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Resumo 

Apresentamos neste trabalho, uma análise bayesiana para dados clínicos exponenciais 
com variáveis auxiliares. Formulamos uma abordagem bayesiana com densidades a priori 
informativas, obtidas através das variáveis auxiliares sob o contexto de modelos lineares 
generalizados, para estimar os parâmetros de interesse, testar o modelo e prever a sobrevivência 
de pacientes com doenças graves. Diferentes funções de ligações são consideradas. O método 
que iremos examinar consiste na obtenção de informações a priori para a média das respostas, 
com correspondentes variáveis auxiliares fixas de modo que se possa induzir uma distribuição a 
priori sobre os coeficientes de regressão a partir de médias condicionais a priori. Esta abordagem 
utiliza os algoritmos computacionais do tipo Gibbs Sampling/Metropolis-Hastings e será 
comparada com a inferência bayesiana exata. Finalizamos com aplicações em dados clínicos 
exponenciais para pacientes com leucemia utilizando amostras completas e amostras 
censuradas. 
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Abstract 

In this work, a Bayesian analysis for the exponential clinica] data with auxiliary variables 
is presented. This Bayesian approach, with informative priors obtained under the context of 
generalized linear models with fixed auxiliary variables, is formulated to estimate the parameters 
of interest, to test models and to predict the survival time of patients with serious diseases. 
Various link functions are considered. The method that we are going to study consists in 
obtaining prior information for the response mean corresponding to observable variables with 
fixed covariates, such that we are able to induce a prior distribution on the regression 
coefficients. This approach uses Gibbs Sampling/Metropolis-Hastings algorithms and it will be 
compared with the exact Bayesian inference. We end with applications based on censored and 
uncensored exponential clinica] data for patients with leukemia diseases. 
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Capítulo 1 

INTRODUÇÃO 

Informações clínicas disponíveis para um médico no instante do diagnóstico de um 

câncer ou de outra doença são utilizadas para previsão do tempo de sobrevivência, escolher o 

tratamento para um dado paciente, e para muitos outros objetivos . Os dados podem provir da 

história médica, de exames físicos, ou de estudos de laboratório. Tais informações podem ser 

chamadas de informações concomitantes, covariadas ou variáveis auxiliares e têm sido bastante 

usadas de modo intuitivo. Estamos interessados em desenvolver modelos estatísticos que possam 

prever o tempo de sobrevivência usando variáveis auxiliares. Este último termo é o que será 

utilizado ao longo deste trabalho. 

A escolha de um modelo apropriado envolve várias considerações: conceito de 

simplicidade, tratabilidade matemática, adequação do ajuste aos dados e fácil interpretação. 

Existem ao menos duas principais razões pelas quais um modelo estatístico de sobrevivência 

baseado em variáveis auxiliares é desenvolvido: (i) prever a sobrevivência de pacientes com 

uma particular combinação de variáveis auxiliares; (ii) avaliar a importância relativa de tais 

combinações na previsão do tempo de sobrevivência. 

A distribuição do tempo de sobrevivência é geralmente caracterizada por três funções: 

(1) a função de sobrevivência, (2) a função de densidade de probabilidade, e (3) a função de 

risco. Estas três funções são matematicamente equivalentes, se uma delas é dada, as outras duas 

podem ser derivadas. 

O tempo de sobrevivência de um paciente com doença crônica em geral é obtido como o 

tempo entre o diagnóstico ou o início de um tratamento específico e a morte. Geralmente, 

existem fatores (informação ou variável auxiliar) que explicam a gravidade da doença no instante 

em que o paciente faz o seu primeiro diagnóstico ou inicia o tratamento. Por exemplo, em 

pacientes com leucemia a quantidade de glóbulos brancos no instante do diagnóstico é uma 
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informação adicional extremamente importante para prever a sua sobrevivência. A leucemia é 

um câncer cuja gravidade está associada a alta quantidade de glóbulos brancos no sangue. 

Qualquer modelo estatístico para prever a sobrevivência de um paciente para ser realístico 

deverá refletir este tipo de dependência entre o tempo de sobrevivência e a variável auxiliar. 

1.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Estudos da função de sobrevivência em vários ensaios clínicos envolvendo pacientes com 

câncer em estágio avançado (Prentice, 1973) têm sugerido a função de sobrevivência 

exponencial. Nestes estudos, variáveis auxiliares, tais como causas da doença, estágio da doença 

são registradas quando o paciente entra no estudo. Quando estas variáveis são importantes, várias 

funções de ligações podem ser propostas 

Em geral, um modelo exponencial para relacionar a dependência entre o tempo de 

sobrevivência e a variável auxiliar é utilizado da seguinte forma: 

Seja t1, t2, , t. , uma amostra de n independentes tempos de sobrevivência de pacientes, 

onde o tempo de sobrevivência do i-ésimo paciente possui a seguinte função de densidade: 

1 t 
(t I )=—exp{--} , 

1.1.1  

¡si 	 > O , 	> O . 

onde g(j.ti  ) = Tb é uma função de ligação (conhecida) entre o tempo médio de sobrevivência e o 

preditor linear Ib = a + bxi  , com a e b representando os parâmetros desconhecidos do modelo e 

xi a variável auxiliar. Na literatura, este tipo de modelo é conhecido como Modelo Linear 

Generalizado (MLG), ver por exemplo Nelder e Wedderbum (1972), onde as seguintes funções 

de ligações são utilizadas : 
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gQt1)= 

In(i.ti) 	:função logarítmica 

:função linear 

1 
:função inversa 

  

Feigl e Zelen (1965) desenvolveram para as funções de ligações acima, uma teoria de 

verossimilhança assintótica para estimar os parâmetros a e b quando os dados são não 

censurados, isto é, todos os pacientes morreram durante o experimento. Zippin e Armitage 

(1966), supondo função de ligação do tipo linear, generalizaram o trabalho de Feigl e Zelen 

para pacientes censurados, isto é, alguns pacientes estavam vivos quando o experimento 

terminou. Byar et al (1974), também propõe uma generalização para dados censurados e função 

de ligação inversa com várias variáveis auxiliares. Bhattacharya et al (1995) introduziram uma 

abordagem bayesiana exata, mas extremamente complexa do ponto de vista algébrico, supondo 

função de ligação do tipo inversa e dados censurados. 

Mais recentemente, Bedrick et al (1996) sob função de ligação logarítmica, utilizaram 

distribuições a priori informativas, extraídas a partir de médias condicionais a priori. 

1.2 OBJETIVOS PRINCIPAIS 

Este trabalho tem como objetivo principal, reformular a abordagem bayesiana dada por 

Bhattacharya et al (1995). Neste contexto, utilizamos algoritmos computacionais do tipo Gibbs 

Sampling/Metropolis-Hasting, para estimar os parâmetros de interesse, verificar o ajuste do 

modelo, e prever a sobrevivência de pacientes com doenças graves via distribuições preditivas. 

Mais um ponto importante que devemos destacar é a formulação de distribuições a priori 

informativas extraídas de médias condicionais a priori e a escolha das funções de ligações. 
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1.3 APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

Esta dissertação está organizada em oito capítulos e três apêndices. No capítulo 2 

apresentamos o problema da análise de dados clínicos exponenciais levando-se em consideração 

alguns aspectos, do ponto de vista clássico. Apresentamos o modelo estatístico proposto 

inicialmente por Feigl e Zelen (1965) para a amostra completa, e uma aplicação a pacientes com 

leucemia, em seguida, numa outra formulação consideramos a presença de dados censurados. 

Também é assumido todos os pacientes entrando juntos, e entradas uniformes no estudo clínico. 

No final deste capítulo, temos uma generalização para várias variáveis auxiliares com dados 

completos e função de ligação linear, e logo após para dados censurados com função de ligação 

do tipo inversa proposta por Byar et al (1974), e uma aplicação relacionada ao câncer de 

próstata. 

No capítulo 3 apresentamos uma inferência bayesiana exata sugerida por Bhattacharya et 

al (1995) para amostras com censuras tipo II e tipo III com o uso de uma única variável auxiliar 

influenciando a sobrevivência de pacientes num estudo clínico. Em seguida tem-se uma 

aplicação em dados de leucemia 

Funções de ligações alternativas, analisadas sob o ponto de vista clássico e bayesiano são 

apresentadas no capítulo 4. 

Formulamos no capítulo 5 uma inferência bayesiana para dados clínicos exponenciais 

com densidades a priori informativas com dados ampliados sob o contexto de modelos lineares 

generalizados. 

Apresentamos no capítulo 6, dois métodos bayesianos para avaliar a adequação e 

selecionar modelos, respectivamente. 

No capitulo 7, aplicamos o desenvolvimento teórico dos capítulos 4, 5 e 6 para analisar os 

dados de Feigl e Zelen (1965), e Zippin e Armitage (1966). 

As conclusões finais e propostas futuras estão apresentadas no capítulo 8. 
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Capítulo 2 

DADOS CLÍNICOS EXPONENCIAIS - 

ABORDAGEM CLÁSSICA 

Neste capítulo apresentaremos o problema da análise de dados clínicos exponenciais 

levando-se em consideração alguns aspectos da inferência clássica. 

Desenvolvemos uma análise do modelo proposto para dados censurados e não-

censurados com uma e com várias variáveis auxiliares. Algumas ilustrações numéricas e gráficas 

também são apresentadas. 

2.1 MODELO ESTATÍSTICO SEM CENSURAS 

Descreveremos inicialmente o modelo estatístico para uma variável auxiliar. 

Seja t1  , t2 	ta  uma amostra de n tempos de sobrevivência independentes, onde o 

tempo de sobrevivência para o i-ésimo paciente tem a seguinte função de densidade de 

probabilidade: 

onde, 

f(ti  KW= 0; exp{-0i ti }'{t>Ø} 	, 

{ 1 , se t1 >0 
'{t>  o} = 	, caso contrário. 

01  >0 	 (2.1) (2.1) 

Além disso, seja xl, x2  , , x n  os valores observados de uma variável auxiliar x tal que 

o valor esperado do tempo de sobrevivência para o i-ésimo paciente é: 
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1 
E( ti ) = — = a + bx • , 	(ligação linear). 	 (2.2) 

Eli 

Então, a função de verossimilhança dos n tempos de sobrevivência pode ser escrita como: 

.e(a ,b) = llf(till3i) =Fiai  exp(-8t), 	 portanto, 
i=1 	1=1 

,b)=[
11(a+bxi)-1.[exp(-Eti(a+bxi)-' )1. 
1=1 

Tomando o logaritmo de (2.3), temos que: 

L(a,b) = ln.e(a ,b) = -Eln(a+bxi)-Eti(a+bx1)-1  . 
1=1 	 1=1 

Os estimadores de máxima verossimilhança podem ser encontrados de (2.4), 

resolvendo-se as seguintes equações através de métodos iterativos : 

- 
0= -E(â bx;)1  +Eti(â+ tixi)-2  

ãa i=1 	 i=i 

(2.5) 

-1 —
aL

= 0=-Exi(â+bxi) +Exiti(â+bxi) 	. 
ab i=1 	 1=1 

Isto pode ser possível através do método de Newton-Raphson, (ver por exemplo, Lee 1992). 

Se (ak  ,b k)  denotarem as estimativas na k-ésima iteração, os valores para a (k + 1)- 

ésima iteração serão encontrados pela solução do seguinte sistema de equações: 

 

ak+1 = ak
kk  

 ±Bic2fic) 

bk+i bk (Bhfi 1-13 2f1c) 
(2.6) 

  

onde, 

(2.3) 

(2.4) 
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13 é o ij-ésimo elemento de J-1  calculado em (ak  ,bk), 

J= 

af1 af1 
aa ab 
af2 af2 

ab 

 

   

af,  n 
= 	(ak  +bkxi)-2  - 2li ti(ak  +bkxi)-3  

(2.7) 

af2  j_ h  
ic 

ab 
= 	= 	nikuk É vni)-2 —21itiMak bk x,)--3  

aa i=1 	 1=1 

n 
af2 1± 2 = 	ax. ( k  +bkx -2  —2/itixNak + bkXi)-3  . 
ab 	i 

Uma estimativa inicial (a0, b0), sugerida por (2.2), pode ser obtida pelo ajuste de uma 

reta aos n pares observados (xi  ,t,). 

Note que a solução (â ,b) deverá estar no conjunto: 

{(a ,b) : a + bxi  > O ,V xi}. 

O processo termina quando fi  e f2  estão próximas de zero, ou a diferença nos valores de 

a e b em duas iterações consecutivas é desprezível. 

A matriz de variância-covariância assintótica para (à ,b) , (ver Bickel e Doksum ,1977), 
será dada por: 

[ var(â) 	cov(à ,b)1 

cov(à , 	var(b) 
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Através de algumas manipulações algébricas: 

var(â) = A-1  E xi2  (a + bxi )-2  
i=1 

var(6) = A-1  E (a + bxi )-2 
	

(2.8) 

cov(á , =-A-1 Ex.
I 
 (a +bxi)-2  

i=1  

onde: 

2 [ n 
A= 	2 xi  (a+ bx1)-2  E(a+bxi)-2  -  

i=1 	 i=1 	 i=1 

Para obter-se as estimativas de (2.8), os parâmetros (a ,b) são substituídos por (â 	. 

Note que a probabilidade de sobrevivência para o i-ésimo paciente 6: 

00 

Si(t) = f(101)g=exp(-0i t) =exp[-t(a + bxi)--1]. 	 (2.9) 

Portanto, a estimativa para a função de sobrevivência pode ser obtida substituindo (a ,b) 

por (á ,S) em (2.9) . Além disso fazendo uso da normalidade assintótica dos estimadores de 

máxima verossimilhança, pode-se obter um intervalo de confiança aproximado para o tempo 

médio de sobrevivência e para a função de sobrevivência. Seja: 

A 
2 
A " 	A si ar2 = var(á) + x• v (b) + 2xi cov(â , b) 

Tem-se que: 

P{á+linci -sza/ <a+bxi  Sa+Sxi +sz%la,b,xi  }=1-a , 
/2 — 

onde zcv é o 100 (1-%) percentil superior da distribuição normal padrão. 
/2 

(2.10) 
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„ ^ 
Fazendo-se: e11 = +bxi  -szcv , e 	c21  = a + bxi  +szcv ,teremos , 

/2 	 /2 

P{ cli  5_ a+ bx;  c21  I a , b , xi ) =1- a , 	portanto, 

P{cii 5.13-15c2;  Ia, b ,xi  }=P{-cjjt-19i1t-C2i1t Ia, b, x1  J= 

= P{ exp(-tcri) 	Si(t) 5_ exp(-tc-21) } = 1-a. 	 (2.11) 

A equação (2.11) define um intervalo de confiança bilateral aproximado para a função de 

sobrevivência do i-ésimo paciente. 

A função de verossimilhança pode ser usada para obter contornos de igual 

verossimilhança em relação a (a,b). Um contorno 100a% é um conjunto de pontos (a ,b) que 

satisfaz a seguinte propriedade: 

.e(a,b) = a.t(â,6) , 	ou 

L(a ,b) = ln a + L(á ,) . 	 (2.12) 

Um teste de adequação do modelo é fornecido comparando-se os números observados e 

esperados de pacientes mortos num certo intervalo de tempo. Seja ti(p) um valor tal que: 

S'i[ti(p)]=exp[-ti  (p) ("à+fai)-1]= 1- p . 	 (2.13) 

Isto é, o paciente tendo variável auxiliar xi sobrevive além do tempo ti(p) com 

probabilidade 1 - p. Escolhendo-se p igual aos quantis probabilisticos por exemplo, p = 0.25 ; 

0.50 ; 0.75, teremos para o i-ésimo paciente os quatro intervalos quartilicos [0 , 4(0.25)] ; 

[t1(0.25) , ti(0.50)1 [4(0.50) , t1(0.75)1 ; It1(0.75) , 0.1 . A probabilidade do i-ésimo paciente 

morrer em qualquer um destes intervalos é 0.25 . Tais intervalos podem ser construidos para cada 

paciente. Se o modelo está bem ajustado, podemos esperar que os tempos de sobrevivência 



Capítulo 2— Dados Clínicos Exponenciais — Abordagem Clássica 
	

10 

estejam igualmente distribuídos nos quatro intervalos. Os números observados e esperados de 

pacientes podem ser comparados usando-se um teste de "bondade de ajuste". 

2.1.1 ILUSTRAÇÕES NUMÉRICAS E GRÁFICAS 

Os dados dispostos na Tabela 2.1 foram introduzidos por Feigl e Zelen (1965) para dois 

grupos de pacientes, os quais morrem de leucemia myelogenous aguda.. Os pacientes foram 

classificados dentro de dois grupos AG positivos e AG negativos de acordo com a presença ou 

ausência de uma característica morfológica de células brancas. 

