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RESUMO: 

Mediante o estudo do viés e 

parado o desempenho dos estimadores 

e de Kitchin (1980) e do estimador 

erro médio quadrático, foi com

* F-N-P de Kaplan e Meier (1958) 

bayesiano** de Salinas e Pereira 

(1992), das curvas de sobrevivência sob dados censurados. 

Além disso, foi pesquisado e comparado outro estimador 

F-N-P para esse mesmo fim, que foi chamado estimador modificado de 

Kitchin (pela mudança realizada na taxa de risco acumulada do estimª 

dor de Kitchin nos subintervalos formados pelos tempos consecutivos 

das ocorrências dos eventos de interesse). 

As estimativas são calculada~ e comparadas primeiramente 

em um exemplo de dados clinicas reais de transplantes renais humanos 

e depois em amostras geradas por simulação a partir de modelos teóri 

cos, assumindo distribuições exponencial e de Weibull. 

As simulações indicaram que o estimador de Kaplan e Meier 

é melhor que os demais, isto é, tem menor erro quadrático médio em 

todas as circunstâncias abordadas. Neste mesmo sentido o estimador 

modificado apresentou-se melhor que o de Kitchin. 

Com uma priori não informativa, o estimador de Salinas e 

Pereira teve melhor desempenho que o modificado de Kitchin. 

A análise simultânea do desempenho e simplicidade operaci~ 

nal aponta para os estimadores de Kaplan e Meier e Modificado de Ki~ 

chin, nessa ordem. 

* A sigla refere-se à inferência estatistica segundo a metodologia 
desenvolvida por Fisher, Neyman e Pearson, também conhecida como 
"inferência clássica"u.!5,37>. 

** O termo refere-se à inferência estatistica desenvolvida segundo a 
linha filosófica sugerida por um trabalho de Bayes (1763) <1:::5>· 



SUMMARY: 

The performances of F-N-P* estimators of the survival cur

ve for censored data of Kaplan & Meier (1958), Kitchin (1980) and 

the b . t" t ** ayes1an es 1ma or of Salin&s & Pereira (1992) are compared 

using bias and mean squared errar. 

A F-N-P estimator, refered to as modified Kitchin, is pro-

posed here and compared with the others. It is based on the change 

of Kitchin cumulative risks ratios for the sub-intervals given by 

the consecutive times of occurrence of the events of interest. 

The estimates are computed and compared for two cases: 

first for a real data set related to human renal transplants. And s~ 

cond, for simulated data sets developed from theoretical models for 

exponential and Weibull distributions. 

Simulated results indicated that the Kaplan & Meier estimª 

tor is better than the others, that is, it presented least mean squª 

red errar in all situations discussed in this work. The results also 

indicated that the modified estimator is better than the Kitchin es-

timator. 

Using a non-informative "a priori" distribution, the Sali

nas & Pereira estimator presented better performance than the modi

fied Kitchin estimator. 

The simultaneous analysis of the performance and the operg_ 

tional simplicity point out the Kaplan & Meier and modified Kitchin 

estimators~ in this arder. 

* F-N-P refers to the methodology developed by Fisher, Neyman and 
Pearson, also known as "classical inference" <t!S,a?>. 

** Bayesian inference refers to the inference whose development were 
based on the work of Bayes (1763) ~~. 
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INTRODUÇÃO: 

A medida da duração da vida de individuas tem sido uma das 

preocupações do homem desde a antigüidade14
'
29

'
36

• Assim, surgiram 

métodos como o das tábuas de vida, que continuam sendo aprimorados 

até hoje19'~9'60 , para quantificar a mortalidade ou a vitalidade de 

populações inteiras ou de somente parte delas. 

Tanto em estudos de grande escala, com interesse nos tem

pos de sobrevivência dos individuas em alguma população, como nos e~ 

tudos de pequena escala, com interesse nos tempos de sobrevida em a

mostras de algum tipo de paciente, existe a possibilidade da ocorrê~ 

cia de observações incompletas ou perdidas, chamadas, genericamente, 

de censuradas37
'
42

'
61

• 

Para os estudos de grande escala, a utilização das técni

cas da tábua de vida, segundo a metodologia de Chiang19~0 , tem sido 

considerada satisfatória na determinação dos modelos de mortalidade 

e na avaliação dos efeitos provocados em tais modelos quando são el~ 

minados um (ou mais) risco(s) competitivo(s) 2~~0 • 

A crescente solicitação por tomada de decisões rápidas tam 

bém acontece na área da Saúde Pública, principalmente pela gravidade 

de muitos de seus problemas. Isso tem realçado e estimulado cada vez 

mais o emprego de estudos baseados em amostras, citando-se alguns 

mais diretamente relacionados com o assunto aqui tratado: seguimen-

tos de â 
32

'
44

'
56

'
57 d Aios••,cSa,cS9' d t 1 t d 6 ""' c ncer , e e ransp an es e rg .... os 

7 
'
10 

'
1 7 b t d b t d t t · 53 , em como es u os so re mé o os con racep 1vos ou dados de 

permanências hospitalares21
• No entanto, faltam indicações sobre 

quais métodos de estimação dos "modelos de mortalidade" sejam acon

selhados em cada uma dessas e outras possibilidades. 

O estimador de Kaplan e Meier33
, das probabilidades de so-
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brevivência, relativamente a um determinado risco de interesse, tem 

sido bastante estudado, difundido e utilizado e têm surgido propos-

tas d d - f - ~ !.8. 2 4 ,27,3::1,43 , 4 :::; ,:::>!.,::18 d 1 - ~ e mo 1 1 c açues - ou e genera 1zaçues des-

se estimador, como as de Aalen!-'2'3'4 ou de Fleming2::;'26 • 

Na forma, o estimador de Kaplan e Meier é equivalente ao 
- ~4 23 estimador F-N-P atuar1al ' , também comumente empregado na constr~ 

ção de tábuas de vida. No entanto, quando comparado com o atuarial, 
~<S mostra-se pouco viciado para grandes amostras e fortemente consis-

tente63. 

Uma alternativa a estes estimadores, que teoricamente apr~ 
UA9 * senta vantagens em alguns aspectos , é o estimador PEXE de Kit-

chin (1980) 34 , mais conhecido na área de confiabilidade. 

Consultando os principais periódicos especializados em 

Saúde Pública, Epidemiologia ou Biometria, publicados após 1980, não 

foram encontrados trabalhos que utilizassem esse procedimento. Uma 

possivel explicação para isso seria a sua maior dificuldade de cálc~ 

lo, em relação aos estimadores atuarial e de Kaplan e Meier. 

A expressão básica do estimador de Kitchin é semelhante à 
4 4<S do estimador F-N-P de Nelson ' , também muito usado em confiabilida-

de46'48 e mesmo em análise de sobrevivência~0 • 

Uma caracteristica comum aos estimadores: atuarial, de Ka

plan e Meier e de Nelson, é que suas estimativas da curva de sobrev~ 

vência são funçê:Ses descontinuas à esquerda, nos pontos de "mortes", 

assumindo o aspecto de escada, com os patamares descendentes com o 

aumento do tempo, formados entre cada dois pontos consecutivos de 

"mortes". 

O estimador de Kitchin, além das propriedades assintóticas 
34 de convergência fraca e forte , apresenta estimativas que delineiam 

curvas continuas, compostas por "pedaços" de funçeies exponenciais, 

* Da sua denominação em inglês: "piecewise exponential estimator". 
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ao invés dos simples degraus como nos estimadores anteriores. 

Tem sido muito divulgada ultimamente uma categoria de esti 

d 1 . h d . f ...._ . b . j.2,lU.,64,67,70 ma ores na 1n a a 1n er~nc1a ayes1ana • 

Nessa forma de abordagem, a previsão condicionada à info~ 

mação anteriormente conhecida é modelada por uma distribuição "a 

priori" e a informação atual, trazida pelos dados amostrais, é repr~ 

sentada pela função de verossimilhança. Usando um procedimento bási

co, chamado "operação bayesiana", reune-se essas informaçê:Ses em uma 
. .,.. •~.as>,!52 

distribuição "a posteriori" que atualiza essa prev1sdo • Desta 

forma, com os estimadores bayesianos, existe a possibilidade da in

corporação de informações anteriores nas estimativas. 

Quando a distribuição "a priori" representar nenhuma ou 

muito pouca informação conhecida, ela é chamada de "priori não info~ 

mativa". O estimador bayesiano derivado de tal situação pode ser com 

parado com estimadores F-N-P, os quais também não incorporam informª 

ções anteriores em suas estimativas. 

Se o desempenho de um estimador bayesiano, sob uma priori 

não informativa, for considerado satisfatório em relação ao de um e~ 

timador F-N-P, torna-se razoável pensar que sob outra "priori mais 

informativa" o seu desempenho melhore e até supere o desempenho des

te estimador F-N-P. 

Novamente, tratam-se de técnicas ainda pouco utilizadas, 

no Brasil, principalmente em algumas áreas como a de Saúde Pública, 

mas uma alternativa importante a ser explorada, na tentativa de ob

ter-se resultados cada vez mais confiáveis nas análises estatisticas 

de dados de saúde. Também, existem algumas dificuldades para a sua 

implementação, quer seja pelas diferenças de interpretação em rela

ção ao que se pratica na inferência F-N-P, ou pela maior complexida

de da tarefa computacional. 
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Um dos estimadores bayesianos mais recentes é o proposto 

por Salinas e Pereira (1992) 70 que, comparado com o estimador baye

siano de Suzarla e Van-Ryzin (1976) 64
, apresenta, por exemplo, a di

ferença de também levar em conta os tempos de "censuras", no estabe

cimento da priori. 

As propriedades assintóticas dos estimadores de Suzarla e 
69 Van Ryzin e de Salinas e Pereira foram provadas pelos seus autores 

70 

As curvas estimadas pelos estimadores de Suzarla e Van Ry

zin e de Salinas Pereira também assumem o aspecto de "funç~es esca-

da", com descontinuidades à esquerda dos pontos de "mortes". Mas, os 

seus patamares apresentam inclinaç~es com decaimento para o final de 

cada subintervalo onde eles se situam e que vão se acentuando com o 

aumento do tempo. 

Nas situaç~es com tendência a nenhuma informação à priori, 

os estimadores de Suzarla e Van-Ryzin e de Salinas e Pereira tendem 

a vers~es modificadas do estimador de Kaplan e Meier70
• 

A principal pergunta que se formulava antes do inicio des

te estudo era sobre a possibilidade da realização de alguma nova pr~ 

posta simplificadora, dentro dos métodos de estimaç~o F-N-P comenta

dos até aqui. 

A maior contribuição deste trabalho foi justamente neste 

sentido, com a elaboração de um estimador F-N-P alternativo, seme

lhante na forma ao de Kitchin, mas diferente na definiç~o da sua ta

xa de "mortes". A modificação dessa taxa introduziu maior facilidade 

de cálculo e proporcionou ao estimador resultante (que foi chamado 

estimador modificado de Kitchin) um desempenho 

que o do próprio Kitchin. 

ligeiramente melhor 

Na comparação do desempenho desses estimadores também fo-

ram incluidos os estimadores de Kaplan e Meier, e o de Salinas e Pe-

reira. O primeiro, pela sua simplicidade e pelo fato de ser o mais 
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usado atualmente e o segundo para, dentro de condições bastante esp~ 

cificas, explorar as suas potencialidades e melhor avaliar a sua en

tão aparente dificuldade de operacionalização. 

O procedimento utilizado nesta comparação baseou-se no cál 

culo do viés e erro quadrático médio, com dados simulados segundo m~ 

delas teóricos conhecidos. 

Para dados que se ajustem às situações aqui testadas, os 

resultados apontam para os estimadores de Kaplan e Meier, de Salinas 

e Pereira, modificado de Kitchin e de Kitchin, nessa ordem. Por ou-

tro lado, aliando-se simultâneamente o desempenho e a simplicidade ~ 

peracional, os melhores estimadores são, pela ordem, os de Kaplan e 

Meier e modificado de Kitchin. 

Obviamente, os dados reais dificilmente se ajustam às con

dições estudadas. Nestes casos, quando muito, pode-se ter apenas uma 

vaga idéia de que a magnitude real das probabilidades de sobrevivên

cia seja melhor retratada por uma curva que decaia mais rapidamente 

(menor tempo mediano de sobrevivência) ou menos rapidamente (maior 

tempo mediano de sobrevivência) do que aconteceria caso se utilizas

se um estimador "mais tradicionalmente aceito". 

Nestas circunstâncias, não existe uma "receita" que indi

que qual estimador seja o mais apropriado. Entretanto o material con 

tido neste trabalho pode servir de base para uma reflexão e facili

tar a opção por uma alternativa que se julgue mais aplicável aos da

dos e condições que se disponha no momento. 

O que se pode dizer é que o estimador modificado é recomen 

dado para as situações em que se deseja uma curva continua como est~ 

mativa da função de sobrevivência. O seu cálculo pode ser realizado 

manualmente sem muito esforço ou mediante à elaboração de um progra

ma computacional especifico. 

Neste trabalho foi gerado um programa em linguagem Pascal, 
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denominado APOIO, para realizar as simulações e calcular o desempe

nho desses quatro estimadores. Nele existe uma opção de cálculo das 

estimativas, via entrada de dados, cuja listagem não foi incluida no 

texto pelo fato de estar inserida, de forma descontinua, na listagem 

global do programa APOIO que, por sua vez, é muito extensa (mais de 

duas mil linhas de programação). 

Entretanto, o programa APOIO é de dominio público, podendo 

ser facilmente instalado em micro computadores com processador de no 

minimo 100 MHz, memória básica de no minimo 16 MB e disco rigido de 

no minimo 1 GB. 

Em sintese, este trabalho reúne e acrescenta conhecimentos 

julgados úteis para auxiliar o profissional de saúde e de biometria 

na análise de dados censurados de sobrevivência, desenvolvendo uma 

metodologia própria de comparação dos principais métodos de estima

ção. 
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OBJETIVOS: 

O presente trabalho tem os seguintes objetivos: 

Propor e estudar um estimador F-N-P alternativo, aos 

principais estimadores F-N-P atualmente em uso para 

estimar a curva de sobrevivência, em relação a um ri~ 

co especifico de "morte", utilizando o relacionamento 

entre a função de sobrevivência e a função risco acu

mulado, com o emprego de funções empiricas e mediante 

a comparação analitica das taxas de risco desses est~ 

madores. 

Comparar o desempenho desse método alternativo com os 

métodos F-N-P de Kaplan e Meier e de Kitchin e baye

siano de Salinas e Pereira, utilizando simulação, em 

computador, de dados censurados de sobrevivência. 
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No capitulo 1, é feita a formulação simples do problema, 

estabelecendo as condições teóricas básicas e, com a ilustração de 

um exemplo real, apresenta-se as definições e a notação a serem se

guidas. Nos capitulas 2 e 3, descreve-se os estimadores mais direta

mente relacionados com o tema e resume-se alguns conceitos básicos 

de inferência bayesiana, mais citados no texto. Nos capitulas 4 e 5 

são feitos os desenvolvimentos teóricos que indicarão os critérios a 

serem usados, no capitulo 6, para a formulação da proposta de um es

timador F-N-P alternativo, para a curva de sobrevivência sob dados 

censurados. No capitulo 7, é explicado o esquema adotado na simula-

ção dos dados e na comparação dos estimadores, mostrando-se grafica

mente alguns resultados da simulação. Algumas tabelas são apresenta

das nos finais de cada capitulo com o fim de facilitar comparações 

rápidas. Mas, a maior parte dos registros numéricos importantes para 

as conclusões foram organizados em tabelas incorporadas no capitulo 

7 e final do trabalho, por meio de um Anexo. 
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MATERIAL E M~TODOS 



1 . CONCEITOS BÃSI COS, TERMINOLOGIA, SUPOSI ÇOES TE6RI CAS, Mt:TOOOS DE 

COMPARAÇÃO N~RICA E RECURSOS COMPUTACIONAIS. 

1.1. Formulação inicial do problema. 

Um problema muito comum na área de saúde é o da avaliação 

do desempenho de um tratamento. Por exemplo, o de uma cirurgia, um 

medicamento, ou mesmo um conjunto de procedimentos terapêuticos, vi

sando a cura ou ao prolongamento da duração da,sobrevida de pacien

tes, que tenham semelhantes caracteristicas e estejam inicialmente 

no mesmo estágio da doença. 

Para simplificar, pode-se imaginar que se tem n=10 pacien 

tes nesta situação e que a partir da data de inicio do tratamento 

observa-se o tempo decorrido até a recuperação total de cada um de-

les. Paralelamente, faz-se um acompanhamento continuo, no decorrer 

do tempo, verificando-se as quantidades V[tJ de pacientes que perma

necem sob tratamento, até que todos os n elementos inicialmente con-

siderados no estudo tenham se recuperado. Um exemplo disso é repre-

sentado graficamente na figura 1.1.Conde estão sendo omitidas as de~ 

continuidades simplesmente por raz~es estéticas). 

V[tJ= número de pacientes ainda em recuperação 

10 

8 

~cu~va de contagem 
: ··················l·········...._ ___ ., 
i 

6 i . ··················! ......... ! ..................... ...._ ____ ., 

··················1·-·······l·····················!············l···········-----.. 
4 i ! i ! 

I I ! i 

i i ! i 
: : J : • 

··················j·········j·····················j············i············j··············------2 

-+-----l-1 l-l-l 1--- t 
t t t=t X t t=t=t=y 
~ 2 :a .. !5 6 ? 8 

o 

tempo até a recuperação do paciente 

Figura 1.1 Representação gráfica do processo de contagem durante 
o seguimento de pacientes submetidos a um certo tratamento. 
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Como. no inicio do estudo tem-se dez pacientes. enl~o. 

simbólicamenle VCOJ=10. Dois pacientes s~o curados até o tempo l • 
2 

sendo que 

no tempo 

10-2= 8 

o primeiro evento ~oi registrado no tempo l 
.l 

e. o segundo 

l . 
2 

Portanto. imediatamente após l • 
2 

são conlabilizados 

pacientes ainda em recuperação. o que é representado por 

V[l J= 8. No tempo x • entre os tempos l e l • permanecem seis indt 
2 4 ~ 

viduos em observação. de modo que V[xJ= 6. Em y= l =l =l • saem jun-
6 7 8 

los três pacientes. restando dois após esse tempo. isto é • VCyJ= 2. 

Para representar que só se dispõe de, um paciente após o 

tempo imediatamente anterior 

V[l 
.lO 

] = 1. A partir do tempo 

ao tempo l • pode-se usar 
.lO 

a notação 

l recuperam-se lodos os pacientes. 
.lO 

permitindo escrever que V[l]= o. para l>l . Assim. tem-se um proce~ 
.lO 

so de contagem VClJ. do número de remanescentes ao tempo l. cuja lrª 

jelória assume. com o passar do tempo. a ~orma de escada descenden

te. 

Para ~acililar a comparaç~o desses resultados com os ~orn~ 

cidos por qualquer outro grupo de pacientes em situação semelhante. 

submetidos a esse ou a outro tipo de tratamento. deve-se re~azer o 

p[lJ= proporção de pacientes ainda em recuperação 

1.0 

0.8 
~curva empirica de sobrevivência 

o 

tempo até a recuperação do paciente 

Figura 1.2 Representação grá~ica da curva empirica de sobrevivêu 
cia durante seguimento de pacientes submetidos a um certo tratamento. 
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grá~ico esboçado na ~igura C1.1). Substitui-se as contagens pelas 

proporções p(tJ de pacientes em recuperaç~o após o tempo t, obtendo

se a curva represen~ada na figura (1.2) acima. 

