconjuntos, A e B;

ii O ponto de corte c(−B) é estimado ao aplicar o método M no subconjunto A;

iii As observações do subconjunto B são categorizadas segundo o ponto de corte c(−B) e
alocadas nos grupos H (valores acima do ponto de corte) e L (valores abaixo do ponto
de corte);

iv O ponto de corte c(−A) é estimado ao aplicar o método M no subconjunto B e

v As observações do subconjunto A são categorizadas segundo o ponto de corte c(−A) e
alocadas nos grupos H e L.

Uma vez finalizado o procedimento, todas as observações do conjunto de dados perten-
cem ao conjunto H ou L, formando uma nova variável preditora X∗. Então, o valor-p e o
risco relativo são estimados considerando o modelo de regressão de Cox univariado ou mul-
tivariado, ajustado na presença de X∗ e estratificado tomando os subconjuntos A e B como
estratos (Royston et al., 2006).
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Devido à chance da divisão aleatória da amostra separar em grupos de modo que poucos
eventos sejam observados em cada um deles, embora não haja citação desse procedimento
nos artigos, é proposto que o algoritmo da validação cruzada seja repetido B vezes (B ≥50),
para que o valor-p corrigido seja dado pela moda dos valores-p estimados e o risco relativo
corrigido seja definido pela moda dos riscos relativos estimados.

Segundo Mazumdar et al. (2003), o ponto chave deste método é que o valor c usado para
categorizar cada observação seja selecionado em um subconjunto que exclui essa observação,
reduzindo as chances de estimativas viciadas causadas pela prática do ajuste e validação do
modelo realizados sobre a mesma amostra. Note que os pontos de corte encontrados durante
o procedimento da validação cruzada, c(−A) e c(−B), são irrelevantes na escolha do ponto
de corte final a ser utilizado, que é encontrado por um método M avaliado no conjunto de
dados original.

4.4.2 Split-Sample

Este método é parecido com a validação cruzada. A amostra é particionada em dois
subconjuntos de tamanhos aproximadamente iguais, um grupo de treinamento e outro grupo
de validação. O ponto (ou vetor de pontos) de corte encontrado por um método M aplicado
ao conjunto de treinamento é usado para categorizar os indivíduos do grupo de validação,
formando uma nova variável preditora categórica.

O valor-p e os riscos relativos são calculados sob o modelo de Cox univariado ou multivari-
ado ajustado sobre o grupo de validação na presença da variável categorizada. Espera-se que
as estimativas encontradas no grupo de validação sejam não viciadas pois o ponto de corte
utilizado foi deduzido no conjunto de treinamento (Mazumdar et al. (2003) e Royston et al.
(2006)). Assim como no caso da validação cruzada, é proposto repetir esse algoritmo um
certo número de vezes (≥50) e as medidas corrigidas são dadas pelas modas dos valores-p e
riscos relativos estimados.

Este método tende a ser preferível à validação cruzada pela simplicidade e familiaridade,
pois costuma ser usado para validação de modelos prognósticos. Entretanto, essa técnica
pode não ser tão eficiente em conjuntos de dados pequenos pois os pontos de corte e as me-
didas de interesse seriam avaliados em apenas metade da amostra (Mazumdar et al., 2003).
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Capítulo 5

Aplicação

Neste capítulo é realizada a aplicação dos métodos discutidos aos dados do InCor, apre-
sentados no Capítulo 2. O objetivo é avaliar a discretização da variável fração de ejeção
do ventrículo esquerdo (FE) originalmente contínua, importante fator prognóstico para os
pacientes com insuficiência cardíaca. O caso de dicotomia será ilustrado, apesar do objetivo
principal ser a divisão dos pacientes em três grupos segundo a FE (tricotomia). O método da
diferença das verossimilhanças (MDV) e o método do valor-p mínimo (MPMIN) se dividem
da seguinte forma:

- Método da diferença das verossimilhanças 1 (MDV1): Seleciona o ponto de corte
associado a menor diferença negativa.

- Método da diferença das verossimilhanças 2 (MDV2): Seleciona o ponto de corte
associado a menor diferença positiva.

- Método do valor-p mínimo 1 (MPMIN1): Seleciona o ponto de corte associado ao
menor valor-p sob o teste razão de verossimilhança.

- Método do valor-p mínimo 2 (MPMIN2): Seleciona o ponto de corte associado ao
menor valor-p sob o teste Wald.

- Método do valor-p mínimo 2 (MPMIN3): Seleciona o ponto de corte associado ao
menor valor-p sob o teste Score.

Cada um dos métodos anteriores será utilizado sob os cenários:

- Multivariado 1 (M1): A seleção das variáveis explicativas é feita a partir das variáveis
previamente categorizadas, exceto a FE que é mantida contínua, e os pontos de corte
são selecionados sob o modelo com as variáveis categóricas selecionadas.

- Multivariado 2 (M2): A seleção das variáveis explicativas é feita a partir das variáveis
mantidas em suas formas originais (como foram apresentadas no banco de dados) e os
pontos de corte são selecionados sob o modelo com as variáveis contínuas selecionadas.
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- Multivariado 3 (M3): A seleção das variáveis explicativas é feita a partir das variáveis
mantidas em suas formas originais (como foram apresentadas no banco de dados). Após
o ajuste do modelo, as variáveis selecionadas de origem contínua são categorizadas e,
então, os pontos de corte são selecionados sob esse novo modelo.

- Univariado (Uni): Os pontos de corte são selecionados sob o modelo ajustado apenas
pela variável FE.

Após a seleção serão aplicadas as seguintes técnicas de validação e correção dos valores-p
e dos riscos relativos:

- Bootstrap (boot): Valida o ponto de corte selecionado, o valor-p e os riscos relativos
estimados a partir do modelo categorizado.

- Validação Cruzada (vc): Corrige valor-p e riscos relativos.

- Lausen92: Corrige valor-p obtido via MPMIN no cenário univariado para o caso de
dicotomia.

- Lausen94: Corrige valor-p obtido via MPMIN no cenário univariado para o caso de
dicotomia.

- Fator de contração adhoc (fcadhoc): Corrige o risco relativo obtido via MPMIN
para o caso de dicotomia.

- Fator de contração heurístico (fcheur): Corrige o risco relativo para o caso de
dicotomia.

- Fator de contração boot1 (fcboot1): Corrige o risco relativo para o caso de dicotomia.

- Fator de contração boot2 (fcboot2): Corrige o risco relativo para o caso de dicotomia.

- Fator de contração vc (fcvc): Corrige o risco relativo para o caso de dicotomia.

Cada cenário apresenta uma forma distinta de selecionar as variáveis explicativas que
tem efeito sobre a variável resposta (tempo até o óbito). Estas foram as variáveis que se
apresentaram significativas em pelo menos um dos cenários e suas respectivas categorias
propostas pelos médicos do InCor:

Informações demográficas:

• Idade (IDADE) (anos): categorizada em inferior a 40 anos, de 40 a 65 anos, superior
a 65 anos;

• Índice de Massa Corpórea (IMC): razão entre o peso e o quadrado da altura (Kg/m2),
categorizado em inferior a 25 kg/m2, de 25 a 30 kg/m2, superior a 30 kg/m2 e Sem
resposta.
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Informações clínicas:

• Pressão arterial sistólica (PAS) (mmHg): pressão arterial na contração (sístole) do
coração, (mmHg), categorizada como: inferior a 100 mmHg, de 100 a 130 mmHg,
superior a 130 mmHg e Sem resposta;

• Pressão arterial diastólica (PAD) (mmHg): pressão arterial no relaxamento (diástole)
do coração (mmHg), cujas categorias consideradas foram: inferior a 80 mmHg, de 80
a 90 mmHg, superior a 90 mmHg e Sem resposta;

• Etiologia (ETIO): categorizado como chagásico, hipertensivo, isquêmico, outros e Sem
resposta;

• Classe funcional de insuficiência cardíaca (CLASSE): categorizado como classe I, classe
II, classe III, classe IV e Sem resposta. O estado do paciente piora conforme aumenta
a classe funcional;

• Etilismo (ETIL): Leve; moderado; intenso; sim, mas não quantificado; ex-etilista; não
e Sem resposta.

Informações laboratoriais:

• Sódio (SODIO) (mEq/L): categorizado em inferior a 136 mEq/L, 136 mEq/L ou mais
e Sem resposta;

• Leucócitos (LEUC) (mm3): classificados como inferior a 4000 por mm3, de 4000 a
11000 por mm3, superior a 11000 por mm3 e Sem resposta;

• Triglicérides (TRIGLI) (mg/dL): categorizados em inferior a 150 mg/dL, de 150 a 300
mg/dL, superior a 300 mg/dL e Sem resposta;

• Creatinina (CREAT) (mg/dL): categorizada em inferior a 1.3 mg/dL, de 1.3 a 2.6
mg/dL, superior a 2.6 mg/dL e Sem resposta.

Informações Morfológicas do coração:

• Espessura do septo (SEPTO) (mm): categorizada em inferior a 8 mm, de 8 a 12 mm,
superior a 12 mm e Sem resposta;

• Diâmetro do Ventrículo Esquerdo na Diástole (DVED) (mm): categorizado em inferior
a 60 mm, de 60 a 75 mm, superior a 75 mm e Sem resposta.

Embora existam rotinas automáticas para seleção de covariáveis, como backward, forward
e stepwise, a seleção foi feita manualmente nos três cenários que consideram modelos mul-
tivariados (M1, M2 e M3). Inicialmente foi verificado o efeito de cada variável mais a FE
contínua sobre a resposta, as variáveis que se apresentaram estatisticamente significativas
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foram retidas e ajustadas conjuntamente no modelo. Então, as variáveis foram removidas
uma a uma de modo que se mantivesse no modelo a FE, as outras três variáveis clinica-
mente importantes (IDADE, CLASSE e ETIO) e apenas outras variáveis estatisticamente
significativas.

O modelo M1 foi avaliado no banco de dados com 2370 indivíduos (978 óbitos) e as
variáveis significativas selecionadas foram: FE (na forma contínua), IDADE, CLASSE, ETIO,
SEPTO, PAS, CREAT, ETIL, IMC, PAD, DVED, TRIGLI, SODIO e LEUC. Como citado,
um grande problema da amostra é a presença de dados faltantes nas covariáveis. No caso do
modelo M1, o problema foi contornado pela categorização das variáveis ao acrescentar uma
categoria "sem resposta", como mencionado no Capítulo 2.

Mas, como discutido em Heller e Simonoff (1992), a categorização pré seleção de variá-
veis pode determinar se uma variável é significativa ou não dependendo da forma como
ela for agrupada, além de afetar na significância de outras variáveis presentes no modelo
(Maxwell e Delaney, 1993). Por isso, o ideal é avaliar se a variável contínua é relevante ao
modelo para, então, discretizá-la se for necessário. Esta prática, apesar de indicada, pode
não ser tão eficiente na presença de muitos dados faltantes e alguma forma para lidar com
este problema deve ser encontrada. Uma possibilidade é usar técnicas de imputação de
dados (Van Buuren et al. (1999) e White e Royston (2009)); o software estatístico R dis-
ponibiliza os pacotes mice e mitools para imputações múltiplas. Por não ser a modelagem
o foco do trabalho, a forma encontrada para lidar com este problema, usualmente aplicada
(Clark e Altman, 2003), foi excluir as observações com dados faltantes para as variáveis
clinicamente mais importantes: FE, IDADE, CLASSE e ETIO.

Ao remover os dados faltantes das principais covariáveis, a amostra em que os modelos M2
e M3 foram deduzidos ficou com 2083 indivíduos (878 óbitos). Neste contexto, as variáveis
que melhor explicaram a resposta foram: FE (na forma contínua), IDADE, CLASSE, ETIO,
SEPTO, PAS, CREAT, ETIL. Uma vez selecionadas as variáveis, o modelo M2 avalia a
FE mantendo as variáveis contínuas durante a aplicação dos métodos e, portanto, espera-se
perder menos informação ao determinar o melhor ponto de corte. Mas, por conta dos dados
faltantes das outras variáveis selecionadas, também foi avaliado o modelo em que as variáveis
significativas foram discretizadas após a seleção M3.

Alguns dos métodos descritos no decorrer do trabalho estão disponíveis em pacotes do
software estatístico R. O gráfico do tempo de falha predito pelo modelo de Cox foi obtido
pela função coxphQuantile do pacote clinfun. Para seleção do ponto de corte pelo método
MPMIN3, o pacote maxstat disponibiliza a função maxstat.test que fornece, também, cor-
reção para o valor-p pelos métodos Lausen92 e Lausen94. Neste mesmo pacote, as funções
pLausen92 e pLausen94 fornecem o valor-p corrigido para um dado valor-p mínimo passado
como parâmetro da função. Para seleção do ponto de corte pela estatística de teste corrigida
segundo Contal e O’Quigley (1999) no cenário univariado, o pacote survMisc disponibiliza
a função cutp. O restante dos métodos tiveram que ser programados.
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5.1 Análise gráfica

Para selecionar bons pontos de corte para uma variável explicativa contínua, primeira-
mente, deve-se avaliar graficamente a relação desta variável com a resposta. Três gráficos
foram propostos no Capítulo 3, na Seção 3.2. Os gráficos referentes aos resíduos martingal e
ao tempo de falha predito são aplicáveis em todos os cenários, já o gráfico do tempo de falha
predito segundo método não-paramétrico de Kaplan-Meier (KM) é válido somente para o
cenário univariado. .

Por conta da alta proporção de censuras (aproximadamente 60%), ao separar a variável
em grupos definidos pelos decis da FE, em alguns grupos não foi possível estimar o tempo
de falha t pelo estimador de Kaplan-Meier, de modo que S(t|FE) ≤ 0.5. Portanto, em vez de
usar o tempo de falha mediano, o tempo em que 60% das observações permanecem livres de
falha foi usado para predição no cenário univariado. O mesmo argumento é utilizado para
justificar a apresentação de dois gráficos de tempo de falha predito por meio do modelo de
regressão de Cox.

Supondo um modelo com as variáveis explicativas representadas por x′ = (FE, z), em
que z é o vetor do restante das covariáveis associadas ao tempo de falha presentes no modelo,
o gráfico que plota o tempo de falha predito 1 versus a fração de ejeção apresenta os tempos
preditos por

Ŝ0

(
t̂
)

= (0.5)exp(−x
′β̂), (5.1)

em que 50% das observações permanece em risco. O gráfico que plota o tempo de falha
predito 2 versus a fração de ejeção apresenta os tempos preditos por

Ŝ0

(
t̂
)

= (0.6)exp(−x
′β̂), (5.2)

em que 60% das observações permanece livre de falha e β̂ é vetor de parâmetros estimados
associados a x′. Para construção dos gráficos dos tempos de falha preditos via modelo de
Cox, foram considerados os valores médios das demais covariáveis presentes no modelo de
Cox (z). A função do R usada para gerar tais gráficos exige a construção do gráfico de
dispersão dos tempos de falha observados versus a variável de principal interesse, e permite
assumir outros valores para o restante das variáveis, que não o valor médio.