TABELA  2.1 -  Tempo de sobrevivência observado e quantidade de glóbulos brancos 
(AG positivo) n = 17 

Quant. Glóbulos Brancos 	tempo de sobrevivência 

(QGB) 	 (semanas) 

(AG negativo) n =16 

Quant. Glóbulos Brancos 	tempo de sobrevivência 

(QGB) 	 (semanas) 

2100 65 4400 56 
750 156 3000 65 
4300 100 4000 17 
2600 134 1500 7 
6000 16 9000 16 
10500 108 5300 22 
10000 121 10000 3 
17000 4 19000 4 
5400 39 27000 2 
7000 143 28000 3 
9400 56 31000 8 
32000 26 26000 4 
35000 22 21000 3 
100000 1 79000 30 
100000 1 100000 4 
52000 5 100000 43 
100000 65 

Para a Tabela 2.1, a variável auxiliar x é o logro da quantidade de glóbulos brancos 

(QGB) no instante do diagnóstico, conhecida como uma preditora do tempo de sobrevivência 

para esta doença (quanto mais alta a quantidade inicial de glóbulos brancos menor é a 

probabilidade de sobrevivência num específico intervalo de tempo). 
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A função de verossimilhança para o primeiro grupo é mostrada na Figura 2.1. Ao seu 

lado, tem-se um mapa de contornos de igual verossimilhança. Note que o máximo fica perto 

da reta a + 5b = O , porque o tempo de sobrevivência previsto para altas quantidades de 

glóbulos brancos é muito baixo. 

FIGURA 2.1 - Verossimilhança relativa e contornos de igual 
verossimilhança. 

As estimativas de máxima verossimilhança (â , 6) obtidas de (2.5), com seus respectivos 

erros padrões e covariância segundo (2.8), para os dois grupos são apresentadas na Tabela 2.2 a 

seguir: 

TABELA 2.2 - Estimativas de máxima verossimilhança, 

erros padrões e covariância para â e b. 
Paciente do Grupo â 5 Nivar(â) Vvar(b) cov(â ,1;) 

AG positivo 249 -46 95.1 19.9 -1888 
AG negativo 37 -5 35.9 8.2 -294 

Uma indicação da adequação do modelo é mostrada na Tabela 2.3, a qual dá os números 

esperados e observados de pacientes nos intervalos quartilicos. Os valores do qui-quadrado para 

a "bondade de ajustamento" , X2  roo _ 	/ E , têm dois graus de liberdade e são 
claramente não-significantes. 
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TABELA 2.3 — Estatística z 2  para verificação do ajuste do modelo. 

Grupo 

Número 

de 
Pacientes 

Intervalo Quartilico 

[O , t(.25)] [t(.25) , t(.50)] [0.50) , t(.75)1 [t(.75) , Total 

(AG Positivo) 

Observado 

Esperado 4.25 

4 

4.25 

3 

4.25 4.25 

17 

17 

X 2 = 0.647 (p = 0.276 

(AG Negativo) 

Observado 

Esperado 

4 

4 

3 

4 

2 

4 

7 

4 

16 

16 

X 2  = 3.50 (p = 0.826 ) 

Uma verificação gráfica da adequação do modelo é mostrada na Figura 2.2 . Aqui a 

distribuição de sobrevivência empírica é comparada com a curva de sobrevivência estimada 

associada a mediana da quantidade de glóbulos brancos para cada grupo. É notável que as 

probabilidades de sobrevivências para o grupo AG positivo dependam fortemente da quantidade 

de glóbulos brancos, ao passo que as distribuições de sobrevivência do grupo AG negativo 

possui somente uma fraca dependência da quantidade de glóbulos brancos. Isto está refletido no 

fato da diferença nos valores b ( -46 vs. -5 ). Quanto maior o 1 b 1, maior a dependência da 

quantidade de glóbulos brancos. A melhoria geral da sobrevivência dos pacientes AG positivos 

está relacionada ao fato de que para alguma quantidade de glóbulos brancos especificada, a curva 

de sobrevivência do grupo AG positivo encontra-se acima da curva de sobrevivência do grupo 

AG negativo. 

(a) 
	

(b) 

FIGURA 2.2 — Função de sobrevivência para os grupos, AG — positivo em (a) 
e AG — negativo em (b). 
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Um outro modo de comparar os dois grupos é fazer um teste de significância aproximado 

para a diferença dos tempos médios de sobrevivência, i.e., (a1  + bix) — (a2  + b2x). Note que a 

comparação depende de um valor fixo da variável auxiliar x. Portanto, uma aproximação normal 

para os desvios (sob a hipótese de que os dois grupos possuem os mesmos parâmetros) é: 

onde, 

z=4/sA  . 

Então, rejeitamos 	F10: (a1 + bix) — (a2 + b2 x) = O se: 

1 z=4/s 1  

+ x(S, - 52) 

(2.14) 

S2 = var(âi) + var(â2) + 2x[cov(âi  , Si  ) + cov(â2,52)]+ x2  [var(b1) + var(b2)] , A 

e 	zoil é o 100 (1— °X) percentil superior da distribuição normal-padrão. 
/2 

Uma escolha apropriada de um valor fixo da variável auxiliar x é mediana para os dois 

grupos tomados juntos, i.e., 10500. Substituindo em (2.14) com x = logto (10500) = 4.02 , 

teremos: 

A —„ = 
46.46 

—268 , 
°A 1734 

o qual é significante ao nível 0.008. Portanto, os tempos médios de sobrevivências são 

diferentes. 
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2.2 MODELO ESTATÍSTICO COM CENSURAS 

Nesta seção generalizaremos o modelo de Feigl e Zelen (1965) para mostrar como a 

estimação dos parâmetros do modelo de regressão linear pode ser feita, quando alguns pacientes 

ainda estão vivos após completar-se o estudo. Para estudos de diferentes durações, erros padrões 

assintóticos das estimativas são obtidos para um conjunto fixo de valores da variável auxiliar 

(logaritmo da quantidade de glóbulos brancos). Primeiro todos os pacientes entram juntos no 

estudo, e em seguida, assume-se intervalos de tempo uniformes entre entradas sucessivas de 

pacientes. 

Novamente assumiremos como válidas as equações (2.1) e (2.2), onde n pacientes entram 

no estudo, d destes morrem e s=n -d ainda estão vivos no fim do estudo. Para o j-ésimo 

paciente cuja morte ocorre no tempo ti , o valor da variável auxiliar é xj ; para o k-ésimo 

paciente ainda vivo, tendo tempo de sobrevivência tk  , a variável auxiliar possui valor xk • 

A função de verossimilhança para o conjunto de n observações é então: 

t(a,b) = Hei  exp(—Giti)llexp(—oktk  ) . 
.i=1 	 k=d 

A log-verossimilhança é: 

L=ln.e(a,b)=Elnoi  —riti  —rktk  
j=1 	k=1 

	

= /1110.-1-b/Ciri  —Da-VbXi t 	bXk 

(2.15) 

(2.16) 

Podemos obter através de métodos iterativos os valores á e l; que maximizam a 

verossimilhança da amostra de observações igualando a zero as primeiras derivadas parciais de 

(2.16), estas são: 
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aL 2 —=— 	+ Et•le• + E tkek  , 
J 

aL. 	 a 	a 
—=— E xie;  -I- E „ th -r E LkAkuthk  • 
ab 

As segundas derivadas parciais de L são: 

a2L  
A = 	= E02  - 2Et - 2Etke?c  , 	 (2.17) 

aa2  • j 	" 

n2T  
B." =Ex202  -2Et•x2& -2EtkxM , 	 (2.18) ab  2 	JJ 	JJJ 

a2L  
c— 	— E x .0? —2Et•x.e, _2Etkxm . 	 (2.19) 

aaab j  

As fórmulas para a estimação assintótica de â e I; são : 

Var(â) =-B/(AB-C2) 
	

(2.20) 

e 

Var(I;)=- A/(AB-C2) 
	

(2.21) 

onde (â + hx)-1  é substituído por (1 em (2.17) - (2.19). 

A seguir, iremos retornar as aplicações da subseção 2.1.1. A Tabela 2.4 mostra a 

quantidade de glóbulos brancos, o tempo de acompanhamento e o estado de cada paciente. Cinco 

destes pacientes foram selecionados aleatoriamente para serem sobreviventes até o fim do 

estudo. Portanto, tem-se agora a presença de censuras. 
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TABELA 2.4 - Quantidade de Glóbulos Brancos (QGB), período de 
acompanhamento e o estado do paciente com leucemia (Zippin e Armita e 196 . 

QGB 

(1000) 

logtoQGB 

(x) 

Período de 

Acompanhamento (t) 

(semanas) 

Estado no fim do 

Acompanhamento 

vivo (A) ou morto (I)) 

0.75 2.8751 156 D 
2.3 3.3617 65 D 
2.6 3.4150 13 A 
4.3 3.6335 100 D 
5.4 3.7324 39 D 
6.0 3.7782 16 D 
7.0 3.8451 143 D 
9.4 3.9731 34 A 
10.0 4.0000 121 D 
10.5 4.0212 108 D 
17.0 4.2304 4 D 
32.0 4.5052 5 A 
35.0 4.5441 13 A 
52.0 4.7160 5 D 
100.0 5.0000 1 A 
100.0 5.0000 1 D 
100.0 5.0000 65 D 

Para estes dados, através do método de Newton - Raphson, obtivemos á = 257 e 5 = 

- 46, valores para os quais a função de verossimilhança é máxima e empregando as equações 

(2.20) e (2.21) e tomando as raízes quadradas, encontramos os erros padrões (SE): SE(â) â ) 

121.9 e SE( 5 ) = 26.0 . Feigl e Zelen (1965) obtiveram os valores â = 240 e 5 = - 44 , 

SE( â) = 95.5 e SE( 6) = 20.1 baseando-se nas informações completas de sobrevivência . 

Percorrendo a superfície de resposta, Zippin e Arrnitage (1966) obtiveram os valores : 

â = 240 e 5 = - 42 ; SE( â) = 104.2 e SE( 5 ) = 23.5 . A Tabela 2.5 a abaixo, apresenta 

um resumo destas estimativas. 

TABELA 2.5 - Estimativas de máxima verossimilhança e erros padrões vara â e 5 . 
Método de Newton- Feigl e Zelen Zippin e Armitage 

Raphson (1965) (1966) 

â 257 240 240 

5 -46 -44 -42 

SE(â) â ) 121.9 95.5 104.2 

SE(S) 5 ) 26.0 20.1 23.5 
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2.2.1 VARIÂNCIAS ASSINTÓTICAS DAS ESTIMATIVAS DE a e b 

Suponha que o i-ésimo indivíduo entra no estudo antes do fim do tempo de 

acompanhamento Ti e para d mortes o período de acompanhamento observado ti  é menor que 

T. Para s = n - d sobreviventes o período de observação é tk  = Tk • 

Para o i-ésimo indivíduo, a probabilidade de morte antes de Ti  é (1-e-6(4  ) e sua 

contribuição para os valores esperados das segundas derivadas parciais de L é dada por: 

E; (a) = E. 	xr IEti<rni  -2 ti xr (3 	-2 tixr (3 	, 

onde, 
1, se t; <Ti 

ti, caso contrario. 

{

1 , se ti = Ti 

caso contrario. 

Portanto: 

E; (a) = 0,? xr.P[t;  <Ti]-2xr q.Eti  [ti I[ti< r ]] -2 xr q.E ti  [ti IN=Til] 

Bi(a) = (1-e-eir4)e xr -2xr qforli  tiei 	ti dti  -2xMT;.P[t; =T]  

E; (a) =(1-e)0 x?` 
2 

- 2 xr 	fo
T 
l  t;0;  e-ei ti dti  - 2xrqT;e8iTi  , 	(2.22) 

onde, 

O, para a2L/aa2  , 

1, para a2L / aaab , 

2, para a2L / .31)2  . 

Desde que 

OG = 
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1 fTi ti e. 	= 	 ) —

ei 

a equação (2.22) se reduz a 

(2.23) 

2.2.2 TODOS OS PACIENTES ENTRAM JUNTOS NO ESTUDO 

Assumiremos que todos os pacientes entram juntos no tempo T antes de encenar o 

acompanhamento, i.e., Ti = T para todos os pacientes. Admitiremos uma distribuição fixa dos x's 

como dado na seção 2.1, e que as estimativas 249 e - 46 são os verdadeiros valores dos 

parâmetros a e b . Empregando os valores esperados das segundas derivadas de L como é dado 

em (2.23), os erros padrões assintóticos das estimativas de máxima verossimilhança de a e b 

estão dados na Tabela 2.6 a seguir. 

TABELA 2.6 - Erros padrões assintóticos das estimativas de máxima verossimilhança, 
ara a = 249 e b = -46, e assumindo que todos os pacientes entram juntos no estudo. 

Duração do estudo 

semanas (T) SE (â) SE (g) 
25 170 35 
50 133 27 
100 111 23 
200 100 21 
. 96 20 

Note que, para um aumento no tempo de estudo os erros padrões reduzem-se e tendem 

aos os mesmos valores, iguais aqueles obtidos para os dados não-censurados na seção 2.1.1. 
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2.2.3 ENTRADA UNIFORME NO ESTUDO 

Vamos a seguir, assumir que Ti 	tem uma distribuição retangular em (0 , T), 

correspondendo a pacientes entrando no estudo a uma taxa uniforme, i.e., em intervalos 

regulares entre o tempo zero e o tempo T. Sob esta suposição, podemos denotar os valores de 

E1  (a) por Er(a) . Então : 

	

E: (a) = -x 	{1--T1  foT  e-etTidt 

	

= -x 	o - e-eir  )} . 
O;  T 

(2.24) 

Novamente, utilizando as 17 observações de Feigl e Zelen (1965) e assumindo 

verdadeiro os valores a = 249 e b = - 46, obtém-se os valores mostrados na Tabela 2.7 para os 

erros padrões assintóticos de a e b . 

TABELA 2.7 - Erros padrões ass'ntóticos das estimativas de máxima verossimilhança, para 
a = 249 e b = - 46 e assumindo entrada de pacientes uniformemente no estudo de duração T. 

Duração do estudo 

semanas (T) SE (a) SE (b) 
25 232 48 
50 176 36 
100 139 29 
200 118 24 
co 96 20 

Uma comparação das Tabelas 2.6 e 2.7 mostra, que a precisão das estimativas baseadas 

em entradas uniformes é aproximadamente a mesma correspondendo ao estudo com metade da 

duração no qual todos os pacientes entram juntos. 

Aqui, como na Tabela 2.6, os erros padrões baseados num estudo de 200 semanas de 

duração são aproximadamente metade daqueles de 25 semanas de estudo. 
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2.3 MODELOS ESTATÍSTICOS RELACIONADOS A VÁRIAS 

VARIÁVEIS AUXILIARES 

2.3.1 MODELO ESTATÍSTICO SEM CENSURAS 

A generalização dos procedimentos apresentados quando o experimento clínico possui k 

tratamentos é direta. Seja o i-ésimo paciente recebendo tratamento j e tendo tempo de 

sobrevivência ti.)  para i = 1, 2, ... , n ; j = 1, 2, ... , k (ni pacientes recebem tratamento j). 

Assumindo o modelo (2.1) para os tempos de sobrevivência, com: 

E(tii)= ai  + bxii  , 

onde ;tu é a variável auxiliar (Feigl e Zelen, 1965), a log-verossimilhança pode ser escrita como: 

L(ai,a2,..9ak,b)=EL(apb) , 
i=1 

onde, 

lln 

L(ai,b) =-1,1n(ai 	 +bx1i)-1  . 
i=i 	 i=1 

As equações cujas soluções resultam nos estimadores de máxima verossimilhança são: 

__ jn• 	 lin- 

rai -blan1i)-1  = Etaai±baX 	, j = 1, 2,...,k; 
i=1 	 i=1 

k n• 	 k II- 

E E XI] Cai -Fla)Xii)-1  = E fru Xii (ki ± f)Xii)-2  . 
j=1 1=1 	 j=1 i=1 

Estas são de difícil solução, e um método iterativo se faz necessário. 
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2.3.2 MODELO ESTATÍSTICO COM CENSURAS 

O modelo apresentado na seção 2.2 será estendido para determinar a importância relativa 

da presença de vários sintomas em relação ao tempo de sobrevivência sobrevivência. 

Suponha que o i-ésimo indivíduo em estudo possui os seguintes valores de k variáveis 

auxiliares Xio , Xii , 	, Xik . A variável Xio é "dummy" e identicamente igual a 1. Para as 

outras variáveis, Xii  = I, se o pacientei tem a característica j e Xj = O, caso contrário, j =1,2, 

, k . Além disso, suponha que os correspondentes tempos de sobrevivência ti , t2  , 	, 

estejam cada um relacionado ao risco individual Oi  , o qual é dado como uma combinação linear 

das variáveis auxiliares: 

= boXio 	 b2Xi2 • bkX 
	

i = 1, , n. 	(2.25) 
j=0 

O termo 130  representa o risco básico (intercepto), isto é, bo  representa a taxa de 

mortalidade e1, sob a condição que todos os Xij são iguais a zero. 