No inicio, a proporção de sobreviventes é p[OJ = V[OJ/10 = 

1. Após o tempo t tem-se p[t J= V[t J/10= 0,8 e, após x e y, respe~ 
2 2 2 

tivamente, 0,6 e 0,2. Após um instante imediatamente anterior ao tem 

po t , tem-se p[ t - l = 0,1. 
~o ~o 

O tempo médio e mediano de recuperação Cou de sobrevivên-

cia) podem ser determinados, respectivamente, por 

[ = 1 

10 
= Área sob a curva empirica de sobrevivência 

e 

M d = t , tal que pCt)= 0,5. 

A curva empirica de sobrevivência é uma estimativa da ver-

dadeira curva de sobrevivência que, teoricamente, espera-se para 

qualquer outro grupo de pacientes em condições similares às do grupo 

em questão. Além da rápida avaliação das estimativas da média e me

diana, ela permite observar outros aspectos relevantes a serem cons~ 

derados no posterior estabelecimento dos modelos de previs~o. Por 

exemplo, torna-se importante observar o modo como ocorrem os eventos 

para se conjecturar as possiveis conseqüências sobre a ~orma da ver

dadeira dis~ribuição do tempo de sobrevivência. 

Quando todas as saldas acontecem pela ocorrência comprova

da do evento de interesse, como a atribuição da cura da doença ao 

tratamento sob estudo Cou a morte do paciente, tendo a doença como a 

causa principal), a adoção da curva empirica de sobrevivência const~ 

tui um procedimento razoável de estimação, pois satis~az algumas prQ 

priedades desejáveis requeridas pela in~erência estatistica. 

Entretanto, um ~ator complicador que freqüentemente ocorre 

em situações desse tipo é a possibilidade da saida dos individues 
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por causas diferentes daquela escolhida para estudo. ~ o que se danQ 

mina "cansur a". gar ando os chamados , "dados cansur ados". Nestas ca-

sos, dispõe-se somente dos registros até um certo instante que, ou 

corraspondem à data do último retorno de um paciente, com o qual se 

perdeu o contato, ou ao momento em que um paciente foi subtraido do 

seguimento, após a ocorrência de um evento estranho à pesquisa. 

Nestas situaç~es, o emprego da curva empirica dará uma as-

timativa "bruta" da verdadeira curva da sobrevivência, inclusive, 

produzindo subastimativas em relação ao que realmente ocorreu, pois 

* os valores censurados t são menores que os verdadeiros tempos de dg 

ração na amostra. Por exemplo, poder-se-ia ter 30% de censuras, re-

presentadas pelas atribuições de durações: 

* ra duração t
2
), t 

6
Cmenor que a verdadeira 

* t Cmenor que 
2 

duração t
6

) e 

que a verdadeira duração t
9
). Em uma situação real esses 

t 6 e t 9 não seriam conhecidos pelo pesquisador. Na figura 

a verdade!_ 

t * (menor 
9 

tempos t
2

• 

1.3 compa-

ra-se as estimativas da curva de sobrevivência considerando ou não a 

ocorrência destas censuras. 

p[tJ= proporção da pacientes ainda em recuperação 

Lo I 
- •••••••••.•••••••• '-1 --.....-~~----, com censuras 

o. 8- ··················i·········LI====~ sem censuras 
- ·················· i ......... i ..................... lt-----. 

! I l o. 6- ··················i········· i·····················---..... --n 
Í I I I 11~.~... __ _ 

o. 4 = ::::::::::::::::::l:::::::::!:::::::::::::::::::::l:::::::::::::::j::::::l·················· 
- .................. ! ......... j ............••...•... ! ............... ! ...... ! .................. JI----. 

o. 2- .................. i ......... ! ·····················1··············· I ...... (.................. I ~~----. 
- .................. i·········!·····················! ···············~2 ... ~ .................. ~ ············~6 ... 1 :,----,_l 

---+-----! -- ,. l ! - j
1 ! ---i-! ---u.-----....... * . '* . . * 

t t t=t t t =t=t=y t t t~ 
1 2 a • !!i 6 7 e 9 10 "9 

t 
o 

tempo até a recuperação do paciente 

Figura 1.3 Comparação das curvas empiricas, que d~o as estimati
vas da verdadeira curva de sobrevivência de pacientes, considerando 
a presença e a ausência de censuras. 
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Assim, conclui-se que só a utilização deste procedimento 

para a avaliação do desempenho de tratamentos poderá, na maioria das 

vezes, aumentar o risco de se cometer sérios e irreparáveis enganos. 

Deve-se então procurar alternativas que ao levarem em con

ta o e1eito dessas censuras, diminuam essa possibilidade. 

Existem vários métodos que podem ser usados para a constry 

ção da curva de sobrevivência que levem em consideração as censu-

r as. Os que não usam suposiç~es quanto à 1orma da distribuição do 

tempo de d~ração dos pacientes são chamados de métodos não paramé-

t.ricos. Como estes têm sido tradicionalmente os mais explorados na 

área de saúde, optou-se por este tipo de abordagem. A questão é de 

cidir-se qual deles seja o mais apropriado para os dados de que se 

disponha. 

1.2. Algumas consideraç~es teóricas importantes no estabe

lecimento e operacionalização dos estimadores. 

Nas aplicaç~es reais , existem as possibilidades de , nas 

distribuições do tempo de duração das observações, ocorrerem: 

1- pontos de salto em comum, C isto é, a ocorrência de empates 

nos tempos de duração) envolvendo distintas causas de saida de segu~ 

manto, às quais 1icam sujeitos os individues da amostra 

e/ou 

2- pontos de empates, dentro de uma mesma causa. 

As di1iculdades teóricas, provenientes do primeiro desses 

problemas, no estabelecimento dos estimadores ou estudo de suas pro

priedades. têm sido contornadas pela adoção em di1erentes graus de ~ 

xigência. dependendo do autor, de "suposições simpli1icadoras" sóbre 

a continuidade das !unções envolvidas. Por exemplo, variam desde as 
1ó suposições mais restritivas como em Breslow e Crowley (1974) , Pe-
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~~ <U 
~erson C1Q77) , Suzarla e Van Ryzin C1Q76) , 

C1QQ2) 70
, a~é as suposições mais gerais como em 

Salinas e Pereira 

Tsai C1Q86) 68
, onde 

~eoricamen~e n~o s~o impos~as restrições quanto às ocorrências de 

pon~os de sal~o em comum. 

Do ponto de vista prático, as possiveis di!iculdades compy 

tacionais, geradas por esse tipo de repetiç~o no conjunto de dados, 

podem ser contornadas, adaptando-se às sugestões dadas em Kaplan e 

Meyer C1Q58) 33 e Berliner e Hill C1Q88) 12
. Isto é, pode-se conside

rar inicialmente que os pontos de "censuras
0
"Cre!arantes às duraçe!as 

de tempo até o acontecimento de um outro avento !ora do avento de 

interesse), ocorram ligeiramente depois dos pontos de "mortes•" Cre

!erentes às duraçe!es de tempo até o acontecimento do even~o da in~e

resse). Assim, essas empates podem ser des!eitos, mantendo-se intac

tos os tempos de "mortee" a adicionando aos tempos de censura que 

lhas sejam coincidentes, pequenas !rações de tempo Cem relaç~o à un~ 

dada de mediç~o utilizada), até n~o mais existir esta tipo de justa

posiç~o. 

No segundo problema, tem-se os tipos da empates que podem 

persistir dan~ro de uma mesma causa, depois de realizada a adaptaç~o 

descrita acima. Por exemplo, podem continuar ocorrendo empates envot 
e vendo somente os tempos da "mortas " e/ou somente os tempos da "can-

suras0
". Neste caso, pode-se ado~ar um procediman~o semalhan~e ao 

utilizado no problema 1, quando a "eliminaç~o" destas segundas justª

posições, no conjunto da dados, se !izerem necessárias para permitir 

o emprego de um de~erminado astimador ou vers~o dela. 

Neste trabalho s~o consideradas censuras aleatórias que PQ 

dem ser provocadas por di!erantas causas como: chegada dos pacientes 

de !orma aleatória, con!orme a data do diagnóstico, e truncamento à 

direita das durações ainda em acompanhamento no momento da avalia

ç~o do tratamento e/ou atribuiç~o das "sai das'' a motivos di!erentas 

daquele de interesse principal no estudo Ccomo, por exemplo, as de-
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sislências na conlinuaç~o ao tratamento). Também, é considerado o 

o esquema de censura "n~o iníormalivo", isto é, n~o se supõe outra 

iníormaç~o nos dados censurados da amostra, além da duraç~o no tempo 

de seguimento e a causa de íinalizaç~o de observaç~o. Assim, o "mecª

nismo de produç~o" das censuras n~o será explicitamente considerado 

nos métodos de estimação das probabilidades de sobrevivência. 

Além disso, admite-se a suposição de independência entre 

os tempos potenciais de "morlese" e os de o "censuras ", o que pode 

de ser questionado em muitas situações. ~ o caso, por exemplo, em 

que o mecanismo de censuras pode conduzir a um prognóstico desíavo

rável sobre a sobrevivência dos individuas em esludo40
. 

Os dados aqui escolhidos para ilustrar os métodos de esti

mação da íunção de sobrevivência são obtidos em estudos nos quais os 

individuas chegam em diíerenles tempos durante um periodo de obser

vação pré-íixado pelo pesquisador, ao invés da pesquisa iniciar-se 

com um número íixo deles. Como os tempos de entrada não são simullà

neos, os tempos censurados também podem ser diíerenles, ou seja, são 

progressivamente censurados37 e salisíazem à deíinição de censuras à 

direita, do tipo I Cconíorme é estabelecido na teoria de análise de 

sobrevivência) 42
. 

Os demais conceitos e terminologia da teoria de análise de 

sobrevivência, bem como os principais métodos não paramétricas F-N-P 

e bayesianos de estimação da curva de sobrevivência, são apresenta

dos, adaptados e ilustrados, nos próximos capitules, por meio do se

guinte exemplo com dados reais, envolvendo o tipo de censuras descr~ 

lo anteriormente. 

1.3. Um exemplo com dados reais. 

Consideremos o conjunto de dados de Aquino C1979) 6
, ex-
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48 
traido de Oliveira C1981) , que se re~erem a 25 Cvinte e cinco) ob-

servaçôes, durante o periodo de 14/02/68 a 31/12/78, de pacien~es 

de ambos os sexos, com idades iguais ou maiores do que 12 anos. Eles 

apresen~aram diagnóstico aná~omo-pa~ológico de insu~iciência renal 

crónica ~erminal, com a realização de ~ra~amen~o diali~ico e pos~e-

rior alo~ransplante renal com doador vivo, na Unidade de Transplan-

tes Renais CUTR) do Hospi~al das Clinicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Pre~o. 

Após o ~ransplan~e. ~oi administrado a cada individuo o 

mesmo esquema terapêu~ico imunodepressor (esquema A), com o obje~ivo 

de inibir a rejeição, observando-se simultAneamente o tempo de sobr~ 

vida do órgão ~ransplan~ado, is~o é, o ~empo de ~uncionamen~o do ''nQ 

vo" rim, a par~ir da cirurgia e o mo~ivo que de~erminou a sua ~inal!_ 

zação de seguimen~o. Entre esses ~oram citados: óbitos dire~amente 

relacionados ao enxerto e o ~érmino de acompanhamen~o pelo truncamerr 

to à direita das observaçBes. Em ou~ros es~udos, semelhan~es a es~e, 

exis~e a possibilidade de também ocorrer: o re~orno do pacien~e à h~ 

modiálise, pela parada de ~uncionamen~o do rim transplan~ado e óbi

~os não dire~amen~e relacionados ao enxer~o. 

Como indicam os regis~ros C~abela A1, do Anexo), os prime!_ 

ros ~ransplan~es, nes~es pacientes, só ~oram realizados a par~ir do 

inicio de 1972. Assim, ~oi considerado, como periodo de acompanhamerr 

~o. o in~ervalo de 14/02/72 a 31/12/78, o que é ilus~rado no esque

ma abaixo. 

# # # 

11 968 11 969 11 970 11 971 11 972 11 973 11 97 4 11 975 11 976 11 977 11 9781 

14/02 1 4/02 31 /1 2 

1Jdia I 
2512° dia I +4----periodo de seguimen~o---+ 

+------periodo de realização do experimento------+ 

O simbolo # es~á assinalando os anos bissextos. 
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ORHEM [)E ENTRAHA 

I I I l1 I I l1 I I l1 I I l1 I I l1 I I l1 I I l1 I I l1 I I l1 I I l1 I I l1 I I l1 

o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 

TEMPO (em dias) 

- duração do seguimento 

Figura 1.4 En~radas Cpela ordem de chegada) e saidas de es~udo, 
duração do ~empo de acompanhamen~o. esquema de censura, de pacien~es 
subme~idos a ~ransplan~e de rim, com doador vivo, esquema A. 

Na figura C1.4) represen~a-se, den~ro do periodo de acompª 

nhamen~o, as en~radas Cis~o é, o ~empo corresponden~e à cirurgia), 

as saidas de es~udo e a corresponden~e duração Cem dias) do ~empo de 

seguimen~o. para cada pacien~e na amos~ra es~udada, seguindo a ordem 

em que acon~eceram as en~radas para o ~ra~amen~o. No~e-se que a durª 

ração média de seguimen~o foi de 1008,6 dias e a mediana foi de 1272 

dias (daqui em dian~e chamadas, respec~ivamen~e, duração média e me

diana "bru~as"). 

A duração de ~empo entre as entradas e saidas de cada pª 

ciente, durante o acompanhamento, pode ser considerada alea~ória, p~ 

las diferenças na evolução da doença, pela disponibilidade de doador 
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compati vel e por vários outros fatores que podem influenciar a res-

posta ao tratamento. Observa-se que 48 Y. da amostra é constituída de 

observações censuradas, devido ao truncamento à direita provocado p~ 

la decisão de avaliar o resultado do tratamento até o 2512~ dia de 

seguimento dos pacientes. 

1.4. Definições, notação e adaptações ao exemplo. 

Competindo contra a "sobrevivência" dos individuas, isto 

é, contra a sua permanência em observação, imagina-se um conjunto 

R = { R1 , R2, . . . , Rk , . . . , RK} , de • 22 
r~scos conduzindo a um conjunto C = 

{C1,C2, ... ,Ck, ... ,CK}, de causas de saidas de seguimento~ estes ris-

cos são chamados de riscos competitivos. Associado aos conjuntos R e 

C tem-se um mesmo conjunto J de indices, que é formado pela união 

dos subconjuntos de indices E (indicando os riscos relacionados aos 

eventos de interesse principal) e O (indicando os riscos relaciona-

dos aos outros eventos não de interesse), isto é J=EUO, de modo que 

Enü=0. 

Assim, os elementos dos subconjuntos E e O podem distin-

güir os riscos competitivos [ou causas), respecLivamente, de "mor-
4 E,. o.-es , pertencentes a um conjunto de riscos RE [ou de causas CEJ de 

interesse, e de "censuras0
", pertencentes a um conjunto de riscos RO 

[ou de causas COJ não de interesse. Desse modo, tem-se R=RE u RO e 

C= CE U CO, conforme é esquematizado no quadro a seguir. 

I 
RISCOS 

I 

RE~ 

RO~ 

I 
RISCOS 

I 

I 
DE CA~SASl 

!mortes~~ por uma Cou conjunto de) causaCs) de interesse~ CE 

por outras ., 
rlc_e __ n_s_u_r_a __ s~~ por perda de contato 

"" ~ por término do periodo 
DE 

I 

causas não de interesse 

durante o seg~--. CO 

de segmento~ ·~·~T 
CA~ 
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No exemplo apresentado adota-se a convenção: 

E = {1}, referente ao óbito por problemas no enxerto, 

O = {2}, referente ao truncamento do t.empo de sobrevi da do enxerto. 

Portanto: 

J = { 1 2 ). 

RE = { R1 } RO = { R2 ) e CE = { C1 ) CO = { C2 ) . 

e R = { R1 , R2 } e C = { C1 , C2 ). 

Como, neste exemplo, o conjunto de riscos de interesse RE 

e o correspondente conjunto de causas de interesse CE são formados, 

cada qual, por um único elemento, pode-se simplificar a notação, fa

zendo: RE=R1 e CE=C1. O mesmo se aplica aRO e CO, fazendo RO=R2 e 

CO=C2. Em consequência, E=1 e 0=2, respectivamente para k=1 e k=2. 

A variável de maior interesse é o tempo potencial de so

brevida do enxerto se somente um RE fixado estivesse agindo contra 

seu funcionamento, sendo indicada por TE. Quando RE é composto de SQ 

mente um risco Re Ccom o indice ~ indicando um risco especifico) en

tão TE=Te. O tempo Te passa a ser a duração que teoricamente ocorre

ria no acompanhamento de um individuo, nas condições em estudo, caso 

fosse possivel observá-lo sob a influência isolada do risco Re, até 

o aparecimento da correspondente causa Ce da sua finalização de se

guimento. 

Deseja-se estimar a curva da função de sobrevivência "li

quida" SeCt), definida pelas probabilidades de que o tempo potencial 

de sobrevivência Te exceda a um tempo positivo pré-estabelecido t, 

isto é: 

SeC t) = P[ Te> t l O<t<ro C1.1) 
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Também tem-se interesse em outras funções que estão asso

ciadas a SeCt), como as que medem as intensidades Cou "forças") ac!,! 

mulada e instantâneas de "morte" devidas ao risco Re e conhecidas, 

respectivamente, como função risco acumulado ReCt) e a taxa instan

tânea de risco reCt). 

Estas funções são definidas, repectivamente, por: 

ReCt)= - Ln {SeCt)} 

reC t) = d 

dt 
[ ReC t) J = 

O<t<oo e 

fe(t) 

SeCt) 
O<t<oo, 

Cl. 2) 

Cl. 3) 

onde: Ln{.} é o logaritmo neperiano da função e feC.) é a função 

densidade de probabilidade da variável aleatória Te. 

Por C1.3), o termo reCt)dt pode ser interpretado como a 

probabilidade condicional de que um individuo, tendo "sobrevivido à 
j_. 

idade t, "morra" no intervalo de tempo C t, t+dt) . 

Mas, o que realmente é observado, são os n (=25, no exem

plo) tempos T
1 

de duração no seguimento, correspondentes a cada ind~ 

viduo i da amostra estudada que permaneceu exposto a todos os K C=2, 

no exemplo) riscos, até a sua saida de observação. Essa saida é atr~ 

buida à ocorrência de uma única causa Ce, do conjunto considerado de 

causas, a qual é associada somente a um único risco Re , do conjunto 

de todos K riscos então previstos. 

Supõe-se assim, que o tempo observado T., de duração do i-
l. 

ésimo individuo da amostra, seja o menor dos k-i-ésimos tempos poterr 

ciais de duração Tki' Ck=1,2, ...• K~ i=1,2, ... ,n) atribuiveis a esse 

individuo quando se leva em conta isoladamente cada risco a que ele 

está exposto. 
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T. 
l. 

min 
1~k~K 

No exemplo, tem-se: 

{ Tk' 
l. 

) . 

T. = mi n { T1 . , T2
1
. ) 

1 1 

i =1 , 2, ... , n. (1.4) 

• i =1 • 2. ' ..• 25. 