A Figura 5.1 apresentada a seguir é subdividida em três figuras menores, 5.1(a), 5.1(b)
e 5.1(c), referentes aos cenários M1, M2, M3, respectivamente. Cada uma delas apresenta
três gráficos: resíduos martingal versus FE, tempo de falha predito 1versus FE e tempo
de falha predito 2 versus FE. A Figura 5.2, referente ao cenário Uni, apresenta 4 gráficos:
resíduos martingal versus FE, tempo de falha predito via Kaplan-Meier (KM) versus FE e
os dois inferiores apresentam os tempos de falha preditos 1 e 2 via modelo de regressão de
Cox versus FE.

Os gráficos dos resíduos martingal e dos tempos de falha preditos apresentam comporta-
mentos parecidos entre os cenários. A curva suavizada dos gráficos dos resíduos fica próxima
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de zero e apresenta mudança leve no comportamento entre os valores 30 e 40 da FE, por-
tanto, a categorização da variável pode ser dispensada, caso seja possível; caso contrário,
deve-se procurar por um valor entre 30 e 40 para categorização.

Os gráficos dos tempos de falha preditos pelo modelo de Cox apresentam uma relação
monótona e, portanto, a dicotomia e a tricotomia podem ser aplicadas. Os gráficos dos
tempos de falha preditos 1 têm mudança na inclinação da curva mais aparentes entre os
pontos 30 e 40, enquanto que os gráficos relativos aos tempos de falha preditos 2 têm mudança
mais aparente entre os pontos 50 e 60. O gráfico sobre o tempo de falha predito por KM
indica picos nos pontos 30,40 e 60 aproximadamente.

Por sugestão gráfica, todos os métodos de seleção de ponto de corte, validação e correção
dos resultados, nos casos de dicotomia e tricotomia, devem considerar como potenciais pontes
de corte os valores da FE contidos no intervalo aproximado [30, 60], que é bem representado
ao tomar os 60% valores centrais da variável contínua FE, ou seja, tomar ε = 0.2 como a
proporção dos valores que devem ser desconsiderados na busca. Assim, para os cenários M1
e Uni, a busca pelo ponto de corte foi feita no intervalo [25, 60] e para os cenários M2 e M3,
no intervalo [25, 58]. A leve mudança nos intervalos de possíveis pontos de corte é resultado
da alteração das amostras nos diferentes cenários devido ao problema de dados faltantes.

5.2 Resultados para dicotomia

Para o caso de dicotomia, procura-se um ponto de corte c que separe os pacientes segundo
o grupo com FE reduzida (FE≤ c) e o grupo com FE preservada (FE>c). A Tabela 5.1
apresenta os pontos de corte e riscos relativos estimados por MDV (MDV1 e MDV2) e a
Tabela 5.2 apresenta os pontos de corte, riscos relativos e valores-p estimados por MPMIN
(MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3), em que o risco relativo representa a taxa de óbito entre
os pacientes com FE preservada em relação aos pacientes com FE reduzida.

Tabela 5.1: Ponto de corte c e risco relativo estimados via MDV nos 4 cenários.

Cenário Método c risco relativo

M1 MDV1 40 0.7991
MDV2 26 0.7913

M2 MDV1 34 0.6145
MDV2 33 0.6072

M3 MDV1 32 0.6118
MDV2 27 0.5925

Uni MDV1 27 0.5720
MDV2 28 0.5686

Comparação entre os cenários: Para MDV, o cenário Uni apresenta valores baixos de c
e o cenário M1 apresenta o maior valor e o menor. Já MPMIN não sofre grande alteração
com a mudança de cenário. Quanto aos riscos relativos, o cenário M1 apresenta as maio-
res estimativas para ambos os métodos (≥0.73), enquanto que, para os outros cenários, as
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(a) Figura 1 - referente ao cenário M1
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(b) Figura 2 - referente ao cenário M2
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(c) Figura 3 - referente ao cenário M3

Figura 5.1: As figuras 1,2 e 3 apresentam os mesmos três gráficos em cada um delas. Gráfico 1 plota
FE×Resíduo Martingal; Gráficos 2 e 3 apresentam os tempos de falha preditos versus FE, em que o
tempo foi predito pelo modelo de Cox de tal modo que S(t|FE)=0.5 e S(t|FE)=0.6, respectivamente.
Gráficos 2 e 3 são plotados sobre o gráfico de dispersão da FE pelos tempos de falha observados, em
que os pontos pretos são os óbitos e os pontos cinzas são as censuras.
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Figura 5.2: Os gráficos foram construídos com base no modelo de Cox ajustado para o cenário
Uni. Gráfico 1 plota FE×Resíduo Martingal; Gráficos 2 plota o tempo de sobrevivência estimado
pelo método de Kaplan-Meier versus o ponto médio dos grupos definidos pelos decis da variável FE
e os Gráficos 3 e 4 apresentam os tempos de falha preditos 1 e 2 versus FE, em que o tempo foi
estimado pelo modelo de Cox de tal modo que S(t|FE)=0.5 e S(t|FE)=0.6, respectivamente. Gráficos
3 e 4 são plotados sobre o gráfico de dispersão da FE pelos tempos de falha observados, em que os
pontos pretos são os óbitos e os pontos cinzas são as censuras.

estimativas são de aproximadamente 0.6.
Comparação entre os métodos: MDV apresenta maior variabilidade entre os pontos de

corte estimados entre os cenários (26 a 40) ao contrário de MPMIN (29 e 30). Ambos os
métodos sugerem riscos relativos muito próximos.

Mazumdar e Glassman (2000) sugeriu avaliar os riscos relativos para auxiliar no processo
de escolha do ponto de corte, pois as estatísticas de teste tendem a ser muito sensíveis ao
tamanho da amostra. Segundo o critério do risco relativo, o ideal é selecionar aquele que
apresenta a maior diferença entre os grupos avaliados. Os menores riscos (aproximadamente
0.57) foram estimados nos cenários: Uni com o método MDV2 (c = 28) e M2 com os métodos
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Tabela 5.2: Ponto de corte c, risco relativo e valor-p estimados via MPMIN nos 4 cenários.

Cenário Método c risco relativo valor-p

M1 MPMIN1 29 0.7302 0.0001
MPMIN2 29 0.7302 0.0001

M2 MPMIN1 29 0.5686 <0.0001
MPMIN2 29 0.5686 <0.0001

M3 MPMIN1 30 0.5888 <0.0001
MPMIN2 30 0.5888 <0.0001

Uni
MPMIN1 30 0.5743 <0.0001
MPMIN2 30 0.5743 <0.0001
MPMIN3 30 0.5743 <0.0001

MPMIN1 e MPMIN2 (c = 29).

Tabela 5.3: Resultados das estatísticas de teste corrigidas pelos métodos de Contal O’Quigley e
Jespersen.

Cenário Método c valor-p
M1 Correção de Contal e O’Quigley Multivariado 42 0.3206
M2 Correção de Contal e O’Quigley Multivariado 40 0.4865
M3 Correção de Contal e O’Quigley Multivariado 40 0.5404

Uni Correção de Contal e O’Quigley Univariado 31 <0.0001
Correção de Jespersen 30 <0.0001

A Tabela 5.3 apresenta os pontos de corte e valores-p obtidos pelas estatísticas corrigidas
de Contal e O’Quigley (1999) e de Jespersen. A estatística de Jespersen é baseada na padro-
nização da estatística de teste score e, portanto, fornece o mesmo ponto de corte selecionado
por MPMIN3. Para o cálculo dos valores-p associados à correção de Contal e O’Quigley nos
cenários multivariados foram utilizadas dez iterações na expressão da distribuição assintótica
das estatísticas de teste dada por (3.8). As correções para o valor-p dos cenários multivariados
são baseados nos resíduos de Cox-Snell dos modelos, como resíduos com valores altos foram
observados, justifica-se os valores-p corrigidos muito acima dos valores desejados (≤0.05).
Portanto, para os cenários multivariados há indícios de que a dicotomia da variável FE não
é indicada, o contrário pode ser observado para o cenário univariado para ambos os métodos.

5.2.1 Correção dos resultados

As tabelas C.3 e C.4, disponíveis no Apêndice C, apresentam os resultados de correção
dos riscos relativos estimados por MDV e riscos relativos e valores-p estimados por MPMIN,
respectivamente. Os resultados foram obtidos a partir de 1000 repetições do método de va-
lidação cruzada dupla. Para cada iteração, os dois métodos de seleção de pontos de corte
eram aplicados e os valores dos riscos relativos e valores-p foram retidos. As tabelas apresen-
tam as estatísticas média, média aparada (avaliando apenas os 80% valores centrais), moda,
mediana e desvio padrão relacionadas aos valores retidos a partir das 1000 reamostragens.
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A moda é a estatística usada para definir o valor corrigido.
Para os métodos MDV e MPMIN, os cenários M2, M3 e Uni apresentam resultados simi-

lares para os riscos relativos, aproximadamente 0.60, com desvio padrão aproximado de 0.02,
já o cenário M1 apresenta valores mais altos para ambos os métodos (0.81), acompanhados
de desvios maiores (0.04). Quanto aos valores-p, a única combinação de método e cenário
que apresentou alguma das estatísticas superior a 0.01 foi o método MPMIN2 no cenário
M1, ainda assim, a moda se apresentou igual a 0.01, com desvio de 0.14.

A aplicação dos métodos Lausen92 e Lausen94 para correção do valor-p resultou em
valores inferiores a 0.01 em todos os cenários para os três testes, MPMIN1, MPMIN2 e MP-
MIN3; o valor de ε considerado foi igual 0.2. E os riscos relativos corrigidos pelos fatores de
contração heurístico, boostrap e validação cruzada, disponíveis no C na Tabela C.9, resulta-
ram valores próximos a 0.6; note que os valores de d̂ foram próximos a 1, o que indica que
o risco relativo foi pouco superestimado pelo modelo categorizado. O fator de contração vc
foi deduzido pela média de 100 fatores. O fator de contração adhoc não foi implementado,
pois os valores-p estimados por MPMIN foram muito próximos a zero.

5.3 Resultados para tricotomia

Para o caso de tricotomia, procura-se o vetor de pontos de corte c′ = (c1, c2) que separa
os pacientes segundo o grupo com FE reduzida (FE≤ c1), FE limítrofe (c1 < FE ≤ c2) e
o grupo com FE preservada (FE>c2). A Tabela 5.4 apresenta os pontos de corte e os riscos
relativos 1 e 2 estimados por MDV (MDV1 e MDV2) e a Tabela 5.5 apresenta os pontos
de corte, riscos relativos 1 e 2 e valores-p estimados por MPMIN (MPMIN1, MPMIN2 e
MPMIN3), em que o risco relativo 1 (rr1) representa a taxa de óbito entre os pacientes com
FE limítrofe em relação aos pacientes com FE reduzida e o risco relativo 2 (rr2) representa
a taxa de óbito entre os pacientes com FE preservada em relação aos pacientes com FE
reduzida.

Comparação entre os cenários: Os valores de c1 são mais altos no cenário M1 e são
parecidos no restante dos cenários, para ambos os métodos. Os valores de c2 variam bastante
entre os cenários para MDV (de 45 a 57) e, para MPMIN, são próximos apenas nos cenários
M2, M3 e Uni. Em relação aos riscos relativos, é importante avaliar a distância rr1 − rr2,
pois espera-se que o risco relativo 1 seja maior do que o risco relativo 2, por motivos clínicos.
Os riscos 1 e 2 foram parecidos entre os cenários M2 e M3, dentro de cada método. No
cenário M1, os riscos 1 e 2 são mais próximos e no cenário UNI, são mais distantes.

Comparação entre os métodos: A distância entre os pontos de corte estimados (c2− c1)
variaram de 5 a 25 para o método MDV entre os cenários, ao contrário de MPMIN, que apre-
sentou pontos de corte parecidos e a distância foi de aproximadamente 5 (exceto em M1 que
apresentou 11). Para MDV, a menor distância entre os pontos de corte foi verificada no cená-
rio M1 e a maior no cenário UNI. Para MDV, o cenário M1 apresentou rr2 > rr1, indicando
que o ajuste com os pontos de corte selecionados por este método não forneceu um resultado
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clinicamente significativo. O melhor modelo, no sentido de riscos relativos mais distantes,
foi ajustado no cenário UNI com pontos de corte estimados por MPMIN (c1 = 25 e c2 = 30).

Tabela 5.4: Vetor de pontos de corte c′ = (c1, c2), riscos relativos 1 e 2 estimados via MDV nos
4 cenários.

Cenário Método c1 c2 risco relativo 1 risco relativo 2

M1 MDV1 40 45 0.7338 0.8202
MDV2 35 54 0.7816 0.7828

M2 MDV1 34 56 0.6306 0.5830
MDV2 34 51 0.6398 0.6051

M3 MDV1 33 52 0.6398 0.5844
MDV2 33 53 0.6364 0.5795

Uni MDV1 32 46 0.6704 0.5609
MDV2 26 52 0.6306 0.4974

Tabela 5.5: Vetor de pontos de corte c′ = (c1, c2), riscos relativos 1 e 2 e valor-p estimados via
MPMIN nos 4 cenários.

Cenário Método c1 c2 risco relativo 1 risco relativo 2 Valor-p

M1 MPMIN1 29 40 0.7598 0.6694 0.0003
MPMIN2 29 40 0.7598 0.6694 0.0003

M2 MPMIN1 25 30 0.7278 0.5059 <0.0001
MPMIN2 25 30 0.7278 0.5059 <0.0001

M3 MPMIN1 25 31 0.7590 0.5201 <0.0001
MPMIN2 25 31 0.7590 0.5201 <0.0001

Uni
MPMIN1 25 30 0.7809 0.5202 <0.0001
MPMIN2 25 30 0.7809 0.5202 <0.0001
MPMIN3 25 30 0.7809 0.5202 <0.0001

5.3.1 Correção dos resultados

As tabelas C.7 e C.8, disponíveis no Apêndice C, apresentam os resultados para correção
dos riscos relativos estimados por MDV e riscos relativos e valores-p estimados por MPMIN,
respectivamente. Os resultados foram obtidos por meio de 1000 repetições do método de
validação cruzada. Para cada iteração, os dois métodos de seleção de pontos de corte foram
aplicados, MDV e MPMIN, e os valores dos riscos relativos, rr1 e rr2, e valores-p foram
retidos. As tabelas apresentam as estatísticas média, média aparada, moda, mediana e desvio
padrão relacionadas aos valores retidos a partir das 1000 reamostragens.

Os métodos MDV1 e MDV2 apresentam respostas diferentes entre si e se comportam de
forma parecida entre os cenários M2, M3 e Uni. Nestes cenários, MDV1 indica rr1 aproxi-
madamente igual a 0.65 e rr2 aproximadamente igual a 0.60, enquanto MDV2 indica rr1
aproximadamente igual 0.63 e rr2 aproximadamente 0.61 (desvios próximos a 0.04). No
cenário M1, os métodos MDV1 e MDV2 se comportam de forma parecida e apresentam
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valores mais altos para os riscos estimados, sendo rr1 aproximadamente igual a 0.80 e rr2
aproximadamente igual a 0.77 (desvios próximos a 0.06).