A função de verossimilhança para uma amostra censurada é, obtida de forma análoga, 

através de (2.15), isto é: 

i=nei exp(-eiti) nexp(-eiti) 
	

(2.26) 
j=d+1 

Aqui estamos supondo d mortes es=n-d sobreviventes. A equação (2.26) pode ser 

reescrita, introduzindo-se uma variável zi  para denotar se a i-ésima observação é censurada, logo 

= 	exp(zi In e; —Oiti) 
	

(2.27) 

onde, 



zi  = 
O, se paciente i está vivo no tempo ti  . 

{ 1, se o paciente i morre no tempo ti  , 
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Substituindo O;  dado pela equação (2.25), a log-verossimilhança será dada por: 

n k 
L =In 	=E ziln(EbiXii)— 

[ 
bpCipti  (2.28) 

1=1 j=0 j=0 

As k + 1 equações não-lineares cujas soluções fornecem as estimativas de máxima 

verossimilhança são dadas por: 

—=L[ZiXi/EbiXii 1— 1±Xuti 	. 
abi 1=1  j=o 	i=1 

(2.29) 

O modelo apresentado acima com taxa de risco (2.25), foi usado por Byar et al. (1974) 

para um estudo baseado em 11 variáveis auxiliares e dados censurados de 1824 pacientes com 

um avançado câncer de próstata. 

As estimativas dos coeficientes de regressão para as 11 variáveis e seus desvios padrões 

são dados na Tabela 2.8 a seguir . Uma idéia da importância relativa das variáveis é ilustrada 

pela magnitude dos coeficientes de regressão. Por exemplo, a variável 8 (totalmente enfermo) 

aparece como a mais importante. 
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TABELA 2.8 - Estimativas dos coeficientes de regressão e seus desvios padrões. 

hl° Variável g*. 
.1 

SD 
bi /SD 

O Taxa de mortalidade 7.88 0.64 12.31 

1 Dor devido ao câncer - 0.20 1.75 - 0.11 

2 Acido fosfático+  1.1-2.0 4.15 1.40 2.96 

3 Acido fosfático+ 	2.1-5.0 6.94 1.93 3.60 

4 Acido fosfático+  > 5 11.04 2.09 5.28 

5 Dilatação da uretra 4.68 2.31 2.03 

6 Metástase++  7.36 1.91 3.85 

7 Parcialmente enfermo 11.18 2.39 4.68 

8 Totalmente enfermo 21.55 8.48 2.54 

9 Peso < 130 libras 3.50 1.34 2.61 

10 Hemoglobina< 12g/ 100 m1 5.44 1.49 3.65 

11 Idade 	70 anos 3.02 0.85 3.55 

* Expressado em mortes/1000 pacientes-mês 

+ Expressado em unidades de "King Armstrong" 

" Metástase em parte 6ssea ou macia. 

Note que o prognóstico para um paciente parcialmente enfermo é melhor que para um 

paciente totalmente enfermo. Os desvios padrões das estimativas foram grandemente afetados 

pelo número de pacientes no qual a variável esteve presente. Um pequeno desvio está associado a 

variável O (taxa básica de mortalidade), pois todos os pacientes contribuíram para sua estimação, 

mas a variável 8 (totalmente enfermo), embora tenha estimativa para o coeficiente de regressão 

grande, possui também um grande desvio padrão, visto que muito poucos pacientes estavam 

totalmente enfermos no começo do estudo. 

Uma previsão da taxa de mortalidade poderá ser obtida para cada paciente pela simples 

adição dos coeficientes de regressão correspondentes à característica presente no diagnóstico 

através da expressão (2.25). 
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Capítulo 3 

DADOS CLÍNICOS EXPONENCIAIS - 

ABORDAGEM BAYESIANA EXATA 

Neste capítulo apresentamos uma inferência bayesiana exata para dados de sobrevivência, 

surgindo de um modelo de tempos de sobrevivência exponencial, para amostras com censuras 

tipo II e tipo III com o uso de uma única variável auxiliar x influenciando a sobrevivência de 

pacientes num estudo clínico. Em seguida, tem-se uma aplicação em dados de leucemia. 

3.1 MODELO ESTATÍSTICO COM CENSURAS DO TIPO III 

Assumiremos o modelo de sobrevivência exponencial com função densidade de 

probabilidade (fdp) dada pela equação (2.1) e que n pacientes entram num estudo clínico ao 

mesmo tempo e são acompanhados até d mortes, (O <d • n). Os tempos até a morte registrados 

são denotados por t1  < t 2  < • • • < td  . Portanto, temos a censura do tipo II, de modo que os ti 

são desconhecidos para i d + 1. 

Denotaremos por xi o valor de uma variável auxiliar x correspondendo ao i-ésimo 

paciente (i = 1, 2 , 	, n). Por exemplo no estudo da leucemia, a quantidade de glóbulos brancos 

(QGB) e o tempo de diagnóstico são variáveis úteis para a análise de dados de sobrevivência. 

Portanto, os dados consistem no vetor de observações (xi , ti) , 	i = 1 , 2 , 	, n, onde 

> td  para i = d + 1 , d + 2 , , n. Este conjunto de dados será representado por Di. 
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Se o valor da variável auxiliar x para o i-ésimo paciente é xi ( i = 1, 2, ..., n), a taxa de 

risco 0 para este paciente é uma função de xi . Sob a hipótese de que altos valores da variável 

auxiliar x correspondem ao aumento da gravidade da doença em estudo, claramente podemos 

supor: 

0 = Ox , 	(13>0) 
	

(ligação inversa) 	 (3.1) 

isto é, 	 E(t) = (0x)-' . 

Portanto, através da fdp (2.1), a função densidade de probabilidade para o tempo 

sobrevivência de um paciente com uma variável auxiliar x, será dada pela expressão: 

f(t1[3)=[3xe-13" , 	(Ot<c>., p>o , x>0) 	 (3.2) 

3.2 DENSIDADES A PRIORI 

Denotaremos por na3) e n(13 1D) as densidades de E3 a priori e a posteriori 

respectivamente, onde, D = conjunto de dados. Utilizaremos as seguintes densidades a priori de 

parâmetro i3: 

(i) Densidade a Priori Gama (DPG): 

bq 	-1 -613 
70) = R —

1-1(q) 
 (0<0<.; b,q>0). 	 (3.3) 

Portanto, i  - G (q, b) , onde os hiperparâmetros (q, b) são conhecidos. 

(ii) Priori Não-informativa Difusa (PND): 

7c(13 )= 1 , 	 (0<[3<co). 	 (3.4) 
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3.3 ESTIMAÇÃO BAYESIANA PARA A (DPG) 

A fdp conjunta para os dados Di = (x3, ti) , i = 1, , n (com censuras do tipo II) é obtida 

(ver Kalbfleisch e Prentice, 1980) a partir da equação (3.2), isto é: 

f(t I w= 	
n!  

I I f(ti  I 	ns(ti  
i 	C 	i E C 

n! 	-Px.Iti 	—i3Xd itd 	I3x td Ni.e 	.e 	... e-  
(n- d)!i=  

[ d o  x. d.  + td Zxíj 
i=d+1 

n! 

(n-d)! = 1 	' 

	[riii}3d.e_Rn 
(0< 	< t2 < ••• <td  <00), > rs` , 

(n - d)! 	1= 1  

onde, t = ( ti  , t2,• • • ,t d  ), e a estatística Q é definida por: 

Q = 	ti Xi + td  

1=1 	 i=d+1 

Portanto, o núcleo da função de verossimilhança será dado por: 

4c3 ) 	d e-PQ 	 (1)<13 <o.). 	 (3.7) 

Combinando a equação (3.7) com a DPG (3.3), obtemos a densidade a posteriori de p, 

is(Í3 I D) = 	 
r(d + q) 

[3d+q-iexp{-(b+Q)[3} , 0.13<. 
	

(3.8) 

(3.5) 

(3.6) 

Portanto, is([3 I D) - G( d + q , b + Q) pertence a família conjugada de densidades a 

priori gama. 
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Sob a suposição da função de perda quadrática, o valor esperado da posteriori (3.8) 

fornece um estimador de Bayes de [3 dado por: 

= 	D)dp  
(d+ q)  

o (b+Q) 
(3.9) 

A variância a posteriori de 13 é dada por: 

(d + q)  
V (3.10) p — 	Q)2   . 

Do mesmo modo, o estimador bayesiano do tempo médio de sobrevivência, para um 

paciente com variável auxiliar x, é dado por: 

= E(.t I x) = ([3x)-1  n([3 I D)dl3 =  (13+  
x(d+q-1) o 

A variância a posteriori de 1.1 é dada por: 

(b 	+ Q)2  
Vt, — 

	

	 . 
xh(d+q-1)2(d+q— 

, 	2 

(3.11) 

(3.12) 

Sob a suposição da função de perda quadrática, o estimador de Bayes da função de 

sobrevivência é dado por: 

]—(d+q) 
= ià(t i X) = e-13xt7t(i3 D)d[3 = [1+ 	xt  

o (b+Q) 
(3.13) 

A variância a posteriori da função de sobrevivência é obtida como: 
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+ q) 

(3.14) 

ser obtidos 	escrevendo 

]-2(d 
[1 + 

(1) + 

bayesianos para 

[I + 
(b + q) 

-informativa podem 

b =O e 44 = 1 nas equações (3.9) - (3.14) . 

3.4 ESTIMAÇÃO BAYESIANA PARA AMOSTRAS COM 

CENSURAS DO TIPO III 

Em muitos estudos clínicos relacionados com dados de análise de sobrevivência, os 

pacientes entram no estudo em pontos diferentes de medidas de tempo de uma origem comum 

t = O, e o estudo clínico é encerrado no final de um período de acompanhamento fixado t = T0. 

Durante o período total To de acompanhamento, alguns pacientes podem morrer, 

abandonar ("perdidos") ou sobreviver. Se o número total de pacientes que entraram para o 

estudo clínico é denotado por n e o número de pacientes que morreram antes do final do período 

de acompanhamento To  é denotado por d, então o restante dos pacientes s = (n-d) consiste de 

pacientes que abandonaram o acompanhamento em tempos diferentes e daqueles que 

sobreviveram após o fim do estudo. Portanto, o conjunto de dados consiste no vetor de 

observações (xi , ti) ,j = 1 , ,d e (xi„tk ) , k = 1 , 2 , , s , onde ti representa o tempo até a 

morte do j-ésimo paciente, xi  é o valor da variável auxiliar x para o j-ésimo paciente, tk denota 

o tempo de sobrevivência registrado do k-ésimo paciente e xk denota o valor registrado da 

variável auxiliar x para o k-ésimo paciente. Denotaremos este conjunto de dados por D2  . Este 

tipo de censura é conhecido como censura amostral do tipo Dl ( Lee,1992) ou censura aleatória. 

Diz-se também que a amostra é progressivamente censurada. 
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Para o conjunto de dados D2 descrito acima, a função de verossimilhança pode ser 

indicada como: 

L(0) Od  e-13Q 	, (O < < 	. 	 (3.15) 

onde, 

xiti + /xktk 
	

(3.16) 
j=1 	k=1 

A equação (3.15) pode ser combinada com a DPG (3.3) e a PND (3.4), respectivamente, 

usando o Teorema de Bayes para obter as respectivas densidades a posteriori. Felizmente, todos 

os resultados bayesianos da seção (3.3) podem ser obtidos para o conjunto de dados D2, 

substituindo naqueles resultados Q por Q*. 
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3.5 ILUSTRAÇÕES NUMÉRICAS E GRÁFICAS 

Para ilustrar o uso do modelo (2.1), caracterizado pela taxa de risco 13 = Í1,c (3.1), 

utilizamos os dados da Tabela 2.4 da seção 2.2. Este conjunto de dados, também analisado por 

Bhattacharya et al (1995) resulta em uma amostra censurada do tipo III com n = 17, d = 12, 

s = Se fornece o valor Q*  = 334111. 

O intervalo de credibilidade [t1  , 	100(1-a)% , (0< a <1) para o tempo de 

sobrevivência T é definido pela equação: 

t2}=1f(tID)dt=1— a 
	

(3.17) 

onde, 

(xt +b+Q)d±9±1  o 

que f (t 1D) é do mesmo tipo de uma distribuição de Pareto. 

Assumindo uma densidade a priori Gama G(2,1), temos a seguinte densidade a posteriori: 

Í1 
70 I 	= 3.484x1039 

13e  —3341110  (0<Í1<oci). 	(3.18) 

A Figura 3.1 a seguir mostra os gráficos para estas duas densidades . 

FIGURA 3.1 : Gráfico das densidades em (a) priori Gama(2,1), e em (b) 
posteriori Gama(14, 3342.11). 

f (t1D)= Sf (tI)n(lID)41 — x 
 (b + Q)d±q (d+ q) 

Note 
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A estimativa bayesiana de 13 é dada por 13a  = 4.19 x 10-3 , com variância a posteriori, 

Vp =1.25x10 6  . 

A estimativa bayesiana do tempo médio de sobrevivência foi encontrada como sendo 

= (257.09x-1) semanas. Para um paciente com um valor baixo da variável auxiliar x = 2.88, 

temos it = 89.27 semanas, enquanto para um valor alto x = 5, temos it = 51.42 semanas. As 

estimativas bayesianas do tempo médio de sobrevivência para diferentes valores de x estão em 

concordância com as correspondentes EMV's , como mostra a Tabela 3.1 a seguir. 

TABELA 3.1- Estimativas do tempo médio de sobrevivência (em semanas). 

X 

Estimativas do tempo médio de sobrevivência 

Priori Gama 

(q= 2, b= 1) 

Priori Não 

Informativa(n(P) =1) EMV 

2.88 89.27 96.68 96.68 
3.20 80.34 87.01 87.01 
3.40 75.61 81.89 81.89 
3.60 _ 	71.41 77.34 77.34 
3.80 67.65 73.27 73.27 
4.00 64.27 69.61 69.61 
4.02 63.95 69.26 69.26 
4.10 62.70 67.91 67.91 
4.20 61.21 66.29 66.29 
4.40 58.43 63.28 63.28 
4.80 53.56 58.01 58.01 
5.00 51.42 55.69 55.69 

A estimativa bayesiana da função de sobrevivência S = S(t 1 x) foi encontrada como 

sendo: 

]-14 
xt 	• 

3342.11 

 

 

(3.19) 

  

Para x -= 2.88 e x = 5, respectivamente, os valores de foram calculados para diferentes 

valores de t na Tabela 3.2, e estão em concordância com as correspondentes EMV' s. 
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TABELA 3.2 - Estimativas da função de sobrevivência. 
Tempo 
De 

Sobrevivência 

(em semanas) 

Estimativas da Função de Sobrevivência 
Priori Gama 

(q = 2, b = 1) 

Priori Não 

Informativa(E(13) = 1) EMV 

x=2.88 x=5 x=2.88 x=5 x=2.88 x=5 
10 0.8868 0.8123 0R944 0R244 0 9017 0S156 
20 0.7872 0.6618 0.8007 0.6816 0.8131 0.6983 
30 0.6995 0.5408 0.7176 0.5650 0.7332 0.5835 
40 0.6222 0.4432 0.6436 0.4696 0.6612 0.4876 
50 0.5540 0.3642 0.5778 0.3914 0.5962 0.4074 
60 0.4937 0.3002 0.5192 0.3270 0.5376 0.3405 
70 0.4404 0.2480 0.4669 0.2739 0.4848 0.2845 
80 0.3932 0.2054 0.4202 0.2299 0.4371 0.2377 
90 0.3514 0.1706 0.3786 0.1935 0.3942 0.1986 
100 0.3143 0.1420 0.3413 0.1632 0.3554 0.1660 

Para um paciente com x = 2.88 , um intervalo com 90% de credibilidade, obtido através 

de (3.17) com priori G(2,1), para o tempo de sobrevivência é dado por [4.26 , 276.88] semanas, 

enquanto o intervalo correspondente a x = 5, é [2.45, 159.48] semanas. Podemos ainda observar 

que a priori própria G(2,1), apresenta neste caso, o mesmo comportamento da priori não 

informativa. 

Para a priori não-informativa PND dada por (3.4), os resultados similares a estes 

mencionados acima para a DPG, são apresentados a seguir. A densidade a posteriori neste caso é 

dada por: 

13 is(13 I D) =1.349x1037012e-3341.11 	, 	 (0< I < 	 (3.20) 

O gráfico da densidade (3.20) é mostrado pela Figura 3.2 a seguir. 

400 

350 

31E 

250 - 

'R 200 

150 - 

100 - 

50 - 

no 	0.002 	0.004 	0 006 	0.008 	0.01 
beta 

FIGURA 3.2 - Posteriori G(13, 3341.11) com priori difusa. 
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Podemos observar que os dados amostrais produzem um conhecimento considerável sobre 

13 . Obtivemos as seguintes estimativas bayesianas: ¡S.= 0.0039, Vo =1.16 x104)  e 

= (278.43x-1), de maneira que para x = 2.88 e x = 5, foram encontrados respectivamente 

= 96.68 e = 55.69 semanas. 