Fixando um risco Re de interesse, observa-se os n tempos 

Ti na amostra (algumas vezes, representados simplificadamente por T) 

e as co1-respondentes causas Ce. de saidas de segmento Càs vezes sim-
1 

plificadas para Ce). Então, pode-se estimar as chamadas funções de 

subsobrevivê~cia SeTCt) e f de sobrevivência bruta STCt). Depe~ 

dendo dos métodos uti li zados~~.?t., as esli mati vas dessas funções po

dem conduzir indiretamente às estimativas das funções de sobrevivên

cia e funções associadas. 

As funções de subsobrevivência são definidas pela probabi

lidade de que as durações T, Caqui simplesmente representados por T) 
l. 

excedam a um tempo l positivo pré-estabelecido e que sejam finalizª 

das pela causa Ce fixada, isto é: 

O<t<oo. (1. 5) 

Pode-se estimá-las por meio das funções empiricas de subsQ 

brevivência definidas por: 

1 n 
Se nTC t) =- \ I [ T. > l ; Cei J , 

n L..i =i 1 

com a função indicadora 

I[. ] = [ 1, se Ti> t e Ti =Te i 

O, se T.>t e T.~Te. 
l. 1 1 

(1. 6) 

dentro do somatório e a letra n indicando o "estimador empirico". 
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Note-se que se está estimando as probabilidades de sobrev~ 

vência ao tempo t, com interesse em um risco especifico Re, mas com 

os n individuos da amostra sujeitos à ação simultânea deste e de to-

dos os outros riscos concorrendo contra as suas "vidas". 

A função de sobrevivência bruta é definida pela probabili

dade de que as durações no seguimento excedam aos tempos pré-fixados 

t~O. sem especificar um particular risco de interesse, dentre todos 

aqueles competindo para a eliminação dos individuos. Isto é: 

o < t < 00. C!. 7) 

Uma estimativa dessa função de sobrevivência bruta é dada 

pGla sobrGvivência bruta empirica: 

1 n 

STnC t) = - \ I [ T. > t J , 
n Li =1 ~ 

C1. 8) 

onde I[. J é a função indicadora das durações que excedem um valor e~ 

pecificado t~O. finalizadas por quaisquer das causas Ck, k=1, ... ,K. 

Essas estimativas foram calculadas para o exemplo aqui trª 

tadoii. Os resultados estão organizados na tabela A3, do Anexo e re

presentados na figura 1.5 a seguir. 

Observa-se que as curvas estimadas são monótonas decrescen 

tes, descontinuas Cà esquerda), nos pontos onde ocorrem os eventos, 

formando patamares nos subintervalos entre cada dois pontos de "sal-

tos" consecutivos. Essa é uma caracteristica muito comum na forma 

das estimativas das curvas de sobrevivência, obtidas pela aplicação 

da maioria dos estimadores conhecidos para este fim. 
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TEMPO DE OCORRÊNCIAS (em dias) 

Figura 1.5 Estimativas das curvas de subsobrevivência e de sobr~ 
vivência bruta para os dados de transplante de rim, doador vivo, es
quema terapêutico A. 

Nota-se, pelos cálculos ilustrados na tabela A3, do Anexo 

que a área sob a estimativa da curva de sobrevivência bruta tem o 

mesmo valor da estimativa da média bruta, citada anteriormente. A e~ 

timativa da correspondente duração mediana (aqui determinada por in

terpolação linear, no subintervalo em que a estimativa da !unção de 

sobrevivência assume o valor 0,5) é dada por 1249,5 dias (valor a 

ser utilizado daqui para a !rente nas comparações). 

A !unção de sobrevivência bivariada é de!inida por: 

SCte,to)=P[Te>te;To>toJ, O< te< oo e O< to< oo, (1. 9) 
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representando a probabilidade dos tempos potenciais de sobrevida, r~ 

lalivamenle aos riscos Re e Ro, respectivamente, excederem os valo

res positivos le e lo. 

Duas propriedades são particularmente úteis. A primeira. 
~~ 

Cpor exemplo. Pelerson ) estabelece, para le=lo=t.. que o relaciona-

mento entre essa função e a função de sobrevivência bruta é o seguin 

le: 

(1.10) 

A segunda é a que relaciona as funções de subsobrevivência 

com a de sobrevivência bruta CPelerson~~ ou Salinas
70

, por exemplo): 

(1.11) 

Assim, a função empirica de sobrevivência bruta pode ser 

ser escrita como: 

(1.12) 

1.5. Métodos de comparação do desempenho dos eslimadores 

da função de sobrevivência sob dados censurados. 

XX 

Seja SeC.) um est.imador da função de sobrevivência SeC.). 

O viés EM[. J deste estimador. em um tempo t.. é definido 

por: 

XX XX 

EMCSeCt)J= E[SeCt)J - SeCt)J, (1.13) 

onde o simbolo E[. J indica a esperança de uma variável aleatória. 

XX 

Diz-se que o estimador SeC.) é não viciado se, para todo 
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tempo t~o. 

isto é, se 

XX 

E[SeCt)J= O, 

XX 

E [ Se C t) J = Se C t) . 

XX 

c 1. 14) 

A qualidade do estimador Se(.), em termos de sua precisão, 

é medida pelo erro quadrático médio que, em um tempo t~O. é defini

do por: 

XX XX 

EQM[SeCt)J= E{[SeCt) - SeCt)J 2
) 

c 1. 15) 
XX XX 

= VAR[SeCt)J + EM2 [SeCt)J, 

onde o simbolo VAR[. J indica a variância de uma variável aleatória e 

EM2 indica o viés ao quadrado. 

Quanto menor for o erro quadrático médio, isto é, quanto 

menor for o viés e a variância do estimador, tanto melhor é o seu d~ 

sempenho. 

Neste trabalho, o desempenho dos estimadores foi estudado 

em configurações do tipo: 

[N;n;Se;So;rrJ, c 1. 16) 

onde N é o número de amostras, n é o tamanho de cada amostra, Se e 

So são os modelos teóricos conhecidos assumidos na simulação compg 

t.acional, respectivamente, dos tempos de "mortes 9
" e de "censuras

0
" 

e rr é a porcentagem de censuras em cada uma das N amostras da conf~ 

guração. 

Os modelos teóricos assumidos nas simulações foram a dis

tribuição exponencial de parâmetro À e/ou a distribuição Weibull de 

de parâmetros a e ~- Isto é, 

SkC t) = exp{ -Ãt) t~O c 1. 1 7) 
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e SkCl)= exp{-Cal)~}, l?:O, c 1. 18) 

onde k=e Creíerindo-se às "morles 9
") ou k=o Cref'erindo-se às "cens!::!_ 

ras
0
") e !oram alribuidos valores aos pat-âmelros À, a, ~-

Em uma dada conf'iguração o viés e o erro quadrático médio, 

em cada ponto l, !oram estimados, respectivamente, por: 

e 

N 
XX XX 

1 
EMCl)= -- l 

N 
[ Se C l) - Se C l) J . 

j =1 

XX 
1 EQMCl)= -
N 

N 
XX 

l{[SeCl) 

j=1 

1.6. Recursos computacionais. 

J 

2 - SeCl) J } . 
J 

c 1. 1 9) 

c 1. 1 9) 

Para realizar as simulações e os cálculos f'oi elaborado um 

programa computacional, denominado APOIO, usando linguagem PASCAL 

Csoílwares: Turbo Pascal, versão 5.0 e Borland Pascal, versão 7.0). 

Para veriíicar a coníiabilidade das seqüências geradas ulL 

lizou-se análises gráf'icas e os lestes de aderência Qui-quadrado e 

Kolmogorov e Smirnov (com os programas eslalislicos: Slalislica, ver 

são 6.0 e Mini~ab, versão 10.1). 

O lexlo f'oi conf'eccionado com o editor Chi-Wriler, versão 

3.15, e para a construção dos gráf'icos utilizou-se os programas Ex

cel, versão 6.0 e Harvard Graf'hics, versão 10.2. 

O equipamento computacional utilizado consistiu de compu-

la dor PC, com micro-processador "Penlium" de 133 MHz, disco rigido 

de 1,7 GB e memória básica de 16MB. 
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2. ALGUMAS TE:CNICAS, SEGUNOO A INFERt:NCIA " FISCHER-NEYMAN-PEARSON " 

CF-N-P), PARA ESTIMAR A CURVA DE SOBREVIVt:NCIA. 

2. 1. O estimador atuarial Cea) 14
'
23

. 

Esta técnica é muito utilizada, principalmente em estudos 

epidemiológicos de grande escala, isto é, aqueles que envolvem uma 

quantidade de dados relativamente grande. Nestes casos, os dados a-

presentam-se, geralmente, agrupados arbitrariamente em subintervalos 

I = Cx-~ ,xJ Conde x>O e ~ pode variar com x) e não existe a possi-
x )( )( 

bilidade de se identificar a ordem em que ocorreram cada uma das 

"mortese" e/ou cada uma das "censuras 0
" dentro de cada subintervalo. 

A expressão geral deste estimador é dada por: 

ea n SeCt) = [1-

xst 

d 

X J=n[1-q ] . 
1 -1' X 

X X xSt 

(2. 1) 

onde: 

1 
X 

d 
X 

é o número de individuas em risco no inicio do subintervalo I . 
x' 

é o número de "mortese" Cisto é, provocadas por uma causa espe

cifica Ce de interesse) em I ; 
X 

u é o número de perdidos de segmento em I (incluindo os que "mor-
x X 

w 
X 

reram" por outras causas, sem interesse imediato ao estudo e as 

perdas de contato com os pacientes) e 

é o número de "retirados vivos" de seguimento em 

lruncamento à direita, pelo término da pesquisa 

I (devido ao 
X 

ou qualquer ou-

lra causa, que lenha impedido o prosseguimento das observações, 

quando na realidade se saiba que os individuas tenham continuado 

"vi vos"). 

Note-se que: 
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u +w é o número de "censuras
0

" 
X X 

qx estima a propabilidade de um individuo vir a "morrer Cpela ca~ 

e a 

sa de interesse)" no subintervalo I • dado que " sobreviveu " 
X 

ao subintervalo I , 
X 

x'< x e 

SeCt) é um estimador da probabilidade de sobrevivência para todo su-

bintervalo It' considerando o individuo exposto somente ao ri~ 

coRe (com ea indicando que o estimador é o atuarial). 

Na elaboração deste método considera-se que, em média, as 

"censuras
0

" em cada subintervalo I permaneçam em risco durante a m~ 
X 

tade deste subintervalo, dai a !unção do termo 

u +w 
1 , = _x___,,--x_ 

X 

na expressão do estimador q . 
X 

Para ilustrar o cálculo desse estimador, são construidas 

tábuas de vida para duas situaçêíes, ambas envolvendo os dados de 

transplantes de rins do exemplo aqui tratado. Na primeira os tempos 

até as ocorrências dos eventos são trans1ormados em meses Ccon1orme 

o procedimento exposto na sexta coluna da tabela A1, no Anexo). Em 

seguida, são agrupados em subintervalos 

um mês, variando de C0,1J até C64,65J. 

I , de comprimento 1ixo de 
X 

As correspondentes estimati-

vas são simbolizadas por Cea1), para indicar que !oram calculadas p~ 

lo método atuarial e com a utilização do primeir-o agrupamento. Os de 

talhes dos cálculos são apresentados na tabela A4, no Anexo. 

Na segunda situação, adota-se o seguinte procedimento: co

loca-se em ordem crescente a seqüência observada dos tempos de ocor-

rência dos eventos, isto é: 

o < < t j -1 < t j < (2. 2) 

onde o indice "j" [1 ~ j ~ N~ n J é um inteiro positivo indicando a 
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ordem da observação e cada 

"mort.ee" ou do tempo To de 

l. é o valor observado do tempo Te de 
J o 

"censura " O indice j pode não atingir 

o valor correspondente ao tamanho n da amostra devido à possibilida

de da ocorr~ncia de empales. 

Em seguida, considera-se os subintervalos I = Cte 
1

;t.e ], 
m m- m 

det-erminados por cada dois pont.os consecutivos le 
1 

e t.e , de "mor-
m- m 

e 
tes ", param= 1, ... ,M Ccom t.e

0
=o e MSN, pelas possibilidades t.ant.o 

da ocorrência de censuras como de empales nos pont.os de "mort.es"). 

A let.ra minúscula "e" est.á sendo aqui. usada para ressalt.ar que os 

pont.os são de "mort.es" devido a uma causa fixada Ce de int.eresse. A 

let.ra minúscula "m" especifica a ordem dos valores dos t.empos que 

correspondem soment.e a essas "mort.ese". Para represent-ar o número de 

"mort.ese" no int.ervalo CO,t.J usa-se a not.ação MCO,t.J. A figura 2.1 

fornece maiores esclarecimentos sobre essa notação. 

t.. 3 li -2 li -1 l. 
l.- l. 

I I I I 
t.e 

m-1 t.o1 lo
2 

t.e 
m 

I) I J m 

Figura 2.1 Represent-ação de um subi.nt.ervalo I ent.re dois t.empos 
consecut.ivos de "mort.es de int.eresse" t.e 

1 
e t.e m,cont.endo dois t.em 

m- m -pos censurant.es t.o
1 

e t.o
2

. 

Por exemplo, lembrando que e=l Cpara morle) e o=2 Cpara 

censura), e n=25 observações, 13 das quais são mort.es e 12 são cen-

suras, houve ocorrência nos seguint.es t.empos: 

ou 

Como não exist.em empates, tem-se 1SjS25, ist.o é, N= n= 25 

e M= 13 coincide com o número de mort.es MC0,1973J. 
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Define-se: 

V[te 
1

J=número de individuas em risco no inicio do subintervalo I , 
m- m 

isto é, o número de individuas em risco imediatamente após 

o Cm-1)-ésimo tempo observado de 
e "mortes "; 

V[te ) =número de individuas em risco no final do subintervalo I , 
m m 

isto é, o número de individuas em risco imediatamente antes 

do m-ésimo tempo observado de "mortese"; 

M[ te )=número de "mortese" registradas no subintervalo I , isto é, 
m m 

exatamente no ponto te · m' 
W[ I J =número de "censuras

0
" registradas no subintervalo I 

m m 

Assim, reescreve-se o estimador C2.1) na seguinte forma: 

ea [ 
SeCt)= rr 1 

te st 
m 

notando que 

M[te J 
m 

W[ I J 
m 

V[ te m-1 J - --2c=--

M[te J Mfte J 
m m 

-----------;W~[;:-:I;::--:;J = ------;:;W;-;:-[-::::I-.J . 

V[te 
1

J-W(I ]+ m V[te J+-~2-m_ m- m 2 m 

(2. 3) 

(2. 4) 

O primeiro membro da expressão C2.4), é o eslimador corre~ 
::18 

pondente ao estimador atuarial q na expressão C2.1) . Se W[I J=O, 
x m 

o estimador C2.3) se reduz à função de sobrevivência bruta empirica 

definida por C1.9). 

Os detalhes dos cálculos das estimativas segundo este pro-

cedimento são apresentados na tabela A5 do Anexo. Como mostra a fi-

gura 2.2, as configurações das estimativas da curva de sobrevivência 

podem apresentar diferenças, conforme o tipo de agrupamento emprega

do. 

30 



0,9 

0,8 

::> 
w 
0:: 0,7 m o 
(/) 

w 0,6 c 
ai o 
0:: 0,5 a.. ea2 
<t c 
<t 0,4 > ea1 
i= 
<t 
:E 0,3 i= 
(/) 
w 

0,2 

0,1 

o 
o r::. c:; """ 

(() 

N ro 
N 

Figura 2.2 Estimativas da curva de sobrevivência Cea) para os pª 
cientes de transplante de rim, considerando dois agrupamentos dos dª 
dos em subintervalos. 

No primeiro agrupamento, as estimativas da média e mediana 

são, aproximadamente 41,3 meses C1257,2 dias) e 51,7 meses C1537,7 

dias), respectivamente. Portanlo são, respectivamente, 24,6% e 23,0% 

maiores que as correspondentes estimativas brutas). No segundo agru

pamento, a estimativa da média é de 1215,6 dias C 20,5% maior que a 

média bruta) e a da mediana é de 1485,1 dias C18,8 % maior que a da 

mediana bruta). 

Supondo as "saldas" ocorrendo de uma maneira uniforme den

tro de cada subintervalo, uma representação mais adequada da estima-
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liva da curva de sobrevivência seria a de curvas decrescentes, a pac 

lir do ponlo (0,1), "suavizadas" por segmentos de rela, ligando os 

extremos inferiores dos palamares28
. 

2.2. O eslimador de Kaplan e Meier Ckm) 33
. 

Uma técnica que lem sido muilo divulgada e utilizada na á-

rea de saúde é a do eslimador não paramélrico de Kaplan-Meier. Para 

operacionalizá-lo deve-se primeiro fazer a ordenação C2.2), dos tem

pos de ocorrência dos eventos. 

A sua expressão geral, escrita na notação definida em 

em C2.3), é dada por: 

km 
SeCl) = 

1 

M[ lem~ ] • 

V[le J 
m 

o 

i ndef i ni do, 

MCO,lJ=O ou l=O 

(2. 5) 

Conforme observa-se na primeira linha da expressão C2.5), 

a eslimaliva da função de sobrevivência no lempo l=O assume o valor 

1. Na terceira linha vê-se que, se o úllimo lempo de ocorrência coe 

responder a uma "morle" de interesse, a eslimaliva da curva atinge o 

valor zero, a parlir desle ponlo. Caso contrário, ela permanece alé 

o ponlo com o mesmo valor já assumido na úllima ocorrência de "mor

te" e é assumida indefinida depois desle ponlo. 

A expressão básica do eslimador é dada na segunda linha e 

apresenta uma forma semelhante à da expressão básica do eslimador a

tuarial C2.3). Os lermos do produlório são da forma 
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V[ te J - M[ te J [No. em risco em te J-[No. de "mortes" em te J 
m m m m --------------------- = --------------------------------------------------------------
V[te J 

m 
[No. em risco Qm te J 

m 
C2. 6) 

Para cada tempo t fixado, no intervalo CO,tN], faz-se o 

produto acumulado destes termos, calculados em todos os pontos te 
m 

de ocorrência de "mortes9
" que sejam anteriores ou no máximo i gual 

ao ponto t. 

As probabilidades de sobrevivência calculadas por este es

timador não dependem dos tempos de duração censurantes mas das contª 

gens W[! l, que estão implicitamente computadas em V[te J. 
m m 

Uma das vantagens desse estimador, em relação ao atuarial, 
t<S é ser pouco viciado para amostras grandes . Além disso, o estimador 

csa· 
de Kaplan e Meier apresenta consistência forte . 

e 
Quando nâro se tem mais de uma "morte " no mesmo ponto Cis-

to é, quando não existem empates com tais ocorrências), como está 

acontecendo no exemplo, os termos representados por C2.6) assumem a 

forma 

onde 

j's 

[ n - J' + 1 J -1 
--~----~~--~~---= [n - j + 1 ] 

n - j (2. 7) 
n-j+1' 

n é o tamanho da amostra e sâro considerados somente os índices 
e correspondentes aos postos dos tempos de "mortes ", 

Os cálculos das estimativas das probabilidades de sobrevi

vência, pelo estimador de Kaplan e Meier, para os dados de transplan 

tes de rim, são apres~ntados na tabela A6, no Anexo. Obtem-se, como 
e resultado, uma curva descontinua nos pontos de "mortes ", decrescen-

do com o passar do tempo e assumindo a forma de patamares, nos subin 

tervalos formados entre dois tempos consecutivos de ocorrências. 

A estimativa da média é de 1246,4 dias (23,6% maior que a 

duraçâro média "bruta" e 1 % maior que a estimativa ea2. A estimativa 

da mediana é de aproximadamente 1522,4 dias C21,8% maior que a da m~ 
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diana bruta e 2,5% maior que a da estimativa Cea2) da mediana. 