Não é possível identificar um padrão nas respostas obtidas pelos métodos MPMIN1,
MPMIN2 e MPMIN3. Entretanto, observa-se que, para os cenário M2, M3 e Uni, os valores
de rr1 se concentram próximos a 0.65 e os valores de rr2 se concentram próximos a 0.55
(desvio padrão de aproximadamente 0.03); além disso, como no método MDV, observa-se
valores mais altos no cenário M1, aproximadamente 0.79 para rr1 e 0.77 para rr2 (desvio
de aproximadamente 0.05). Ademais aos riscos mais altos, para o cenário M1, as estatísti-
cas para os valores-p foram superiores ou iguais a 0.01, mas ainda assim, a correção indica
nível descritivo menor ou igual a 0.05. Note que as estimativas para rr2 foram inferiores às
estimativas feitas por MDV e a distância entre os riscos foram superiores às distâncias dos
riscos estimados por MDV.

5.4 Validação dos pontos de corte, valores-p e riscos relativos

A fim de identificar estimativas de pontos de corte e de riscos relativos robustas à variabi-
lidade dos dados, o método de reamostragem bootstrap foi aplicado aos dados. Foram feitas
2000 reamostragens para cada combinação de método de seleção de ponto de corte (MDV
e MPMIN), cenário (M1, M2, M3 e Uni) e quantidade de grupos (dicotomia e tricotomia),
e foram extraídos os respectivos valores dos pontos de corte, valores-p e riscos relativos es-
timados a partir do modelo categorizado. O tamanho de cada amostra bootstrap foi igual
ao tamanho da amostra considerada em cada cenário. Dentro de cada combinação, a moda
dos pontos de corte, a moda dos valores-p e a moda dos riscos relativos definirão os valores
validados.

Para avaliar o comportamento das amostras bootstrap, no Apêndice C estão disponíveis
as tabelas com as estatísticas média, média aparada, moda, mediana e desvio padrão para os
valores estimadas para cada combinação e no Apêndice D estão disponíveis os histogramas
da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados. Para dicotomia, as tabelas
C.1 e C.2 e as figuras D.1 e D.2 estão relacionadas às amostras bootstrap calculadas sobre
os métodos MDV e MPMIN, respectivamente. Para o caso de tricotomia, a Tabela C.5 e
as figuras D.3 e D.4 estão relacionadas às amostras bootstrap calculadas sobre os métodos
MDV1 e MDV2, e a Tabela C.6 e as figuras D.5, D.6 e D.7 estão relacionadas às amostras
bootstrap calculadas sobre os métodos MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3. Todos os valores-
p estimados nas amostras bootstrap em todas as combinações foram inferiores a 0.01 e,
portanto, os resultados foram omitidos das tabelas a seguir.

Ao avaliar a Tabela 5.6 e as outras tabelas e figuras disponíveis nos apêndices sobre os
valores obtidos nas amostras bootstrap para dicotomia, observa-se que os valores de ponto
de corte (c) estimados por MDV se concentram entre os valores de 30 a 35 e os valores
estimados por MPMIN se concentram no valor 30, aproximadamente. Os histogramas dos
riscos relativos (rr) se assemelham à curva da distribuição Normal; para MDV as curvas são
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Tabela 5.6: Moda dos 2000 pontos de corte e moda dos 2000 riscos relativos estimados pelos
métodos MDV e MPMIN nas amostras bootstrap, para os cenários M1, M2, M3 e Uni, no caso de
dicotomia.

Método
Medida Cenário MDV1 MDV2 MPMIN1 MPMIN2 MPMIN3

c

M1 40 35 29 29 -
M2 36 34 29 29 -
M3 35 31 29 29 -
Uni 35 31 30 30 30

rr

M1 0.78 0.76 0.69 0.69 -
M2 0.60 0.59 0.55 0.55 -
M3 0.61 0.58 0.57 0.57 -
Uni 0.59 0.60 0.55 ou 0.57 0.57 0.57

aproximadamente centradas em 0.60 (exceto para o cenário M1, que é centrado em 0.75,
aproximadamente) e para MPMIN, são aproximadamente centradas em 0.55 (exceto para o
cenário M1, que é centrado em 0.70, aproximadamente).

Para ambos os métodos, a variabilidade da resposta, medida pelo desvio padrão, foi
maior para o cenário M1. Para MDV, o desvio para os pontos de corte no cenário M1 é de
aproximadamente 8.0 e para o restante dos cenários é de aproximadamente 4. Para MPMIN,
o desvio para os pontos no cenário M1 é de aproximadamente 4.9 e para o resto dos cenários
é aproximadamente 2.6. Em relação a variabilidade dos riscos, para os método MDV e
MPMIN no cenário M1, os desvios foram de aproximadamente 0.09 e 0.06, respectivamente,
no restante dos cenários o desvio foi de aproximadamente 0.04 para os dois métodos. O
cenário M1 apresentou estimativas para o risco relativo superiores a 1 para os dois métodos.

Em relação aos pontos de corte estimados sem ajustes, disponíveis nas tabelas 5.1 e 5.2,
apesar do cenário M1 apresentar valores mais altos para os pontos validados, ao avaliar os
histogramas, é possível verificar que o intervalo em que valores de c se concentram no cenário
M1 também abrange o intervalo em que os valores de c se concentram nos demais cenários.

Em relação às estimativas de c e rr, MDV apresenta menor variabilidade nas estimativas
validadas entre os cenários e MPMIN manteve a característica de estimativas robustas à
troca de cenário e de teste escolhido (MPMIN1, MPMIN2 ou MPMIN3). MDV2 tende a ter
resultados mais parecidos ao MPMIN do que ao MDV1. Ambos os métodos, com ou sem
validação apresentaram riscos relativos aproximadamente iguais a 0.6 (exceto o cenário M1),
mas para os resultados validados, os riscos relativos estimados por MPMIN, sugerem uma
leve diminuição para 0.55.

Ao avaliar o qualidade dos pontos de corte estimados segundo o critério do risco relativo,
os pontos de corte selecionados são: c = 29 estimado por MPMIN1 e MPMIN2 no cenário
M2, e c = 30 estimado por MPMIN1 no cenário Uni, o risco relativo estimado foi de 0.55.

Ao avaliar a Tabela 5.7 e as outras tabelas e figuras disponíveis nos apêndices sobre os
valores obtidos nas amostras bootstrap para tricotomia, observa-se que os valores estimados
do ponto de corte c1 se concentram próximos a 34 para MDV e próximos a 25 para MPMIN,
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Tabela 5.7: Moda dos 2000 pontos de corte e 2000 riscos relativos estimados pelos métodos MDV
e MPMIN nas amostras bootstrap, para os cenários M1, M2, M3 e Uni, no caso de tricotomia.

Método
Medida Cenário MDV1 MDV2 MPMIN1 MPMIN2 MPMIN3

M1 34 26 29 29 -
M2 36 34 25 25 -
M3 34 26 25 25 -c1

Uni 32 32 25 25 25
M1 0.8 0.77 0.76 0.76 -
M2 0.63 0.62 0.67 0.63 -
M3 0.63 0.63 0.65 0.65 -rr1

Uni 0.66 0.64 0.66 0.70 0.70
M1 57 54 40 40 -
M2 45 45 30 30 -
M3 54 54 30 35 -c2

Uni 55 45 ou 56 40 40 40
M1 0.74 0.74 0.57 ou 0.62 0.57 -
M2 0.55 0.56 0.46 0.46 -
M3 0.55 0.55 ou 0.57 0.48 0.48 -rr2

Uni 0.61 0.61 0.47 0.48 0.48

enquanto que, para c2, os histogramas se concentram nos pontos 45 e 54 para MDV e entre
os pontos 30 e 40 para MPMIN. Note que valores próximos a 30 aparecem como estimativa
para c1 ou para c2, o que indica que tal valor deve ser, de fato, um ponto de mudança de
comportamento na resposta dos pacientes.

Para MDV e MPMIN, os valores validados de c1 se concentram no mesmo intervalo das
estimativas não ajustadas, e o mesmo pode ser observado para c2 validados. Quanto aos
riscos relativos, ao avaliar os histogramas que apresentam uma silhueta similar à curva da
distribuição Normal, as estimativas de rr1 para ambos os métodos, independente do cenário,
são aproximadamente iguais a 0.64, já os valores de rr2 se concentram em 0.56 para MDV e
em 0.47 para MPMIN. O método MPMIN sugere maior diferença entre os riscos dos grupos
gerados pelos pontos de corte c1 e c2.

Os valores estimados e validados para rr1 e rr2 segundo MDV são muito parecidos, por
outro lado, para MPMIN, apenas os valores validados de rr2 são similares, a validação para
rr1 indica uma redução aproximada de 0.1. Note que, após a validação dos dados, a diferença
de riscos entre os grupos gerados pelos pontos de corte foi reduzida para MPMIN. Ao avaliar
o qualidade dos pontos de corte estimados segundo o critério do risco relativo, os pontos de
corte selecionados são: c1 = 25 e c2 = 40 estimados por MPMIN2 e MPMIN3 no cenário
Uni, os riscos relativos estimados foram de rr1 = 0.70 e rr2 = 0.48.
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5.5 Comparação dos métodos

A fim de comparar os métodos e cenários avaliados anteriormente, uma configuração
única de amostra e variáveis significativas ao modelo foi definida para reaplicação dos méto-
dos de seleção de pontos de corte e correção dos valores estimados. Por serem importantes
sob o ponto de vista clínico, as variáveis IDADE, CLASSE e ETIO serão usadas como úni-
cas variáveis no ajuste dos modelos M1, M2, além da FE. Também sob o ponto de vista
estatístico, as três variáveis são significativas ao modelo independente do cenário. Entre elas,
apenas a variável IDADE é contínua e será, portanto, categorizada no cenário M1. Obvia-
mente, o cenário univariado não sofrerá alteração em relação ao ajuste do modelo e o cenário
M3 passa a ser equivalente ao cenário M1. Quanto ao tamanho da amostra, as observações
com dados faltantes para alguma das três variáveis foram removidas da amostra, restando
2083 observações (878 óbitos).

5.5.1 Análise gráfica

Os gráficos apresentados nesta seção são os mesmos apresentados na Seção 5.1. A Figura
5.3 apresenta as figuras 5.3(a) e 5.3(b) referentes aos cenários M1 e M2, respectivamente.
Cada uma das figuras apresenta três gráficos: resíduos martingal versus FE, tempo de falha
predito 1 versus FE e tempo de falha predito 2 versus FE. A Figura 5.4, referente ao cenário
Uni, apresenta 4 gráficos: resíduos martingal versus FE, tempo de falha predito via Kaplan-
Meier (KM) versus FE e os dois inferiores apresentam os tempos de falha 1 e 2 preditos via
modelo de regressão de Cox versus FE.

Ao analisar os três tipos de gráficos apresentados na Figura 5.3, as conclusões entre os
cenários foram similares e, também, foram parecidas com os resultados encontrados na Seção
5.1. Os gráficos dos resíduos martingal por apresentarem mudança leve no comportamento
da curva entre os valores 30 e 40 indicam que a categorização da variável pode ser dispensada,
caso seja possível. Os gráficos que representam a relação entre o tempo de falha predito e
a FE apresentam uma relação monótona e, portanto, a dicotomia e a tricotomia podem
ser avaliadas. Mudanças mais aparentes na inclinação das curvas foram verificadas entre os
pontos [30,40] e [50,60]. Ao avaliar a Figura 5.4, têm-se conclusões parecidas entre os mesmos
gráficos em relação a (5.3), já para o gráfico do tempo de falha predito por Kaplan-Meier,
observam-se picos próximos aos valores 40 e 55 da FE.

Sem evidências claras dos pontos de corte a serem utilizados, a busca pelos pontos deve
ser feita no intervalo [30, 60]. Tal intervalo é bem representado ao tomar os 60% valores cen-
trais da variável contínua FE como potenciais pontos de corte e, então, todos os métodos de
seleção de ponto de corte, validação e correção dos resultados, para dicotomia e tricotomia,
consideraram o intervalo [25, 58].
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5.5.2 Resultados para dicotomia

A Tabela 5.8 apresenta os pontos de corte e riscos relativos estimados pelo MDV (MDV1 e
MDV2) e a Tabela 5.9 apresenta os pontos de corte, riscos relativos e valores-p estimados pelo
MPMIN (MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3). Quanto aos pontos de corte, o método MDV1
apresentou aproximadamente o mesmo valor para c (33), independentemente do cenário; o
mesmo pode ser observado para MDV2 que estimou como ponto de corte ideal o valor 26.
As estimativas pelo método MPMIN apresentam pouca variabilidade (c = 28 ou c = 29). As
estimativas para MDV2 se apresentam mais próximas das estimativas para MPMIN.

Quanto aos riscos relativos, os menores valores são observados para os métodos MDV2 e
MPMIN (<0.6), a menor estimativa para o risco é obtida pelo método MPMIN no cenário
Uni com valor aproximado de 0,58 e ponto de corte c = 28.
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(a) Figura 1 - referente ao cenário M1
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(b) Figura 2 - referente ao cenário M2

Figura 5.3: As figuras 1 e 2 apresentam os mesmos três gráficos em cada um delas. Gráfico 1
plota FE×Resíduo Martingal; Gráficos 2 e 3 apresentam os tempos de falha preditos versus FE,
em que o tempo foi estimado pelo modelo de Cox de tal modo que S(t|FE)=0.5 e S(t|FE)=0.6,
respectivamente. Gráficos 2 e 3 são plotados sobre o gráfico de dispersão da FE pelos tempos de
falha observados, em que os pontos pretos são os óbitos e os pontos cinzas são as censuras.
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Figura 5.4: Os gráficos foram construídos com base no modelo de Cox ajustado para o cenário
Uni. Gráfico 1 plota FE×Resíduo Martingal; Gráficos 2 plota o tempo de falha predito pelo método
de Kaplan-Meier versus o ponto médio dos grupos definidos pelos decis da variável FE e os Gráficos
3 e 4 apresentam os tempos de falha preditos 1 e 2 versus FE, em que o tempo foi estimado pelo
modelo de Cox de tal modo que S(t|FE)=0.5 e S(t|FE)=0.6, respectivamente. Gráficos 3 e 4 são
plotados sobre o gráfico de dispersão da FE pelos tempos de falha observados, em que os pontos
pretos são os óbitos e os pontos cinzas são as censuras.

A Tabela 5.10 apresenta os pontos de corte e valores-p estimados a partir das estatísticas
corrigidas de Contal e O’Quigley (1999) e de Jespersen. Para o cálculo do valor-p no cenário
multivariado pelo método de Contal O’Quigley, dez iterações foram usadas na expressão
da distribuição assintótica dada por (3.8). Foram observados resíduos com valores altos, o
que justifica os valores-p corrigidos acima do valor desejado 0,05. Portanto, para os cenários
multivariados há indícios de que a dicotomia da variável FE não é indicada, o contrário pode
ser observado para o cenário Uni em ambos os métodos de correção.