A estimativa bayesiana para S = S(t1x) com PND foi encontrada como sendo: 

§(t 
xt 

I x)= 1+ 
3341.11]-13 

Estimativas bayesianas do tempo médio de sobrevivência e da função de sobrevivência 

para diferentes valores de x e t estão em concordância com as correspondentes EMV's (ver 

Tabelas 3.1 e 3.2). 

As estimativas das funções de sobrevivência correspondentes para as DPG e PND estão 

mostradas na Figura 3.3 a seguir, para dois níveis da variável auxiliar x = 2.88 e x = 5, os quais 

correspondem ao mínimo e ao máximo da amostra, respectivamente. 

FIGURA 3.3 - Funções de sobrevivência para as DPG e PND, com x = 2.88 
e x = 5. Note que a priori G(2,1), neste caso, tem comportamento semelhante 
ao da priori não-informativa sobre a função de sobrevivência. 

Podemos ressaltar, que as conclusões apresentadas acima poderiam ser mais precisas se 

fosse usado uma função de ligação mais geral, por exemplo, O = a + Px (a, > 0). 

Um desenvolvimento teórico para esta função de ligação entre outras será apresentado no 

próximo capitulo. 
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Capítulo 4 

FUNÇÕES DE LIGAÇÕES ALTERNATIVAS 

Neste capítulo, desenvolvemos uma análise clássica, e bayesiana exata para funções de 

ligações alternativas às apresentadas nos capítulos anteriores. Na seção 4.1, duas funções de 

ligações sob o enfoque clássico e na seção 4.2 mais duas outras sugeridas por Bhattacharya et al 

(1995) sob o enfoque da inferência bayesiana exata. 

4.1 ABORDAGEM CLÁSSICA 

Duas outras formulações do problema são dadas por: 

E(ti) = (a + bx;)-1 	 (4.1) 

OU 

(4.2) 

Quando (4.1) é usada, a estatística (Vxi ti ) é uma estatística suficiente h-t 

para (a, b), como está indicado em Cox (1964). 

O modelo dado por (4.2) é equivalente, assumindo-se que o logaritmo do tempo médio de 

sobrevivência é uma função linear da variável auxiliar. Uma parametrização mais conveniente 

deste modelo é dada por: 

E(t1) = aebdi 
	

di  =x1 	. 	 (4.3) 

Usando (4.3), a log-verossimilhança pode ser escrita como: 
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L(a,b) = —nloga 	' 	 
a 

As estimativas de máxima verossimilhança são obtidas pela solução das equações : 

Itidie-i"di  =0 
1=1 

n t• e-I;c1 
â= 

As variâncias e covariâncias assint6ticas dos estimadores de máxima verossimilhança são 

facilmente encontradas, isto é: 

var(â) a2  / n , 

(4.7) 

var(b) = ( Ice )-1 
	

cov(â , b) = 0. 
i=1 

O problema numérico restringe-se a encontrar uma solução para (4.5), a qual pode ser 

obtida por iteração. Se 

0:5(b)= Etidi  e-bdi 

i=1 

	

e 1;i, é a estimativa para a k-ésima iteração, então B 	o valor de 6 na (k + l)-ésima 

iteração, é 

Sk-Ft = gk -001010 '(6k) 
	

(4.8) 

onde, 

0,03,3=-Etid?e-gkdi . 
i=1 

Uma estimativa inicial para 6 é obtida pelo ajuste de uma reta de mínimos 

quadrados aos pares (cli , Int;  ) , pois ti satisfaz (4.3), de modo que 

35 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

ti =aebdi +ei 	 onde, 	E(e1) = 0. 
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lnti  =lna + bdi  +lnei  . 

Portanto, 

é uma estimativa inicial para É; . 

4.2 ABORDAGEM BAYESIANA 

Assumiremos novamente o modelo de sobrevivência exponencial (2.1), onde a taxa de 

risco e é dada pela expressão: 

=a+13x , 	 (a, 13> O) 	. 	 (4.9) 

A estrutura dos dados de sobrevivência será assumida como Dg (amostra censurada do 

tipo III). A função de verossimilhança para estes dados amostrais é dada por: 

•e(0C913) = [1-1(1 +13x; )1e's*-13Q.  
i=1 

onde Q*  é dado por (3.16), e St  é dado pela expressão: 

—[/
1

ti]4/

1

tki, 

j= 	k= 

(O < 	<o.), 	 (4.10) 

(4.11) 

a qual representa o tempo de sobrevivência total acumulado dos dados amostrais observados. Se 

escrevermos o termo produto em (4.10) como uma soma, a função de verossimilhança pode ser 

reescrita como: 
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£(a,13)
= Isr ad-rpre-ccS*-PQ. 	(a, p>o), 	 (4.12) 
r=0 

onde SO4  = 1 , S14  =Exi  , e parar = 2, 3, ... , d , r ,d é a soma de todos os possíveis 

produtos de r elementos distintos do conjunto x = 	x2, ••• xd )• 

Para as densidades a priori de a e p, foi assumido que a—G( a , v) , p --G( b ,q) e que 

a e p são densidades a priori independentes. Portanto, a densidade a priori conjunta de ( a, p) 

é dada por: 

E03‘,P) 	
avbq 

= 
	
a q—I

e-aa (a, 13> 0), 	 (4.13) 
1-(v )1"(q) 

onde a, b,v, q >0. Assim, a densidade a posteriori conjunta de ( a, p) é obtida como: 

n(oc,piD)=K-ii d a  d+v-r-1 pq+r-le  -a(a+S*)-P(b+Q*) , (a,  p >0), 
r=0 

onde 

F(d +v — 01-(q + r)  K = IS d  
r=0  

(4.14) 

(4.15) 

Através de (4.14), as densidades a marginais posteriori de a e p são dadas por: 

[(Cl r)  ad - r-I e-a(a +S*) E(a I D)= K-1  ES, d 	 (a, p> 0), 	(4.16) 
r=o 	+Q*)".  

7t(13 
D)= 	 +v —r) 	-Er-1 -0(b+Q*) Pq 	e 	 < p < 	(4.17) 

r=0  
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Sob a suposição da função de perda quadrática, os estimadores bayesianos de a e f3 e as 

variâncias a posteriori de a e 3 são respectivamente dados pelas seguintes expressões: 

eic  = K-1 	
r,d 

V 	F(d+v—r+1)F(q+r)  

rtr (a+S* )d+v-r+1(b+Q*)q+r ' 
(4.18) 

F(d+ v — r)F(q + r +1) 

r=0 	+S*)d+v-r(b+ Q*)q+r+1  
(4.19) 

✓ 
F(d + v — r + 2)F(q + r) 	(5)2 a  = K-I , 

r---o 
 (4.20) 

Vp 	
F(d +v —r)F(q+r + 2) 

r,d 	s,, 	 akaN2 

r=0 	ta + S• )-A. 	
(b Q*)q+r+2 ‘F)  • (4.21) 

O estimador bayesiano do tempo médio de sobrevivência p,= (a +f3x)-1  para este 

modelo pode ser avaliado como: 

0000 

(oc+f3x)-1.7r*(oc,f3)docc10 	, 	 (4.22) 
o o 

onde n(oc,f3 I D) é dado por (4.14). Integrando com respeito a f3 usando ((A.3), Apêndice A), e 

em seguida integrando com respeito a a usando ((A.4), Apêndice A), obtém-se o seguinte 

resultado: 

F(q+r)F(d+v—r)  
r2 °r,d :0  

x(d+v+q-1)(a+S*)d+v-r(b+Q*)Q+r-1 

(4.23) 

o qual é válido para d+v +q >1. Do mesmo modo, a variância a posteriori de p, é obtida por: 
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F(q+r)F(d+v-r)  2Fi  [d +v -r , 2 ;d +v +q;1-(b + 
 Q* 

 )(a ±S*)-' x-1] 
Vis  =K 2,Sr4  

	

r=0 	X2(d+v+q-1)(d+v+q-2)(a+C)d+v-r(b+Q*)q+r-2 

	

(i02 
	

(4.24) 

aguai é válidapara d+v+q> 2. 

O estimador bayesiano da função de sobrevivência S = S(t 1 x). exp[-(a + (3x)t] , é 

dado por: 

= S(t1 x) = fie-("")tn*(a.,(3)dadO 	 (4.25) 
00 

onde n(cc,j31D) é dado por (4.14). Calculando a integral dupla, obteremos: 

§(t= 1C-11,sr,d 	
F(d + v -r)F(q+ r)  

r=0 	(a +S*
od+v-r(b+Q  * +t 

(4.26) 

Analogamente, a variância posteriori de S é obtida como: 

F(d + v - r)F(qo + r) 
Vs  = K-1  

r=0 
Sr,d 

(a+S*+20d+v-r(b+Q*  +20)4-Er  
(4.27) 
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Capítulo 5 

INFERÊNCIA BAYESIANA COM DENSIDADES A 

PRIORI OBTIDAS ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS 

AUXILIARES 

Neste capítulo formulamos uma inferência bayesiana para dados clínicos exponenciais 

com densidades a priori informativas com dados ampliados sob o contexto de modelos lineares 

generalizados (MLG). 

Vários métodos para especificar densidades a priori para MLG têm sidos propostos, 

alguns dos quais estão baseados na especificação de densidades a priori normais e em densidades 

a priori difusas. O método que iremos examinar consiste na obtenção de informações a priori 

para a média das respostas com correspondentes variáveis auxiliares fixas de modo que se possa 

induzir, através da função de ligação, uma distribuição a priori sobre os coeficientes de 

regressão, (ver Bedrick et ai, 1996, 1997). 

5.1 	PRIORI COM MÉDIAS CONDICIONAIS E PRIORI 

COM DADOS AMPLIADOS 

A idéia de considerar densidades a priori com médias condicionais (PMC's) parte da 

avaliação das informações a priori em p locações no espaço das variáveis preditoras. Para cada 

locação, especifica-se uma distribuição a priori para a média das observações, hemos especificar 

densidades a priori independentes para as várias locações, embora não seja teoricamente 

necessário. A priori sobre os coeficientes de regressão 13 é então induzida da PMC. 
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Densidades a priori com médias condicionais (PMGs) estão estreitamente relacionadas a 

priori com dados ampliados (PDAs). Uma PDA, possui a mesma forma da função de 

verossimilhança, baseada nas " observações a priori" ai  , , 	: i =1, p) . 

O ti  pode ser determinado quando o consideramos como uma "observação a priori" 

típica associada com Ri  . Os parâmetros pesos Wi  são vistos como um possível número 

fracionário a priori de observações associadas com ti  . Em geral, a PMC que corresponde a uma 

PDA depende da função de ligação. Na seção seguinte apresentamos uma introdução aos 

modelos lineares generalizados (MLG). 

5.2 MODELOS LINEARES GENERALIZADOS 

Uma observação aleatória T que possui função densidade de probabilidade dada por: 

f (t I 8,4); w ) = h(4), t, wlexp[t; {Eit — r(9)}] 	 (5.1) 

Aqui r(•) e h(,.,.) são funções conhecidas, w é um inteiro conhecido e El é um 

parâmetro de escala desconhecido, o parâmetro 4) é assumido conhecido, assim (5.1) pertence a 

família exponencial. Portanto a variável aleatória T depende unicamente de O . A média de T é 

dada por: 

E(T) m = r(8) , 	 (5.2) 

onde r(8) = dr(8)/de . A variância de T é dada por, var(T) = i:(8)4)/w,  , onde i:(0) é a segunda 

derivada de r(8). 

A função i:(8) é escrita freqüentemente como uma função de m, 

V(m) 1(3) = ï (PI  (m)) . 	 (5.3) 

V(m) é chamada de função de variância. A estrutura linear para distribuições da forma 

(5.1) é especificada por uma função de ligação, 



Capítulo 5 -  Inferência Bayesiana com Densidades a Priori Obtidas Através das Variáveis Auxiliares 
	

42 

g(m) = x'13 , 	 (5.4) 

onde 3 é um vetor de p coeficientes de regressão desconhecidos, x é um vetor de p de variáveis 

auxiliares conhecidas, e g( • ) é uma função monótona conhecida. 

Um MLG consiste em observações independentes T, , i = 1, , n com 

- 	lei3O;wi), 	E(Ti  ) mi  , 	g(rni) = 

(ver por exemplo, McCullagh e Nelder 1989). Se g(rn; ) = O; , então o modelo é um MLG 

canônico e g(•) é a função de ligação canônica. 

A função de verossimilhança para um MLG é 

L(13)={11.,t,,w i)}e.,{I,:+,{0;,• _doi)}  
i.1 

onde O. é obtido como uma função de p por (5.2) e (5.4), isto é, 

ei  = i--1( m i  ) = i--1(g-1(xà3)) k(x13)  . 

Serão apenas considerados modelos nos quais os mi's determinam unicamente 13 . 

5.3 ESPECIFICAÇÃO DA PRIORI 

Seja 	uma matriz p x p não-singular com 3Z; na i-ésima linha i = 1, 	, p linearmente 

(5.5) 

independentes. Seja n0(r7-1) uma priori própria sobre 1.71= Uni 	) , onde ri-i, = E(T I 37;  ), 

, i = 1, ••• 9 p. 



n (13) = nnoi (8-1  (iii3)/{ tilfigoio} 
i=1 1=1 
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Teremos, 

iiiss G 4  ( il3) 	(vetor de transformações tal que exista 

uma relação 1-1 entre 13 e 	portanto, 

_ 	 (5.6) 

Seja no(hil) uma priori própria arbitrária sobre ffl. A priori induzida sobre 13 é 

it (13) = lto (G'(3)) dG-1(5i13) 
	

(5.7) 

Considere que as ffi1  s podem ser avaliadas independentemente, então, 

nO (11) = 	nui (fiai ) • 
	 (5.8) 

i=1 

Através de (5.7) a priori induzida é dada por: 

7.c (13) cc rir) 74i (g_1(ia3))4(g_1(ii13)) 
 

i=1 
(5.9) 

onde g é a primeira derivada de g em relação a 13 . 

Uma PDA sobre 13 é uma PMC que tem a mesma forma da verossimilhança (5.5), 

baseada nas "observações a prior?' (?j, Ni  , wi . : = 1, p), onde 1 pode ser determinado 

considerando-se uma "observação a priori" típica associada ao Ri com peso W1. O parâmetro 

'çv i  é visto como um número fracionário a priori de observações associadas com 

É importante observar que é muito mais fácil obter informações sobre a média das 

variáveis respostas, E(t I x) = m, a qual está na mesma escala dos dados, do que obter 

conhecimento a priori sobre 13. Uma priori para 13 em tais modelos necessariamente requer 

obtenção separada de informações, porque o significado de 13 depende da função de ligação. 
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5.4 	PROCEDIMENTO BAYESIANO PARA UM MODELO DE 

REGRESSÃO EXPONENCIAL COM UMA VARIÁVEL 

AUXILIAR 

Cox, (1964); Feigl e Zelen, (1965); Zippin e Armitage, (1966) utilizaram uma relação 

linear (função de ligação linear) entre o tempo médio de sobrevivência e algumas características 

da doença ou variáveis auxiliares. A desvantagem desta relação é que os valores dos coeficientes 

de regressão estão restritos aos valores do tempo médio de sobrevivência. Bhattacharya et ai 

(1995) utilizaram uma função de ligação inversa, além de considerar uma situação em que o 

risco do paciente decresce com o aumento da variável auxiliar. Alguns autores na literatura como 

Kaplan e Meier, 1958; Prentice, 1973; Bedrick et al, (1996) sugerem uma relação exponencial 

entre a taxa de morte e as variáveis auxiliares (função de ligação logarítmica), hemos considerar 

o modelo exponencial para o tempo de sobrevivência de pacientes, inicialmente, com a seguinte 

função de risco: 

h(ti  ) = exp{-(a + Pzi  )) , 	i =1, 	n . 	 (5.10) 

Portanto, 	 log(E(t )) = a + Pzi  , 	(ligação logarítmica), 

onde ti  é o tempo médio de sobrevivência do i-ésimo paciente, zi  = xi  -Ï , xi a variável 

auxiliar , e a e 13 parâmetros desconhecidos. 

Considere que n pacientes entram no estudo, e que r destes morrem e n - r ainda 

permanecem vivos no fim do estudo. Então, ti, t2, 	, t„ são os tempos de sobrevivência 

enquanto t r+1,  •• • , t„, foram censurados em tr°+1,...,t2 , respectivamente. A partir do modelo 

(5.10), a função de verossimilhança será dada por: 

L(a,13)=É e-(a+Szi)  exp{-tie-("±"i)}exp{- E t?e-(a+Pzi)}. 
1 

i=1 	 j=r+I 

(5.11) 

Nossos objetivos do ponto de vista Bayesiano são estimar a curva de sobrevivência, 
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P(T > ti a, f3, X) = expf-te-(a+P(xj"}, 

as densidades marginais a posteriori de a e f3 e quantis destas densidades. 