A estimativa da correspondente função risco acumulado pode 

ser obtida, por C1.2), calculando-se 

km km 
R1Ct)= -Ln{ S1Ct) } (2. 8) 

.. ~ e=1 .. 
somente nos pontos t onde ocorrem as mor~es . 

0,9 

0,8 

> 0,7 w 
0::: 
111 o I (/) 0,6 
w I c 
ai 

I o 0,5 
0::: 
0.. 
c:( 
c 0,4 
c:( 
> 
i= 
c:( 0,3 
::!! 
i= 
(/) 
w 0,2 

0,1 

TEMPO DE OCORRÊNCIA (em dias) 

Figura 2.3 Estimativa da curva de sobrevivência Ckm) para os dª 
dos de transplante de rim, doador vivo, esquema A. 

2.3. O estimador de Nelson Cen)~~6 • 

Este estimador é muito empregado em experimentos indus-
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triais, no estudo da confiabilidade de peças e equipamentos. Esta 

técnica n~o tem sido encontrada em aplicaçBes na área de saúde públ~ 

ca. As suas estimativas da curva de sobrevivência são obtidas pela 

aplicação da expressão C1.2), após o cálculo das estimativas da !un

ção risco acumulado mediante a utilização do estimador de Nelson. As 

suas propriedades assintóticas !oram também estudadas por 

ponto de vista de processos de contagem. 

"' Aalen , do 

O estimador de Nelson para a !unção risco acumulado é de!~ 

nido por: 

en 
ReCt)= l 

te ~t 
m 

M[te J 
m 

V[te J 
m 

(2. 9) 

e em conseqüência o estimador da !unção de sobrevivência é dado por: 

en 
SeCl)= 

1 

M [te J 

[ \ m] exp - L , 
te ~t V[te J 

m m 

indeíinido, 

MCO,tJ=O ou t=O 

c 2. 1 0) 

Para as situaçBes sem empates pode-se substituir a expres

são central de C2.10) por: 

en 
1 

ReC t) = \ --7. -+-:--1-;-. teL<tn- J 
j-

C2. 11) 

Na tabela A7, no Anexo, são ilustrados os cálculos e detec 

minadas as estimativas da curva de sobrevivência de Nelson, para os 

dados de transplante de rim. A curva é representada na íigura 2.4., 

a seguir. 
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TEMPO DE OCORRÊNCIA (em dias) 

Figura 2.4 Estimativa da curva de sobrevivência Cen) para os da
dos de transplante de rim, doador vivo esquema A. 

A duração média estimada sob essa curva é de 1264,1 dias 

(somente 1,4% maior que a duração média estimada km) e a mediana es

timada en é igual a 1503,3 C20,3% maior do que a estimativa bruta). 

Ao contrário da curva Ckm), observa-se que, mesmo tendo no 

último ponto o registro de uma 
1 

"morte ", a curva estimada Cen) não 

chega, no final, a atingir o valor zero, embora ela fique mais baixa 

Da mesma forma como ocorre para as estimativas Ckm), tam-

bém aqui as estimativas não levam em conta os tempos censurantes, 

mas o número de censuras em cada subintervalo I 
m 
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Uma consequência disto é a manutenção mais prolongada, na 

curva estimada, de patamares elevados nos subintervalos onde encon

tram-se as censuras, o que se rerlete sensivelmente na estimativa da 

duração média ou mediana da sobrevida estudada. 

2.4. O estimador exponencial por partes de Kitchin Cek) 34
. 

Este estimador não tem sido encontrado em aplicações tanto 

na área de saúde como na de conriabilidade. Ele apresenta basicamen

te a mesma idéia do estimador Cen), no sentido da determinação da e~ 

timativa da curva de sobrevivência via estimativa da runção risco a-

cumulado. Entretanto, é matematicamente mais elaborado do que aque-

le. ajustando runções exponenciais a cada dois pontos consecutivos 
e 

de "mortes ", ao invés dos simples patamares de antes. Por isso, ele 

é identiricado pela sigla "PEXE" que, em inglês, rerere-se a "piece-

wi se exponenli al esli matar". 

Essa maior "sofisticação" matemática do eslimador de Kit

chin, quando comparado com o de Nelson ou de Kaplan-Meier, exige do 

usuário algum esforço adicional para a sua compreensão e operaciona

lização. Esse deve ser um dos principais motivos para a sua pouca d!_ 

vulgação e aplicação em problemas reais. 

O estimador de Kilchin não admite empales em cada tempo 

te, onde a taxa instantânea de "mortee", definida em C1.3), é esli
m 

mada por: 

ek 
re =inverso da soma das áreas sob a curva V[. J entre te e te 

m m-1 m 

C2. 12) 

A figura 2.5 ilustra este procedimento para uma situação 

hipotética com E= {1) e O= {2). 
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DEGRAUS 

Llm-l L21 L22 
L1 

m 

1)---1-Im-1---;J 

Figura 2.5 EsLimação da Laxa insLanLânea de risco r1, no m-ésimo 
subinLervalo enLre os Lempos de duas "morLes" consecuLivas. 

A expressão geral do esLimador de KiLchin é dada por: 

1 • MCO,LJ=O ou L=O, 

ek 
SeC L)= l

MC O, L J 

L:Le 
1

, Le J, 
m- m 

~ 1, 

C2. 13) 

Nole-se, na segunda linha da expressão (2.13), que, se L 

for um Lempo maior do que Lem_
1

, a Laxa de risco "acumulada no subin_ 

Lervalo I " Ce que deve ser acrescida às Laxas já acumuladas nos suQ. 
m 

intervalos anteriores, tão logo t atinja te), pode ser interpretada 
m 

=orno o acréscimo da esLimaLiva de re , em cada ponLo desLe subinLer
m 

valo até o Lempo L. 

Por esLe esLimador, as estimativas das probabilidades de 

sobrevivência ao risco Re decrescem em todos os pontos do subinLer

valo, anteriores ao Lempo te , inclusive nos Lempos de "censuras0
" 

m 
3.umentando a intensidade de decréscimo na "passagem" de um subinter-

valo para o próximo (conforme mostra a figura 2.6 a seguir). 

Na última linha da expressão C2.13), observa-se que, caso 
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t não coincida com o último tempo de "mortee" da amostra 

tão a estimativa da probabilidade de sobrevivência ao risco Re, nos 

tempos t, será a mesma que a calculada neste último ponto de 

lese". 

"mor-

Em seu trabalho, Kitchin
34 

provou as propriedades assintó

ticas de convergência fraca e forte desle eslimador. As suas simula

ç5es indicaram em seu estimador "vicio monotonamente crescente, sub~ 

tancialmente maior que o de Kaplan-Meier e menor erro quadrático mé

dio, exceto nas caudas da suposta função teórica de sobrevivência". 

Na tabela AS, no Anexo, é determinada a estimativa da cor

respondente curva de sobrevivência (representada na figura 2.6) para 

os dados de transplantes de rim. Note-se que, realmente, esse método 

exige muilo mais lrabalho compulacional do que os anleriores. 

Observe-se que, agora, a função de sobrevivência é represerr 

tada por uma curva continua composta, nos subintervalos 

t1 , por "pedaços" s Ct) de funções exponenciais definidas por: 
m m 

ek ek ek 
s Ct)= exp{-[R1Ct1 

1
)+Ct-t1 

1
)Cr1 )]). 

m m- m- m 
(2. 14) 

Para a determinação da área sob essa curva deve-se recor-

rer à integração de cada um destes pedaços de funç5es exponenciais, 

entre os exlremos dos correspondentes subintervalos e, depois, somar 

lodos os resultados. Isto é: 

M t1 
m 

Área sob a curva kitchin=l J smCt)dt. 

m=1 li m-l 

M ek ek ek ek ek 

=\exp{-R1Ct1 
1

)+r1 .t1 1 }[(1/rl ) (exp{-r1 .t1 1 >-exp{-rl .t1 >)] L m- m m- m m m- m m 
m=1 

(2. 15) 

Conforme os cálculos na tabela 8A, a estimativa da dura-

ração média do tempo de sobrevida ao transplante de rim, determinada 
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pela área sob a trajetória da curva, é de 1187,9 dias (17,8% maior 

que a estimativa bruta e 4,9% menor que a Ckm). 

0,9 

0,8 
> w 
~ 0,7 
o 
!/) 

~ 0,6 
ai o 
~ 0,5 
<( 
o 
<( 0,4 
2: 
1-
<( 
~ 0,3 
i= 
!/) 
w 

0,2 

0,1 

TEMPO DE OCORRÊNCIA (em dias) 

Figura 2.6 Estimativa da curva de sobrevivência Cek) para os da
dos de transplante de rim, doador vivo, esquema A. 

O cálculo da estimativa da mediana também torna-se aqui 

mais elaborado do que nas situaçBes anteriores. Procura-se, na esti

mativa da curva de sobrevivência, o "pedaço exponencial" em cujo suQ. 

intervalo esteja o tempo x' onde a curva, representada por esse "pe

daço", assuma o valor 0,60. Isto é.> 

ek 
S1Cx')= 0,50 ~ exp{-[0,5878 + Cx'-1424)(0,0011)]}= 0,50 ~ 

exp{0,9786- 0,0011 x'}= 0,50 ~ exp {0,978ô}.exp{-0,0011 x'}=0,50 ~ 
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-0,0011 x' = Ln [0,50 exp<- 0,9786}) ~ x'= 1519,8 dias. 

Portanto, a estimativa da mediana Cek) é 21,6% maior que 

a estimativa br·uta e aproximadamente igual à estimativa Ckm). 

2.5 Comparação das estimativas da curva de sobrevivência 

segundo os estimadores F-N-P. 

Finalizando este capitulo, comparam-se as estimativas da 

curva de sobrevivência, apresentando a rigura 2.7, que resume os va

lores reunidos na tabela 2.1. 

0,9 

:> 0,8 w 
a:: co o 0,7 
(/) 

w a 0,6 
ai o a:: 0,5 a. 
<t a 

0,4 <t 
2: 
1-
<t 0,3 
::: 
i= 
(/) 0,2 w 

0,1 

o km 
o f[! lõ <D 

N 
N 

TEMPO DE OCORR~NCIA (em dias) 

Figura 2.7 Comparação das estimativas Cea), Ckm), Cen) e Cek) 
da curva de sobrevivência para os dados de transplante de rim, doa
dor vivo, esquema A. 
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Tabela 2.1 Eslimalivas Ceb), Cea2), Ckm), Cen) e Cek) da curva de 
sobrevivência para os dados de lransplanle de rim, doador vivo, e~ 
qu.,;.ma A. 

l 

o 
40 

43 

89 

201 

215 

308 

396 

512 

542 

956* 

970* 

1227 

1272* 

1343* 

1362* 

1424 

1426* 

1434* 

1483* 

1518* 

1570 

1588* 

1609* 

1713* 

1973 

M"I:::DIA 

MEDI6_ 
NA 

Ceb) Cae2) 

1,0000 1,0000 

0,9600 0,9600 

0,9200 0,9200 

0,8800 0,8800 

0,8400 0,8400 

0,8000 0,8000 

0,7600 0,7600 

0,7200 0,7200 

0,6800 0,6800 

0,6400 0,6400 

0,6000 0,6400 

0,5600 0,6400 

0,5200 0,5973 

0,4800 0,5973 

0,4400 0,5973 

0,4000 0,5973 

0,3600 0,5454 

0,3200 0,5454 

0,2800 0,5454 

0.2400 0,5454 

0,2000 0,5454 

0,1600 0,4675 

0,1200 0,4675 

0,0800 0,4675 

0,0400 0,4675 

o.o 0,2805 

1008,6 1215,6 

1 249' 5 1 485, 1 

Ckm) 

1, 0000 

0,9600 

0,9200 

0,8800 

0,8400 

0,8000 

0,7600 

0,7200 

0,6800 

0,6400 

0,6400 

0,6400 

0,5943 

0,5943 

0,5943 

0,5943 

0,5349 

0,5349 

0,5349 

0,5349 

0,5349 

0,4279 

0,4279 

0,4279 

0,4279 

0,0 

1246,4 

1522,4 

Obs: Ceb) eslimaliva brula. 
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Cen) 

1.0000 

0,9608 

0,9216 

0,8824 

0,8432 

0,8039 

0,7647 

0,7255 

0,6863 

0,6471 

0,6471 

0,6471 

0,6025 

0,6025 

0,6025 

0,6025 

0,5452 

0,5452 

0,5452 

0,5452 

0,5452 

0,4463 

0,4463 

0,4463 

0,4463 

o, 1642 

1264,1 

1503,3 

Cek) 

1. 0000 

0,9608 

0,9216 

0,8824 

0,8432 

0,8039 

0,7647 

0,7255 

0,6863 

0,6471 

0,6219 

0,6211 

0,6060 

0,5941 

0,5757 

0,5709 

0,5555 

0,5543 

0,5494 

0,5201 

0,5001 

0,4719 

0,4580 

0,4436 

0,3723 

0,2419 

1187' 9 

1519,8 



3. ALGUNS MtTODOS NÃO PARAMtTRICOS, SEGUNDO A INFERtNCIA BAYESIANA, 

PARA ESTIMAR A CURVA DE SOBREVIVtNCIA. 

3.1. Conceitos básicos sobre a inferência bayesiana. 

Uma outra ramificação teórica é a abordagem pela inferên

cia bayesiana da estimação da curva de sobrevivência sob riscos com-
• . • . 64,70 pe .... 1 .... 1 vos . A linha básica de raciocinio da inferência bayesiana 

é inspirada em um artigo do Rev. Thomas Bayes, publicado, postumamen. 

te, em 1763
9

. 

Uma das vantagens dos estimadores bayesianos, em relação 

aos seus correspondentes estimadores F-N-P, é a possibilidade de po

der-se incorporar, em suas estimativas, algum conhecimento anterior 

pertinente aos dados sob estudo. 

Suponha-se que Q seja uma quantidade sobre a qual se est~ 

ja incerto e que H seja o conjunto de conhecimentos (históricos), SQ 

bre os fenómenos relacionados a Q. Por exemplo: a quantidade desco-

nhecida Q poderia ser a "verdadeira" função de sobrevivência S1Ct) e 

o conjunto de conhecimentos históricos H poderiam ser as informações 

coletadas através de análises de seguimentos anteriores, semelhantes 

ao da situação atual, realizados ou não na própria UTR. 

Diferentemente do que se convenciona na teoria F-N-P, con

sidera-se, na inferência bayesiana, que essa quantidade Q não é fi

xa, mas aleatória. Deste modo, pode-se atribuir à Q uma distribuição 

de probabilidades a priori, condicionada aos conhecimentos H até en-

tão disponiveis, representada simbólicamente por P[QIHJ. Contraria-

mente ao que se faz na metodologia F-N-P, estas probabilidades são 

consideradas subjetivas, no sentido de dependerem daCs) fonteCs) an

teriorCes) de informações. 

As informações extraidas dos dados amostrais D Cque, no 

exemplo, são os tempos de duração em relação às datas de transplan

tes de rim e respectivas causas de "mortes
1

") são representadas na 

função de verossimilhança vDCQ)=P[DIQJ e incorporadas aoCs) conheci-
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mentoCs) anteriorCes), por meio da chamada operação bayesiana (deri

vada do conhecido teorema de Bayes). Isto é, faz-se 

P[Q e O e HJ 
P[QIO e HJ= --- = 

P[O e HJ 

P[HJ x P[Q e O!HJ 

P[HJ X p [OjHJ 
= 

P[QjHJ x P[OjQ e HJ 

P[OjHJ 

C3. 1) 

A partir do momento em que se conhece Q, a incerteza sobre 
~2 

O torna-se independente de qualquer conhecimento anterior H . Desse 

modo escreve-se P[OjQ e HJ=P[OIQJ em C3.1) e obtem-se a expressão: 

P[QIO e HJ= 
PfQjHJ X P[OIQJ 

P[OjHJ 
C3. 2) 

No primeiro membro de C3.2) tem-se a distribuição a poste

riori, medindo a incerteza sobre Q após o conhecimento dos dados a

mostrais O e conhecimentos históricos H. Como o denominador do segun 

do membro dessa expressão é uma constante em relação a Q, ele pode 

ser "suprimido", para ser reescrita na forma de proporcionalidade: 

P[QjO e HJ a P[QjHJ x P[OjQJ. C3.3) 

O simbolo a é usado para indicar proporcionalidade. Obser-

va-se, nesta expressão, que o primeiro fator do segundo membro é a 

a distribuição a priori, representando a incerteza inicial sobre Q, 

is~o é, an~gs da obsgrvação dos dados amos~rais D. 

Assim, a operação bayesiana consiste em se fazer: 

P[QjO e HJ 

1' 

[
di str i bu~ çã~J 
a poster l. or l. 

P [QIHJ 

1' 

fdistribui?ãol 
L a prior l. J 
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X v CQ). 
D 

1' 

[
função de ve-J 
rossimilhança 

(3. 4) 



Pode-se realizar esle procedimento seqüencialmente, reno-

vando os conhecimentos sobre Q, por meio da atualização dos dados 

amostrais, obtidos com a realização de novos experimentos e utiliza~ 

do a posleriori anterior como priori, no cálculo da próxima posleriQ 

ri. A continuidade desle procedimento rica limitada a ralares lais 

como o tempo disponivel para o estudo, os custos 

conhecimentos disponiveis e/ou adquiridos. 

ou a qualidade dos 

Quando, no inicio de um lal processo, dispõe-se de nenhuma 

ou pouca inrormação a priori ou quando, simplesmente, deseja-se ex-

pressar objetividade na opinião sobre uma quantidade desconhecida Q, 

lenta-se selecionar uma distribuição a priori 

essa "ignorància" sobre a quantidade em questão. 

que melhor expresse 

Neste caso, diz-se 

que se está adotando uma "priori não inrormaliva". Pode-se escolher, 

por exemplo, uma distribuição que não privilegie quaisquer 

giões do espaço amoslral associado a Q. 

das re-

Ao efetuar-se a operação bayesiana, pode-se ler situações 

analiticamente inlraláveis. Para contornar isso, é conveniente ulil~ 

zar-se uma distribuição a priori que, quando conectada aos dados ex-

per i mentais via runção de verossimilhança, gere uma distribuição a 

posteriori que pertença à mesma "ramilia" da primeira. Por exemplo, 

quando os dados seguem um modelo mullinomial (como em dados censura

dos de sobrevivência
70 

semelhantes aos dos transplantes de rim), nor 

malmente a distribuição de Dirichlet é utilizada como priori~2 . 

Para decidir-se qual a melhor estimativa da quantidade Q 

de interesse, utiliza-se algum critério envolvendo o conceito de 

f'unção perda. Conf'orme o pr6prio nome sugar~, trata-se de estabele-

cer uma maneira de lenlar-se quanlif'icar as perdas nas quais se in-

corre ao optar por uma estimativa q, como avaliação dessa quantidade 

desconhecida que, na realidade, lenha Q como seu verdadeiro valor 1~. 

Uma função perda muito utilizada é a chamada função perda quadrática 

que, de uma forma muito simplificada, 1~ 
pode ser expressa por 

DCQ,q)= CQ - q)
2 
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Um critério razoável para determinar uma estimativa de Q é 

empregar a idéia de estimador de Bayes, isto é, considerar o valor q 

que minimize a perda esperada Ctambém conhecida como !unção risco~2 

ou risco bayesiano70
). Este estimador é dado pela média condicional 

E[QjD e HJ da distribuição a posteriori P[QjD e HJ. 