Correção dos resultados

As tabelas C.12 e C.13, disponíveis no Apêndice C, apresentam os resultados de correção
dos riscos relativos estimados por MDV e MPMIN, respectivamente. Os resultados foram
obtidos a partir de 1000 repetições do método de validação cruzada. Para cada iteração, os
dois métodos de seleção de pontos de corte eram aplicados, MDV e MPMIN, e os valores dos
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Tabela 5.8: Ponto de corte c e risco relativo estimados via MDV nos 3 cenários.

Cenário Método c risco relativo

M1 MDV1 33 0.6217
MDV2 26 0.5889

M2 MDV1 33 0.6389
MDV2 26 0.5957

Uni MDV1 32 0.6359
MDV2 26 0.5920

Tabela 5.9: Ponto de corte c, risco relativo e valor-p estimados via MPMIN nos 3 cenários.

Cenário Método c risco relativo Valor-p

M1 MPMIN1 29 0.5818 <0.0001
MPMIN2 29 0.5818 <0.0001

M2 MPMIN1 29 0.5883 <0.0001
MPMIN2 29 0.5883 <0.0001

Uni
MPMIN1 28 0.5794 <0.0001
MPMIN2 28 0.5794 <0.0001
MPMIN3 28 0.5794 <0.0001

Tabela 5.10: Resultados das estatísticas de teste corrigidas pelos métodos de Contal O’Quigley e
Jespersen.

Cenário Método c valor-p
M1 Correção de Contal e O’Quigley Multivariado 40 0.2829
M2 Correção de Contal e O’Quigley Multivariado 40 0.3590

Uni Correção de Contal e O’Quigley Univariado 31 0.0003
Correção de Jespersen 28 <0.0001

62



riscos relativos e valores-p foram retidos. As tabelas apresentam as estatísticas relacionadas
aos valores retidos a partir das 1000 reamostragens. As estimativas para o valor-p corrigido
foram inferiores a 0.01 e foram omitidas das tabelas.

MDV1 apresenta valor corrigido de rr aproximadamente igual a 0.63, MDV2 aproxima-
damente igual a 0.57 e MPMIN aproximadamente igual a 0.60. Nota-se pequena diferença
entre os riscos estimados para os métodos, considerando, então, valores corrigidos próximos
a 0.6. As estimativas corrigidas dos riscos relativos para MDV1 são parecidas com as esti-
mativas não corrigidas, enquanto que, para MDV2, as estimativas corrigidas apresentam-se
menores e para MPMIN, apresentam-se maiores.

A aplicação dos métodos Lausen92 e Lausen94 para correção do valor-p resultou em
valores inferiores a 0.01 em todos os cenários para os três testes, MPMIN1, MPMIN2 e
MPMIN3; o valor de ε considerado foi igual 0.2. E os riscos relativos corrigidos pelos fa-
tores de contração heurístico, boostrap e validação cruzada, disponíveis no Apêndice C na
Tabela C.18, resultaram valores próximos a 0.6; note que os valores de d̂ foram próximos
a 1, o que indica que o risco relativo foi pouco superestimado pelo modelo categorizado. O
fator de contração vc foi deduzido pela média de 100 fatores. O fator de contração adhoc
não foi implementado, pois os valores-p estimados por MPMIN foram muito próximos a zero.

5.5.3 Resultados para tricotomia

A Tabela 5.11 apresenta os pontos de corte (c1 e c2) e os riscos relativos (rr1 e rr2)
estimados por MDV (MDV1 e MDV2) e a Tabela 5.12 apresenta os pontos de corte, riscos
relativos e valores-p estimados por MPMIN (MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3). Quanto aos
pontos de corte, MDV1 apresenta resultados parecidos para os três cenários, já para MDV2
não foi possível estabelecer um padrão. MPMIN apresenta os mesmos valores de c1 e c2
nos cenários M1 e Uni, já o cenário M2 apresenta um valor mais alto para c2. Como na
dicotomia, MPMIN apresenta menor variabilidade nos resultados entre os cenários.

Em relação aos riscos relativos, MDV1 apresenta estimativas levemente mais altas para
rr1 do que MDV2 e, consequentemente, maior diferença entre os riscos (rr1 − rr2). As es-
timativas de rr1 feitas por MPMIN são próximas às estimativas de MDV1, mas os valores
de rr2 são mais baixos e, portanto, MPMIN apresenta maior diferença entre os riscos. Do
ponto de vista dos riscos, o melhor modelo foi ajustado no cenário Uni para os pontos de
corte estimados pelo MPMIN c1 = 25 e c2 = 30.

Correção dos resultados

As tabelas C.16 e C.17, disponíveis no Apêndice C, apresentam os resultados para cor-
reção dos riscos relativos estimados por MDV e riscos relativos e valores-p estimados por
MPMIN, respectivamente. Os resultados foram obtidos por meio de 1000 repetições do mé-
todo de validação cruzada. Para cada iteração, os dois métodos de seleção de pontos de corte
foram aplicados, MDV e MPMIN, e os valores dos riscos relativos, rr1 e rr2, e valores-p fo-
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Tabela 5.11: Vetor de pontos de corte c′ = (c1, c2), riscos relativos 1 e 2 estimados via MDV nos
3 cenários.

Cenário Método c1 c2 risco relativo 1 risco relativo 2

M1 MDV1 32 37 0.7372 0.6258
MDV2 26 56 0.6279 0.5471

M2 MDV1 32 37 0.7438 0.6159
MDV2 31 45 0.6382 0.6051

Uni MDV1 33 39 0.7062 0.6220
MDV2 32 57 0.6531 0.6044

Tabela 5.12: Vetor de pontos de corte c′ = (c1, c2), riscos relativos 1 e 2 e valor-p estimados via
MPMIN nos 3 cenários.

Cenário Método c1 c2 risco relativo 1 risco relativo 2 Valor-p

M1 MPMIN1 25 30 0.7468 0.5491 <0.0001
MPMIN2 25 30 0.7468 0.5491 <0.0001

M2 MPMIN1 25 35 0.6818 0.5199 <0.0001
MPMIN2 25 35 0.6818 0.5199 <0.0001

Uni
MPMIN1 25 30 0.7585 0.5361 <0.0001
MPMIN2 25 30 0.7585 0.5361 <0.0001
MPMIN3 25 30 0.7585 0.5361 <0.0001

ram retidos. As tabelas apresentam as estatísticas relacionadas aos valores retidos a partir
das 1000 reamostragens. As estimativas para o valor-p corrigido foram inferiores a 0.01 e
foram omitidas das tabelas

Para MDV1 e MDV2, as estimativas para rr1 são próximas a 0.64, com desvio padrão
igual a 0.04, para os três cenários; para rr2 as estatísticas são próximas a 0.60, com desvio
de 0.03, aproximadamente. Para MPMIN1, as estimativas de rr1 são de aproximadamente
0.66 (desvio igual a 0.03) e para rr2 são de aproximadamente 0.56 (desvio igual a 0.02) para
todos os cenários; os métodos MPMIN2 e MPMIN3 apresentam estatísticas de rr1 próximas
a 0.62 (desvio igual a 0.03) e as estimativas para rr2 são similares entre os cenários, com
valores próximos a 0.57 com erro de, aproximadamente, 0.03.

Observe que as correções indicam pouca diferença entre os grupos com FE limítrofe e
preservada, exceto para MPMIN1. As correções tornaram as estimativas de MDV1 e MDV2
próximas, além disso, essas estimativas foram próximas às correções feitas no caso em que
as amostras ainda não haviam sido ajustadas, nos cenários M2, M3 e Uni.

5.5.4 Validação dos pontos de corte, valores-p e riscos relativos

Assim como na Seção 5.4, a fim de identificar estimativas de pontos de corte e de ris-
cos relativos robustas à variabilidade dos dados, o método de reamostragem bootstrap foi
aplicado aos dados. Foram feitas 2000 reamostragens para cada combinação de método de
seleção de ponto de corte (MDV e MPMIN), cenário (M1, M2 e Uni) e quantidade de gru-
pos (dicotomia e tricotomia), e foram extraídos os respectivos valores dos pontos de corte,
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valores-p e riscos relativos estimados a partir do modelo categorizado. As modas de cada
valor estimado foram escolhidas como valor validado.

Para dicotomia, as tabelas C.10 e C.11 e as figuras D.8 e D.9, disponíveis nos apêndices C
e D, estão relacionadas às amostras bootstrap calculadas sobre os métodos MDV e MPMIN,
respectivamente. Para o caso de tricotomia, a Tabela C.14 e as figuras D.10 e D.11, também
disponíveis em (C) e (D), estão relacionadas às amostras bootstrap calculadas sobre os
métodos MDV1 e MDV2, e a Tabela C.15 e as figuras D.12, D.13 e D.14 estão relacionadas
às amostras bootstrap calculadas sobre os métodos MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3. Todos
os valores-p estimados nas amostras bootstrap em todas as combinações foram inferiores a
0.01 e, portanto, os resultados foram omitidos das tabelas a seguir.

Tabela 5.13: Moda dos 2000 pontos de corte e moda dos 2000 riscos relativos estimados pelos
métodos MDV e MPMIN nas amostras bootstrap, para os cenários M1, M2 e Uni, no caso de
dicotomia.

Métodos
Medida Cenário MDV1 MDV2 MPMIN1 MPMIN2 MPMIN3

c
M1 35 31 29 29 -
M2 35 31 29 29 -
Uni 36 31 30 28 28

rr
M1 0.63 0.61 0.55 0.56 -
M2 0.62 0.61 0.58 0.58 -
Uni 0.62 0.62 0.57 0.57 ou 0.58 0.57

Ao avaliar a Tabela 5.13 e as outras tabelas e figuras disponíveis nos apêndices sobre os
valores obtidos nas amostras bootstrap para dicotomia, observa-se que os valores de ponto
de corte (c) estimados por MDV se concentram entre os valores de 30 a 35 e os valores
estimados por MPMIN se concentram no valor 29, aproximadamente. Os histogramas dos
riscos relativos (rr) se assemelham à curva da distribuição Normal; para MDV as curvas
são aproximadamente centradas em 0.62 e para MPMIN, são aproximadamente centradas
em 0.57. Os desvios padrão dos valores obtidos para c são aproximadamente iguais a 4 para
MDV e iguais a 3 para MPMIN entre os cenários; para os riscos relativos, os desvios são
aproximadamente iguais a 0.05 para MDV e 0.04 para MPMIN.

Os métodos MDV1 e MPMIN retornam valores validados de c e rr próximos aos valores
anteriormente estimados, apresentados nas tabelas 5.8 e 5.9. O método MDV2 estimou an-
teriormente c = 26 e os valores validados foram iguais a 31 em todos cenários; ainda assim,
MDV2 permanece tendo estimativas de c mais próximas de MPMIN do que de MDV1. Ao
avaliar o qualidade dos pontos de corte estimados segundo o critério do risco relativo, o
ponto de corte selecionado é c = 29 estimado por MPMIN1 no cenário M1 e o risco relativo
estimado foi de 0.55.

Ao avaliar a Tabela 5.14 e as outras tabelas e figuras disponíveis nos apêndices sobre os
valores obtidos nas amostras bootstrap para tricotomia, observa-se que os valores estimados
do ponto de corte c1 se concentram próximos a 32 para MDV e próximos a 25 para MPMIN
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Tabela 5.14: Moda dos 2000 pontos de corte e 2000 riscos relativos estimados pelos métodos MDV
e MPMIN nas amostras bootstrap, para os cenários M1, M2 e Uni, no caso de tricotomia.

Métodos
Medida Cenário MDV1 MDV2 MPMIN1 MPMIN2 MPMIN3

M1 32 31 25 25 -
M2 32 31 25 25 -c1
Uni 32 32 25 25 25
M1 0.69 0.64 0.69 0.69 -
M2 0.66 0.64 0.66 0.65 ou 0.68 -rr1
Uni 0.66 0.64 0.67 0.67 0.66
M1 45 45 30 35 -
M2 45 45 30 35 -c2
Uni 45 45 ou 56 30 30 30
M1 0.59 0.60 0.49 0.51 -
M2 0.58 0.60 0.49 0.51 -rr2
Uni 0.57 ou 0.61 0.61 0.52 0.52 0.52

e, para c2, os histogramas se concentram nos pontos 45 e 54 para MDV e entre os pontos
30 e 35 para MPMIN. Apesar de c1 ser próximo a 32 para MDV, os histogramas para c1
também apresentam um pico no valor 25, que é o valor corrigido para MPMIN.

Quanto aos riscos relativos, ao avaliar os histogramas que apresentam uma silhueta si-
milar à curva da distribuição Normal, as estimativas de rr1 para ambos os métodos, inde-
pendente do cenário, são aproximadamente iguais a 0.66, já os valores de rr2 se concentram
em 0.6 para MDV e em 0.52 para MPMIN. O método MPMIN sugere maior diferença entre
os riscos dos grupos gerados pelos pontos de corte c1 e c2.

Os valores de c1 e c2 validados tem menor variabilidade que seus respectivos valores não
validados disponíveis nas tabelas 5.11 e 5.12 entre os cenários e para ambos os métodos. Os
valores de rr1 e rr2 validados para MDV continuam muito parecidos com os valores não
validados, enquanto que, para MPMIN, os valores validados para rr1 indicam uma redução
de aproximadamente 0.1 em relação aos não validados e os valores validados de rr2 são
similares aos não validados. Note que após a validação dos dados, a diferença de riscos entre
os grupos gerados pelos pontos de corte estimados via MPMIN foi reduzida.

Ao avaliar o qualidade dos pontos de corte estimados segundo o critério do risco relativo,
os pontos de corte selecionados são: c1 = 25 e c2 = 30 estimados por MPMIN1 no cenário
M1, os riscos relativos estimados foram de rr1 = 0.69 e rr2 = 0.49.

5.6 Modelos finais

As tabelas 5.16 e 5.17 apresentam os pontos de corte estimados pelos métodos MDV,
MPMIN, estatísticas corrigidas de Contal O’Quigley (dicotomia) e Jespersen (dicotomia),
média (dicotomia), mediana (dicotomia) e tercis (tricotomia) da fração de ejeção e, também,
consideram os pontos de corte validados pelo método boot a partir de MDV e MPMIN.
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A fim de comparar os modelos ajustados pela fração de ejeção categorizada pelos pontos
de corte estimados (ou validados) foram usadas as estatísticas: variação explicada R2 e o AIC
(Akaike Information Criterion) definidos no Apêndice B, a estatística qui-quadrado Score e
seu respectivo valor-p, e os riscos relativos (rr) estimados a partir do modelo categorizado.
Valores altos para R2 e χ2, e valores baixos para AIC e valor-p indicam melhor ajuste dos
dados pelo modelo.

Cada cenário apresenta um valor diferente para o número de parâmetros estimados no
modelo (graus de liberdade da estatística Score). Um modelo com mais variáveis explicativas
pode parecer ter um ajuste melhor por possuir mais termos, influenciando os valores de R2

e χ2. A fim de comparar os modelos entre os cenários, a única estatística levada em conta é
a AIC, que é ajustada pelos graus de liberdade do modelo. E, então, as outras estatísticas
de comparação podem ser usadas dentro de cada cenário para avaliar o melhor modelo
ajustado. Todos os valores-p são inferiores a 0.01 e não são úteis na classificação dos modelos
e, também, as estimativas de R2 foram próximas dentro de cada cenário e, portanto, são
pouco informativas.