5.4.1 A P121012I INDUZIDA SOBRE ( a ,13 

Seguindo o procedimento de médias condicionais a priori (PMC) introduzido na seção 

(5.3), faremos 

ffi 	 a+ = E(Ti  I a,f3, 	e-t110-ci-X» X i =1, 2 

onde, { (1; ,X1), i =1, 2 } são "dados a priori" e, Ri  e R2 vetores linearmente independentes, 

logo 

(a ')(i 	( 1 -X) 	(- log(ffil) 

U) Ij ((2-3) -1og(iii2) 
(5.12) 

Assumindo que ffii InvGamma(Wi,çkt-  ;Ti), i =1, 2 e "Wi  's como pesos associados 

aos ti  , a priori induzida sobre (a, f3) em (5.12) é 

2 

rc(a,f3). ne-(a+1321)(»1 cirro{ -Ti  Wie-(a+13-2i )} . 
1=1 

(5.13) 

Agora, nosso problema consiste na escolha apropriada dos pesos Wi  , i = 1, 2 sob a 

avaliação da "informação a priori" -ti: . 
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• Escolhendo os pesos «ri: 

Se fizermos uma comparação entre a parte não-censurada da função de 

verossimilhança em (5.11) e a priori induzida sobre (a, , é razoável pensar 

em '-v;i = 1 , isto é, a informação a priori , , tem o mesmo "peso" como a 

informação de uma única observação ti. É interessante observar que esta 

particular priori induzida é a mesma obtida por Bedrick et ai (1996) chamada 

de "data augmentation prior" (DAP) para uma amostra não-censurada. 

• 	Avaliando os hiperparâmetros , (Bedrick et ai, 1996) 

Seja 13;  =e-t1/4  , para uma escolha apropriada de t; , i = 1, 2. Para valores 

especificados 'ri, i =1, 2 ,determinamos yi tal que 

P(*-15; 	i=1,2 

Portanto temos que 

< 	log(yi  ) 

1 	— 	ti 

onde, k Gama(1,1), e uma solução explícita para "t; é dada por: 
mi 

_ ti log(l 	)  

log(yi) 
(5.14) 

Caso contrário, podemos calcular duas probabilidades para cada i e assim obter 

duas equações da forma (5.14), que pode ser resolvida simultaneamente para 

(Q:';,7;). 
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5.4.2 DENSIDADES A POSTERIORI CONJUNTAS E MARGINAIS 

A partir de (5.11) e (5.13), temos para -*I  =1, a seguinte densidade a posteriori 

conjunta para (a,13): 

(r+2)a+13(2/+22-EiZi) 	2 
7C(a,I3 D) oc  e 	 1=1  exp{-(Ei;e 21)  + 

1=1 

-I- Etiea+ r -(Pzi lit9e-e3+13Z1))} 
i=1 	 i=r+11  

(5.15) 

As densidades marginais a posteriori são dadas por: 

ic(a10,D) oc  exp{-(r + 2)a}A(a, í), 

(5.16) 

7C(13 1 ND) exp{-(Ezi  + Z1  + 22)13}A(a,[3) , 
ind 

onde, 

2 
-f A(a, 0) = exp{-(E ti  e-(a413z1)  + 	qe -(a413zi i-E ie -24))}. 

1=1 	 1=1 

Note que estas densidades a posteriori, não possuem uma forma conhecida. Portanto, 

não podemos utilizar o algoritmo amostrador de Gibbs, como uma maneira de tornar possível 

qualquer inferência sobre a e [3 (ver por exemplo, Casella e George, 1992). Entretanto as 

variáveis a e [3 poderão ser geradas usando-se as densidades condicionais (5.16) como medidas 

de transição nas Cadeias de Markov. Neste caso, podemos utilizar o algoritmo Metropolis-

Hastings (ver por exemplo, Chib e Greenberg, 1995). Mais detalhes sobre estes dois algoritmos, 

podem ser vistos no Apêndice B. 
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Capítulo 6 

VERIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE 

MODELOS E ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A verificação do ajuste do modelo é fundamental numa análise estatística. Uma boa 

análise bayesiana , portanto, deverá incluir no mínimo alguma verificação da adequabilidade do 

modelo ajustado aos dados e a plausibilidade segundo os objetivos de interesse. Se o modelo está 

bem ajustado aos dados, qualquer conjunto de dados gerado por este modelo, deverá ser similar 

aos dados observados ou atuais. 

Vários métodos para verificar a adequação do ajuste e seleção ou discriminação de 

modelos são propostos por vários autores do ponto de vista Clássico e Bayesiano, (ver por 

exemplo, Carlin e Louis, 1997; Gelman et al, 1995; Gelfand e Dey, 1994). 

A seguir apresentaremos dois métodos bayesianos que nos permitem, respectivamente, 

avaliar a adequação e selecionar modelos. 

6.1 UM PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA 

ADEQUAÇÃO DE MODELOS - NÍVEL DESCRITIVO 

BAYESIANO (nd) 

A técnica básica para verificar o ajuste do modelo consiste em extrair valores simulados 

da distribuição preditiva a posteriori (réplicas da amostra) e comparar estas amostras com os 

dados observados. Qualquer diferença sistemática entre essas réplicas e os dados observados 

indicam potenciais falhas do modelo. 
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A falta de ajuste dos dados com respeito a distribuição preditiva a posteriori pode ser 

avaliada pela probabilidade caudal ou nível descritivo bayesiano (nd), (ver por exemplo, Gelman 

et ai, 1995), definido como a probabilidade que os dados replicados sejam mais extremos que os 

dados observados, segundo uma estatística de teste. 

Consideremos as seguintes 

NOTAÇÕES: 

y : Dados observados; 

: Vetor de parâmetros; 

yr" : Cópia dos dados (réplicas). A réplica é o y que poderia ser observado 

futuramente se o experimento fosse repetido com o mesmo modelo e valor de El que originou os 

dados atuais (y). As réplicas serão obtidas por simulação. 

p(yreP 1 y)= p(yreP 10)p(131 y)d13 : Densidade preditiva de yreP  

T( y, El) : Estatística do teste. 

Utilizando-se as notações acima, temos os seguintes resultados: 

nd  = P(T(yreP,13) T(y,13)I y) 

—IfiT(Yrep,o)n(y,o)P(YreP, 01 y)dedy reP 

IT(y reP ,9)n(y,o)P(3 1  AP(YreP I El)dedyreP 
	

(6.1) 

Note que a estatística do teste T(y,13) pode ser função de parâmetros desconhecidos na 

abordagem bayesiana, pois são obtidos através de simulações da distribuição a posteriori destes 

parâmetros. 

O resultado (6.1), sugere o seguinte procedimento para calcular nd  via algoritmos de 

simulação Monte Cano com Cadeia de Markov (MCMC) (ver, Gelman et al, 1995): 
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• Gerar 0(/)  via p(01 y) e em seguida gerar yreP(E)  via p(y 1 	, para É =1,...,L ; 

• 	Uma estimativa para nd  é dada por: 

#{T(y"P( ,OW ) > T(y,0(£)), =1,..., L} 
nd = 	 • 

Podemos decidir pela rejeição do modelo, por exemplo, se para alguma estatística de teste 

nd  <0.05 ou rid  > 0.95. Contudo, devemos chamar a atenção que a escolha da estatística do 

teste deverá levar em consideração outros aspectos que desejamos verificar como "outliers" e 

assimetria. 

Se temos interesse em verificar o ajuste para valores extremos da distribuição, podemos 

utilizar 

T(y, 0) = min( y;  ) , ou 	T( y, 0) = max(y ) . 

Agora, se o interesse está em verificar a suposição de assimetria, poderemos utilizar, 

T(y, O) = 1 y(90) —0)1-1 Y (10) —13  I , 

onde y(90)  e y(10)  correspondem aos percentis 90 e 10 da distribuição, respectivamente. Portanto, 

dependendo do problema , podemos definir uma estatística apropriada com a finalidade de medir 

aspectos dos dados que não são levados em consideração pelo modelo. 

Uma estatística utilizada com bastante freqüência como alternativa as anteriores aqui 

mencionadas é definida por: 

(y. —E(y. 10))2  
T(y, O) = y  " . 

Var(y;  10) 
(6.3) 

É importante observar, como enfatiza Carlin e Louis (1997), que não estamos defendendo 

o uso do nível descritivo bayesiano na escolha do modelo, porque nd não é a probabilidade que o 

modelo esteja correto dado os dados . Portanto, o nível descritivo bayesiano não poderá ser 

(6.2) 
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usado para a escolha de modelos concorrentes. No entanto, é uma medida útil para verificar a 

discrepância entre o modelo proposto e os dados observados. 

6.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Em situações práticas é freqüente encontrar vários modelos alternativos com um 

adequado ajuste aos dados. A questão básica é como escolher um desses modelos ou estudar a 

sensibilidade das inferências sobre esses modelos?. 

A literatura sobre a escolha Bayesiana de modelos é bastante considerável. Iremos basear 

nossas decisões, como sugerem Carlin e Louis (1997), utilizando a distribuição preditiva 

condicional, também referida como preditiva condicional ordenada (CPO), 

ci = p(yi I D()) =  P(Y) 	f p(yi I 0,D()  )p(0 I Dwd0 
p(13(;)  ) 

= p(y, I 0,p(0 I D( ))d9 

f p(yi 10)p(0 1 y)(10 . 

Portanto, uma estimativa para ci será dada por: 

G 1 
(Yi I D(j))= —  /p(yi 0(g)) 

G g=1 

onde, D()  ={yi, y2, , 	, yn  }. Os valores de O ( g ) são obtidos via amostras MCMC 

de p(0 I y). 

O gráfico de Nyi  I D(1)) versus i poderá ser utilizado para ilustrar a escolha do modelo e 

diagnóstico de possíveis "outliers". 

Iremos escolher o modelo que maximiza o produto, 

c(£)=121C;(0 , 	 (6.6) 
i=1 

(6.4) 

(6.5) 

onde, ,e indexa os modelos. 
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Capítulo 7 

REGRESSÃO EXPONENCIAL BAYESIANA 

COM UMA VARIÁVEL AUXILIAR — Aplicações 

Iremos utilizar o desenvolvimento teórico dos capítulos 4 e 5 para analisar os dados de 

Feigl e Zelen (1965), e Zippin e Armitage (1966) , assumindo o modelo (2.1) e levando em 

consideração as funções de ligação logarítmica, inversa e linear. A introdução de censuras na 

amostra e o tipo de priori irão permitir interessantes comparações com a análise clássica e a 

inferência exata. A função de sobrevivência preditiva e densidades marginais a posteriori serão 

as principais ferramentas. A verificação e seleção do modelo será realizada utilizando-se as 

técnicas do capítulo anterior, isto é , nível descritivo bayesiano e distribuição preditiva 

condicional ordenada (CPO). 

7.1 INFERÊNCIA PARA A FUNÇÃO DE LIGAÇÃO 

LOGARÍTMICA 

Consideremos novamente os dados da Tabela 2.4 (Zippin e Artnitage, 1966). A função de 

verossimilhança para o modelo exponencial, com função de risco (5.10), será dada por: 

12 	17 

L(ot,13)= exp{-12a — 13E zi 	 (7.1) 
i=i 	1=1 

Note que xi foi parametrizada como zi  = xi  —R . 
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7.1.1 MODELO COM DADOS CENSURADOS E PRIORI PDA 

Para um modelo de regressão com o preditor, logio da quantidade inicial de glóbulos 

brancos no sangue (QGB) mais um intercepto, especificamos informações a priori a dois níveis 

da QGB. A resposta t é o tempo de sobrevivência em semanas para pacientes com leucemia. 

Suponha que se possa afirmar, independentemente, que a proporção dos pacientes que 

sobrevivem além de 1 ano é pelo menos 25% com probabilidade 90% (ri  = 0,90,) para o valor 

baixo 3 do logio da QGB, isto é, 

P(exp(-t1 lifii  ) > 0.25) = 0.90. 

Suponha também que que a proporção dos pacientes que sobrevivem além de 1 ano é pelo menos 

75% com probabilidade 0,10 para o nível alto 5 da QGB. Logo, fixando Ri ={1 3], 5.2 =[1  5], 

ti  = t2  =52 „y =0,25, 't 2  =0,10 e 72  =0,75 , e utilizando (5.14), determina-se os .t; 's ,isto 

é, 	=86,37 , e 12  =19,04. 

A partir da expressão (5.15), teremos as seguintes densidades marginais a posteriori: 

n(a 113,D) oc exp{-14a}A(a43), 	 (7.2) 

12 
n(131 a, D) oc  exp{-( E zi  + + 
	

(7.3) 
1=1 

onde, 

A(a,13)= exp{-(ïtie-(a+13zi)  +86,37e-(a-1-1321)  +19,04C(c443-1-2) )} . 	(7.4) 
i =1 

As Figuras 7.1 e 7.2 apresentam as densidades conjuntas a priori e a posteriori e 

contornos da densidade conjunta. Na parametrização usada, foi subtraído a média do vetor de 

variáveis auxiliares dos dados observados de ambas variáveis auxiliares atual e a priori. 
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Figura 7.1 -. Priori conjunta, e contornos nos níveis 0,05; 0,25; 
0,50 0,75; 0,90 e 0,95. Ligação logarítmica, dados censurados e priori PDA. 

Figura 7.2 - posteriori conjunta, e contornos nos níveis 0,05; 0,25; 
0,50 0,75; 0,90 e 0,95. Ligação logarítmica, dados censurados e priori PDA. 

As estimativas das curvas de sobrevivência preditivas a serem apresentadas são obtidas a 

partir da expressão: 

P(T 	ti xf  ,D) = ff exp{-te-(cH3xf01D)dadO 	 (7.5) 

Através das densidades condicionais dadas por (7.2) e (7.3), geramos 5 cadeias de 2000 

iterações utilizando o algoritmo Metropolis-Hastings, assumindo núcleo de transição das cadeias 

para a e I3 normais (ver Apêndice C). Monitoramos a convergência pelo o critério de Gelman 

e Rubin (1992) que usa a técnica de análise de variância para determinar se iterações adicionais 

serão necessárias. Para cada parâmetro, consideramos as iterações 519 , 5300 , 	, 2000- . 

Portanto as 5 cadeias produzem uma amostra de tamanho 500. A seguir, apresentamos um 

resumo gráfico e algumas estatísticas. 
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Figura 7.3 - Densidades marginais a posteriori para a em (a), e para p em (b), em (c) a 
distribuição de sobrevivência predit'va. Ligação logarítmica, dados censurados e priori PDA. 

As estimativas das três curvas na Figura 7.3 (c) e ao longo deste capítulo foram obtidas 
utilizando-se os valores xf  = 2,88 ; 4,00 e 5,00 os quais representam o mínimo, a mediana e o 
máximo, respectivamente. Valores obtidos nos dados. 
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Figura 7.5 — Gráfico da convergência para os parâmetros a e 13 em (a) e (b) respectivamente, 
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TABELA 7.1 — Estatísticas a posteriori, ligação logarítimica com priori PDA 
e dados censurados. 

a I3  
IC(95%) 3,6355 ; 4,6264 -1,5642 ; -0,2609 
IC(90%) 3,7150 ; 4,5566 -1,4657 ; -3,2987 

Critério de G. e Rubin (j) 0,998332 1,002293 
Média 4,1126 -0,8842 
Erro padrão 0,2576 0,3292 
Taxa de aceitação 48,2% 68,9% 

Na Tabela 7.1 acima temos: Os intervalos de credibilidade (IC) para a e 13 com 95% e 

90% , note que, ainda para 95% o limite superior do IC de 13 é negativo; o Critério de G. e 

Rubin (Jk-r  ), o valor de Jiri deve estar próximo de 1 para cada parâmetro para se ter indicação 

de convergência; as estimativas a e 13 pela média das densidades marginais a posteriori; o erro 

padrão destas estimativas; e a taxa de aceitação dos parâmetros no algoritmo de Metropolis-

Hastings. 

7.1.2 MODELO COM DADOS COMPLETOS E PRIORI PDA 

A seguir apresentamos um resumo gráfico (Figuras 7.6, 7.7 e 7.8) e algumas estatísticas, 

ambos extraídos de 10000 simulações MCMC para os dados com a amostra completa, priori 

PDA e função de ligação logarítmica: 
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Figura  .6 — Densidades marginais a Poster ort para a em (a) e para 13 em (b), em (c) a 
distribuição de sobrevivência preditiva. Gráficos baseados em uma amostra de 500 simulações. 
Ligação logarítmica, dados completos e priori PDA. 
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Figura 7.7- (a) Diagrama de crspersão da estatística do teste, 

T( f3)  _ (yi —E(yi  1 p))2   , para o nível descritivo bayesiano, (nd = 46,4%), (na abscissa 
t var(yi lf3) 

T(y, 13)) versus (T(y", 13 ) na ordenada), baseado em 500 simulações. 
(b) Preditiva ordenada condicional (c1  versus i). c(12) = 1,019887140542234 x 10 -7  . 
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Figura 7.8 — Gráfico da convergência para os parâmetros a e em (a) e (b) respectivamente, 
e em (c) convergência conjunta, baseados em 10000 simulações. 