As dificuldades para a implementação deste tipo de estima-

dor são maiores que as apontadas para o estimador PEXE, seja porque 

existem di!erenças de interpretação em relação ao que se pratica na 

inferência F-N-P ou porque quase sempre exigem maior elaboração nos 

cálculos. A necessidade do cumprimento de um maior número de etapas, 

algumas podendo incluir a resolução numérica de integrais, torna 

mais complexa a tar-e!a da construção de programas computacionais a

propriados que !orneçam de !orma rápida, prática e con!iável as esti 

mativas das curvas de sobrevivência. 

Serão apresentados, a seguir, dois estimadores bayesianos 

não paramétricas da !unção de sobrevivência sob dados censurados, e~ 

tabelecidos assumindo-se como priori um processo de Dirichlet e o 
. té . d +' .,.. d d át. 64,70 

cr~ r~o a ~unçd.o per a qua r ~ca . O primeiro é o esti mador 

de Suzarla e Van Ryzin que aqui é colocado, como recurso didático, 

para desempenhar o papel de etapa intermediária na transição dos es

timadores F-N-P para o segundo estimador bayesiano, proposto por Sa-

linas e Pereira em 1QQ2. 

3.2 O estimador de Suzarla e Van Ryzin Csv) 64
. 

Usando a !unção indicadora: 

[

1, 
ó.= 

J o, 

se t.=te Cm-ésimo tempo de "morte e") 
J m 

se t =t.o Cc-ésimo t.empo de censura0
), 

j c 

(3. 6) 

a expressão básica do est.imador de Kaplan e Meier, para a situação 

de não empates, pode ser escritana !orma C2.7) como42 
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km n( . )ó. Se(~)= n -.J J= 
n - J +1 

~.5~ 
J 

n ( . ]-ó. - n - J J 
- < n - j +1 · 
~ .-~ 

J 

[ ~ ( 

n n ( . 1)1-ó. n -_J.+ J_ 

~ .5~ n J 

VCl) 
=---

J 

n 

-ó 
j 

n-1 

n-2 · 

VC~)+1)VC~)] 
VC~) 1 

(3. 7) 

Para a si~uação de não empa~es. o es~imador de Suzarla e 

Van Ryzin ~em uma forma semelhan~e à (3.7). is~o é: 

SV 

Se(~)= 

a(~) +VC ~) 

a C 0) + n 

(3. 8) 

onde o parâme~ro a(~) é uma função con~inua e monó~ona decrescen~e. 

no in~ervalo C~.oo). que deve incorporar o conhecimen~o a priori no 

cálculo das es~ima~ivas. Por analogia. no caso de empa~es. o es~ima

dor é expresso por: 

SV 

Se(~)= 

aC~)+VCl) n ( aC~oc)+ 
aCO)+ n • <• aClo )+ ..,o _..., c 

c 

V[~oc J) 
V[~o ] 

c 

ou. considerando que o número de censuras no lempo ~o 
c 

W[~o J= VC~o )-VC~o ). 
c c c 

(3. 9) 

é dado por: 

SV a(~) +VC ~) n (1 + W[ ~o ] 
SeC ~) = c ) 

a(O)+n aC~o ) +V[~o ] 
~o 5~ c c 

c (3. 10) 
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Se aCt) convergir para zero, enlão o estimador de Suzarla 

e Van Ryzin torna-se uma versão modificada do correspondente estima

dor de Kaplan e Meier. 

A eslimaliva a prior·i das probabilidades de sobrevivência, 

relativamente ao risco Re, pode ser expressa, segundo MillerC1981)
42 

70 
ou Salinas e Pereira C1991) . pelo valor esperado a priori: 

aCt) 
E [ SeC t) J = -a-C:-:O:::-:):- (3.11) 

Uma vez definido o parâmelro a(l) e dispondo das observa-

ções Ct
1

,Ci), i=1,2, ... ,n, o cálculo das estimativas bayesianas de 

Suzarla e Van-Ryzin pode ser realizado sem nenhuma dificuldade. 

3.3 Cálculo do estimador de Suzarla e Van Ryzin. 

Como exemplo, estima-se a curva de sobrevivência associada 

aos dados aqui disponiveis sobre transplantes de rim. Para isso escQ 

lhe-se 

1 
aCt)=l-Ut • com U=2000 dias 

onde U=2000 foi um valor maior que l = 1973, fixado arbitrariamente, 
n 

satisfazendo o seguinte critério: 

P [ T1 > t J < O • 05. (3. 12) 
n 

Desse modo, tem-se a(0)=1 e E[S1Ct)J=1-C0,0005)t, isto é, 

está-se assumindo que a estimativa a priori da curva de sobrevivên

cia ao risco 1 (morte do rim transplantado) seja uma função linear 

no intervalo [0;2000), decrescendo de 1 Cno ponto t=O) até atingir o 

valor zero Cno ponto t=2000). Isso equivale a assumir que o tempo PQ 

tencial T1 de sobrevida do rim transplantado seja uniformemente dis

tribuído no intervalo [0;2000], isto é, quase nenhuma informação a 
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priori. Assim, por (3.9), 

sv 
S1C l) = 

C 1-0, 0005l) +VC l) rr C 1-0,0005 l2 ) +V[ l2 J +1 
c c -----------------------------, 

1+25 l2 ~l C1-0,0005 l2 )+V[T2 J 
c c c (3. 13) 

no Anexo. 

Os cálculos das eslimalivas são detalhados na labela A9, 

A sua representação gráfica é apresentada na figura 3.1, 

junlo com as eslimalivas das correspondentes curvas Ckm) e Cek), pa

ra facilitar a comparação visual. A comparação numérica pode ser fe~ 

la utilizando-se a labela 3.1, no final desle capilulo, onde foram 

reunidos os valores de lodas essas eslimalivas. 

0,9 

:> 0,8 
w 
IX 
IX) 

0,7 o 
C/) 

w 
c 0,6 
a:i ek 
o 
IX 

0,5 o. 
<( 
c 
<( 0,4 
~ 
1- sv 
<( 
:E 0,3 
i= 
C/) ek w 

0,2 

0,1 

o 
km sv 

TEMPO DEOCORR~NCIA (em dias) 

Figura 3.1 Eslimalivas Ckm),Cek) e Csv), da curva de sobrevivên
cia para os dados de lransplanle de rim, com doador vivo e lralamen
lo A, admitindo-se a(l)=l-0,0005 l. 
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Como era de se esperar, existem poucas diferenças entre as 

estimativas Ckm) e Csv). Essa última apresentando leves inclinações 

nos "patamares", que vão se acentuando com o passar do tempo. No úl-
1 limo ponto, que é um tempo de "morte " a estimativa Csv) não chega a 

atingir o valor zero. 

Nos subintervalos iniciais, sem as censuras, as eslimati-

vas Cek) são menores ou iguais às Csv). A partir dessas ocorrências 

as curvas se entrelaçam porque as estimativas Cek) nos pontos de moc 

tes tornam-se maiores que as suas correspondentes Csv). 

Conforme a tabela A9, a estimativa da média é 1227,4 dias 

[contra as estimativas Ckm) e Cek), de 1246,4 e 1187,9 dias, respec

tivamente]. A estimativa da mediana é, 1536,2 dias [contra as estimª 

tivas Ckm) e Cek), de 1522,4 e 1519,8 dias, respectivamente]. 

Segundo Miller•2
• Suzarla e Van Ryzin mostraram que, em 

muitos casos, o erro quadrático médio do seu eslimador é menor do 

que o de Kaplan-Meier, mesmo quando se admite uma priori incorreta. 

3.4 O eslimador de Salinas e Pereira Csp) 70
. 

Supondo a não existência de pontos de descontinuidade Csa~ 

los) entre as funções de subsobrevivência SE C.) e SO C.) Conde, co-
T T 

mo antes, "E" e "O" estão se referindo aos conjuntos de "causas de 

interesse" e "outras causas", r-espectivamente) e usando a relação de 
!5!5 

Pelerson • que expressa a função de sobrevivência SEC.) em lermos 

dessas funções de subsobrevivência, isto é: 

SEC l) = tj>C SE C.), SO C.) ,t), 
T T 

C3. 14) 

Salinas e Pereira chegaram ao seguinte estimador bayesiano: 

sp sp sp sp 
SECt)= STCl).YCt).lTCl), (3. 15) 

com 
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sp 1 K n 
STCl) = K [~~:kCl) J + nSTCl) ]; 

~ ~~kCO) J +n 

sp - 1 l d[ akC u) J 

YCl)=exp{ 1:.:
1 

lakCOO 1 +.-{LJo ( sp 
ST Cu) 

)]}; 

-Tfct)=n r+ 
lo ~l 

c 

W[ lo J l 
)K akClo :+V[lo J 
~=1 c c 

(3. 16) 

c 3. 1 7) 

(3. 18) 

onde, como antes, os parâmetros akCl) são funções continuas e monólQ 

nas decrescentes em Cl,oo0, para k=1, ... ,K, relacionadas com a dislr~ 

buição assumida a priori para representar uma previsão inicial sobre 

as probabilidades de sobrevivência. 

Conforme já observado no trabalho de Salinas-Pereira, vê

se em (3.15) que, para E={e) e O={o), o produto 

(3. 19) 

torna-se similar ao eslimador bayesiano de Susarla e Van Ryzin. Se 

lodos os parâmetros akCl), k=1, ... ,K convergirem para zero, a expre~ 

são C3.15) também se transforma em uma versão modificada do estima-

dor de Kaplan e Meier. Salinas e Pereira também provaram as proprie

dades assinlólicas
70 

do seu eslimador. 

Nola-se que, ao contrário do eslimador Csv), o eslimador 

Csp) leva em con~a em sua priori ambas as variáveis Te e To. 

3.5. Cálculo do eslimador de Salinas e Pereira Csp). 

A integral em (3.18) deve ser calculada mediante algum mé 

lodo de aproximação numérica. Por exemplo , Salinas-Pereira sugerem 

o "mé~odo Runge e Ku~~a de ordem 4". 
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Para isso, são considerados os distintos pontos ordenados 

t., j= 1,2, ... ,N, de "mortese" ou de "censuras0
" mais o tempo t =0, 

J o 
isto é: 

' t . 1' t . ' J- J 

e, para cada k E O , são definidas as funções 

rkCt)= f 1 
d[akCu)J= f 1 ~[ak(u)Jdu= fgkCu)du. 

O s~PCu) O S~PCu) du O 

belecidas 

C3. 20) 

Ern cada subi nler valo I j =C L . 
1 

, L . J , j = 1 • 2, ... , N, são estª
J- J 

as partições À determinadas pelos L-1 pontos z '. 'z 1 L-1 

mais os extremos z = 
o t j -1' z 

L 
t.' 

J 
conforme é ilustrado na figura 

(3. 2): 

t. 1 t. J- J 
1-1-1-1-----1-1 

z z 
L-1 L 

Figura 3.2 Representação da partição À em cada subintervalo I .. 
J 

da por: 

onde: 

e 

Nos pontos z , T=0,1, ... ,L, a integral C3.20) é aproxima
T 

rkC 0) =rkCz ) , 
o 

rkCO) =0, 

t .-tj 1 
!:t.=z -z - J -

T T-1 L ' 

52 

T= 1,2, ... ,L. 
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Assim, uma aproximação numérica de C3.15) no subintervalo 

I. é dada pelos pares: 
J 

( !3p !3p !3p 

l
z ~ s Cz ). yCz ). fJCz )) , T=0,1 ,2, ... ,L. 

T T T T T 
(3. 22) 

Para ilustração desses cálculos, utilizam-se os dados de 

transplantes de rim e, equivalentemente ao que foi feito no cálculo 

do estimador de Suzarla e Van Ryzin, define-se 

t a1Ct)= a2Ct)=1-
2000

, obtendo-se a1CO)=a2C0)=1. (3. 23) 

Procedendo assim, 70 
conforme mostra Salinas , estar-se-á aâ_ 

sumindo uma distribuição betaC1,1) [que é equivalente à distribuição 

uniformeC0,1)J como priori para a probabilidade p=P[T1<T2J. Portan-

to, estar-se-á considerando uma priori não informativa para p. 

Para simplificar os cálculos, considera-se os tempos va-

riando dia a dia, de O até 1973, definindo as partições À, em cada 

subintervalo Ij' como sendo constituidas pelos pontos corresponden-

tes a cada dia dentro do subintervalo. Assim, faz-se ~=1 na expres-

são C3.21)J 

As estimativas das principais probabilidades de sobrevivê~ 

cia, bem como da média e mediana, segundo este estimador, são apre

sentadas na tabela 3.1, no final deste capitulo e comparadas com as 

correspondentes estimativas Ckm), Cek) e Csv). Na tabela A10, no An~ 

xo, são apresentados os detalhes dos cálculos. 

A representação gráfica (figura 3.3) é feita de forma sim~ 

lar à realizada para as estimativas Csv). Observa-se o mesmo compor

tamento apresentado na comparação das estimativas Csv), com sensivel 

aumento nas diferenças agora. As estimativas da média e mediana são, 
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respectivamente, 1248.9 e 1518,3 dias (contra os 1246.4 dias e os 

1522.4 dias da média e mediana Ckm), respectivamente. 

0,9 

:> 
0,8 

w a: 
al 0.7 o 
(/) 

w 
0,6 c e 

ai o a: 0,5 o. 
~ 
c 
~ 0.4 
2: p 
1-
~ 
:E 0,3 
i= 
(/) 
w 

0,2 

0,1 

TEMPO DE OCORRÍ:NCIA (em dias) 

Figura 3.3 Estimativas Ckm), Cek) e Csp) da curva de sobrevivên
cia para os dados de transplante de rim, com doador vivo e tratamen
to A, admitindo-se uma priori não inf'ormativa unif'orme para p e con
siderando U1=U2=2000 dias. 
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Tabela 3.1 Eslimalivas da curva de sobrevivência para os dados de 
transplante de rim, segundo os eslimadores Ckm), Cek), Csv) [para 
a(l)= i-0,0005 lJ e Csp) [para ai(l)=i-0,0005 l e a2Cl)=i-0,0005 l]. 

o 

40 

43 

89 

20i 

215 

308 

396 

512 

542 

956* 
970* 

i227 

i272* 
i343* 
i362* 
i424 

1426* 
i434* 
i483* 
15i8* 
i570 

1588* 
1609* 
1713* 
1973 

km ek sv sp 
Si Cl) Si Cl) Si Cl) S2 Cl) 

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

0,9600 0,9608 0,9608 0,9622 

0,9200 0,9216 0,9222 0,925i 

0,8800 0,8824 0,8829 0,8871 

0,8400 0,8432 0,8423 0,8478 

0,8000 0,8039 0,8036 0,8104 

0,7600 0,7647 0,7633 0,7714 

0,7200 0,7255 0,7231 0,7324 

0,6800 0,6863 0,6825 0,6927 

0,6400 0,647i 0,6434 0,6547 

0,6400 0,6219 0,6355 0,6469 
0,6400 0,6211 0,6352 0,6466 
0,5943 0,6060 0,5858 0,5976 

0,5943 0,5941 0,5848 0,5967 
0,5943 0,5757 0,5831 0,5950 
0,5943 0,5709 0,5826 0,5945 
0,5349 0,5555 0,5244 0,5367 

0,5349 0,5543 0,5244 0,5367 
0,5349 0,5494 0,524i 0,5364 
0,5349 0,520i 0,5223 0,5347 
0,5349 0,5001 0,5209 0,5332 
0,4279 0,47i9 0,4i89 0,4330 

0,4279 0,4580 0,4180 0,4321 
0,4279 0,4424 0,4167 0,4308 
0,4279 0,3723 0,4068 0,4213 
0,0 0,2419 0,0048 0,0099 

Média l 1246,4 1187,9 1227,4 1248,9 
Mediana i522,4 i5i9,8 i535,2 i518,3 
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DESENVOLVIMENTO TEóRICO E RESULTADOS 



4. EXPRESSANDO OS ESTIMADORES CF-N-P) EM TERMOS DE FUNÇOES EMP!RICAS. 

4.1. Algumas aproximações discrelas para o eslabelecimenlo 

dos es li ma dor-es em ler mos de funções empi r i c as . 

Considere-se. no seguimenlo. a aluação de somenle dois ri~ 

cos: o risco Re de inleresse e um oulro risco Ro. onde incorporam-se 

lodos os demais riscos não de inleresse principal. mas que compelem 

enlre si e com Re para a "relirada" dos individuas sob observação. 

Na nolação adolada no capilulo 1. E=<e> e O={o)={lodos os oulros ri~ 

cos Cou riscos censuranles)). Algumas vezes adola-se a simplificação 

E:::e e O=o. As laxas inslanlânea e acumulada. definidas em C1.3) e 

(1..2). respeclivamenle. são agora reescrilas considerando o risco 

Re. como: 

e 

íe(l) 
reC l) = SeC l)• 

l 

ReCl)=JreCu)du. 

o 

Eslas laxas e o falo de que 

SeCl)=exp<-Re(l)}. 

O<l<oo (4. 1) 

o < l < 00. (4. 2) 

o < l < oo. (4. 3) 

desempenham um papel imporlanle na delerminação da !unção de sobrev~ 

vência 

Se C l) = P [ Te> l ] • o < l < 00. (4. 4) 

Visando a comparação analilica dos eslimadores F-N-P eslu

dados. as suas expressões serão agora reescrilas em uma nolação pa

dronizada. em lermos dos processos de conlagem e !unções empiricas. 
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definidos nos capitulos 1 e 2. 

Estabelece-se 

(4. 5) 

e escreve-se 

1 n V[ t. J 
S nc t . ) = - \ H T> t . J = 1 

T 1 n Li =l 1 n 
(4. 6) 

Essas expressões serão utilizadas no próximo item. 

De Tsiatis-197567 tem-se que: 

dSeTCt)= ó SCte,to)l 
dt 6 te te=to=t 

(4. 7) 

onde 

SC te. to) =P[ Te> t.e. To> t.oJ . C4. 8) 

A expressão C4.8) representa a probabilidade de que os te~ 

pos potenciais de sobrevida, submetidos aos riscos Re e Ro, excedam. 

respectivamente, os valores positivos te e t.o. 

Admitindo, por hipótese, que: 

[H1J- Os riscos Re e Ro sejam independentes, 

então 

SCte,to)= SeCte).SoCto), C4. 9) 
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de onde vem, por C1.10) e (1.11), 

c 4. 10) 

e, de C4.7) e C4.9), 

dSeTCt) = lsoCto). ~~~te)] =SoCt). ~~Ct) C4. 11) 
d t L te=lo=t 

Sendo feCt) a função densidade de probabilidade e FeCt) a 

função distribuição acumulada da variável aleatória Te, tem-se que 

d d d 
feC t) = dl [ FeC t) J =- dt [ 1-FeC t) J =- dt [ SeC t) J 

e assim, de C4.1) a C4.3) 

l 

SeC t) =exp (-f 
o 

t d 
fe(u) ) ( ~eCu) ) 
--..........,du =exp f du . 
SeCu) 

0 
SeCu) 

(4. 12) 

(4. 13) 

Multiplicando e dividindo a inlegranda da última igualdade 

de C4.13) pela função de sobrevivência aos riscos censurantes SoCu), 

aplicando em seguida C4.10) e C4.11) e da definição de diferencial, 

obtem-se, nessa sequência: 

t 

SeC t) =exp (J 
o 

d t 
SoCu) ~Cu) ) ( 
-----~du =exp f 

SoCu)SeCu) 
0 

d[ SeTe u) J). 
STCu) 

(4. 14) 

[)e C4.14), por analogia com C4.3) e C4.2), vê-se que 
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SeC t) =exp- (J 
o 

c 4. 15) 

de onde pode-se razer a seguinte aproximação emp1rica de SeCt): 

n 
Se 

1 
Ct) =exp c 4. 16) 

onde o indice 1 está sendo usado para direrenciar esta aproximação 

de outras a serem ainda estabelecidas neste capitulo. Assim, 

c 4. 17) 

onde, de C4.5) e C4.6), cada componente do somatório pode ser expre~ 

so por: 

= 

M[te J 
m 

c 4. 18) 

que é a aproximação emp1rica "do acúmulo da taxa reC.) no subintervª-

lo I , que vai de te 
1 

até te ". m m- m No próximo capitulo esse assunto 

será tratado com mais detalhe, apresentando uma interpretação geomé

trica para essas componentes. 