Olhando para o cenário M1, o ponto de corte que resultou no melhor ajuste para dico-
tomia, segundo AIC, χ2 e rr, foi c = 29 estimado por MPMIN e MPMIN*; para tricotomia,
c1 = 25 e c2 = 35 estimados por MPMIN2* resultou no melhor ajuste segundo AIC, e os
pontos c1 = 25 e c2 = 30 estimados por MPMIN e MPMIN1*, segundo χ2 e rr.

Para o cenário M2, o ponto de corte que resultou no melhor ajuste para dicotomia,
segundo AIC, χ2 e rr, foi c = 29 estimado por MPMIN e MPMIN*; para tricotomia, c =

(25, 35) estimado por MPMIN e MPMIN2* resultou no melhor ajuste segundo AIC e χ2, e
os pontos c1 = 25 e c2 = 30 estimados por MPMIN1*, segundo rr.

No cenário Uni, os pontos de corte que resultaram no melhor ajuste para dicotomia,
segundo AIC, χ2 e rr, foi c = 28 estimado por MPMIN, MPMIN2*, MPMIN3* e Jespersen
e, para tricotomia, c = (25, 30) estimados por MPMIN e MPMIN*.

De modo geral, para os três cenários, o melhor ajuste para o caso de dicotomia foi feito na
presença da variável dicotomizada por c aproximadamente igual a 29, estimado por MPMIN,
com risco relativo próximo a 0.58; e para o caso de tricotomia, foi feito para c = (25, 30),
estimados por MPMIN, com rr1 próximo a 0.75 (exceto para M2, próximo a 0.68) e rr2
próximo a 0.53.

Segundo o critério AIC, ao avaliar a Tabela 5.16, o modelo ajustado na presença da
variável dicotomizada por c = 29 no cenário M1 apresenta o melhor desempenho preditivo,
em que c foi estimado pelos métodos MPMIN e MPMIN*. Ao avaliar a Tabela 5.17, o modelo
na presença da variável tricotomizada por c1 = 25 e c2 = 35 estimados por MPMIN2* no
cenário M1 apresenta o melhor desempenho preditivo. Ao avaliar as duas tabelas, com os
resultados de dicotomia e tricotomia, o melhor ajuste é observado para o modelo na presença
da variável FE tricotomizada pelo par de pontos de corte c = (25, 35) (AIC=12326.59) no
cenário M1.

Ao avaliar as curvas de Kaplan-Meier apresentadas na Figura 5.5 e os teste logrank e
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Tabela 5.15: Resultados dos testes logrank e Wilcoxon utilizados para as comparações dos grupos
de pacientes com ICFER, ICFEL e ICFEP, dois a dois.

Grupos comparados Teste logrank Valor p Teste Wilcoxon Valor p
Todos 66.4 <0.01 67.0 <0.01

ICFER e ICFEL 18.3 <0.01 17.1 <0.01
ICFEL e ICFEP 10.4 <0.01 11.5 <0.01
ICFER e ICFEP 67.1 <0.01 67.8 <0.01

Wilcoxon apresentados na Tabela 5.15 verifica-se que os pontos de corte selecionados pelo
método MPMIN2* no cenário M1, c = (25, 35), produziram categorias com riscos estatisti-
camente distintos. Note que tais pontos apresentaram ser mais eficientes para separação dos
indivíduos segundo a FE do que os pontos inicialmente sugeridos c = (45, 55), avaliados no
Capítulo 2.
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Figura 5.5: Curvas de Kaplan-Meier para as três categorias de FE definidas pelos pontos de corte
25% e 35% selecionados por AIC.
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Tabela 5.16: Para cada ponto de corte estimado c, os valores da estatística Score χ2 e seus
respectivos graus de liberdade (g.l.) e valor-p, variação explicada R2, AIC e risco relativo (rr) foram
calculados no modelo categorizado. Os métodos MDV, MPMIN, MDV*, MPMIN*, estatísticas
corrigidas de Contal O’Quigley e Jespersen, além da média e mediana da FE foram avaliados nos
3 cenários propostos para o caso em que as amostras foram homogeneizadas entre os cenários.

Cenário Método c R2 AIC χ2 g.l. valor-p rr
MDV1 33 0.10 12341.91 216.63 <0.01 0.62
MDV2 26 0.10 12339.95 222.76 <0.01 0.59
MPMIN 29 0.10 12331.30 230.47 <0.01 0.58
Mediana 36 0.09 12345.03 212.81 <0.01 0.63
Média 40.5 0.09 12354.31 202.16 <0.01 0.66
Contal 40 0.09 12354.31 202.16 <0.01 0.66
MDV1* 35 0.10 12342.23 215.62 <0.01 0.62
MDV2* 31 0.10 12334.90 224.39 <0.01 0.60

M1

MPMIN* 29 0.10 12331.30 230.47

12

<0.01 0.58
MDV1 33 0.09 12351.28 199.48 <0.01 0.64
MDV2 26 0.09 12346.51 207.70 <0.01 0.60
MPMIN 29 0.10 12338.18 214.95 <0.01 0.59
Mediana 40 0.09 12353.21 196.60 <0.01 0.64
Média 36 0.09 12364.48 185.11 <0.01 0.68
Contal 40.5 0.09 12364.48 185.11 <0.01 0.68
MDV1* 35 0.09 12351.32 198.65 <0.01 0.64
MDV2* 31 0.09 12345.61 206.01 <0.01 0.62

M2

MPMIN* 29 0.10 12338.18 214.95

11

<0.01 0.59
MDV1 32 0.02 12485.71 45.73 <0.01 0.64
MDV2 26 0.02 12481.71 53.45 <0.01 0.59
MPMIN 28 0.03 12473.05 62.24 <0.01 0.58
Mediana 36 0.02 12488.04 42.19 <0.01 0.64
Média 40.5 0.02 12496.27 33.17 <0.01 0.66
Contal 31 0.02 12479.63 52.38 <0.01 0.62

Jespersen 28 0.03 12473.05 62.24 <0.01 0.58
MDV1* 36 0.02 12488.04 42.19 <0.01 0.64
MDV2* 31 0.02 12479.63 52.38 <0.01 0.62

MPMIN1* 30 0.03 12473.63 59.30 <0.01 0.60

Uni

MPMIN2*MPMIN3* 28 0.03 12473.05 62.24

1

<0.01 0.58
i MDV*, MPMIN1*, MPMIN2* e MPMIN3* referenciam o método de validação bootstrap usando
os métodos MDV, MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3, respectivamente.
ii A estatística qui-quadrado Score e o valor-p referem-se ao teste global de ajuste do modelo.
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Tabela 5.17: Para cada par de pontos de corte estimado c1 e c2, os valores da estatística
Score χ2 e seus respectivos graus de liberdade (g.l.) e valor-p, variação explicada R2, AIC e
riscos relativos (rr1 e rr2) foram calculados no modelo categorizado. Os métodos MDV, MPMIN,
MDV*, MPMIN* e os tercis da FE foram avaliados nos 3 cenários propostos para o caso em que
as amostras foram homogeneizadas entre os cenários.

Cenário Método c1 c2 R2 AIC χ2 g.l. valor-p rr1 rr2
MDV1 40 45 0.09 12355.55 202.50 <0.01 0.58 0.67
MDV2 35 54 0.10 12344.23 215.63 <0.01 0.62 0.62
MPMIN 25 30 0.10 12326.74 237.86 <0.01 0.75 0.53
Tercil 30 46 0.10 12334.01 228.19 <0.01 0.62 0.57
MDV1* 32 45 0.10 12343.72 216.96 <0.01 0.65 0.60
MDV2* 31 45 0.10 12336.55 224.72 <0.01 0.62 0.59

MPMIN1* 25 30 0.10 12326.74 237.86 <0.01 0.75 0.53

M1

MPMIN2* 25 35 0.10 12326.59 237.69

13

<0.01 0.69 0.51
MDV1 34 56 0.09 12354.18 198.35 <0.01 0.66 0.61
MDV2 34 51 0.09 12353.44 198.99 <0.01 0.68 0.61
MPMIN 25 35 0.10 12335.02 220.62 <0.01 0.68 0.52
Tercil 30 46 0.10 12344.25 210.04 <0.01 0.63 0.59
MDV1* 32 45 0.09 12353.09 199.95 <0.01 0.66 0.62
MDV2* 31 45 0.09 12347.30 206.24 <0.01 0.64 0.61

MPMIN1* 25 30 0.10 12335.61 220.58 <0.01 0.73 0.54

M2

MPMIN2* 25 35 0.10 12335.02 220.62

12

<0.01 0.68 0.52
MDV1 34 52 0.02 12490.66 42.16 <0.01 0.66 0.63
MDV2 33 53 0.02 12487.97 45.18 <0.01 0.65 0.62
MPMIN 25 30 0.03 12468.28 69.11 <0.01 0.76 0.54
Tercil 30 46 0.03 12475.04 59.77 <0.01 0.62 0.58
MDV1* 32 55 0.02 12486.67 46.57 <0.01 0.66 0.60
MDV2* 32 45 0.02 12487.23 46.13 <0.01 0.66 0.62
MDV2** 32 56 0.02 12487.48 45.92 <0.01 0.65 0.62

Uni

MPMIN* 25 30 0.03 12468.28 69.11

2

<0.01 0.76 0.54
i MDV*, MPMIN1*, MPMIN2* e MPMIN3* referenciam o método de validação bootstrap usando
os métodos MDV, MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3, respectivamente.
ii A estatística qui-quadrado Score e o valor-p referem-se ao teste global de ajuste do modelo.
iii MDV2** foi usado pois a amostra bootstrap gerada pelo método MDV2 no cenário Uni apontou
duas modas para o ponto c2.
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5.7 Discussão

Os diferentes cenários e métodos de seleção de pontos de corte e de correção e validação
das estimativas foram avaliados em dois casos:

Caso 1: Os modelos nos cenários M1, M2, M3 foram ajustados com diferentes variáveis
significativas e amostras de tamanhos diferentes, devido ao problema de dados faltantes. A
mesma amostra foi utilizada para os cenários M1 e Uni.

Caso 2: Os modelos nos cenários M1 e M2 foram ajustados com as mesmas variáveis
significativas e mesma amostra, para facilitar a comparação entre os métodos. O cenário Uni
também foi avaliado nessa mesma amostra.

A análise gráfica foi importante para restringir a busca pelos pontos de corte para a
variável fração de ejeção, além de indicar as regiões mais prováveis para encontrá-los. Os
gráficos reduziram as buscas para os 60% centrais dos valores da variável, agilizando o
processo de busca para os métodos que exigem comparações múltiplas e contribuindo para
que a taxa do erro tipo I não fique tão acima da esperada 0.05.

As estimativas para os pontos de corte dadas por MDV1, MDV2 e MPMIN diferem entre
si (para dicotomia e tricotomia). Os resultados para MDV1 e MDV2 diferem como esperado,
afinal, consideram pontos de corte associados às verossimilhanças maior e menor que a ve-
rossimilhança do modelo contínuo. Os resultados para MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3 são
muito próximos e, em muitos casos, são iguais quando avaliados dentro de um mesmo ce-
nário, o que também é esperado, dada a equivalência assintótica dos três respectivos testes:
TRV, Wald e Score e, por isso, frequentemente será referenciado o resultado obtido por
MPMIN apenas.

Dicotomia:

MDV: Caso 1: As estimativas para c e rr são mais altas para o cenário M1 do que para
os demais cenários. MDV2 apresenta estimativas (e validações) para c mais baixas do que
MDV1, dentro de cada cenário. Os valores validados são bem próximos aos valores estimados
no cenário M2, para o restante dos cenários observa-se grandes diferenças como, por exem-
plo, no cenário M1, em que c passou de 26 (estimado) para 35 (validado). Os riscos relativos
validados, ao contrário dos estimados, ficam mais parecidos entre os cenários, exceto para
M1. Caso 2: As estimativas e (validações) para c e rr parecem ser menos sensíveis à troca
de cenário, para MDV1 e MDV2. Os valores de rr são próximos a 0.61. Nos casos 1 e 2, os
riscos relativos e valores-p corrigidos pelos métodos vc ou fc são muito próximos aos riscos
e valores-p validados.

MPMIN: Os casos 1 e 2 apresentam estimativas e validações de c e rr muito próximas,
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exceto por M1 que apresenta estimativas e validações para rr mais altas no caso 1. Nos
casos 1 e 2, além dos riscos relativos e valores-p validados e corrigidos pelos métodos vc
ou fc serem muito próximos entre si, eles também são parecidos com os riscos e valores-p
validados e corrigidos por MDV.

Tricotomia:

MDV: Caso 1: MDV1 e MDV2 apresentam maior quantidade de possíveis vetores de
pontos de corte, c, do que MPMIN. Os valores de c validados foram distantes dos pontos
estimados. O cenário M1 apresenta riscos relativos estimados (e validados) mais altos em
comparação aos demais cenários. Os riscos relativos validados são parecidos entre os cenários
M2, M3 e Uni, ao contrário dos riscos estimados. Os valores de rr2 corrigidos são um pouco
mais altos do que os validados. As validações e correções apresentam valores-p menores ou
iguais a 0.01. Caso 2: As estimativas de c e dos riscos para MDV1 são pouco sensíveis à
troca de cenário, o mesmo pode ser observado para MDV2. Os valores validados acentuam
a semelhança das estimativas entre os cenários. As correções feitas pelo método vc para os
riscos relativos e valores-p foram próximas aos valores validados.

MPMIN: Caso 1: Os métodos MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3 apresentam resultados
parecidos para c dentro cada cenário, inclusive para os resultados validados. As estimativas
e validações para rr1 foram mais altas para os cenários M1 e Uni, e para rr2, mais altas para
o cenário M1. As diferenças entre os riscos estimados ou validados rr1 e rr2 são menores
em M1 e maiores em Uni. Os valores de rr2 corrigidos pelo método vc são mais altos que os
validados. Os valores-p corrigidos por vc são menores ou iguais a 0.01. Caso 2: As estimativas
para c são semelhantes entre os métodos e os cenários. Em relação aos valores corrigidos por
vc, os resultados se comportam da mesma forma que no caso 1.

De modo geral, MPMIN foi menos sensível às trocas de cenários e à validação nas es-
timativas de pontos de corte do que MDV, tanto para dicotomia quanto para tricotomia,
nos casos 1 e 2. Os riscos relativos corrigidos e validados apresentam valores muito próximos
a 0.60 no caso de dicotomia, para tricotomia há maior variabilidade. O caso 2 apresenta
estimativas mais robustas à troca de cenários dentro de cada método de categorização.