TABELA 7.2 — Estatísticas a posteriori, ligação logarítmica com priori PDA 
e amostra completa. 

a R 
IC(95%) 3,5262 ; 4,4900 -1,7100 ; -0,4083 
IC(90%) 3,5887 ; 4,3912 -1,5810 ; -0,4874 
Critério de G. e Rubin (j) 1,002729 0,998581 
Média 3,9594 -1,0277 
Erro padrão 0,2393 0,3372 
Taxa de aceitação 28,2% 50,5% 
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7.1.3 COMPARANDO O EFEITO ENTRE A AMOSTRA COMPLETA E 

CENSURADA 

A Tabela 7.3 a seguir, apresenta mais três "amostras a priori" como alternativas a amostra 

inicial, na intenção de medir o efeito nos resultados a posteriori sob esta situação menos 

realistica. Tendo-se em mente este objetivo, as Figuras 7.9 e 7.10 apresentam gráficos de 

contornos das densidades a posteriori conjuntas, densidades a posteriori marginais de j3 e curvas 

de sobrevivência preditiva para as diferentes "amostras a priori" dadas na Tabela 7.3. 

TABELA 7.3 - Amostras a priori para Ti  = 0.90 e T2 = 0.10. 

'715.-('2 ti t2 Yi Y2  

3 5 52 52 0,25 0,75 86,37 19,04 
3 5 52 52 0,45 0,55 149,95 9,16 

3 5 52 52 0,65 0,35 277,95 5,22 

3 5 52 52 0,80 0,20 536,58 3,40 
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Figura 7.9 - Contornos da densidade a posteriori conjunta de (a ,13) , densidade a posteriori 

marginal de e curvas de sobrevivência preditiva. Ligação logarítmica, dados completos e 
priori PDA. ij= 86,37, t, = 19,04; y1  =  0,25 ; y2  =  0,75. 
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Figura 7.10 

marginal de 

priori PDA. 

; Ti = 0,45; 

= 3,40 ; 

- Contornos da densidade a posteriori 

13 e curvas de sobrevivência preditiva. 

(1) -fi = 86,37; 	= 19,04; yl  =  0,25 

72  =  0,55. (3) = 277,95 ; ti2  = 5,22 

Ti = 0,80; 72  = 0,20. 

conjunta de (a , , densidade a posteriori 

Ligação logarítmica, dados completos e 

; 	= 0,75. 	(2) =  149,95,• 	= 9,16 

; yi  =  0,65; y2  = 0,35 e (4) =  536,58; 
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Podemos comparar os gráficos da Figura 7.10-0), (2), (3) e (4) para verificar a mudança, 
sob a presença de censuras, na forma da densidade a posteriori conjunta e densidade marginal de 
13, e o deslocamento para cima da distribuição de sobrevivência preditiva correspondente ao 
nível baixo da QGB. Isto resultaria em previsões mais otimistas do tempo médio de 
sobrevivência para pacientes com baixa quantidade de glóbulos brancos. Portanto, este caso 
reforça a importância da extração da "amostra a priori". 

A Tabela 7.4, apresenta quantis da densidade a posteriori de 13 para RI  = 3 e 5Z2= 5. 

TABELA 7.4 - Quantis da densidade a posteriori de 13 com dados censurados. 

t2 

86,37 19,04 -1,42 -1,11 -0,87 -0,65 -0,32 
149,95 9,16 -1,42 -1,14 -0,96 -0,80 -0,51 

277,95 5,22 -1,57 -1,28 -1,04 -0,82 -0,49 

536,58 3,40 -1,67 -1,40 -1,20 -0,99 -0,71 

Comparando a Figura 7.9 (amostra completa) com a Figura 7.10-(1) (dados censurados), 

podemos ver claramente um forte efeito dos dados censurados sobre a densidade a posteriori 

conjunta e distribuição sobrevivência preditiva. 
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7.1.4 MODELO COM DADOS CENSURADOS E PRIORI NÃO- 

INFORMATIVA DIFUSA (n(a , 0) = 1) 

Neste caso, a densidade a posteriori conjunta de ael3 é dada por (7.1). 
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ígura 7.11 -Densidades marginais a posteriori para a em (a), e para E3 em (b), em (c) a 
distribuição de sobrevivência preditiva. Ligação logarítmica, dados censurados e priori difusa. 
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Figura 7.12- (a) Diagrama de dispersão da estatística do teste, 
T(y 13)=_. E(yi -E(yi 113»2   , para o nível descritivo bayesiano, (nd  = 56,4 %), (na abscissa 

vartyi im 

T(y, 13)) versus (T(y", ) na ordenada), baseado em 5W simulações. 

(b) Preditiva ordenada condicional (ci  versus c(13) = 1,3098638130083 x "5  . 
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ígura 7.13 — G rafic o da convergência para os parâmetros a em (a) e 13 em 
(b) respectivamente, e em (c) convergência conjunta, baseados em 10000 simulações. 
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TABELA 7.5 - Estatísticas a posteriori, com priori difusa, ligação logarítmica 
e dados censurados. 

a 13  
IC(95%) 3,6552 ; 4,8005 -1.5848 ; 0,1289 
IC(90%) 3,7280 ; 4,6605 -1.5082 ; -0,0167 
Critério de G. e Rubin (frrt ) 1,009003 1,001707 
Média 4,1789 -0,8154 
Erro padrão 0,2889 0,4418 
Taxa de aceitação 27,7% 51,7% 

7.1.5 INFERÊNCIA CLÁSSICA - MODELO COM AMOSTRA 

CENSURADA 

A função de log-verossimilhança, obtida através da expressão (7.1) é dada por: 

12 	17 
i(cc,13). -12a - I3E zi  - E tie-(aszi) 

1=1 

As estimativas máxima verossimilhança de a e 13 são dadas pela solução do sistema 

i=1 

at 	12 	17 
—a13 =—zi + E ti 	o 

A matriz de variância-covariância assintótica é dada por: 

MCOV 

a21 	a2, 
E(--) 	E(  var(êt) 	cov(ac,15)1 [ 	

cov(a.,A) 	var(5) 
(7.8) 

	

aa2 	a )  

	

2, 	a 2£ 
E(

accal3
) 	E( -a-i-3-

2
) 

62 

(7.6) 

S = 

ai 	17 
— = -12+ E tie-(ccozt) = o 
ace 

1=1 	1=1 

(7.7) 
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onde, 

a2 e 	17 
E( 	, ) =  —E E(ti  )e-(a+137i)  = —17; 

ôc't- 	1=1 

02 e 	17 

E( 	) = 	E(t )z. e 	= O; 

accar3  i=1 " 

P2P 	17  
al32 

Utilizando o método de Newton-Raphson para a solução do sistema de equações (7.7) e 

calculando (7.8), (ver Apêndice C), teremos a seguir os gráficos da Figura 7.14 e a Tabela 7.6 

com algumas estatísticas. 

Figura 7.14 — Inferência clássica com dados censurados e ligação logarítmica. (a) Função 
de verossimilhança relativa, (b) Contornos da função de verossimilhança relativa, (c) 
Distribuição de sobrevivência preditiva. 

TABELA 7.6 — Estatísticas clássicas com ligação logarítmica e dados censurados. 
a 0 

IC(95%) 3,5655, 4,7076 -1,7678 ; 0,1701 
IC(90')/0) 3,6573 ; 4,6158 -1,6120 ; 0,0143 
EMV 4,1365 -0,7988 
Erro padrão 0,2914 0,4944 

Comparando a Tabela 7.6 com a Tabela 7.5, podemos ver que as estimativas pontuais 

para a e f3 estão compatíveis, o que se pode confirmar, dada a forma simétrica da função de 

verossimilhança relativa próximo à moda. Quanto aos intervalos, existe uma certa discrepância 

entre as estimativas clássicas e bayesianas, devido a assimetria existente da função de 

verossimilhança para valores afastados do centro. 
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7.2 INFERÊNCIA PARA A FUNÇÃO DE LIGAÇÃO 

INVERSA 

Para o modelo exponencial (2.1), considere que o risco seja dado por: 

(7.9) 

isto é, 

E(t1).(a+Px1)-1 	(ligação inversa). 

Note que não usamos aqui a parametrização z;  = x; 	. 

A função de verossimilhança pode ser escrita na seguinte forma: 

12 	 17 

L(a,P)= ll(a +13x;  ).exp{-Et -(a +Px • )1 
J 	 ' 

1=1 	 j=1 

(7.10) 

7.2.1 MODELO COM DADOS CENSURADOS E PRIORI PDA 

Assumiremos como válidas as mesmas considerações feitas para a extração da priori da 

subseção 5.1.1. Portanto, temos a seguinte priori induzida: 

(7.11) 

Através de (7.10) e (7.11), temos as seguintes densidades marginais a posteriori: 

12 	 17 

n(aIP,D).< 1-1(1+-Pd  xi)al2exp{-(Iti  +TI  +et-2)W, 
j =1 

12 	 17 

n(a1P,D) cc ll(f+x1)1312exp{,Exiti +3.-t;  + 5i2  )131 , 
j=1 

(7.12) 

(7.13) 

onde, D = conjunto de dados observados. 
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Apresentamos a seguir um resumo gráfico (Figuras 7.15, 7.16 e 7.17) e algumas 

estatísticas, ambos extraídos de 20000 simulações MCMC. 
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Figura 7.15 - Densidades marginais a posteriori para a em (a), e para p em (b), em (c) 
a distribuição de sobrevivência preditiva. Ligação inversa, dados censurados e priori PDA. 
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Figura 7.16 - (a) Diagrama de dispersão da estatística do teste, 
,r(y 13) v  (yi  - E(yi  113))2,  para o nível descritivo bayesiano, (nd  = 73,8 %), (na 

var(yi  I p) 

abscissaT(y, p)) versus (T(y", 13) na ordenada), baseado em 500 simulações. 

(b) Preditiva ordenada condicional (c, versus i), e(14)= 3,300581713724643 x 10 5. 
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Figura 7.17 - Gráfico da convergência para os parâmetros a e p em (a) e 
(b) respectivamente, e em (c) convergência conjunta, baseados em 20000 simulações. 
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TABELA 7.7— Estatísticas a posteriori com ligação inversa, dados censurados e 
priori PDA. 

a R 
IC(95%) 0,000029 ; 0,003686 0,001325 ; 0,004894 
IC(90%) 0,000051 ; 0,003034 0,001564 ; 0,004519 

Critério de G. e Rabin (j) 1.027291 1.006345 
Média 0,0010 0,0030 
Erro padrão 0,00099 0,00091 
Taxa de aceitação 88,3% 68,3% 

7.2.2 MODELO COM DADOS CENSURADOS E PRIORI GAMA 

Iremos considerar a priori conjunta sugerida por Bhattacharya et ai (1995), dada pela 

equação (4.13) e hiperparâmetros v =1, a=1; q = 2 e b=1. 

Utilizando a verossimilhança dada por (7.10), temos as seguintes densidades marginais a 

posteriori: 

12 	 17 
n(a I I3,D) I 	exp[—a(1+ a  

i=1 	 j=1 

12 	 17 

n(I3 I a,D). rptf+.03 exp[A3(1±Exiti)] . 

(7.14) 

(7.15) 

Devemos chamar a atenção para o fato de que a parametrização zi  = x; 	, não pode 

ser utilizada em (7.14) e (7.15), pois produziria hiperparâmetros negativos. 

A seguir, apresentamos um resumo gráfico (Figuras 7.18, 7.19 e 7.20) e algumas 

estatísticas, ambos extraídos de 20000 simulações MCMC. 
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Figura 7.18 - Densidades marginais a posteriori para a em (a), e para 13 em (b), em (c) 
a distribuição de sobrevivência preditiva. Ligação inversa, dados censurados e priori gama. 
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Figura 7.19 - (a) Diagrama de dispersão da estatística do teste, 

T(3, 0)  = v  (Yi —E(Y110))2   , para o mvel descritivo bayesiano, (nd = 63,0%), (na 
t' 	var(yi  I p) 

abscissa T(y, p )) versus (T(y", p ) na ordenada), baseado em 500 simulações. 

(b) Preditiva ordenada condicional (c;  versus i), c(15) = 3,404746777683440 x 10.6. 
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Figura 7.20 - Gráfico da convergência para os parâmetros a e 13 em (a) e 
(b) respectivamente, e em (c) convergência conjunta, baseados em 20000 simulações. 

TABELA 7.8 - Estatísticas a posteriori com ligação inversa, dados censurados e 
priori gama. 

a R 
ic(950/0) 0,000031; 0,004140 0,001764 ; 0,005743 
IC(90%) 0,000078 ; 0,003297 0,002016 ; 0,005375 

Critério de G. e Rubin (j) 1,000416 1,017518 
Média 0,0011 0,0037 
Erro padrão 0,00107 0,00105 
Taxa de aceitação 89,6% 71,6% 

Uma abordagem alternativa a metodologia que usamos aqui, apresentada na seção (4.2) 

sob o ponto de vista da inferência bayesiana exata, é sugerida por Bhattacharya et al (1995). Para 

esta inferência, desenvolvemos um programa computacional (ver Apêndice C). Encontramos as 
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seguintes estimativas: ez = 0.00506 e f'S = 0.00314 , através das equações (4.18) e (4.19), 

respectivamente. 

Podemos destacar a grande vantagem da inferência bayesiana aproximada via MCMC 

sobre a inferência exata, pois esta, como se pode observar ainda requer neste caso programas 

computacionais, que exigem uma certa dificuldade. Um outro ponto importante que podemos 

destacar, no caso da inferência exata desenvolvida é por exemplo, sua inviabilidade na obtenção 

de intervalos de credibilidade, ao contrário da obtenção via inferência aproximada. 

Todos os cálculos e procedimentos feitos para o modelo com amostra censurada e priori 

gama também foram realizados para o modelo com a amostra completa. 

7.3 INFERÊNCIA PARA A FUNÇÃO DE LIGAÇÃO 

LINEAR 

Vamos concentrar nossas atenções aqui nesta seção ao modelo com priori PDA e amostra 

censurada, os outros casos em que abordamos até aqui, podem ser obtidos de modo semelhante. 

7.3.1 MODELO COM DADOS CENSURADOS E PRIORI PDA 

Assumiremos novamente o modelo exponencial (2.1), sob a função de ligação linear, 

dada em (2.2). 

A função de verossimilhança pode ser escrita na seguinte forma: 

12 	 17 

L(a,3)=1-1(a+3x1 rlexp{-Erga+Pxj)-1}. 
i=1 	 1=1 

A priori conjunta para a ef3 é dada por: 

7r(a,13) °° (a -F3P)-2  (a + sp)-2 	(a +3p)-1  -12  (a + sp)-1} 

Através de (7.16) e (7.17), temos a seguinte densidade a posteriori conjunta: 

(7.16) 

(7.17) 
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12 	 17 
n(oc,13 I D).< 11(oe +13x;  )-l exp{-1, ti(oe +13x;  )-1}. 

1=1 	 j=1 

(a + 313)-2  (a + 53)-2  exp{-71  (a + 3p)--1  - t2  (a + 513)-1} 

onde, D = conjunto de dados observados, também neste caso, não reparametrizados. 

(7.18) 

Apresentamos a seguir um resumo gráfico (Figuras 7.21, 7.22 e 7.23) e algumas 
estatísticas, ambos extraídos de 10000 simulações MCMC. 
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Figura 7.23 - Gráfico da convergência para os parâmetros a e 13 em (a) e 
(b) respectivamente, e em (c) convergência conjunta, baseados em 20000 simulações. 
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TABELA 7.9 — Estatísticas a posteriori com ligação linear, dados censurados e priori PDA. 
a R 

IC(95%) 244,59 ; 247,48 -46,82 ; -45,00 

IC(90%) 244,84 ; 247,17 -46,69 ; -45,13 

Critério de G. e Rubin (j) 1,001156 1.000239 
Média 245,99 -45,92 

Erro padrão 031875 0,47542 

Taxa de aceitação 96,8% 87,8% 

A inferência bayesiana desenvolvida neste capítulo permitiu analisar o nosso problema 

sobre vários aspectos. Podemos observar que a introdução de censuras na amostra tende a 

produzir previsões mais otimistas do tempo de sobrevivência dos pacientes com baixa 

quantidade de glóbulos brancos, quando a amostra a priori não traduz bem as reais condições do 

paciente. 

Em todos os casos que apresentamos, o nível descritivo bayesiano (nd) indicou boa 

adequação do modelo ajustado aos dados. Em relação a escolha da função de ligação, sob o 

critério da CPO, indicamos a ligação inversa (maior C(1), ver Tabela 7.10 a seguir) como a mais 

apropriada para o uso de PDA's. Para as três funções de ligações, podemos observar a grande 

diferença nas estimativas a posteriori de a e de fl e uma grande mudança nos níveis da 

distribuição de sobrevivência preditiva, mais notável para a ligação inversa em relação as duas 

outras (ver Figuras 7.3, 7.15 e 7.21). Outras considerações no uso de PDA's envolvendo dados 

completos e censurados, podem ser vistas em Rodrigues e Chaves (1998). 