Retomando, por um momento, o raciocinio desenvolvido até 

(4.15) e admitindo, além da hipótese [H1J, que: 

[H2J- As runçBes de sobrevivência Se(.) 

pontos de salto em comum, 
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então SeTC.) e SoTC.) também não terão pontos de salto em comum Ccorr 
. ~~ 

f'orme Peterson-1977) . 

Nestas condiçBes, como te é considerado ponto de salto so
m 

mente de Se(.), da primeira igualdade de C4.18), pode-se escrever 

e, por C4. 10), 
n 

n 
expressar re 

1
Cim) somente em relação à !unção emplr~ 

ca ST C.) 

c 4. 1 9) 

4.2. Expressando o estimador de Nelson em termos de !un

ções emplricas. 

Procura-se um estimador cuja expressão tenha basicamente a 

f'orma C4.16). Os estimadores de Nelson e de Kitchin são, dentre osª 

presentados, os que mais diretamente aproximam-se desse modelo. A 

maior simplicidade na expressão matemática do primeiro, naturalmente 

leva a iniciar a investigação de qual a sua estrutura em relação às 

!unções emplricas. 

De (4.16) e C4.18) tem-se: 

M[ te J en 
n 

Se 
1

Ct)=exp -}: m_ = SeCt) 
~ <• V[ te J .... e_.... m 

C4. 20) 

Assim, Sen
1

Ct) é justamente o estimador de Nelson, para a 

curva de sobrevivência. Note-se que a sua taxa acumulada é estimada 
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n 
em termos das funções empiricas ST (.) 

n 
e p = 

M [. J 
isto é: 

n 

c 4. 21) 

4.3. Expressando o estimador de Kaplan e Meier em termos de 

funções empiricas. 

De C4.16) e primeira igualdade de C4.18) 

Sen
1

Ct)= exp - \ ren
1

CI )). 
teL..~t m 

C4. 22) 

m 

Agora. em C4.13) faz-se a seguinte substituição: 

e escreve-se: 

1 d d 
SeCu) du SeCu)du=duln[SeCu)Jdu=d{ln[SeCu)J} 

t 

SeCt)=expJd{ln [SeCu)J}. 

o 

C4. 23) 

C4. 24) 

qUQ é aproximada QmpiricamQntQ por: 

SenCte ) 
n - l m Se C te ) J =exp 1 n [ J . 

m n -
te :S:t Se C te ) 

m m 

c 4. 25) 

Mas. 
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n n -
Se Cte ).So Cte) 

m m 
= --------------------- = ----------------------

H2J 

C4. 26) 

De C4.26) e C4.19): 

(4. 27) 

e portanto a última igualdade de C4.25) pode ser escrita na forma: 

n ' . n Se 2 Ct)=exp L ln[1-re 1 cim)]. c 4. 28) 

te ~t 
m 

Substituindo a segunda igualdade da expressão C4.18) no r~ 

sultado anterior. tem-se 

[ 
M[tem]] 

Sen 2 c t) =exp ll n 1- ------- =exp 

te ~t V[ te- J 

ln (4. 29) 

m m 

e assim 

M[ te J k 

n m m 
Sen 2c t) = [1- --_-]=Se( t). (4. 30) 

te ~t V[ te J 
m m 

que é o estimador de Kaplan-Meier. Na forma análoga a C4.21) lem-se 
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km 
SaCt)=exp 

Nele-se que. por analogia com (4.22) e de (4.28). 

km 

c 4. 31) 

n 
r e C 1 ) = -1 n [ 1 -r e 

1 
C I ) J . C 4. 32) 

m m 

4.4.Expressando o estimador atuarial em termos de funções 

empiricas. 

forma: 

?screve-se 

De C2.3) e C2.4). o eslimador atuarial pode ser escrito na 

e a 
SaCt) = 

M[le J 

m W[ I mJ ] . 
V[ te- J + 

m 2 

c 4. 33) 

Por analogia com C4.29) e fazendo a seguinte substituição: 

Mr te ] 
m 

1-

W[ I ] 
vete-)+ m 

m 
2 

e a 
SaCt)=exp - l ln[ 

te ~t 
m 

W[ I ] 

VC te ) + m 
m 2 

= c 4. 34) 
W[I J 

VC te-)+ m 
2 m 

(4. 35) 

Note-se que. de C4.33): 

e a 
SeCt)= exp 

M[lemJ ] 

wrr 1 
V[ te- J + m 

m 2 

C4. 36) 
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e por analogia com (4.22), 

e a 
reC I m) =-1 n (1- (4. 37) 

4.5. Expressando o eslimador de Kilchin em lermos de fun

ções empiricas. 

Com base em argumentos geométricos, será mostrado, no pró

ximo capitulo, que a expressão do eslimador de Kilchin em lermos de 

funções empiricas, nos pontos le Cs2:m), de "morlese", Cisto é, 
s 

parte discreta do eslimador, pois ele é continuo), é a seguinte: 

ek M[le J 
m 

da 

SeC l e s) =exp - L W[l J 
m 

(4. 38) 

onde: 

te ste 
m s nST n( te~)+ L 

c=1 

f CI ) 
c m 

1- c é o indice relacionado com os pontos de censura, 

2- f CI ) representa a fração do comprimento de I que corresponde à 
c m m 

distância da c-ésima censura deste subintervalo em relação ao pon-

to inicial te 
1

. m-

A rigor, M[le J é sempre igual a 1, para o estimador de 
m 

Ki lchi n. Esta notação está sendo usada para facilitar a comparação a-

nalilica desta com as expressões equivalentes dos demais estimadores. 
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5. COMPARAÇÃO ENTRE OS ESTIMADORES DAS TAXAS reCI ). 
m 

5.1. In~erpre~ação geomé~rica das es~ima~ivas de re(~). 

De maneira análoga à abordagem de Ki~chin, in~erpre~a-se ª 

gora a ~axa ins~an~ânea re C~e ), no es~imador de Nelson, como sendo 
m m 

o inverso da área sob a trajetória do processo de contagem V[.], en-

~re os ex~remos te 
1 

e le de um subintervalo I As diferenças en 
m- m m 

~re os valores dessas ~axas, quando se usa um ou ou~ro desses estimª 

madores, surgem basicamente a par~ir da ocorrência das censuras, con 

forme o cri~ério de escolha da ~raje~ória de V[. J. 

Na figura 5.1 ilustra-se isso, 

fixados em uma si~uação hipolélica. 

para dois subin~ervalos I , 
m 

V[ ~e J --+ 
m 

A 

A 

(i) 

~em-1 te 
m 

I Ciii) 

V[ ~em-1] : b~-----·1'······ 
: a M[~e ] 

V[ ~e J --+ J --···························· + m 
m 

a 

te 
m 

C i i) 

V[ le m-
1 

J .._----:--., 
V[ to

1 
J _ .._--r--, 

V[ lo
2 

J ==V[ ~em J ··· - b .._ _ __,...., 

V[ le J ···_A_··· 
A 

m 

A A 

V[ ~em-1] 

C i v) 

te 
m 

V[ ~o1 J _ 
V[ ~o2 ] =V[ tem] ----,----r-.._ __ 1"""'1 

V[~e J 
m 

te 
m 

~ 

Figura 5.1 Represen~ação das áreas, consideradas na interpreta
ção da estimação das ~axas reCI ), segundo os es~imadores Cek) e 

m Cen), em uma si~uação hipolé~ica. 
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Na figura 5.1, apresenta-se as trajetórias V[. J (indicadas 

pelas linhas continuas mais espessas), consideradas na interpretação 

geométrica da estimativa das taxas reCI ), segundo o eslimador Cek) 
m 

[vejam-se figuras Ci) e Cii)J e segundo o eslimador Cen) [vejam-se 

figuras Cii) e Civ)J. As áreas sob elas são representadas recorrendQ 

-se ao seguinLe expedienLe: 

A = Àrea formada por lodos os retângulos assinalados 
ek 

pela letra 

maiúscula A [veja-se efeiLo das censuras, na figura Cii)J 

(5. 1) 

+ V [ l e- J [ l e -l o
2 

J • 
m m 

A = Àrea formada por lodos os retângulos assinalados en 
pela letra 

minúscula a [veja-se efeito das censuras, na figura Civ)J 

C5. 2) 

= V[ Le- J [ le -le 
1 

J , 
m m m-

Ãrea formada por lodos os retângulos assinalados pela lelra 

minúscula b Cveja-se efeito das "morlese" nas figuras Cii) e 

C i v) J (5. 3) 

= M[Le J[Le -Le 
1

1. 
m m m-

Na aproximação de Kilchin, a contribuição de cada censura 

para a área Ce conseqüentemente para a laxa) é computada até o ponto 

de sua ocorrência no subintervalo, fazendo V[. J descrever uma traje

tória com a formação de "degraus", lanlo nos pontos de censuras, co-
e 

mo nos pontos de "mortes ". Na aproximação de Nelson, esses elemen-

tos de áreas correspondentes às permanências dos individuas sob se-

guimento alé o seu ponto de censura, são suprimidos logo no inicio 

do subintervalo. Assim, a trajetória de V[. J torna-se constante no 

subintervalo, só apresentando (grandes) saltos nos seus extremos. Em 

conseqüência, 

t..es áreas Aek· 

as áreas A são iguais ou menores que as corresponde~ en 
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5.2. Estimativas da taxa reCI ). 
------------------------------- m -

Suponha-se inicialmente que M[te J= 1 e interprete-se a e~ 
m 

timativa Cen) da taxa instantânea reC.), no ponto 

inverso da àrea sob a trajetória constante V[te-1, 
m 

te , como sendo o 
m 

entre os extremos 

de I 
m 

Então, multiplicando e dividindo o termo dentro do somatório 

de C4.20) pelo seguinte comprimento de subintervalo: 

tem-se 

nte =[te -te 1), m m m-

en 

SeCt)=exp - l ntem reenCtem). 

te :5t 
m 

(5. 4) 

(5. 5) 

Assim, define-se o termo dentro do somatório, em (5.5), CQ 

mo a estimativa de Nelson da taxa acumulada no subintervalo reCI ), 
m 

daqui em diante simplesmente denominada "taxa no subintervalo". 

Pode-se estender esse raciocinio para as situações envol

vendo empates em pontos de "mortese". 

[)e uma maneira mais geral, define-se 

XX XX Ab 
reCI )= M[te Jnte reCte )= -A 

m m m m 
C5. 6) 

XX 

onde xx é a sigla do estimador em referência: en para Nelson, ek pa

ra o de Kitchin (embora, pela continuidade deste último, só possa hª 

ver M[te 1=1). Adota-se a notação padrão M[te ), mesmo para o estimª 
m m 

dor de Kitchin, visando comparações analiticas entre as expressões 

dos estimadores das taxas acumuladas definidas por C5.6). Esse tipo 

de associação de taxas com áreas, além de simplificar a representa-

ção e permitir generalizações, também facilita comparações analiti-

cas, conforme ver-se-á a seguir. 
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5.3. Comparação das estimativas das taxas reCI ), conside-
----~----~-------------------------------------------m -------------

rando os estimadores F-N-P apresentados e interpretação geométrica. 

Na procura de um estimador F-N-P, alternativo aos apresen

tados, para a curva de sobrevivência, optou-se pela definição de sua 

taxa, com base no conhecimento do comportamento das taxas dos eslimª 

dores comentados no capitulo 4. 

Assim, fixando um subintervalo genérico I e utilizando in m -
lerpretação por áreas, compara-se, a seguir, as estimativas das ta-

xas reCI ) daqueles eslimadores. 
m 

Isto equivale a comparar a "parte 

discreta" das correspondentes funções de sobrevivência neste subin-

ler valo. 

5.3.1. Comparação entre as taxas Cen) e Cek). 

Para os estimadores Cen) e Cek) essa comparação é imedia-

la, pois do falo de 

lem-se 

~ A 
en 

ek Ab Ab en 
r e( I ) = -- ~ --=r eC I ) . 

m A k A m e en 
(5. 7) 

A igualdade em C5.7) é válida quando não ocorrem pontos de 

censura no subintervalo I Vê-se, então, que para um mesmo subinle~ 

valo I 
m 

m 
a estimativa da taxa reCI ), 

m 
produzida pelo eslimador Cen), 

é maior ou igual que a estimativa dada pelo eslimador Cek). 

Note-se que, na "força de mortalidade ao risco Re", no pon_ 

lo te , avaliada pelo estimador de Kitchin, dá-se um maior "descon
m 

lo" por conta dos efeitos dos riscos competitivos censurantes Ro, 

do que na correspondente "força de mortalidade ao risco Re", pelo e~ 

timador de Nelson. 

Uma das vantagens da estimativa Cen) é a sua maior simpli

cidade de cálculo e facilidade de interpretação, Pm relação às de-

mais estimativas. 
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5.3.2. Interpretação da taxa Ckm) em termos de áreas. 

Na extensão dessa interpretação geomélrica das taxas, uma 

pergunta que surge é: como inleipretar a estimativa representada por 

(4.32), em termos de áreas sob a trajetória do processo de conlagem 

V[. J? 

Para verificar isso, desenvolve-se reCI ), a partir da de
m 

finição apresentada em C4.32) e desenha-se a figura 5.2 a seguir, i~ 

to é: 

km M[le J M[te ]Ate ] 
reCim)=-ln[1- ____ m __ ]=-ln[1 - ___ m ___ m_ 

V [ te J V [ te- J Ate 
m m m 

=-ln [ 
V[ te- J bte - M[ te J Ate ] [V[ te J bte ] 

m m m m =-ln m m . 

vrteJble vete Jbte 
m m m m 

Ou, então: 

km 
r eC I ) = 1 n V[ te- J -1 n V[ te J . 

m m m 

V[ L"m-1 l I I 
~~ ~~21 ~=V[ te- J ! ............... ! -___ -___ -___ -___ -___ -., ~ ......... ,.. ..... . 

m : : : • 
i b i b i b M[te J 

V[ tem) j --···-·········i··········----- l ······-········ '-- +m 
l l ~ 
i B i B i B 
: : : 

-------------! ! !-----
le 

m 
t 

C5. 8) 

(5. 9) 

Figura 5.2 Representação das áreas, consideradas na interpreta
ção da eslimação das taxas reCI ), segundo o estimador Ckm). 

m 
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Adicionalmente às áreas já definidas anteriormente, de1in~ 

-se a seguinte: 

A = Área formada pelos retàngulos assinalados pela letra maiús
B 

cula B (conforme a figura 5.2) 

(5. 10) 

= V[ te J .ôte . 
m m 

Da terceira igualdade de C5.8): 

km A - Ab A ] 
reCI ) =-ln [ ~~--] =-ln [ -

9
- =1 nCA ) -lnC A ) . 

m A A en B 

en en 
c 5. 11) 

Portanto, a estimativa da taxa reCI ), segundo o estimador 
m 

de Kaplan e Meier, pode ser interpretada como uma di1erença de loga-

ritmos de áreas do mesmo lipo já de1inido anteriormente. 

5.3.3. Interpretação da laxa Cea) em lermos de áreas. 

Para interpretar a taxa reCI ) no estimador atuarial, corr 
m 

sidera-se as seguintes áreas: 

e 

Nole-se que: 

A = V[te 
1

J.ôle , ea m- m 

A= 
A + A 
ea en 

2 

C5. 12) 

(5. 13) 

{ V [ te 
1 

J +V [ te- J } .ô te 
m- m m 

A= ------------=----------
{V[le 

1
J+V[le 

1
J-W[I J}.ôte 

m- m- m m 
2 2 
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e, portanto: 

Ã ={V[te 1 J-W[I ]/2}~te. m- m m 
(5. 14) 

De (4.37) e C2.4) tem-se: 

ea M[te J ~te 

r e( I m) = -1 n [ 1 - ______ m_-=--W:c:[c-:I::-m~J-m __ ] . 

{V[ tem-1 J --""""2=--- )!:.tem 

(5. 15) 

5.3.4 Comparação entre taxas Ckm) e Cea). 

De (4.34) e C4.37) 

e a 

r e C I ) = 1 n {v [ te J + 
m m 

(5. 16) 

que pode ser comparada com a expressão C5.9). 

Como: 

ln x- ln y ~ lnCx+c)-lnCy+c), para c>O, C5. 17) 

por C5.9), C5.16) e C5.17) tem-se 

ea km 
r e( I ) ~r e( I ) , 

m m 
(5. 18) 

onde a desigualdade tende a acentuar,-se com o aumento na quantidade 

W[I J de censuras no subintervalo I . 
m m 
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5.3.5. Comparação entre as taxas Cek), Cen) e Ckm). 

66 
Da seguinte desigualdade CThomas-1972) , 

-1 -1 -1 
O< -1 n [ 1 -c x+1) J -c x+1) < [ xC x+1) J , para x >O, 

escreve-se: 

obtendo-se 

1 1 1 
x+1 < -1 nC 1 - x+1) < x . 

Para V[te J>O 
m 

e M[te J>O, 
m 

pode-se fazer x 

M[te J M[te 
___ m_<-ln(1- m )< 
V[ te- J V[ te- J 

m m 

M[te J 
m 

V[te J 
m 

V[t.e J 
m 

M[te J 
m 

(5. 1 9) 

C5. 20) 

(5. 21) 

Da definição C5.6) aplicada ao estimador de Nelson, da pr~ 

meira igualdade de C5.8) e da primeira desigualdade de C5.21) tem-se 

e de C5.7) 

en km 
r eC I ) < r eC I ) 

m m 

ek en km 
reCI )S reCI )<reCI ). 

m m m 

5.3.6. Comparação entre as taxas Cen),Ckm). 

Se, para M[te J>O e W[I J>O, definir-se em (5.20), 
m m 

X 

W[ I J 
V [ tem l + ---::=2:-m_ 
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M[te J 
m 

(5. 22) 
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M[le J 
_____ m-;W:o[.....,-I --c;J < -1 n (1 -
V[ le- J + __ m_ 

m 2 

M[le J 
m 

V[ le J + 
m 

W[ I J. 
m 

2 
(5. 24) 

Por C2.4), C5.3) e (5.14) o fator extremo esquerdo da des-

sa desigualdade pode ser- esc r i t.o como: 

M[te J 
m 

-----~W'-"""["I,........J = 
m 

2 

M(te J 
m 

------.w:..r,_,I.,-m-.J- --A
V[ tem_

1 
J -----.,::---

que é o fator atuarial que estima as probabilidades de 

subintervalo I , quando considera-se a forma C2.3). 
m 

C5. 25) 

"mortes e" no 

O seu papel na 

composição da taxa atuarial é equivalente ao que o estimador de Nel-

son da taxa reCI ) desempenha na composição do correspondente estimª 
m 

dor de Kaplan e Meier [veja-se C4.37) e C4.32)J. Além disso, a razão 

de áreas na última igualdade sugere uma interpretação geométrica 

análoga às das taxas de Nelson e de Kitchin. 