No caso 1, o cenário M1 apresenta estimativas de pontos de corte ou riscos relativos
mais altos que nos demais cenários, este fato pode ter sido conduzido pelo maior número
de covariáveis ajustadas ao modelo, aumentando a quantidade de parâmetros estimados e
introduzindo maior erro às estimativas. No caso 2, foi usada a mesma amostra em todas as
situações, e os cenários M1 e M2 tiveram as mesmas variáveis ajustadas ao modelo, com
uma única variável originalmente contínua e, portanto, houve pouca diferença entre eles, o
que pode justificar os resultados parecidos entre os cenários dentro de cada método. Nos
casos 1 e 2, nos métodos que envolviam reamostragens, cv e boot, as estimativas de c e rr
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no cenário M1 apresentam maiores desvios que nos demais cenários.
Os valores validados apresentam uma certa convergência dos resultados entre os cenários

para c e rr, para os métodos MDV1, MDV2 e MPMIN. Os valores estimados, validados e
corrigidos para c1 apresentam valores próximos dentro de cada método e os valores de c2
variam entre 30 e 57, que foram os valores de mudança de inclinação nas curvas dos gráficos
apresentados.

As estimações, validações e correções indicam valores-p ≤ 0.01 em todos os cenários, para
todos os métodos, nos casos 1 e 2. Apenas as estatísticas corrigidas baseadas no teste de
Contal O’Quigley nos cenários multivariados indicam que a dicotomia da FE não é indicada
ao apresentar valores-p ≥ 0.28, indicando que a variável FE binária não tem efeito sobre o
tempo de óbito dos pacientes com IC.

Observe que os melhores modelos selecionados pelos critérios AIC, χ2 ou riscos relativos
foram ajustados na presença da FE categorizada a partir de pontos de corte estimados ou
validados por MPMIN (ver Seção 5.6). Os pontos de corte estimados por MPMIN conduzem
a riscos relativos mais distantes do que os pontos estimados por MDV, o que pode ser indício
de que MPMIN pode ser mais eficiente para selecionar pontos de corte para categorização
de variáveis de modo que os grupos gerados tenham riscos estatisticamente distintos do que
MDV.

5.7.1 Pesquisas futuras

Baseando-se nos resultados obtidos durante o trabalho, seguem algumas pretensões de
pesquisas futuras:

• Comparar os métodos MDV e MPMIN via estudo de simulação.

• Estudar sobre possíveis ajustes nos métodos de seleção de pontos de corte a fim de
enfatizar a diferença entre os grupos de principal interesse.

• Se aprofundar em métodos de correção das estimativas feitas a partir de modelos
categorizados para o caso de politomia.

• Aplicar os métodos citados na Seção 3.3.4 e verificar possíveis extensões para o caso
de tricotomia na presença de censura.

• Verificar métodos para resolução do problema de dados faltantes.
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Apêndice A

Testes da razão de verossimilhanças, Wald e Score

Outros possíveis testes indicados para estimação dos pontos de corte que permitem a
inserção de outras covariáveis significativas na análise, são os testes de razão de verossimi-
lhança, Wald e score (Klein e Wu (2004) e Holländer et al. (2004)). Para dedução dos três
testes citados é necessário utilizar-se de resultados assintóticos e métodos para amostras
grandes.

Então, suponha uma amostra aleatória obtida de um modelo semi-paramétrico de Cox
dada por (ti,δi,xi), para i = 1, 2, ..., n, em que ti é o instante de tempo de falha ou censura, δi
é a indicadora de falha (δi = 1 se em ti o indivíduo falhou, δi = 0 se em ti o indivíduo falhou),
xi = (x1i, ..., xmi)

′ é o vetor m-dimensional de variáveis independentes e θ = (θ1, ..., θm)′ é
um vetor m-dimensional de parâmetros desconhecidos associado às m covariáveis. Assim, a
função de verossimilhança parcial para θ é dada por

L(θ) =
n∏
i=0

[Li(θ)]δi =
n∏
i=0

(
exp{x′iθ}∑

j∈R(ti)
exp{x′jθ}

)δi

, (A.1)

em que R(ti) é o conjunto de índices dos indivíduos em risco, ou seja, que não falharam ou
foram censurados no instante ti (Colosimo e Giolo, 2006). A Expressão A.1 supõe que não
há empates nos instantes de falha observados, isto é, assume que os tempos de sobrevivência
são contínuos. Para incorporar observações empatadas pode-se utilizar a aproximação para
a verossimilhança parcial dada anteriormente proposta por Breslow (1972) e Peto (1972) é
dada por

L(θ) =
n∏
i=0

[Li(θ)]δi =
n∏
i=0

 exp{s′iθ}[∑
j∈R(ti)

exp{x′jθ}
]di

δi

, (A.2)

em que si é o vetor formado pela soma das correspondentes m covariáveis para os indivíduos
que falham no mesmo instante ti e di é o número de falhas neste momento.

Os valores de θ que maximizam a verossimilhança parcial dada por (A.1) ou (A.2),
estimativas de máxima verossimilhança de θ são denotados por θ̂ e são obtidos ao resolver
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o sistema de equações dado por

U(θ) =
n∑
i=0

U i(θ) =
n∑
i=0

[
∂li(θ)

∂θj

]
m×1

, (A.3)

em que U(θ) é o vetor score ou vetor score total, cada elemento Uj é o score ou função
score, j = 1, 2, ...,m, e li(θ) = log[Li(θ)]. Utilizando-se a teoria de processos de contagem e
martingais (Gill, 1984), pode ser mostrado que U(θ) é assintoticamente normal com média
zero e matriz de variância e covariância igual a

I(θ) =
n∑
i=0

I i(θ) =
n∑
i=0

[
E

(
−∂

2li(θ)

∂θj∂θl

)]
m×m

, (A.4)

matriz de informação de Fisher ou matriz de informação esperada. Por conveniência, diz-se
que U(θ) é assintoticamente normal com média zero e matriz de covariância I(θ), quando,
na verdade, a versão padronizada n−1/2I(θ) é que converge para Normal.

Sob certas condições de regularidade (Kalbfleisch e Prentice, 2011), θ̂ é um estimador
consistente para θ, e n−1/2I ˆ(θ) é um estimador consistente para n−1/2I(θ), em que I ˆ(θ) é
a matriz de informação observada, dada por

I(θ) =
n∑
i=0

I i(θ) =
n∑
i=0

(
−∂

2li(θ)

∂θj∂θl

)
m×m

. (A.5)

Para definição dos testes, suponha o caso geral em que se queira testar as hipóteses
H0 : θ = θ0 versus H1 : θ 6= θ0. Para aplicação do MPMIM supõe-se θ0 = 0; assim, verifica-
se a cada ponto (ou vetor pontos) de corte, c, testado se a variável categorizada a partir dele
tem influência significativa nos tempos de sobrevivência dos indivíduos.

Teste Wald.

O teste Wald envolve a distribuição assintótica do estimador de máxima verossimilhança
(EMV) de θ, θ̂. Se L(θ) é três vezes diferenciável e condições razoáveis de regularidade sobre
a terceira derivada são satisfeitas, então pode ser demonstrado que, para uma amostra sufi-
cientemente grande, θ̂ é a única solução para U(θ) = 0 e sua distribuição assintótica é uma
normal multivariada com média θ e matriz de covariância I−1(θ), ou mais corretamente, sua
forma padronizada

√
n(θ̂−θ) que converge para uma normal (Kalbfleisch e Prentice, 2011).

A partir desses resultados é possível fazer inferência sobre θ e fazer estimação intervalar. A
estatística de teste Wald é igual a

W = (θ̂ − θ0)′I(θ0)(θ̂ − θ0), (A.6)

e é assintoticamente distribuída por χ2 com m graus de liberdade. Por ser um estimador
consistente, a matriz de informação esperada (A.4) da Equação A.6 pode ser substituída
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pela matriz de informação observada (A.5); a substituição é necessária pela impossibilidade
do cálculo de (A.4) devido a censura. Segue deste fato que uma estatística assintoticamente
equivalente a A.6 e que deve ser usada para cálculo é dada por

W = (θ̂ − θ0)′I(θ0)(θ̂ − θ0). (A.7)

O valor de W é então comparado ao valor encontrado na tabela da distribuição de
probabilidade qui-quadrado com m graus de liberdade. Dado um nível de significância α
(geralmente, 0.05), se P (χ2 > W ) ≤ α rejeita-se H0, ou seja, valores altos de W indicam
rejeição da hipótese nula.

Teste Score.

Sabendo que, sob certas condições de regularidade,U(θ) segue uma distribuiçãoN(0,I(θ0))

para amostras grandes, seja I(θ0) uma matriz não singular. Então

S = U ′(θ0)
′I−1(θ0)U(θ0) (A.8)

possui distribuição assintótica χ2 com m graus de liberdade (Lawless, 2011). Como no caso
do teste Wald, sob H0, I(θ̂) pode ser substituído por seu estimador consistente I(θ0);
além disso, devido à presença de censura, I(·) não pode ser avaliada. Conforme discutido
anteriormente, utilizando I(·) em seu lugar, define-se a estatística de teste Score, dada por

S = U ′(θ0)
′I−1(θ0)U(θ0). (A.9)

O valor encontrado para S é comparado ao valor encontrado na tabela da qui-quadrado
com m graus de liberdade. Dado um nível de significância α, caso P (χ2 > S) ≤ α rejeita-
se H0. Valores altos de S indicam rejeição da hipótese nula. Note que, a estatística dada
pela expressão A.9 tem a propriedade de não carecer da estimação de θ̂ para o seu cálculo
(Lawless, 2011).

Teste da razão de verossimilhança.

A terceira estatística proposta é chamada de teste da razão de verossimilhança (TRV)
(Lawless, 2011). Sob H0 : θ = θ0, a distribuição assintótica da estatística

TRV (θ0) = −2 log

[
L(θ0)

L(θ̂)

]
= 2l(θ̂)− 2l(θ0) (A.10)

é uma qui-quadrado com m graus de liberdade. A hipótese nula é rejeitada para valores altos
do TRV.
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Apêndice B

Outras definições

Eficiência relativa assintótica

Para definição da eficiência relativa assintótica (ARE, do inglês, Asymptotic Relative
Efficiency), suponha β̂cont o parâmetro de regressão estimado associado à variável contínua
X e β̂cat o parâmetro de regressão estimado associado à variável categorizada a partir de X,
então a eficiência de β̂cat com respeito a β̂cont é dada por

ARE =
Vcont
Vcat

, (B.1)

em que Vcont é a variância assintótica esperada de β̂cont e Vcat é a variância assintótica espe-
rada de β̂cat (Dasgupta, 1998). Lembre que, para o modelo de Cox, os parâmetros estimados
são obtidos ao maximizar a verossimilhança parcial. Os valores de ARE pertencem ao inter-
valo [0, ∞), em que ARE>1 indica que β̂cat é mais eficiente do que β̂cont.

Uso da fórmula alternativa para o método das diferenças das veros-

similhanças

Suponha dois vetores de pontos de corte c1 e c2 de tal modo que lc1cat(β
∗) < lcont(β) e

lc2cat(β
∗) > lcont(β). Segue que,

∆c1 = lc1cat(β
∗)− lcont(β) ≥ 0 e

∆c2 = lc2cat(β
∗)− lcont(β) ≤ 0.

Identificar qual das diferenças Lc1cat−Lcont e Lc1cat−Lcont, em módulo, é menor a partir da
comparação entre os ∆c1 e ∆c2 é inviável por conta da natureza da função logarítmica, que
decresce rapidamente para valores que se aproximam de zero. Em outras palavras, dados
dois vetores de pontos de corte c1 e c2, de modo que Lc1cat−Lcont = −(Lc2cat−Lcont), é possível
que as diferenças em módulo do logaritmos das verossimilhanças sejam distintas, ou seja,
|lc1cat − lcont| 6= |lc2cat − lcont|.
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Ponte Browniana

Uma ponte BrownianaW 0(u) é um processo estocástico Gaussiano com u ∈ [0, 1] definida
como

W 0(u) = W (u)− uW (1), 0 ≤ u ≤ 1, (B.2)

em que {W (u), u ≥ 0} é um movimento Browniano. Esse processo é tal que E(W 0) = 0 e
Cov(W 0(s),W 0(u)) = s(1− u) para s < u e s, u ∈ [0, 1).

Medidas de comparação

Após o ajuste de modelos, duas estatísticas frequentemente usadas a fim de comparar os
modelos são a variação explicada R2 e o AIC (Akaike Information Criterion) definidos por

R2 = 1− exp

(
− Γ̃

n

)
e

AIC = 2k − 2 log(L̂),

em que Γ̃ é o TRV definido em (A.10), n é o tamanho da amostra em que o teste foi
aplicado, k é número de variáveis no modelo e L̂ é a verossimilhança parcial maximizada
pelo parâmetro estimado (Heller e Simonoff, 1992). O R2 é a porcentagem da variação da
variável resposta explicada pela relação com uma ou mais variáveis preditoras. Quanto maior
o valor de R2, melhor o modelo ajusta os dados. O AIC é uma medida de qualidade relativa
de um modelo. Dado um conjunto de possíveis modelos, AIC seleciona àquele que retorna
a menor perda de informação relativa aos outros. Quanto menor o valor de AIC, melhor o
modelo ajusta os dados.
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Apêndice C