TABELA 7.10 - Estatísticas a posteriori para a e fl considerando as funções de 

ligações logarítmica, inversa e linear, com priori PDA e dados censurados. 
Logarítmica Inversa Linear 

média erro padrão média erro padrão média erro padrão 
a 4,1126 0,2576 0,0010 0,00099 245,99 0,71875 
R -0,8842 03292 0,0030 000091 -45,92 0,47542 

CPO (C (£) ) 6,384959631162401x 106 3300581713724643 x 10 -5  2,342892138380050 x 10 -7  

Desejamos ainda chamar a atenção para o fato de que o uso da ligação inversa no nosso 

problema, produz curvas de sobrevivência preditiva muito próximas para os três níveis da QGB 

considerados. Isto resultaria em previsões que não iriam distinguir bem um paciente num estado 

grave dos outros menos graves. Portanto, sugerimos neste caso a ligação logarítmica, apesar de 

possuir uma CPO (C (1)) menor. Neste caso, se faz necessário o uso de outros critérios, para a 

discriminação de modelos, além da CPO. 
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Capítulo 8 

CONCLUSÕES FINAIS E PROPOSTAS FUTURAS 

A inferência bayesiana que desenvolvemos, aproximada via métodos MCMC para 

analisar dados clínicos exponenciais permitiu levar em consideração as três funções de ligações 

propostas e densidades a priori PDA, gama e não-informativa difusa, associadas ao tempo de 

sobrevivência dos pacientes. Sendo uma alternativa a inferência clássica e principalmente a 

inferência exata. Não conseguiríamos, por exemplo, trabalhar com densidades a priori do tipo 

PDA sob o ponto de vista da inferência bayesiana exata em face das complicações teóricas que 

teríamos que enfrentar, muito além daquelas que tivemos para a priori gama. 

O uso da ligação inversa com priori PDA resultaria em previsões do tempo de 

sobrevivência que não iriam distinguir bem um paciente num estado grave, dos outros menos 

graves. Portanto, a ligação logarítmica, é sugerida como uma alternativa mais apropriada. 

Podemos considerar a implementação de densidades a priori do tipo PDA como a 

principal contribuição do nosso trabalho a análise de dados clínicos exponenciais e em especial, 

quando estamos diante de dados censurados. 

Em relação as considerações futuras, desejamos destacar: 

1. Extensão para várias variáveis auxiliares dos procedimentos desenvolvidos para a 

inferência bayesiana via MCMC. 

2. Introduzir erros nas variáveis auxiliares. 

3. Necessidade de métodos alternativos a CPO para discriminação de modelos. 

4. Aplicar a metodologia desenvolvida para analisar dados reais atuais. 
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Apêndice A 

Integrais Utilizadas na Inferência Bayesiana Exata 

Representação Integral da Func.ão Bessel Modificada: 

CO 

zv-ie-Az-Laz dz  2[ 1v/2. kv(2,FAÏ 	 (A.1) 
o 

(Re A , Re B >0) 

onde K_v  (z) = Kv  (z) é a função Bessel modificada (Abramowitz e Stegun, 1965) . Tem-se que: 

Kr' (Z) = 

1(1 ri ll Iiii(n-k-1)!( 1 z21 

z) 	k! 	4 ) 
k=0 

onde 

(I 2? 

(-1)" 21 (1 z1n 

	

	 71 z  )  00 

) 	
tw(k +1) + w(n + k + 1)1

k!(n + k)! k=0 

(1z2lk  

J(z) 
[1 v  )  

2 	%-sk!F(n+k+1) 
k=0 

w(1) = -y = -0.5772 15664 90153 28606 06512 .... , 

n-1 

¥(n) = -y + /1C1 
	

, (n 2) . 
k=1 

Integral para a função VVhittaker : 

c. 
( 
A+v

) 
A+v-2 	Bu 

5 xv-1(x — u)A-1e—Bx  dx = B 2 u ( 2 )1-(A )e  2 . w — v—A 1—A—v (Bu) 
U 	 2 ' 2 

(A.2) 
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onde, Re A>0, Re Bu > O, e Wk  "10 é a função Whittaker (Abramowitz e Stegun, 1965). 

Tem-se que: 

, 
Wkdi  (2) = e-2z  22  '144-+µ-k, 1+2µ, 

onde 

U(a , b , c) - 
1C 	M(a, b, z) 	1..b 	+ a - b , 2 - b , z) 

sennb {F(1+ a - b)F(b) 	z 	F(a) • F(2 - b) 

com M(a , b , z) dada pela função Kummer (Abramowitz e Stegun, 1965) : 

az 	(a)2  22 	(a), zn  
M(a , b , z) = 1 + 	+ 	+ • • + 	 

b 	(b)22! 	(b)n n! 

(a). = a(a + 1)(a + 2) • • • (a + n -1) 	(a)0  =1 . 

A representação integral (A.2) pode ser transformada por uma simples substituição 

x -u = t para obtermos o seguinte resultado: 

eci 	 A +v A+v-2 	B u 

f(t ÷1.1)V—ItA—le—B tdt =B ( 2 )j 2 )nA)e 2  •Wv— A 1—A —V (Bu) 	(A.3) 
O 	 2 	2 

onde Re A> O , Re Bu > O. 

Para o cálculo de uma integral envolvendo a função Whittaker deveremos utilizar: 

j.  e-st 	
Fec+ +3/2)Fer -8 +3 / 	8+1/2 	P -1-8-3/2 Wx,8(p Ocit = 

	

	 + —21 	• F('c -X+ 2) 
o 

2F1[ic+8 +3/ 2 ,8-X+1/2;ic-X+2 , 
2s-p

] 	(A.4) 
2s+ p 

onde:Re ('r+8+3/2)>O, Re s>--
2
,p> O 

2F1( . , . ; . ; . ) é a função Gauss hipergeométrica (Abramowitz e Stegun, 1965) , isto é: 

F(a ,b ; c ; z) = 2F1  (a ,b; c; z) - 
F(c) 	F(a + n)r(b + n) z" 

F(a)F(b) nt 	F(c + n) 	n! 

Re(c-a-b)>0. 
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Apêndice B 

Simulação Monte Carlo em Cadeia de Markov 

(MCMC) 

Apresentamos a seguir dois métodos de simulação MCMC. Os métodos consistem na 

substituição da expressão analítica da densidade por uma amostra gerada a partir desta 

densidade. Em inferência bayesiana aplicada, este procedimento é extremamente importante 

devido a complexidade das distribuições a posteriori em muitas situações. 

B.1 O Amostrador de Gibbs 

O amostrador de Gibbs (ver por exemplo Casella e George, 1992) é uma técnica de 

simulação de observações de uma distribuição, sem que se tenha de calcular analiticamente a 

densidade. Sob o enfoque bayesiano, é um esquema iterativo de amostragem de uma cadeia de 

Markov, cujo núcleo de transição (ou função geradora) é formado pelas densidades condicionais 

completas. 

Seja n(e) a densidade que estamos interessados e supostamente difícil de amostrar, onde 

= (01, 02,..., ek  ) é o vetor de parâmetros de interesse. Se as densidades a posteriori 

condicionais n(ei  100),D) , onde 0(0  = 	 ) estão disponíveis sob uma forma 

padronizada, o algoritmo do amostrador de Gibbs é descrito da seguinte forma: 

(1) Escolher valores iniciais para e, e(W = (er ,...,01°) e inicialize-se o contador de interações 

da cadeia em j = 1; 
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(2) Obter os novos valores 00)  = (0),...,(4) a partir de 91-1  através de sucessivas gerações 

de valores: 

13? 	n(91  \ 

e ) 	no, \ 	09 -1),D)  

cif» - no, \ e?),e9)...,e9)„D) 

(3) Mudar o contador de j para j+1 e faça o retomo a (2) até obter a convergência. 

B.2 Algoritmo de Metropolis-Hastings 

Quando as distribuições condicionais usadas no amostrador de Gibbs não possuem 

formas padronizadas, devemos utilizar o algoritmo de Metropolis-Hastings (ver por exemplo, 

Chib e Greenberg, 1995). 

Suponha que desejamos amostras da densidade n(Oi  le D), onde 

e(I)  =  19-9 1-19 t+19••• k • 

Definir um núcleo de transição q(9,9*) da distribuição n(9) que representa 

n(9;  lew  ,D), e que transforma e em e*. Geralmente o processo se move de e para e*  com 

mais freqüência do que de e*  para e violando a condição de reversibilidade da cadeia, isto é 
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n(9)q(0,0*) > n(0*)q(0*,0). 

Este fato pode ser eliminado diminuindo o número de movimentos de O para 0*, 

introduzindo a probabilidade de ocorrer este movimento a(0,0*) <1. Se o movimento ocorre, 

então 0(i+1)  = e*, caso contrário 9' +I/' = e(k). 

O algoritmo de Metropolis-Hastings, pode ser descrito da seguinte forma: 

(1) Inicialize com um valor arbitrário 0(°)  para O; 

(2) Gerar Ode q(0(i),0*) e u segundo, u U[0,11; 

(3) Seja a = min 
n(0*)q(0*,0(i))  

1, 	  . Se u < a faça 0(j+1)  = 0*, senão faça 0(i÷1)  = OU); 

  

(4) Repetir os estágios (2) e (3) até que uma distribuição estacionária tenha sido obtida. 

A escolha de q(0,0*) pode ser feita de várias maneiras: 

(a) Quando a posteriori é escrita na forma n(0) « 4)(0)h(0), onde h(0) é uma densidade que 

pode ser amostrada e 0(0) limitada, tomamos h(0*) = q(0,0*) como candidato gerador. Neste 

caso: 

a = min{1,0 
 

0(9*. } . 
003))  

(b) q(0,0*) = qi  (O— 0*  ) , onde q1(.) é uma densidade multivariada. Neste caso, 0*  = O+ e, 

onde e é a variável incremento com distribuição q1(.). Se q1(e) = q1(—e), então segundo 

Mtiller (1993): 
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a =min{1, 
 n(0) 

1  1. 
n(ow) 

Para outras formas alternativas na escolha de q(.,.) e os respectivos cuidados nesta 

escolha, ver Chib e Greenberg (1995). Por exemplo, se q(.,.) apresentar muita variabilidade isto 

implicará em convergência lenta ou baixa taxa de aceitação. 

Após a convergência, todas as cadeias devem ter o mesmo comportamento e, supondo 

que isso aconteça na k-ésima iteração, usam-se os valores Op °}1-h °}1-2h1•••) O j+nh onde j k , 

como uma amostra aleatória da distribuição desejada. Para que essa amostra seja i.i.d, h tem 

que ser um número suficientemente grande, tal que permita haver independência entre as 

realizações. 

Vários critérios para verificar a convergência são propostos na literatura. Neste trabalho 

utilizamos o critério de Gelman e Rubin (1992), o qual é baseado em técnicas de análise de 

variância, onde a convergência é aceita quando a variância entre as cadeias for bem menor do 

que a variância dentro de cada cadeia. 
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Apêndice C 

ALGUNS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 

A seguir, apresentamos alguns programas que desenvolvemos em MATLAB utilizados 

nas várias aplicações realizadas. 

Programa para o modelo com priori PDA e função de ligação logarítmica. Dados com 

censuras. 

Modelo com Priori informativa (PDA) em MLG e amostra censurada 
via Algoritmo de Metropolis-Hastings 
	Ligação logarítmica 	 

%Dados de pacientes com leucemia aguda (Zippin e armitage, 1966) 
Critério de convergência de G. e Rubin, nível descritivo bayesiano 
Preditiva Condicional Ordenada, 

densidades marginais a posteriori, estatísticas, funçao de sobrevivencia. 
clear 
t0=clock; 

Conjunto de dados 
format long e 
qgb =[750 2300 2600 4300 5400 6000 7000 9400 10000 10500 17000 ... 
32000 35000 52000 100000 100000 100000]; 
t =[156 65 13 100 39 16 143 34 121 108 4 5 13 5 1 1 65]; 

qgbc =[750 2300 4300 5400 6000 7000 10000 10500 17000 52000 100000 100000]; 
tc =[ 156 65 100 39 16 143 121 108 4 5 	1 65]; 

	 (qgbc,tc) = parte não-censurada; (qgb, t) = amostra completa 
x0 =log10(qgb); n =17; d=12; 
x0c =log10(qgbc); 
m =mean(x0); 
x =x0-m; xc =x0c-m; % (reparametrização) 
n1 =3-rn; n2 =5-m; % (níveis da QGB) 

% condições iniciais: 
v =[-5 48 125 
-10 -5 -1 -.75 ]; 
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iter =10000; 
contl =O; cont2 =O; 
for k =2:iter+1 

if rem(k-2,2000) = =0 & k<iter 
b0(k-1) =v(1,1+(k-2)/2000); 
bl(k-1) =v(2,1+(k-2)/2000); 
end 

% 	geração de b0 
bOv =b0(k-1); blv =b1(k-1); 

calculo dos parametros do nucleo 

% 	gerando candidato p/ b0 
a =4; b =.6; % EMV b0 =4.14 
y0 =normmd(a,b); 

% teste para aceitação de y0 como novo valor da var. b0 
for j =1:n 
ela(j) =exp(-(y0+b1v*x(j))); 
end 

el =-t*el a'; 
e2 =-86.37*exp(-(y0 + nl*blv)); 
e3 =-19.04*exp(-(y0 + n2*blv)); 
% psinl =exp(-(d+2)*y0)*exp(e1+e2+e3);(numerador) 

fori =1:n 
ed(j) =expe(bOv+blv*x(j))); 
end 

eld =-t*ed1; 
e2d =-86.37*exp((b0v + nl*blv)); 
e3d =-19.04*exp((b0v + n2*blv)); 
% psidl =exp(-(d+2)*b0v)*exp(e1d+e2d+e3d);(denominador) 
psil =exp(-(d+2)*y0+e1+e2+e3+(d+2)*b0v-e1d-e2d-e3d); 

probl =min(1,psil); 

U =rand; 
if U< =probl 
b0(k) =y0; 
contl =cont1+1; 

else 
b0(k) =b0(k-1); 

end 

% fim do teste 

bOn =b0(k); 
% 	geração de bl 



Apêndice C - Alguns Programas Desenvolvidos 
	

80 

% calculo dos parametros do nucleo 

% 	gerando candidato p/ bl 
a =4; b =.5; % EMV bl =-0.80 
yl =normrnd(a,b); 

% teste para aceitação de yl como novo valor da var. bl 
for j =1:n 
e 1 a(j) =exp(-(bOn+yl*x(j))); 
end 

e 1 =-t*e 1 a'; 
e2 =-86.37*exp((b0n + nl*y1)); 
e3 =-19.04*exp((b0n + n2*y1)); 
% psin2 =expe(sum(xc)+nl+n2)*y1)*exp(el+e2+e3);(numerador) 

for j =1:n 
ed(j) =expe(bOn+blv*x(j))); 
end 

e 1 d =-t*ed'; 
e2d =-86.37*exp((b0n + nl*b 1 v)); 
e3d =-19.04*exp((b0n + n2*blv)); 
% psid2 =expe(sum(xc)+nl+n2)*blv)*exp(eld+e2d+e3d);(denominador) 
p512 =exp(-(sum(xc)+nl+n2)*yl+el+e2+e3+(sum(xc)+nl+n2)*blv-eld-e2d-e3d); 

prob2 =min(1,psi2); 

U =rand; 
if U< =prob2 
bl(k) =y1; 
cont2 =cont2+1; 

else 
bl(k) =b1(k-1); 

end 

% fim do teste 
end 
% Seleção das amostras finais 
ks =1; 
cont =0; 
for j =501:2000:iter; 

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

bOs(ks) =b0(i); 
bls(ks) =b1(i); 

	cálculo do nivel descritivo bayesiano 	 
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for il =1:n 
yrep(il) =exprnd(exp(b0s(ks)+bls(ks)*x(i1))); 
yhist(ks,i1) =yrep(i1); 

end 
var =exp(2.*(b0s(ks)+b1s(ks).*x)); 
Tyrep(ks) =sum(((yrep-exp((b0s(ks)+bls(ks).*x))).A2)./var); 
Ty(ks) =sum(((t-exp((b0s(ks)+bls(ks).*x))).A2)./var); 

if Tyrep(ks) > = Ty(ks) 
cont =cont+1; 

end 
ks =ks+1; 

end 
end 

end 
pvalue =cont/(ks-1) 

% 	salvando as amostras 
acomp =[b0(:)' b1(:)']; 	asel =[bOs(:)1  bise)] ; 
save amocpl .m acomp -ascii; 
save amospl.m asel -ascii; 
% para ativar 
% 	fidl =fopen ('amocp 1.m' , 
% 	A =fscanf(fidl, '%50f,[10000,2]); 
% 	fid2 =fopen('amospl.m' , 'r'); 
% 	B =fscanf(fid2, '%50f,[500,2]); 
% 	figure;plot(A(:,1)), convergência de b0; 
% 	figure;hist(z(:,1)), histograma de bOs 