Assim, por (5.25), pode-se definir uma "taxa padrão": 

ep 
reCI ) 

m 

M[te J 
m 

------,W:o[;;--:;ci --c;J = 
V[ te- J + 

m 2 
m 

De (5.13) e C5.2) tem-se que A~ A 
en 

Portanto, 

e, por (5.23), 

ep Ab Ab en 
reCI ) =--~-- =reCI ) . 

m A A m 

ep 
reCI ) 

m 

en 

en km 
< reCI ) < reCI ). 

m m 
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5.3.7. Comparação entre as taxas Cep), Cea) e Ckm). 

Da primeira desigualdade de C5.24), 

ep ea 
reCI J<reCI )~ 

m m 
(5.27) 

com (5.18), tem-se 

ep ea km 
reCI ) < reCI ) s reCI ). (5.28) 

m m m 

Até este ponlo, com (5.23), C5.26) e C5.28), compararam-se 

as taxas acumuladas em I , envolvendo os estimadores Cek), Cen), 
m 

Ckm) e Cep), obtendo ordenaçBes, aqui simplificadas por: 

ek 

ep 

ep < 

en 

en 

e a 

< 
< 

km 

km 

km 

(5.29) 

O exame de C5.29) leva à formulação das seguintes pergun-

tas. Em um mesmo subinlervalo I 
m 

1- qual a posição da taxa Cek), em relação às corresponden

tes taxas Cea) e Cep) ? 

2- qual a posição da taxa Cen), em relação à taxa Cea) ? 

5.3.8. Comparação entre as taxas Cep) e Cek). 

Para facilitar a compreensão do raciocinio empregado na bu~ 

ca das respostas às perguntas formuladas acima. ilustram-se quatro 

situaçBes particulares. nas figuras 5.3. representando possiveis com 

portamentos da trajetória do processo V[.], durante o acompanhamento 

em um seguimento com dados censurados. 
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(i) Cii) 

[ ~-~b ·i 
A =A ·····················-···················· ---

]_ I _ ____, 
le 

1 
te 

m- m 

r-:= I -=l ---, 
l l 1······1············;··········· -l 

Aelk= lA !.:!=.~~---······ =~-
i i i 

-- -- ___ ! __ ! ____ M _______ l---4 
lem_1 to1 T to2 lem 

Metade de I 
m 

Ciii) .I C i v) 

rr!~~~~_~=:-1_1 
Aek _ !··················,_-····· ~ ...... J --:1 

1 
Al , .................. 1bJ=J=i-

-- --- ___ ! M_j __ j __ j---4 
lem_1 to1 to2 tem 

Figura 5.3 
pr acesso V[ . ] , 

Quatro possiveis situações 
em um subintervalo I . 

sobre o comportamento do 

m 

Observa-se, pela situação Ci), que se não ocorrerem censu-

suras em I , então A k= A m e Isso também acontece quando todas as cerr 

suras ocorrerem na metade de I Cno ponto M), ou ainda, conforme é i
m 

lustrado na situação Cii), quando os tempos de censura forem eqüidi~ 

tanles em relação à metade de I . 
m 

Na situação Ciii) lem-se as censu-

ras ocorrendo em tempos posicionados mais para o inicio do subinter-

valo e em consequência Aek<Ã. Na situação Civ) lem-se o contrário e, 

por tanto A k >A. 
e 
De um modo geral: 

1 -quando A~ Aek' ler-se-á 

ep Ab Ab ek 
reC I ) = ----2: ---- =reC I ) • 

m A Aek m 
(5. 30) 
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2 -quando A~ Aek' ter-se-á 

gp Ab Ab gk 
reCI )=--s-- =reCI ). 

m ~ Aek m 
c !3. 31) 

Vê-se que em um mesmo segmento podem ocorrer alguns subin-

~ervalos em que as ~axas Cep) e Cek) sa~isfazem a ordenação C!3.31), 

enquan~o em ou~ros ocorre o con~rário. Por~anto, aqui podem ocorrer 

si~uações em que a ordenação não siga es~ri~amente o mesmo sen~ido. 

!3.3.9. Definição de elementos de área auxiliares para com

parar as taxas Cek) e Cen), em relação à taxa Cea). 

No próximo item, serão investigadas as posições das ~axas 

Cek) e Cen), em relação à ~axa Cea). Para isso serão usados, respec

~ivamenle, dois elemen~os de área definidos, para ~~Aek por: 

e 

!lA = ~ - A 
ek 

1:!.8 = A - A 
en 

(!3. 32) 

c !3. 33) 

cujas represen~ações gr~ficas, para uma si~uação particular, encon

~ram-se na figura !3.4. 

C i) C i i) 

Figura !3.4 Represen~ações gráficas, para uma situaçâo particu
lar, dos elementos de área D.A e 1:!.8. 
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·Note-se, na figura 5.4.Ci), que o "deslocamento" do el~ 

mento de área hachurada facilita a visualização da diferença A-Aek' 

que produz !:!.A. Assim, a área A-!:J.A corresponde à área Aek" 

5.3.10. Comparação entre as taxas Cek) e Cea). 

Para verificar a posição da taxa Cek), em relação à taxa 

Cea), usa-se um raciocinio semelhante ao anterior. 

1 -quando A~Aek' 

e, portanto, nestas condições: 

ea ek 
r e( I ) ~:r eC I ) . (5. 34) 

m m 

2- quando A>Aek' deve-se elaborar um pouco mais, utilizan 

do o elemento de área definido em C5.32). 

1 bA 
Para 

X 
em (5.20), Ab~bA e C5.32) escreve-se 

A-!:J.A 
-----

Ab < -1 n (1- A~ ) ~-1 n (1- b~ ) <-bA = 
A A A A-bA 

e na situação particular em que Ab=!:J.A tem-se: 
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ek 
reCI ) 

m 

(5. 35) 

(5. 36) 



Vê-se, então, que em pelo menos uma situação particular, a 

desigualdade entre as taxas Cea) e Cek) lem o sentido contrário ao 

da desigualdade apresentada em (5.34). 

5. 3. 11. Compar-ação entre as taxas C en) e C ea). 

Para verificar-se a posição da taxa Cen), em relação à la-

xa Cea), procede-se de maneira análoga à da situação anterior. 

Utilizando o elemento de área definido em (5.33), faz-se: 

1 L'lB 
-----

X 
A-llB 

em (5.20) e para AbSL'lB escreve-se: 

Ab < -1 n (1- A~ ) S-1 n (1-- L'l~ ) < _ AB = 
A l A A A-AB 

L'lB 
A en 

1 - Na situação particular em que Ab=AB, tem-se: 

ea ( Ab ) AB Ab en 
reClm)=-ln 1- A- < ~=-y::--=reClm). 

en en 

C5. 37) 

(5. 38) 

2 - Quando não ocorrem censuras em I , lem-se A=A • isto é 
m en 

(5. 39) 

Então, vê-se, por C5.38) e (5.39), que a ordem de desigual 

dade das taxas Cea) e Cen) pode mudar de sentido, dependendo da si

tuação em cada subintervalo I 
m 
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5.4. Expressão da parte discreta do eslimador de Kilchin. 

Conforme já adiantado no capitulo anterior, o eslimador de 
e 

Kilchin pode ser expresso somente nos pontos de "mortes ", o que po-

de ser chamado de sua "parte discreta". Explicar-se-á, agora, a con~ 

lrução dessa expressão, com base na interpretação geométrica da sua 

taxa reCI ) e serão utilizadas figuras para representar os elementos 
m 

de área envolvidos, considerando algumas situações especificas. 

Em cada caso, supõe-se um número fixo M[te ] de "morlese" 
m 

em le e um número W[I ] de "censuras0
" (variando de zero a dois) 

m m 
no subintervalo I Inclusive, 

m 
da expressão geral de sua taxa 

para facilitar a comparação analitica 

reCI ) com as dos demais eslimadores 
m 

F-N-P, serão considerados empales nos pontos Co que teoricamente não 

é permitido pois trata-se de estimador continuo). As censuras são a-

locadas em tempos situados nas seguintes posições: no ponto corres-

pondente à metade de Im; nos pontos correspondentes ao primeiro e 

terceiro quartos de I e nos pontos correspondentes ao primeiro, 
m 

te!:_ 

ceiro, quinLo e sétimo oitavos de I Nas figuras 5.5, de Ci) até 
m 

Cxii), estão representadas as distribuições das mortes e censuras, 

os elementos geométricos e as estimativas das taxas. 

M[le ] M[le J 
m-1 m 

1 W[I ] 1 l I I lm I I 1 
I I I I~ 

te 
m-1 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 te 

m 

Figura 5.5 Distribuição das "censuras0
" e "morlese" no subinler

valo I 
m 
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nenhuma censura 

l ~·r:~~J .-+-
1 

! 
! 

----------------~e------~ 
~em-1 m 

Figura 5.5-i 

ek Mf~e ]~~e 
r e( I ) = ______ m _____ m_ 

m 

uma censura 

1 

~~ ... "' r 

I I M[~e J 

! ! .-+--m_ 

! I ! 
! ! M I 

-...,-~-e-m---1 ~o 1-- -----~=-k-m--~ 

1' 
1/4 de I 

m 

Figura 5.5-iii 

ek Mf~e J~le 
r e( I ) = ______ m_.,--_m __ _ 

m - 1 V[le J~le +4-.~le .1 
m m m 
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uma censura 

11 
i 11··· "' :;:~] 
! i m 

i .-+-

1 ! ! 
l ~ l 

--~-- ---~~ ------~ 
~em-1 lo 1 ~em 

1' 
Melade de I 

m 
Figura 5.5-ii 

ek 
r-e( I ) 

m 

M[le J~le 
m m 

- 1 
Vfle J~le +2-.~le .1 

m m m 

uma censura 

1 

~~-:;:~] 
i m 
i .-+-

1 ! 
M ! ! 

~em----1----- ~ ~le--m----~ 

1' 
3/4 de I 

m 

Figura 5.!3-iv 

ek M[le J~le 
r eC I ) = ______ m---:~-m __ 

m - 3 
VfTe J~le +-4 .~le .1 

m m m 



duas censuras 

1 
--r:r .=.