Tabelas para os resultados dos métodos de corre-
ção e validação

Tabela C.1: Método de validação boot no caso de dicotomia para o método MDV- caso 1
Tabela C.2: Método de validação boot no caso de dicotomia para o método MPMIN- caso 1
Tabela C.3: Método de correção cv no caso de dicotomia para o método MDV- caso 1
Tabela C.4: Método de correção cv no caso de dicotomia para o método MPMIN- caso 1
Tabela C.5: Método de validação boot no caso de tricotomia para o método MDV- caso 1
Tabela C.6: Método de validação boot no caso de tricotomia para o método MPMIN- caso 1
Tabela C.7: Método de correção cv no caso de tricotomia para o método MDV- caso 1
Tabela C.8: Método de correção cv no caso de tricotomia para o método MPMIN- caso 1
Tabela C.9: Método de correção fc no caso de dicotomia para o cenário univariado- caso 1
Tabela C.10: Método de validação boot no caso de dicotomia para o método MDV- caso 2
Tabela C.11: Método de validação boot no caso de dicotomia para o método MPMIN-caso 2
Tabela C.12: Método de correção cv no caso de dicotomia para o método MDV- caso 2
Tabela C.13: Método de correção cv no caso de dicotomia para o método MPMIN- caso 2
Tabela C.14: Método de validação boot no caso de tricotomia para o método MDV- caso 2
Tabela C.15: Método de validação boot no caso de tricotomia para o método MPMIN-caso 2
Tabela C.16: Método de correção cv no caso de tricotomia para o método MDV- caso 2
Tabela C.17: Método de correção cv no caso de tricotomia para o método MPMIN- caso 2
Tabela C.18: Método de correção fc no caso de dicotomia para o cenário univariado- caso 2
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Tabela C.1: Estatísticas obtidas a partir de 2000 amostras bootstrap para os pontos de corte e
riscos relativos, ci e rri, no caso de dicotomia, em que i=1,2. Os índices 1 e 2 referem-se aos
métodos MDV1 e MDV2, respectivamente. Além disso, o procedimento foi realizada para cada um
dos 4 cenários avaliados.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
c1 37.22 36.30 40.00 36.00 8.10
c2 35.35 34.48 35.00 34.00 7.64
rr1 0.80 0.79 0.78 0.78 0.09M1

rr2 0.79 0.78 0.76 0.76 0.08
c1 33.04 33.32 36.00 34.00 3.98
c2 31.64 31.63 34.00 32.00 3.71
rr1 0.62 0.62 0.60 0.62 0.05M2

rr2 0.60 0.60 0.59 0.60 0.05
c1 32.61 32.35 35.00 33.00 4.47
c2 31.41 31.06 31.00 31.00 4.06
rr1 0.61 0.61 0.61 0.61 0.05M3

rr2 0.60 0.60 0.58 0.60 0.05
c1 32.96 33.05 35.00 33.00 4.53
c2 32.02 31.74 31.00 32.00 4.22
rr1 0.59 0.59 0.59 0.59 0.04Uni

rr2 0.59 0.59 0.60 0.59 0.04

Tabela C.2: Estatísticas obtidas a partir de 2000 amostras bootstrap para os pontos de corte e
riscos relativos, ci e rri, no caso de dicotomia, em que i=1,2,3. Os índices 1, 2 e 3 referem-se aos
métodos MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3, respectivamente. Além disso, o procedimento foi realizada
para cada um dos 4 cenários avaliados. Todas as estatísticas para os valores-p foram inferiores a
0.01 e, portanto, foram omitidas da tabela.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
c1 30.51 29.33 29.00 29.5 4.89
c2 30.42 29.25 29.00 29.0 4.87
rr1 0.70 0.70 0.69 0.70 0.06M1

rr2 0.70 0.70 0.69 0.70 0.06
c1 28.92 28.49 29.00 29.00 2.46
c2 28.46 28.16 29.00 29.00 2.38
rr1 0.55 0.55 0.55 0.55 0.04M2

rr2 0.55 0.55 0.55 0.55 0.04
c1 29.87 29.69 29.00 30.00 2.84
c2 29.41 28.89 29.00 29.00 2.60
rr1 0.56 0.56 0.57 0.56 0.04M3

rr2 0.56 0.56 0.57 0.56 0.04
c1 30.36 30.04 30.00 30.00 3.10
c2 29.44 29.22 30.00 29.00 2.62
c3 29.43 29.22 30.00 29.00 2.64
rr1 0.56 0.56 0.55 ou 0.57 0.56 0.04
rr2 0.56 0.56 0.57 0.56 0.04

Uni

rr3 0.56 0.56 0.57 0.56 0.04
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Tabela C.3: Estatísticas obtidas a partir de 1000 repetições do método de validação cruzada para
obtenção dos riscos relativos e valores-p, ci e pi, no caso de dicotomia, em que i=1 e 2. Os índices
1 e 2 referem-se aos métodos MDV1 e MDV2, respectivamente. Além disso, o procedimento foi
realizada para cada um dos 4 cenários avaliados.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
rr1 0.81 0.81 0.81 0.81 0.04M1 rr2 0.81 0.81 0.81 0.81 0.04
rr1 0.61 0.61 0.61 0.61 0.03M2 rr2 0.60 0.60 0.60 0.60 0.03
rr1 0.61 0.61 0.61 0.61 0.02M3 rr2 0.62 0.62 0.62 0.62 0.01
rr1 0.60 0.60 0.61 0.60 0.02Uni rr2 0.60 0.60 0.59 0.60 0.02

Tabela C.4: Estatísticas obtidas a partir de 1000 repetições do método de validação cruzada para
estimação dos riscos relativos e valores-p, rri e pi, no caso de dicotomia, em que i=1,2,3. Os índices
1, 2 e 3 referem-se aos métodos MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3, respectivamente. Além disso, o
procedimento foi realizada para cada um dos 4 cenários avaliados. Todas as estatísticas para os
valores-p foram inferiores a 0.01 e, portanto, foram omitidas da tabela, exceto para o cenário M1.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão

M1

rr1 0.81 0.80 0.79 0.79 0.05
rr2 0.80 0.80 0.79 0.79 0.05
p1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
p2 0.05 0.02 0.01 0.01 0.14
rr1 0.60 0.60 0.60 0.60 0.02M2 rr2 0.60 0.60 0.60 0.60 0.02

M3 rr1 0.62 0.62 0.61 0.62 0.03
rr2 0.62 0.62 0.61 0.61 0.02
rr1 0.60 0.60 0.61 0.60 0.02
rr2 0.60 0.60 0.58 0.59 0.02Uni
rr3 0.60 0.60 0.58 0.59 0.02
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Tabela C.5: Estatísticas obtidas a partir de 2000 amostras bootstrap para seleção dos pontos de
corte e estimação dos riscos relativos, cij e rrij, no caso de tricotomia, em que o ponto de corte
i=1,2 é estimado pelo método j=1,2. O índice i=1 indica o limite entre os grupos 1 e 2 da FE e o
índice i=2 indica o limite entre os grupos 2 e 3 da FE. O índice j refere-se ao método MDVj. Além
disso, o procedimento foi realizada para cada um dos 4 cenários avaliados.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
c11 35.55 34.78 34.00 35.00 6.87
c21 50.90 51.45 57.00 52.00 6.83
c12 35.10 34.28 26.00 35.00 6.73
c22 50.40 50.92 54.00 52.00 7.01
rr11 0.82 0.81 0.80 0.81 0.10
rr21 0.78 0.78 0.74 0.77 0.12
rr12 0.81 0.80 0.77 0.80 0.10

M1

rr22 0.78 0.77 0.74 0.77 0.12
c11 32.59 32.42 36.00 33.00 4.10
c21 48.69 49.15 45.00 49.00 6.49
c12 31.88 31.54 34.00 32.00 4.00
c22 48.74 48.99 45.00 49.00 6.63
rr11 0.64 0.64 0.63 0.64 0.06
rr21 0.59 0.59 0.55 0.58 0.09
rr12 0.63 0.63 0.62 0.63 0.06

M2

rr22 0.58 0.58 0.56 0.58 0.08
c11 31.97 31.67 34.00 32.00 4.61
c21 48.32 48.89 54.00 49.00 6.64
c12 31.43 31.16 26.00 32.00 4.46
c22 48.23 48.76 54.00 49.00 6.74
rr11 0.65 0.65 0.63 0.65 0.07
rr21 0.58 0.57 0.55 0.57 0.08
rr12 0.65 0.65 0.63 0.64 0.07

M3

rr22 0.57 0.57 0.55 ou 0.57 0.57 0.08
c11 33.35 33.41 32.00 33.00 4.31
c21 48.36 48.63 55.00 49.00 6.52
c12 32.72 32.43 32.00 33.00 4.33
c22 48.34 48.84 45 ou 56.00 49.00 6.59
rr11 0.66 0.66 0.66 0.66 0.07
rr21 0.62 0.62 0.61 0.61 0.08
rr12 0.65 0.65 0.64 0.65 0.07

Uni

rr22 0.61 0.61 0.61 0.61 0.07
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Tabela C.6: Estatísticas obtidas a partir de 2000 amostras bootstrap para seleção dos pontos de
corte e estimação dos riscos relativos, cij e rrij, no caso de tricotomia, em que o ponto de corte
i=1,2 é estimado pelo método j=1,2,3. O índice i=1 indica o limite entre os grupos 1 e 2 da FE e
o índice i=2 indica o limite entre os grupos 2 e 3 da FE. O índice j refere-se ao método MPMINj.
Além disso, o procedimento foi realizada para cada um dos 4 cenários avaliados. Todas as estatísticas
para os valores-p foram inferiores a 0.01 e, portanto, foram omitidas da tabela.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
c11 29.16 28.24 29.00 29.00 3.88
c21 45.00 45.08 40.00 43.00 9.26
c12 28.91 28.15 29.00 29.00 3.64
c22 45.09 45.03 40.00 43.00 9.36
rr11 0.73 0.72 0.76 0.72 0.10
rr21 0.66 0.65 0.57 ou 0.62 0.62 0.12
rr12 0.73 0.73 0.76 0.73 0.11

M1

rr22 0.65 0.64 0.57 0.62 0.12
c11 26.31 26.02 25.00 25.00 1.90
c21 37.47 35.76 30.00 34.00 9.21
c12 26.31 26.10 25.00 25.00 1.83
c22 38.06 36.32 30.00 35.00 9.14
rr11 0.67 0.67 0.67 0.66 0.08
rr21 0.48 0.48 0.46 0.48 0.05
rr12 0.66 0.66 0.63 0.66 0.08

M2

rr22 0.48 0.48 0.46 0.48 0.05
c11 26.81 26.57 25.00 25.00 2.10
c21 38.07 36.22 30.00 35.00 7.79
c12 26.99 26.80 25.00 27.00 2.03
c22 38.70 37.57 35.00 36.00 7.52
rr11 0.69 0.68 0.65 0.68 0.08
rr21 0.49 0.49 0.48 0.48 0.05
rr12 0.68 0.67 0.65 0.67 0.08

M3

rr22 0.49 0.49 0.48 0.49 0.05
c11 27.55 27.44 25.00 28.00 2.03
c21 41.02 40.79 40.00 40.00 7.82
c12 27.15 27.08 25.00 27.50 1.95
c22 39.23 37.45 40.00 38.00 7.39
c13 27.14 27.08 25.00 27.00 1.95
c23 39.35 37.52 40.00 38.00 7.44
rr11 0.67 0.67 0.66 0.67 0.06
rr21 0.49 0.49 0.47 0.49 0.04
rr12 0.69 0.68 0.70 0.68 0.07
rr22 0.49 0.49 0.48 0.49 0.04

Uni

rr13 0.69 0.68 0.70 0.68 0.07
rr23 0.49 0.49 0.48 0.49 0.04
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Tabela C.7: Estatísticas obtidas a partir de 1000 repetições do método de validação cruzada para
obtenção dos pontos de corte e estimação dos riscos relativos, cij e rrij, no caso de tricotomia,
em que o ponto de corte i=1,2 é estimado pelo método j=1,2. O índice i=1 indica o limite entre os
grupos 1 e 2 da FE e o índice i=2 indica o limite entre os grupos 2 e 3 da FE. O índice j refere-se
ao método MDVj. Além disso, o procedimento foi realizada para cada um dos 4 cenários avaliados.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
rr11 0.80 0.80 0.81 0.80 0.06
rr21 0.77 0.77 0.75 0.76 0.05
rr12 0.80 0.79 0.80 0.79 0.06M1

rr22 0.78 0.78 0.78 0.78 0.06
rr11 0.62 0.62 0.62 0.62 0.04
rr21 0.58 0.58 0.59 0.59 0.04
rr12 0.60 0.60 0.60 0.60 0.04M2

rr22 0.58 0.58 0.57 0.58 0.05
rr11 0.66 0.66 0.65 0.66 0.04
rr21 0.60 0.60 0.61 0.60 0.04
rr12 0.64 0.64 0.64 0.64 0.04M3

rr22 0.61 0.61 0.61 0.61 0.04
rr11 0.65 0.65 0.67 0.65 0.04
rr21 0.60 0.60 0.61 0.61 0.03
rr12 0.63 0.63 0.63 0.63 0.04Uni

rr22 0.61 0.61 0.61 0.61 0.04
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Tabela C.8: Estatísticas obtidas a partir de 1000 repetições do método de validação cruzada para
estimação dos riscos relativos e valores-p, rrij e pj, no caso de tricotomia, em que o ponto de
corte i=1,2 é estimado pelo método j=1,2,3. O índice i=1 indica o limite entre os grupos 1 e 2
da FE e o índice i=2 indica o limite entre os grupos 2 e 3 da FE. O índice j refere-se ao método
MPMINj. Além disso, o procedimento foi realizada para cada um dos 4 cenários avaliados.Todas as
estatísticas para os valores-p foram inferiores a 0.01 e, portanto, foram omitidas da tabela, exceto
para o cenário M1.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
rr11 0.81 0.80 0.80 0.80 0.05
rr21 0.75 0.75 0.77 0.75 0.04
rr12 0.80 0.79 0.79 0.79 0.05
rr22 0.77 0.77 0.77 0.77 0.06
p1 0.03 0.01 0.01 0.01 0.07

M1

p2 0.03 0.01 0.01 0.01 0.07
rr11 0.65 0.65 0.65 0.65 0.04
rr21 0.54 0.53 0.54 0.53 0.02
rr12 0.61 0.61 0.62 0.61 0.03M2

rr22 0.56 0.56 0.57 0.56 0.03
rr11 0.69 0.69 0.69 0.69 0.03
rr21 0.59 0.59 0.60 0.58 0.02
rr12 0.66 0.65 0.66 0.65 0.03M3

rr22 0.60 0.60 0.59 0.60 0.03
rr11 0.67 0.67 0.68 0.67 0.03
rr21 0.54 0.53 0.53 0.53 0.01
rr12 0.62 0.62 0.62 0.62 0.03
rr22 0.55 0.55 0.55 0.55 0.02
rr13 0.62 0.62 0.62 0.62 0.03

Uni

rr23 0.55 0.55 0.55 0.55 0.02
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Tabela C.9: Fatores de contração heurístico, bootstrap e vali-
dação cruzada para o cenário univariado no caso de dicotomia.

Fator de contração Método c d̂ r̂r
MDV1 27 0.9852 0.5768
MDV2 28 0.9859 0.5731Heurístico
MPMIN 30 0.9866 0.5786
MDV1 35 0.9836 0.6094
MDV2 31 0.9854 0.5929Heurístico*
MPMIN 30 0.9866 0.5786
MPMIN1 - - 0.6053
MPMIN2 - - 0.6042Bootstrap1
MPMIN3 - - 0.6046
MPMIN1 - 0.9119 0.6031
MPMIN2 - 0.9157 0.6018Bootstrap2
MPMIN3 - 0.9148 0.6021
MDV1 27 0.9549 0.5866
MDV2 28 0.9773 0.5759Validação Cruzada
MPMIN 30 0.9676 0.5847
MDV1 35 0.9664 0.6147
MDV2 31 0.9641 0.5997Validação Cruzada*
MPMIN 30 0.9676 0.5847

i Heurístico* indica o fator de contração heurístico aplicado aos
pontos de corte validados pelo método boot.
ii Validação cruzada* indica o fator de contração validação cru-
zada aplicado aos pontos de corte validados pelo método boot.