Critério de Convergência 

J =iter/2000; N =length(b0s)/J; % J =núm. de cadeias, N =tam. da cadeia 
n1 =[0 100 200 300 400 500]; 

for i =1:J 
Meb0(i) =[mean(b0s(n1(i)+1:n1(i+1)))]; 
Vab0(i) =[cov(b0s(n1(i)+1:n1(i+1)))]; 

end 

QMb0 =Meb0.*Meb0; 
MeMb0 =sum(Meb0)/J; 

Wb0 =sum(Vab0)/J; 
VarVb0 .(Vab0*Vab01-J*WbOA2)/(J-1); 
Ub0 =N*(MebO*Meb01-J*MeMbOA2)/(J-1); 
VARb0 = ((N-1)/N)*Wb0+(1/N)*Ub0; 
VHb0 = VARb0+Ub0/(J*N); 
Mcovb0 = cov(VabO,Meb0); 
Qcovb0 = cov(VabO,QMb0); 
COVb0 = Qcovb0(1,2)-2*MeMbO*Mcovb0(1,2); 
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VarVHb0 = ((N-1)/N)A2*(1/J)*VarVb0+(((J+1)/(J*N))A2) 
*(2/(J-1))*Ub0A2+2*COVb0*(J+1)*(N-1)/(N*JA2); 

dfb0 = 2*(VHbOA2)NarVHb0; 
Rb0 = sqrt((VHb0/Wb0)*dfb0/(dfb0-2)); 

for i = 1:J 
Mebl(i) = [mean(b1s(n1(i)+1:n1(i+1)))1; 
Vab 1 (i) = [cov(b 1 s(n1(i)+1:n1(i+1)))1; 

end 

QMb1=Meb1.*Mebl; 
MeMbl=sum(Meb1)/J; 

Wb1=sum(Vabl)/J; 
VarVb1=(Vabl*Vab11-J*Wb1A2)/(J-1); 
Ub1=N*(Mebl*Mebl'-J*MeMblA2)/(J-1); 
VARb1=((N-1)/N)*Wb1+( 1/N)*Ub 1 ; 
VHb1=VARbl+Ub1/(J*N); 
Mcovb1=cov(Vabl,Meb1); 
Qcovb1=cov(Vabl,QM61); 
COVb1=Qcovb1(1,2)-2*MeMbl*Mcovb1(1,2); 
VarVHb1=((N-1)/N)A2*(1/J)*VarVb1+(((J+1)/(J*N))A2)* 

(2/(J-1))*UblA2+2*COVb1*(J+1)*(N-1)/(N*JA2); 
dfb1=2*(VHblA2)NarVHbl; 
Rbl=sqrt((VHbl/Wb1)*dfb1/(dfb1-2)); 

disp(['Critério de Convergência de Rubin para 60 e bl: '1); 
R= [Rb0; Rbl] 
namostra=ks-1 

% ESTATÍSTICAS 

'media e desvio' 
B0=[mean(b0s) std(b0s)] 
B1=[mean(bls) std(b1s)] 
ACEITACA0b0=contl/iter 
ACEITACA0b1=cont2/iter 

% 	intervalos de credibilidade 

P=[2.5 5 25 50 75 95 97.5]', percb0=pretile(b0s, P), percb 1=prctile(b1s, P) 

	 Graficos 	 

figure; whitebg('w') 
histfit2('smo',10,b0s) 
%title(lmarginal posterior of a') 
figure 
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histfit2(1smo',10,b1s) 
%title('marginal posterior of b') 
figure 
plot(b0,b1) 
figure 
plot(b0) 
title(convergencia de b0') 
figure 
plot(b1) 
title('convergencia de bl') 

figure;hist(yhist(:)) 
title('histograma das 500 réplicas) 
figure;hist(t) 
title( 'histograma do tempo de vida') 
figure 
plot(Ty,Tyrep, 'b.') 
hold on 
i=0:1:80;j=0:1:80; 
plot(i,j, tr) 
xlabel(T(t, theta)') 
ylabel('T(t-rep, theta)') 
title(' nivel descritivo bayesiano sob a estatistica T) 

	Preditiva Ordenada Condicional 	 

for j=1:n 
xf=[1 x(j)]; 
for i=1:namostra 

b=[bOs(i) bls(i)]; 
predt(p=expEt(j).*exp(_xf*b)); 

end 
c(j)=mean(predt); 

end 
cl=prod(c) 

figure 
i=1:1:n; 
plot(i,c,'b-',i,c,'ro') 
title('Preditiva Ordenada Condicional') 
xlabel('i') 
ylabel('ci') 

função de sobrevivência preditiva 

ts4):10:280; 
vf=[2.88 4 5]; 
for j=1:length(vf) 
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xf=[1 vf(j)-m]; 
for k=1:length(ts) 

for i=1:namostra 
b=[bOs(i) bls(i)]; 
ft(0=exp(-ts(k).*exp(-xf"br)); 

end 
S(j,k)=mean(ft); 
end 

end 
ts1=0:5:280; 
vf=2.88; 

xf=[1 vf-m]; 
for k=1:length(ts1) 

for i=1:namostra 
b=[bOs(i) bis()]; 
ft(i)=exp(-ts1(1c).*exp(-xf*W)); 

end 
sl(k)=mean(ft); 

end 

% 	curvas encontradas 
s2=S(2,:); s3=S(3,:); 
figure 
axis([0 280 0 1]) 
plot(tsl,s1,1k!) 
hold on 
plot(ts,s2,'b') 
plot(ts,s3,'r--') 
%title('Curvas de sobrevivência') 

tempo=etime(clock,t0) 
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Programa para inferência bayesiana exata com ligação inversa e amostra com censuras. 

clear 
format long e 

qgb=[750 2300 2600 4300 5400 6000 7000 9400 10000 10500 17000 32000 35000 ... 
52000 100000 100000 100000]; 

t=[156 65 13 100 39 16 143 34 121 108 4 5 13 5 1 1 65]; 
x0=log10(qgb); n=17; 
%x0=x0-mean(x0); % (reparametrização) 

qgbnc=[750 2300 4300 5400 6000 7000 10000 10500 17000 52000 100000 100000]; 
tnc=[ 156 65 	100 	39 	16 143 	121 	108 	4 5 	1 	65]; 
% 	(qgbnc,tric)=parte não-censurada; (qgb, t)=amostra completa 
d=12; 
xnc=log10(qgbnc); x=xnc; 

xreg=[ones(n,l) x01]; 
T=t.A(-1); 	% 	Ligação Inversa 	 
%bil=regress(T',xreg) 
bi2=(inv(xrerxreg))*(xreer); 
%bA=[.1761 .3171]; 

% Calculo dos hiperparâmetros (v,a) e(q,b) da priori conjunta 
%aest=.1761; best=.3171; 
%varl=.01; var2=.01; 
%a=aest/varl; v=aest*a; 	b=best/var2; q=best*b; 
a=1; v=1; q=2; b=1; 

Produto dos r elementos distintos do conjunto {x1,...,x12) 
Cálculo da constante K e das estimativas a posteriori de 

% 	alfa e beta 

S=sum(t); 	Q=sum(x0.*t); 

s0=1; 

sl=sum(x); 

N=length(x); 

s2=0; 
for i= 1:N-1 

s2=sum(x(i)*x(i+1:N)) + s2; 
end 

s3=0; 
for il=1:N-2 
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for i2=i 1 +1 :N-1 
s3=sum(x(i1)*x(12)*x(i2+1:N))+s3; 

end 
end 

s4=0; 
for il=1:N-3 

for i2=i 1 +1 :N-2 
for i3=i2+1:N-1 

s4=sum(x(i1)*x(12)*x(13)*x(i3+1:N))+s4; 
end 

end 
end 

s5=0; 
for il=1:N-4 
for i2=i1+1:N-3 
for i3=i2+1:N-2 

for 14=13+1:N-1 
s5=sum(x01)*x(12)*x(i3)*x(14)*x(i4+1:N))+s5; 

end 
end 

end 
end 

s6=0; 
for il=1:N-5 
for i2=i1+1:N-4 
for i3=12+1:N-3 

for i4=13+1:N-2 
for i5=i4+1:N-1 
s6=sum(x(i 1)*x(12)*x(13)*x(i4)*x(i5)*x(i5+1:N))+s 6; 

end 
end 

end 
end 

end 

s7=0; 
for 11=1:N-6 
for i2=i1+1:N-5 
for i3=i2+1:N-4 

for i4=13+ 1 :N-3 
for i5=i4+1:N-2 
for i6=i5+1:N-1 
s7=sum(x(11)*x(12)*x(i3)*x(i4)*x(i5)*x(i6)*... 

x(i6+1:N))+s7; 
end 

end 
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end 
end 

end 
end 

s8=0; 
for il=1:N-7 
for 12=11+ I :N-6 
for i3=12-F I:N-5 

for 14=13-FI:N-4 
for i5=14+1:N-3 
for i6=15-F I:N-2 

for i7=i6+1:N-I 
s8=sum(x(i 1)*x(i2)*x(i3)*x(14)*x(i5)*x(i6)*... 

x(17)*x(17+ I :N))+s8; 
end 

end 
end 

end 
end 

end 
end 

s9=0; 
for il=1:N-8 
for i2=i1+1:N-7 
for 13=12+1:N-6 

for i4=13-F1:N-5 
for 15=i4+1:N-4 
for i6=15-FI:N-3 

for i7=i6-F1:N-2 
for i8=17+1:N-1 
s9=sum(x(i1)*x(i2)*x(i3)*x(i4)*x(i5)*x(j6)*... 

x(i7)*x(i8)*x(i8+1:N))-Fs9; 
end 

end 
end 

end 
end 

end 
end 

end 

s10=0; 
for il=1:N-9 
for i2=i1+1:N-8 
for i3=i2+I:N-7 

for i4=13+1:N-6 
for i5=14-FI:N-5 
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for i6=i5+1:N-4 
for 17=16+1:N-3 
for i8=i7+1:N-2 
for i9=18+1:N-1 
si 0=sum(x(i lrx(12)*x(i3)*x(i4)*... 

x(15)*x(16)*x(i7)*x(i8)*x(i9)*... 
x(i9+1:N))+s10; 

end 
end 

end 
end 

end 
end 

end 
end 

end 

sl1=0; 
for il=1:N-10 
for i2=i1+1:N-9 
for i3=i2+1:N-8 

for i4=i3+I:N-7 
for i5=14+1:N-6 
for 16=15+1:N-5 

for i7=i6+I:N-4 
for 18=i7+1:N-3 
for i9=i8+I:N-2 

for i10=i9+1:N- 1 
si 1=sum(x(i 1)*x(12)*x(13)*x(i4)*... 

x(i5)*x(16)*x(17)*x(i8)*x(i9)*... 
x(i I 0)*x(i10+1:N))+s II; 

end 
end 

end 
end 

end 
end 

end 
end 

end 
end 

si 2=prod(x); 

%soma=s0+s I +s2+s3+s4+s5+s 6+s7+s8-Fs9-Fs10+s I 1+s12; 

srd=[s0 sl s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s 10 sll s12]; 
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% 	Cálculo da constante k 
r=0;k=0; 
for i=1:length(srd) 
k=k + srd(i)*(garrima(d+v-r)*gamma(q+r))/(((a+S)^(d+v-r))*(b+Q)^(q+r)); 
r=r+1; 

end 

% 	Estimativa de alfa 
r=0;S I =O; 
for i=1:1ength(srd) 
SI=S1 + srd(i)*(gamma(d+v-r+1)*gamma(q+r))/(((a+S)^(d+v-r+1))*(b+Q)^(q+r)); 
r=r+1; 

end 

alfa=(k^(- 1))*S 1 

% 	estimativa de beta 
r=0;S2=0; 
for i=1:length(srd) 
S2=S2 + srd(i)*(gamma(d+v-r)*gamma(q+r+1))/(((a+S)^(d+v-r))*(b+Q)^(q+r+1)); 
r=r+1; 

end 

betaKkA(-1))*S2 

calculo da variancia de alfa e beta 

r=0:S3=0; 
for i=1:length(srd) 
S3=S3 +  
r=r+1; 

end 
valfa=(k^(-1))*S3 - (alfa)^(2) 

r=0;S4=0; 
for i=1:length(srd) 
S4=S4 + srd(i)*(gamma(d+v-r)*garnma(q+r+2))/(((a+S)^(d+v-r))*(1J+Q)^(q+r+2)); 
r=r+1; 

end 

vbeta=(k^(-1))*S4 - (beta)^(2) 
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Programa para a inferência clássica com ligação logarítmica e dados com censuras. 

ele ar 

qgb=[750 2300 2600 4300 5400 6000 7000 9400 10000 10500 17000 ... 
32000 35000 52000 100000 100000 100000]; 
t=[156 65 13 100 39 16 143 34 121 108 4 5 13 5 11 65]; 

qgbc=[750 2300 4300 5400 6000 7000 10000 10500 17000 52000 100000 100000]; 
tc=[ 156 65 100 39 16 143 121 108 4 5 	1 65]; 

x0=logl 0(qgb); n=17; d=12; 
x0c=log10(qgbc); 
m=mean(x0); 
x=x0-m; xc=x0c-m; % (reparametrização) 
n1=3-m; n2=5-m; % (níveis da QGB) 

% 	estimativas de b0 e bl via N. Raphson : 

%b0e=4.136543726180247e-F000; ble=-7.988470536172783e-001; 

% 	condições iniciais 
a(1)=3; b(1)=-1; 
iter=100; 

for k=2:iter 
f1(k)=-12 + sum(t.*exp(-(a(k-1) + b(k-1)*x))); 
f2(k)=sum((x.*t).*exp(-(a(k-1)+b(k-1)*x)))-sum(xc); 

Derivadas 

df1a=-sum(t.*exp(-(a(k-1) + b(k-1)*x))); 
dflb=-sum((x.*t).*exp(-(a(k- I) + b(k-1)*x))); 
df2a=df lb; 
df2b=-sum((t.*(x.^(2))).*expe(a(k-1) + b(k-1)*x))); 

J=[dfla dflb 
df2a df2b]; 

I=inv(J); 
j11=I(1,1); j124(1,2); j21=I(2,1); j22=I(2,2); 

a(k).=a(k-1)-(j11*fl(k) + j12*f2(k)); 
b(k)=b(k-1)-(j2l*fl(k) + j22*f2(k)); 

end 
b0e=a(iter) 
ble=b(iter) 
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A=dfla ; 	B=df2b; 	 C=dflb; 

% 	erros-padroes assintoticos de b0 e bl : 
epb0=sqrt(-B/(A*B-CA2)), % ou epb0=sqrt(-I(1,1)) 
epb1=sqrt(-A/(A*B-CA2)), % ou epb1=sqrt(-I(2,2)) 

% 	Intervalos de confianca 90% e 95%; 

pl=.95; p2=0.975; 
zl=nonninv(pl, 0,1); z2=norminv(p2, 0,1); 

Ii90b0=b0e-z 1*epb0; 1s90b0=b0e+z 1*epb0; 
Ii90b1=b 1 e-z l*epb1; Is90b1=b 1 e+z l*epb1; 

1i95b0=b0e-z2*epb0; Is95b0=b0e+z2*epb0; 
li95b1=ble-z2*epb1; 1s95b1=ble+z2*epb1; 

IC90bo=[1190bOls90b0] 
IC95b0=[1i95b0 1s95b0] 
IC90b1=[1190b1 Is90b1] 
IC95b1= [1195b1 Is95b1] 

% 	verossimilança relativa 

bOi=3; bOs=5.1; b 1 i=-3; b 1 s=.7; 

ib0.(b0s-b00/50; ibl=(bls-bli)/50; 

b0=b01: ib0:b0s; b 	1 :bis; 

for i=1:leng-th(b1) 
for j=1:length(b0) 

el=exped*b0(j)-(b1(1))*sum(xc)); 
for k=1:n 

e2a(k)=exp(-(b0(j)±b1(i)*x(k))); 
end 

e2=-t*e2a'; 

L(i,j)=el*exp(e2); 
end 

end 

Lmax=max(max(L)); 
cont=0; 

if Lmax == O 
cont=cont+1; 
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else 
L=L'./Lmax; 

end 

figure; whitebg('w') 
mesh(bl,b0,L) 
axis([1.02*bli bis 0.98*bOi bOs O 1]) 
% axis([-2.2 02.9 5 O 1]) 
xlabel('b1') 
ylabel('b0') 
%ziabel(iverossimilhança(b0,b1)') 
% 	contornos 
v=[.05 .25 .5 .75 .90 .95]; 
figure 
contour(bl,b0,L,v) 
xlabel('bl') 
ylabel('b0') 

função de sobrevivência preditiva 

ti=0:5:280; 
vf=[2.88 4 5]; 
for j=1:length(vf) 
xf-={1 vf(j)-m]; 

for k=1:length(ti) 
b=[bOe ble]; 
S(j,k)=expeti(k).*expexf*130); 

end 
end 

% 	Curvas encontradas 

s1=S(1,:); s2=5(2,:); s3=5(3,:); 

figure 
axis([0 280 0 1]) 
plot(ti,s1,'k.') 
hold on 
plot(ti,s2,'b') 
plot(ti,s3,'r--') 
title('Curvas de sobrevivência') 
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