Tabela C.10: Estatísticas obtidas a partir de 2000 amostras bootstrap para os pontos de corte
e riscos relativos, ci e rri, no caso de dicotomia, em que i=1,2. Os índices 1 e 2 referem-se aos
métodos MDV1 e MDV2, respectivamente. Além disso, o procedimento foi realizada para cada um
dos 3 cenários avaliados.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
c1 32.55 32.37 35.00 33.00 4.25
c2 31.31 31.08 31.00 31.00 3.93
rr1 0.62 0.62 0.63 0.62 0.05M1

rr2 0.61 0.61 0.61 0.61 0.05
c1 32.14 31.87 35.00 32.00 4.12
c2 30.90 30.74 31.00 31.00 3.81
rr1 0.63 0.63 0.62 0.63 0.05M2

rr2 0.62 0.62 0.61 0.62 0.05
c1 33.38 33.54 36.00 34.00 4.29
c2 31.86 31.56 31.00 32.00 4.06
rr1 0.63 0.63 0.62 0.63 0.05Uni

rr2 0.62 0.62 0.62 0.62 0.05
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Tabela C.11: Estatísticas obtidas a partir de 2000 amostras bootstrap para os pontos de corte e
riscos relativos, ci e rri, no caso de dicotomia, em que i=1,2,3. Os índices 1, 2 e 3 referem-se aos
métodos MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3, respectivamente. Além disso, o procedimento foi realizada
para cada um dos 3 cenários avaliados. Todas as estatísticas para os valores-p foram inferiores a
0.01 e, portanto, foram omitidas da tabela.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
c1 29.27 28.60 29.0 29.00 2.74
c2 28.65 28.26 29.0 29.00 2.48
rr1 0.56 0.56 0.55 0.56 0.04M1

rr2 0.56 0.56 0.56 0.56 0.04
c1 28.81 28.19 29.00 29.00 2.72
c2 28.25 27.70 29.00 29.00 2.51
rr1 0.58 0.57 0.58 0.58 0.04M2

rr2 0.57 0.57 0.58 0.57 0.04
c1 28.97 28.43 30.00 29.00 2.46
c2 28.39 28.07 28.00 28.00 2.23
c3 28.36 28.06 28.00 28.00 2.24
rr1 0.57 0.57 0.57 0.57 0.04
rr2 0.57 0.57 0.57 0.57 ou 0.58 0.04

Uni

rr3 0.57 0.57 0.57 0.57 0.04

Tabela C.12: Estatísticas obtidas a partir de 1000 repetições do método de validação cruzada para
obtenção dos riscos relativos e valores-p, ci e pi, no caso de dicotomia, em que i=1 e 2. Os índices
1 e 2 referem-se aos métodos MDV1 e MDV2, respectivamente. Além disso, o procedimento foi
realizada para cada um dos 3 cenários avaliados.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
rr1 0.65 0.65 0.66 0.65 0.01M1 rr2 0.57 0.57 0.57 0.57 <0.01
rr1 0.63 0.63 0.62 0.62 0.03M2 rr2 0.62 0.62 0.62 0.62 0.02
rr1 0.63 0.63 0.63 0.63 0.03Uni rr2 0.62 0.62 0.61 0.62 0.02

Tabela C.13: Estatísticas obtidas a partir de 1000 repetições do método de validação cruzada para
estimação dos riscos relativos e valores-p, rri e pi, no caso de dicotomia, em que i=1,2,3. Os índices
1, 2 e 3 referem-se aos métodos MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3, respectivamente. Além disso, o
procedimento foi realizada para cada um dos 3 cenários avaliados. Todas as estatísticas para os
valores-p foram inferiores a 0.01 e, portanto, foram omitidas da tabela, exceto para o cenário M1.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
rr1 0.62 0.61 0.61 0.61 0.02M1 rr2 0.61 0.61 0.60 0.61 0.02
rr1 0.62 0.62 0.62 0.62 0.02M2 rr2 0.62 0.61 0.60 0.61 0.02
rr1 0.61 0.61 0.60 0.61 0.02
rr2 0.61 0.61 0.60 0.61 0.02Uni
rr3 0.61 0.61 0.60 0.61 0.02
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Tabela C.14: Estatísticas obtidas a partir de 2000 amostras bootstrap para seleção dos pontos de
corte e estimação dos riscos relativos, cij e rrij, no caso de tricotomia, em que o ponto de corte
i=1,2 é estimado pelo método j=1,2. O índice i=1 indica o limite entre os grupos 1 e 2 da FE e o
índice i=2 indica o limite entre os grupos 2 e 3 da FE. O índice j refere-se ao método MDVj. Além
disso, o procedimento foi realizada para cada um dos 3 cenários avaliados.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
c11 32.41 32.02 32.00 32.00 4.15
c21 48.07 48.60 45.00 48.00 6.87
c12 31.84 31.56 31.00 32.00 4.14
c22 47.99 48.48 45.00 48.00 6.89
rr11 0.67 0.67 0.69 0.67 0.07
rr21 0.62 0.62 0.59 0.61 0.08
rr12 0.66 0.66 0.64 0.66 0.06

M1

rr22 0.62 0.61 0.60 0.61 0.07
c11 31.72 31.55 32.00 32.00 4.01
c21 48.08 48.42 45.00 48.50 6.92
c12 31.15 30.85 31.00 31.00 3.86
c22 47.52 47.96 45.00 48.00 7.01
rr11 0.67 0.67 0.66 0.66 0.06
rr21 0.60 0.59 0.58 0.59 0.07
rr12 0.66 0.66 0.64 0.66 0.06

M2

rr22 0.59 0.59 0.60 0.59 0.07
c11 33.35 33.41 32.00 33.00 4.31
c21 48.36 48.63 55.00 49.00 6.52
c12 32.72 32.43 32.00 33.00 4.33
c22 48.34 48.84 45 ou 56.00 49.00 6.59
rr11 0.66 0.66 0.66 0.66 0.07
rr21 0.62 0.62 0.57 ou 0.61 0.61 0.08
rr12 0.65 0.65 0.64 0.65 0.07

Uni

rr22 0.61 0.61 0.61 0.61 0.07
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Tabela C.15: Estatísticas obtidas a partir de 2000 amostras bootstrap para seleção dos pontos de
corte e estimação dos riscos relativos, cij e rrij, no caso de tricotomia, em que o ponto de corte
i=1,2 é estimado pelo método j=1,2,3. O índice i=1 indica o limite entre os grupos 1 e 2 da FE e
o índice i=2 indica o limite entre os grupos 2 e 3 da FE. O índice j refere-se ao método MPMINj.
Além disso, o procedimento foi realizada para cada um dos 3 cenários avaliados. Todas as estatísticas
para os valores-p foram inferiores a 0.01 e, portanto, foram omitidas da tabela.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
c11 26.58 26.30 25.00 25.00 1.99
c21 37.98 35.98 30.00 35.00 8.27
c12 26.59 26.43 25.00 25.00 1.85
c22 38.37 36.46 35.00 36.00 7.95
rr11 0.69 0.69 0.69 0.69 0.07
rr21 0.53 0.52 0.49 0.52 0.05
rr12 0.69 0.68 0.69 0.68 0.07

M1

rr22 0.52 0.52 0.51 0.52 0.05
c11 26.40 26.23 25.00 25.00 1.86
c21 38.21 37.18 30.00 35.00 8.76
c12 26.54 26.42 25.00 25.00 1.82
c22 39.36 38.21 35.00 36.00 8.57
rr11 0.68 0.68 0.66 0.67 0.07
rr21 0.51 0.51 0.49 0.51 0.04
rr12 0.67 0.67 0.65 ou 0.68 0.67 0.07

M2

rr22 0.51 0.51 0.51 0.51 0.05
c11 26.87 26.53 25.00 27.00 1.91
c21 38.55 36.94 30.00 36.00 7.57
c12 26.55 26.36 25.00 25.00 1.74
c22 37.43 35.62 30.00 36.00 7.23
c13 26.54 26.36 25.00 25.00 1.74
c23 37.53 35.70 30.00 36.00 7.26
rr11 0.67 0.67 0.67 0.67 0.07
rr21 0.52 0.51 0.52 0.51 0.05
rr12 0.69 0.68 0.67 0.68 0.08
rr22 0.51 0.51 0.52 0.51 0.05
rr13 0.69 0.68 0.66 0.68 0.08

Uni

rr23 0.51 0.51 0.52 0.51 0.05
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Tabela C.16: Estatísticas obtidas a partir de 1000 repetições do método de validação cruzada para
obtenção dos pontos de corte e estimação dos riscos relativos, cij e rrij, no caso de tricotomia,
em que o ponto de corte i=1,2 é estimado pelo método j=1,2. O índice i=1 indica o limite entre os
grupos 1 e 2 da FE e o índice i=2 indica o limite entre os grupos 2 e 3 da FE. O índice j refere-se
ao método MDVj. Além disso, o procedimento foi realizada para cada um dos 3 cenários avaliados.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
rr11 0.66 0.65 0.65 0.65 0.04
rr21 0.61 0.61 0.60 0.61 0.03
rr12 0.64 0.64 0.64 0.64 0.04M1

rr22 0.61 0.61 0.61 0.61 0.04
rr11 0.65 0.65 0.65 0.65 0.04
rr21 0.59 0.59 0.59 0.59 0.03
rr12 0.63 0.63 0.63 0.63 0.04M2

rr22 0.59 0.59 0.59 0.59 0.04
rr11 0.65 0.65 0.65 0.65 0.04
rr21 0.60 0.60 0.61 0.61 0.03
rr12 0.63 0.63 0.63 0.63 0.04Uni

rr22 0.61 0.61 0.61 0.61 0.04

Tabela C.17: Estatísticas obtidas a partir de 1000 repetições do método de validação cruzada para
estimação dos riscos relativos e valores-p, rrij e pj, no caso de tricotomia, em que o ponto de
corte i=1,2 é estimado pelo método j=1,2,3. O índice i=1 indica o limite entre os grupos 1 e 2
da FE e o índice i=2 indica o limite entre os grupos 2 e 3 da FE. O índice j refere-se ao método
MPMINj. Além disso, o procedimento foi realizada para cada um dos 3 cenários avaliados.Todas as
estatísticas para os valores-p foram inferiores a 0.01 e, portanto, foram omitidas da tabela, exceto
para o cenário M1.

Cenário Medida Média Média aparada Moda Mediana Desvio padrão
rr11 0.67 0.67 0.67 0.67 0.03
rr21 0.57 0.57 0.57 0.57 0.02
rr12 0.64 0.64 0.65 0.63 0.03M1

rr22 0.59 0.59 0.59 0.59 0.03
rr11 0.66 0.66 0.66 0.66 0.03
rr21 0.56 0.56 0.56 0.56 0.02
rr12 0.62 0.62 0.62 0.62 0.03M2

rr22 0.58 0.58 0.57 0.57 0.03
rr11 0.67 0.67 0.66 0.67 0.03
rr21 0.56 0.56 0.55 0.56 0.02
rr12 0.62 0.62 0.61 0.62 0.03
rr22 0.57 0.57 0.57 0.57 0.03
rr13 0.62 0.62 0.62 0.62 0.03

Uni

rr23 0.57 0.57 0.57 0.57 0.03

92



Tabela C.18: Fatores de contração heurístico, bootstrap e validação cru-
zada para o cenário univariado no caso de dicotomia.

Fator de contração Método c d̂ r̂r
MDV1 32 0.9778 0.6423
MDV2 26 0.9809 0.5980Heurístico
MPMIN 28 0.9835 0.5846
MDV1 31 0.9805 0.6220
MDV2 36 0.9759 0.6492

MPMIN1 30 0.9828 0.6024Heurístico*

MPMIN2/MPMIN3 28 0.9835 0.5846
MPMIN1 - - 0.6020
MPMIN2 - - 0.6001Bootstrap1
MPMIN3 - - 0.6002
MPMIN1 - 0.9317 0.6013
MPMIN2 - 0.9377 0.5993Bootstrap2
MPMIN3 - 0.9375 0.5994
MDV1 32 0.9700 0.6445
MDV2 26 0.9640 0.6032Validação Cruzada
MPMIN 28 0.9724 0.5882
MDV1 31 0.9657 0.6265
MDV2 36 0.9646 0.6525

MPMIN1 30 0.9646 0.6081Validação Cruzada*

MPMIN2/MPMIN3 28 0.9724 0.5882
i Heurístico* indica o fator de contração heurístico aplicado aos pontos de
corte validados pelo método boot.
ii Validação cruzada* indica o fator de contração validação cruzada apli-
cado aos pontos de corte validados pelo método boot.
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Apêndice D

Histogramas da distribuição dos pontos de corte
e riscos relativos estimados pelo método boot

Figura D.1: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados pelo
método de validação boot no caso de dicotomia para o método MDV - caso 1
Figura D.2: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados pelo
método de validação boot no caso de dicotomia para o método MPMIN - caso 1
Figura D.3: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados pelo
método de validação boot no caso de tricotomia para o método MDV1 - caso 1
Figura D.4: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados pelo
método de validação boot no caso de tricotomia para o método MDV2 - caso 1
Figura D.5: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados pelo
método de validação boot no caso de tricotomia para o método MPMIN1 - caso 1
Figura D.6: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados pelo
método de validação boot no caso de tricotomia para o método MPMIN2 - caso 1
Figura D.7: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados pelo
método de validação boot no caso de tricotomia para o método MPMIN3 - caso 1
Figura D.8: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados pelo
método de validação boot no caso de dicotomia para o método MDV - caso 2
Figura D.9: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados pelo
método de validação boot no caso de dicotomia para o método MPMIN - caso 2
Figura D.10: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados
pelo método de validação boot no caso de tricotomia para o método MDV1 - caso 2
Figura D.11: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados
pelo método de validação boot no caso de tricotomia para o método MDV2 - caso 2
Figura D.12: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados
pelo método de validação boot no caso de tricotomia para o método MPMIN1 - caso 2
Figura D.13: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados
pelo método de validação boot no caso de tricotomia para o método MPMIN2 - caso 2
Figura D.14: Histogramas da distribuição dos pontos de corte e riscos relativos estimados
pelo método de validação boot no caso de tricotomia para o método MPMIN3 - caso 2
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos estimados

Figura D.1: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para os métodos de seleção de pontos
de corte MDV1 e MDV2, nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica
a moda.
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos estimados

Figura D.2: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para os métodos de seleção de pontos
de corte MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3 nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha
vermelha indica a moda.
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.3: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos de
corte MDV1 nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda.
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.4: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos de
corte MDV2 nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda.
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.5: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos de
corte MPMIN1 nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda.
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.6: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos de
corte MPMIN2 nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda.
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.7: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos de
corte MPMIN3 no cenário Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda.
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos estimados

Figura D.8: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para os métodos de seleção de pontos
de corte MDV1 e MDV2, nos cenários M1, M2 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a
moda. (caso2)
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos estimados

Figura D.9: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para os métodos de seleção de pontos de
corte MPMIN1, MPMIN2 e MPMIN3 nos cenários M1, M2 e Uni, respectivamente. Linha vermelha
indica a moda. (caso2)
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.10: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos
de corte MDV1 nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda.
(caso2)
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.11: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos
de corte MDV2 nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda.
(caso2)
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.12: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos de
corte MPMIN1 nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda.
(caso2)
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.13: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos de
corte MPMIN2 nos cenários M1, M2, M3 e Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda.
(caso2)
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(a) Figura 1: Histogramas referentes aos pontos de corte c1 e c2 estimados
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(b) Figura 2: Histogramas referentes aos riscos relativos rr1 e rr2 estimados

Figura D.14: As figuras 1 e 2 apresentam os histogramas da distribuição dos pontos de corte e
riscos relativos estimados pelo método de validação bootstrap para o método de seleção de pontos de
corte MPMIN3 no cenário Uni, respectivamente. Linha vermelha indica a moda. (caso2)
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