1 

~~~1 ~;:~] 
i m 
: .-+-

! I 
i i 

M i --- ----~ le te to
1 - to

2 m-1 m 
't 

1/2 de I 
m 

Figura 5.5-v 

ek M[le J~le 
reCI )= m m 

m - 1 1 
V[le J~le +C-+-)~le 

m m 2 2 m 

1 

duas censuras 

!-i 1 
l li, ...... .,. ...... 
i i i 
: : : M[te J 
! ! ! m 
: : : .--+---

1 I ! I 
i i i i 
: : M : 

-~--'--'--- '-----~ 
tem_1 to 1 to2 tem 

1' 1' 
1/4 e 1/2 de I 

m 
Figura 5.5-vii 

ek M[te Jble 
r eC I ) = ________ m_..,..--:-m __ __ 

m V[ te- J ble +C~+~) bte 
m m 4 2 m 
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duas censuras 

~~-]1 
,,. ,,. I 
I I ll:-~-:~ .. -1 

! ! ! .-+_:__ 
I I I I 
I I M I I -----+ 

le:_
1

to-
-- -- --te 
1 

lo 
2 m 

1' 1' 
1/4 e 3/4 de I 

m 
Figura 5.5-vi 

ek M[le J~le 
m m 

reCim)= _ 
1 3 

V[le J~le +C
4
-+-

4
)bte 

m m m 

duas censuras 

i 1 
Jll ...... .,. .... .. 
i i 
: : M[ te J : : m 

! ! .-+-

1 I I 
i i i M . . 

tem-_-1--t~o- 1
-- to

2 
t~e-m--~ 

1' 1' 
1/2 e 3/4 de I 

m 
Figura 5.5-viii 

ek 
reCI ) 

m 

M[te Jbte 
m m 

- 1 1 
V[le Jbte +C-+-)ble 

m m 2 4 m 



duas censuras 

l 

1---,~~-[·z~~) 
! .--~--
! i 
I M I ----,· 

tem_1 to1 =lo2 tem 

't1/4de I 
m 

Figura 5.5-ix 

ek 
reCI ) 

m 

Mfte J.ôte 
m m 

- 1 1 Vfte J.ôte +C-+-).ôte 
m m 4 4 m 

~ duas censuras 

!l + 1 
!!ll······'t······ i i i 
i i i M[te J : : : m 

! ! ! .-+-

i ! i i 
--I I M I - -- -
te m-1 to1 to

2 
e 

m 

1/81' e 1'3/8 de I 
m 

Figura 5. 5-xi 

ek M[ te 1 li te 
reC I ) = 

m 
m m 

- 1 3 Vfte J.ôte +C
8
-+

8
-).ôte 

m m m 
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duas censuras 

l 

ll--····'t······ ! M[ te J 
i m 
! .--~--

! i 
M I I 

to
1 

=to2~t-e-m--~ 
3/4'tde I 

m 
Figura 5.5-x 

ek 
reCI ) 

m 

Mfte J.ôle 
m m 

- 3 3 
Vfte J.ôte +C-+-).ôte 

m m 4 4 m 

duas censuras -_,,+ 1 
lll······'t· .. ··· 
i i M[ te J : : m 

! l .-+-

! i i 
M I I I ·- -t~to2 le 

m-1 
te 

m 

5/81' e 1'7/8 de I 
m 

Figura 5.5-xii 

Mfte J.ôte 
m m 

ek 
reCI ) 

m - 57 
V[te J.ôte +C-+-).ôte 

m m 8 8 m 



Das expressões corTespondentes às situações de 5. 5-i até 

5.5-xii, observamos que: 

onde: 

ek 
reCI ) = 

m 

M[te JL'lte 
m m 

W[ I J 
V[te-JL'lte +\ m Í CI )i'lte 

m m Lc=1 c m m 

M[te J 
m 

W[ I J l m 
c=1 

1- c é o fndice relacionado com os pontos de censura 

Í CI ) 
c m 

(5. 40) 

2- Í CI ) representa a íração do comprimento de I que corresponde à 
c m m 

distância da c-ésima censura deste subintervalo em relação ao pon-

to inicial te 
1

. 
m-

Portanto, como M[le J deve ser sempre 1, a expressão do e~ 
m 

limador de Kitchin em lermos de íunções empiricas, nos pontos te 
s 

e 
Cs2::m), de "mortes "Cisto é, a sua "parte discreta"), é a seguinte: 

ek 

SeCles) =exp-I 
te 5te 

m s 

1 

í CI ) 
c m 

(5. 41) 

Finalmente, ressalte-se que, como comentado no capitulo 3, 

os estimadores bayesianos Csv) e Csp) podem se lransíormar em ver

sões modiíicadas do eslimador Ckm). Conseqüentemente, as estimativas 

das suas taxas acumuladas reCI ) tendem a se aproximar das correspo~ 
m 

dentes estimativas Ckm). 
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B. PROPOSTA DE UM NOVO ESTIMAC"OR F-N-P, ALTERNATIVO AOS ESTIMADORES 

RES F-N-P ESTUDADOS. 

Conforme será visto agora, comparando-se as formas funcio

nais, Pslabelecidas nos capitules 2 e 4, para a parte discreta de lQ 

dos os eslimadores estudados (exceto os bayesianos), serão identifi

cadas duas classes de eslimadores. 

Dentro de cada uma delas será feita uma análise mais dela-

lhada e comparativa dos fatores componentes da expressão de cada es

timador, ressaltando-se as suas principais semelhanças e dif'erenças. 

No final deste trabalho, depois de ler-se estabelecido o eslimador 

alternativo, retomar-se-á esta análise, incluindo-se o novo estima-

dor. 

Seguindo uma condição básica dos objetivos deste trabalho, 

será fixada primeiro uma das classes funcionais de eslimadores, para 

definir a forma geral que o eslimador a ser proposto deva salisfa-

zer. Nesta classe será escolhido um de seus estimadores, com caracl~ 

rislicas a serem reproduzidas no novo eslimador e com possibilidades 

para a implementação de algum tipo de simplificação em sua taxa de 
., 

"mortes-", sem prejuizo na qualidade das estimativas. 

Observando-se as ordenações das taxas F-N-P, estabelecidas 

no capitulo 5, somente com os eslimadores da classe funcional esco-

lhida para o eslimador alternativo, será definida a "taxa modifica-

da", com base na interpretação geométrica alé aqui adotada. 

lhes destes procedimentos estão expostos nos próximos 1lens. 

Os delª-

5.1. Comparação das formas funcionais na parte discreta 

dos eslimadores F-N-P estudados. 

Os eslimadores são organizados pela ordem cronológica com 

que foram divulgados ou passaram a ser utilizados nas aplicações, 

f . d. bl . ""' 4,14,42 con orme 1n 1cam ~s pu 1caç<~es . 
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li vamenle: 

De (4.37), C4.29), C4.20), C5.40) e C2.3), tem-se, respe~ 

e a 
SeCle )=exp 

s _ 2 -ln[1-
le '$le 

m s 

km 
SeCle )=exp 

s - 2-lnr- M[le~J]• 
V[le J 

en 

le sle 
m s 

SeCle )=exp 
s 

m 

M[le J 
m 

V[ le- J 
le :Sle m 

m s 

ek M[le J 
m 

SeC te s) =exp - L [------~w-=-[ =-1 --=-J ---] • 

+L m 
le :Sle V[le J 1 CI ) 

m s m c m 

ep 

SeCle )=exp- \ 
s L 

le :Sle 
m s 

c=1 

M[le J 
m 

WI J 
V[ te J+ __ m_ 

m 
2 

(6.1) 

(6. 2) 

(6. 3) 

C6. 4) 

c 6. !3) 

Note-se que as express~es C6.1) e C6.2) e depois (6.3). 

C6.4) e C6.5) lêm a mesma forma. Assim. identificam-se duas classes 

de eslimadores : 
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Classe 1- composta dos estimadores Cen), Cek) e Cep) 

e 

Classe 2- composta dos eslimadores Cea), Ckm). 

Na primeira, as taxas acumuladas em cada subintervalo são, 

conforme as interpretações geométricas do capitulo 5, simplesmente 

calculadas por uma razão de áreas, enquanto, na segunda, elas são 

calculadas pelo logaritmo Cde base e) de uma razão de áreas. 

Retirando o fator W[ I J /2 
m 

de C6. 1), obtem-se C6.2) e de 

(6. 5). obtem-se (6.3) e retirando a soma ó =\[f CI )J L. c m 
de C6.4), 

obtem-se C6.3). Em C6.4), a retirada da soma ó equivale a considerar 

todas as distâncias f iguais a zero. 
c 

Isso pode ser interpretado CQ 

mo a consideração de todas as censuras em I posicionadas no inicio 
m 

deste subintervalo. 

Se, em (6.4), imagina-se todas as distâncias f iguais a 
c 

1/2 Cisto é, todas as censuras posicionadas no meio do subintervalo) 

obtem-se C6.5) [veja-se, por exemplo, as figuras 5.5 ii e vJ. Note-

se também, que, para algumas situações do tipo representado nas fi-

guras 5.5 (como a figura 5.5-vi, por exemplo), a expressão C6.4) se 

iguala à C6. 5). 

Para um subintervalo I sem censuras, ler-se-á W[l J=O. 
m m 

Em conseqüência, os estimadores da Classe 1 reduzem-se ao C6.3), en-

quanto os da Classe 2 reduzem-se ao (6.2) [veja-se, por exemplo a ft 

gura 5. 5-i J. 

6.2. Proposta do novo estimador 

alternativo aos apresentados. 

F-N-P, não paramétrica, 

No capitulo anterior, mostrou-se [veja-se (5.29)] que em 

cada ponto de "mortee" [respeitando-se as restrições impostas em 

(5.21) e em C5.24)J são sempre válidas as seguintes ordenações: 
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ek en km 
reCI ) < reC I ) < reCI ) ' m m m 

ep en km 
8) reCI ) ~ reCI ) < reC I ) ' (6. 6) 

m m m 

ep e a km 
C) reCI ) < reCI ) ~ reCI ). 

m m m 

Para grandes amostras, as eslimalivas nestas desigualdades 

tendem a se tornar muilo próximas umas das outras, tendendo a uma e~ 

limaliva limite da laxa reCI ). Nesle caso lorna-se quase indiferen
m 

le a escolha de uma ou oulra des~as eslimalivas. 

Por outro lado, em estudos de seguimenlos clinicas, como o 

de transplantes de rim ilustrado aqui, em geral, as amostras são mui 

lo pequenas, tornando as desigualdes C6.6) relevantes. Nesle caso, 

um procedimento inicial, julgado razoável para a definição de um es-

limador allernalivo aos apresentados, é o de procurar "espaços" en-

lre cada duas eslimalivas [considerando cada uma das lrês ordenações 

em (6.6)], a serem ocupados pelas eslimalivas desejadas. Com isso, 

garante-se que, com o aumenlo do lamanho das amostras, essas "novas" 

eslimalivas tendem à situação limite quase lão rapidamente quanlo as 

eslimalivas que a delimitam. 

As possibilidades de espaços diminuem a partir do momento 

em que se fixa o lipo de forma funcional que se deseja para o eslimª 

dor. Com essa finalidade, e atendendo a condição prevista na primei

ra parte dos objetivos deste trabalho, escolheu-se definir essa taxa 

segundo o critério, malemalicamente mais simpJes, utilizado nos eslL 

madures da classe 1. Assim, as 6 Cseis) possibilidades em C6.6) re-

duzem-se às duas: 

ek en 
A') reCI ) ~ reCI ) . 

m m 
C6. 7) ep en 

B') reCI ) s reCI ) 
m m 
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Para maior simplicidade, optou-se por definir a taxa ins-

tantânea alternativa no ponto te 
m 

pela média aritmética das taxas 

instantâneas neste ponto, segundo os eslimadores dos extremos no es

paço "vazio" escolhido. Como conseqüência a laxa acumulada allernali_ 

va no correspondente subintervalo é, 

respectivas taxas acumuladas. 

também, a média aritmética das 

A "suavização" na estimativa da cur·va de sobrevivência, g~ 

rada pela continuidade do estimador de Kitchin, é uma caracteristica 

que se deseja ler no novo estimador, para refletir uma das realida-

des da curva de sobrevivência teórica a ser estimada. Além disso, e~ 

te eslimador é claramente, dentre os três na classe 1, o que oferece 

maior potencial de simplificação em sua taxa. Portanto, fixa-se o 

estimador de Kitchin como modelo a ser- simplificado para dar origem 

ao novo estimador, que daqui em diante será chamado "estimador mo

dificado de Kitchin" [e identificado pela sigla Cmk)J. 

Em C6.7), observa-se que tanto a taxa de Kitchin como a tª 

xa padrão são menores ou iguais à taxa de Nelson Cisto é, as corres

pondentes curvas de sobrevivência de Kitchin e padrão em um mesmo 

ponto de "mortee" são mais altas que a de Nelson). Mas a maior sim-

plicidade funcional do estimador da taxa padrão e a sua maior seme

lhança com a forma funcional da taxa de Nelson facilita a manipula

ção algébrica no estabelecimento da expressão de uma taxa média en

tre essas duas. Assim, decidiu-se definir a "taxa modificada" de 

"mortee" como a média aritmética das taxas padrão e de Nelson. 

Então, segundo a interpretação por áreas, adotada no capi

tulo 5, a taxa modificada instantânea, no ponto te , é definida por: 
m 

isto é: 

mk 

reC te ) = 
m 

en ep 
reCte )+reCte ) 

m m 
2 

C6. 8) 
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ou 

mk 

reC te ) = 
m 

mk 

reC t.e ) = 
m 

1 1 
+--

A A 
en 

2 

INVERSO DA Mt:DIA HARMóNICA 

DAS AREAS A E A 
en 

C6. 9) 

c 6. 1 0) 

Em conseqüência, a correspondent.e t.axa acumulada no subin

tervalo I fica definida por: 
m 

mk 

mk 

reCI ) 
m Mt:DIA HARMóNICA DE A E A 

en 

Além disso, por C5.2), C5.3) e C5.14): 

M[ t.e J .t.te [ 1 1 
reC I ) = m m ] 

m 2 VC t.e-) .t.t.e + C VC te ) +W[ I J /2) .t.te 
m m m m m 

c 6. 11) 

M[ t.e J 2VC t.e~) +W[ I m J /2 M[ t.e m J [VC t.~? +W[ I m J / 4] 

2VC t.;) [ _V_C_t_e __ )_+_W_[_I_J_/_2-] = _V_C_t._e--) VC t.e-) +W[ I J /2 
m m m m m m 

M[ t.e ] M[ te J 
m m 

vete-) VC t.e ) 
m m 

= = 
VC t.e-) +W[ I ]/2 W[I ]/4 

m m 
1+ 

m 

VC t.e-) +W[ I ]/4 VC te ) +W[ I ]/4 
m m m m 

89 



M[le J 
m 

= -------..w·•r---:r,.--,J-/-=-4~- = 

VC le-) + 
m 

1+ 

m 
Wli ]/.~f 

m 

M[le J 
m 

VC le-) + 
m 

W[ I J 
m 

W[ I J 
4+---m-

VCle) 
m 

C6. 12) 

PropBe-se, enlão, uma laxa modificada com a forma funcional 

das laxas dos es~imadores da classe 1. 

De maneira análoga ao que foi feito de C6.1) até C6.5), e~ 

creve-se a parle discreta do eslimador modificado de Kitchin como: 

SeCles)=exp -I 
le ~le 

m s 

M[te ) 
m 

W[ I J 
m 

VClem)+----~W~[~I~~J 

4+---m
VC~e-) 

m 

(6. 13) 

Da mesma forma como no eslimador de Kilchin, esle es~ima-

dor é continuo e, porlanlo, M[le ) deve ser sempre igual a 1. 
m 

6.3. Uma análise dos fatores que diferenciam os estimado-

res com a forma funcional da classe 1. 

Nole-se que, no estimador padrão, o fa~or WCI )/2 depende 
m 

somente do numero de censuras denlro do subintervalo, podendo ser irr 
lerprelado como uma espécie de "reposição" de melade das censuras 

que já foram contabilizadas em VCle-). Portanto, em cada I , sempre 
m m 

se alribui, nessas eslimalivas, um "efeito" correspondente à melade 

das censuras ocorridas naquele subintervalo, independentemente desle 

se siluar no inicio, meio ou final do intervalo lolal de tempo de SQ 

br evi vênci a. 

90 



re tal 

Denlro desla inlerprelação, no eslimador de Nelson não ocor:_ 

"reposição", pois WCI )/2=0. 
m 

No estimador de Kilchin, o fator correspondente a esse e-

feito, nos ponlos de "mor-lee", é a soma ó = 2:: (f CI )] , de cálculo 
c m 

mais sofisticado que, além de depender do número de censuras, também 

depende da posição delas no subintervalo. 

No eslimador modificado esse "efeito" é medido por: 

wrr ] 
m (6. 14) X = 

4 + T 

onde 

T = W[ I J /VC le ). (6. 15) 
m m 

O seu cálculo é menos complicado que o do falar ó de Kil-

chin (pois só exige contagens), dependendo tanto do número de censu-

ras no subintervalo, como do número ainda em risco anles do seu extr~ 

mo superior le-. Com o passar do tempo VCte-), vai diminuindo, tornan 
m m 

do, deste modo, o fator x lambém dependente do tempo. 

6.4. Cálculo do estimador Cmk), para os dados de lransplan 

le de rim, doador vivo, esquema A. 

Na figura 6.1, a seguir, apresenta-se uma comparação gráf~ 

ca das estimativas Cek) e Cmk) da curva de sobrevivência. Na tabela 

A11, no Anexo-A, apresentam-se os detalhes dos cálculos e na tabela 

6.1, no final deste capitulo, comparam-se as estimativas Cek) e 

Cmk), das probabilidades de sobrevivência, e suas médias e medianas. 

Conforme observa-se na figura 6.1, as estimativas Cmk) não 
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diferem muilo das correspondent-es eslimalivas Cek). Deve-se confir-

mar islo medianle a realização de simulações computacionais. 

0,9 

::> 0,8 
w 
a: 
m 
o 
(J) 

w 

0,7 

c 0,6 
ai 
o 
g: 0,5 

~ 
~ 0,4 
i= 
ct 
:E 0,3 
i= 
(J) 
w 

0,2 

0,1 

o 

TEMPO DEOCORR~NCIA (em dias) 

Figura 6.1 Comparação gráfica enlre as estimativas Cek) e Cmk), 
ja curva de sobrevivência, para os dados de transplante de rim, doa
jor vivo, esquema A. 
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Tabela 6.1 Estimativas Cek) e Cmk) da curva de sobrevivência e da 
média e mediana, para os dados de transplante de rim, doador vivo, 
GsquGma A. 

t 
s 

o 
40 

43 

89 

201 

215 

308 

396 

512 

542 

956M 

9?0M 

1227 

1272* 

1343* 

1362* 

1424 

1426* 

1434* 

1483* 

1518* 

1570 

1588* 

1609* 

1713* 

1973 

Mf:DI A 

MEDIA 
NA 

S1Ct ) 
s 

1,0000 

0,9608 

0,9216 

0,8824 

0,8432 

0,8039 

0,7647 

0,7255 

0,6863 

0,6471 

0,6219 

0,6211 

0,6060 

o, 5941 

0,5757 

0,5709 

0,5555 

0,5543 

0,5494 

0,5201 

o. 5001 

0,4719 

0,4580 

0,4436 

0,3723 

0,2419 

Cek) 
sub-área 

39,211 

2,823 

41,526 

96,649 

11,528 

73,057 

65,553 

81,772 

19,984 

428,446 

114,797 

74,932 

137.671 

s 

1187,9 dias 

1519,8 dias 
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S1 C t. ) 
s 

1. 0000 

0,9608 

0,9216 

0,8824 

0,8432 

0,8039 

0,7647 

0,7255 

0,6863 

0,6471 

0,6207 

0,6198 

0,6039 

0,5912 

0,5716 

0,5665 

0,5500 

0,5487 

0,5436 

0,5132 

0,4926 

0,4634 

o, 4491 

0,4330 

0,3615 

0,2301 

Cmk) 
sub-área 

s 

39,211 

2,823 

41,526 

96,649 

11,528 

73,057 

65,553 

81,772 

19,984 

428,446 

113,302 

73,669 

135,188 

1182,7 dias 

1503,5 dias 



7. SIMULAÇÃO OOS DAOOS E COMPARAÇÃO 00 DESEMPENHO OOS ESTIMAOORES. 

Para comparar o desempenho dos estimadores estudados e do 

proposto, utilizou-se simulação estocástica, em micro-computador, de 

amostras com dados censurados, semelhantes à do exemplo de transplarr 

tes de rim. 

Para isso, elaborou-se um programa computacional, que pa~ 

sou a ser denominado de "APOIO", constituido de sub-programas inter

ligados, funcionando interativamente, dispondo de algoritmos para mQ 

delar tanto as condições teóricas básicas assumidas nas definições 

dos estimadores (como independência entre as variáveis aleatórias Te 

e To, definição das suas distribuições e exigência de ausência de e!.!! 

pates) como para executar as etapas exigidas nos procedimentos de 

cálculo e comparação das estimativas. 

Codificou-se os sub-programas em linguagem Pascal C Turbo 

Pascal, versão 5.0 e Borland Pascal, versão 7.0) e utilizou-se o 

próprio gerador de números aleatórios implementado neste "software". 

Testes estatisticos preliminares (como Qui-quadrado de Ko~ 

mogorov e Smirnov) e análises gráf'icas indicaram uma razoável confiª

bilidade nas sequ~ncias numéricas geradas. 

7.1. Esquema de geração das amostras. 

Para cada amostra, foram geradas simultâneamente três se

qüências independentes de números aleatórios com distribuição unifoc 

me no intervalo (0,1), isto é: 

{x ) UC0,1) {y ) UC0,1) e {z ) UC0,1). 
n -"v n n 

l l l 
xl yl z1 

x2 y2 z2 

X yn z 
n n 

A primeira e a segunda para produzirem, após uma transfor-
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mação conveniente, n tempos te Cem dias) e n tempos to Cem dias), 

respectivamente. A terceira foi planejada para selecionar os valores 

de cada uma das duas primeiras para comporem a amostra desejada de n 

tempos, de acordo com uma proporção n fixada de censuras. 

O critério de decisão adotado foi o seguinte: 

valor u. 
l [

yi' 
para compor a amostra= . 

xi, 

se z,E CO~nJ 
l 

se zi E C n ~ 1) 
i =1. 2 •...• n. 

(7. 1) 

Para a transformação desses valores u, em tempos (dados em 
l 

dias) seguindo distribuições teóricas pré-determinadas Fe e Fo, com 

funções de sobrevivência Se e So [(Exponencial e Exponencial), CExpQ 

nencial e Weibull), CWeibull e Exponencial) e CWeibull e Weibull)J 

foram usadas as relações inversas dessas funções de sobrevivência. 

Isto é: 

- para a distribuição exponencial de parâmetro À, 

e - para a distribuição Weibull de parâmetros ~ e ~. 

1 1/~ 
ti= - [ -LnC u, ) J . 

~ l 
(7. 3) 

Neste programa foi implementado um mecanismo de comparação 

dos valores, durante a própria geração dos tempos, permitindo a ide~ 

tificação e substituição dos valores empatados por novos valores ge-

rados. Um procedimento semelhante a este assegurou, para cada amos-

tra, o cumprimento exato da quantidade fixada de censuras. 

Em cada amostra, os dados gerados foram arquivados em colg 

nas onde os tempos de mortes te e de censuras to foram identificados 

em uma coluna paralela, respectivamente, pelos digites 1 e O. 

Conforme o esquema acima, em cada processamento foi gerada 

uma quantidade N de amostras de mesmo tamanho n, com os tempos de 
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mortes e de censuras gerados, respectivamente, das distribuições 

teóricas Fe=1-Se e Fo=1-So, com 11ma taxa fixada n de censuras. As

sim, foram processadas configurações do tipo: 

[N;n;Se;So;nJ. (7. 4) 

7.2. Cálculo do estimador bayesiano de Salinas e Pereira 

usando os dados simulados. 

Da mesma forma como foi feito para o exemplo de transplan-

tes de rim, em cada amostra de uma mesma configuração, adotou-se a 

priori não informativa com parâmetros: 

a1 C L)= a2C L) =1- ~ 
m 

com m sendo o tempo máximo gerado em cada amostra. 

C7. 5) 

Também, usou-se â=l, para simplificar (3.21), no cálculo 

numérico das integrais pelo mélodo de Runge e Kutta de ordem 4. 

7.3. Cálculo do desempenho dos estimadores usando os dados 

simulados. 

Em cada amostra de uma dada configuração [N;n;Se;So;nJ, 

calculou-se a curva básica de sobrevivência Se Csem a influência das 

censuras). Também, para cada uma dessas N amostras e cada um dos quª 

tro estimadores tratados, calculou-se as N curvas de sobrevivência 

estimadas. 

Fixando uma seqüência de tempos, determinou-se as corres

pondentes probabilidades de sobrevivência, em cada uma dessas curvas 

estimadas para, mediante a maneira que será comentada em seguida, 

compará-las com respeito à curva básica calculada de sobrevivência e 

avaliar o desempenho do seu estimador. 
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Aqui, definiu-se essa seqüência de pontos, procurando os 

valores L
1 

e L
2 

que fossem superados aproximadamente por 0,1% dos vª 

lores te e lo, das respectivas distribuições teóricas. 

SeCL
1 
)~, 001 

SoCL2)~,001 

e considerou-se o intervalo CO,L), 

com 

Isto é: 

(7. 6) 

C7. 7) 

Em seguida, fixou-se d=número de pontos a serem inseridos no intervª 

lo CO,L) e calculou-se: 

L 
h= d' (7. 8) 

para funcionar como incrementos iguais a serem adicionados a partir 

do ponlo O Czero) e, desta forma, determinar cada ponto dentro do irr 

tervalo CO,L). Isto é, os pontos ficaram definidos por: 

com i= 1 , 2, ... , d-1, (7. 9) 

fornecendo a seqüência desejada. 

XX 

Para cada um dos estimadores SeC.) determinou-se, respect~ 

vamente, o seu vicio CEM) e erro quadrático médio CEQ}D, em um ponto 

fixado w., dessa seqüência, simplesmente calculando as médias dos 
l. 

desvios 
XX 

SeC w i ) -Se( w i ) C7. 10) 

e 
XX 

2 [ SeC w. ) -SeC w. ) J , 
l. 1 

(7.11) 

levando-se em conta todas as N amostras na configuração, ou seja: 

N 
XX 

1 
XX 

EMC w. ) = - \ [ SeC w. ) -SeC w. ) J 
1 N L. 1 1 j 

j =1 

C7. 12) 
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XX 
1 

EQ}K W, )= 
l 

N 

N 
XX 

2 l{ [ SeC w i) -SeC w i) J } j 

j =1 

7.4. Resultados observados nos dados simulados. 

(7. 13) 

Os valores registrados em cada uma das tabelas, de 7.1 a 

7.16, neste capitulo, foram calculados utilizando configurações com 

N=500 amostr-as, de tamanhos n=10 ou n=50, de dados simulados segundo 

os métodos descritos acima, com distribuições Fe e Fo das familias 

exponencial e Weibull, conforme valores escolhidos dos parâmetros e 

com as seguintes proporções de censuras n= O ou n=0,20 ou rr=0,40. 

O número de amostras CN=500) foi usado pela necessidade de 

se adequar o volume e complexidade dos cálculos envolvidos às condi

ções de velocidade de processamento e capacidades de memória do equ~ 

pamento computacional disponivel durante a fase de elaboração do prQ 

grama. Na fase final, este número foi mantido porque não houve dife

renças nos resultados de algumas simulações com N = 1000 amostras e 

também, para permitir o maior número de lestes de distintas configu

rações, dentro de lempo programado para as simulações. 

As simulações definitivas foram realizadas em equipamento 

computacional mais avançado, com micro-processador "Pentium" de 133 

MHz, disco rigido de 1,7 GB e memória básica de 16MB. 

As tabelas tém aqui a finalidade somente de comparação dos 

eslimadores em pequenas amostras, sem a pretensão de fornecer eslimª 

livas de alta acurácia do vicio e erro quadrático médio. Mas elas 

são significativas mesmo quando algumas amostras simuladas, dentro 

de cada configuração, se desviarem das distribuições que elas deve-

riam representar. 

A seguir, para as configurações das tabelas 7.1 a 7.16, fo 

ram construídas as figuras 7.1 a 7.16, para descrever o comporlamen-

lo dos estimadores km, ek, mk e sp, com relação ao erro quadrático 

médio CEQM) e viés CEM). Quando n=O as estimativas Ckt) e Cmk) coin

cidem e portanto os correspondentes EQM e EM também coincidem (veja

se as figuras 7.1, 7.2, 7.13 e 7.14). 
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Tabela 7.1 Desempenho dos eslimadores com os dados simulados na con 

figuração [N=500;n=50;expCÃ=0.0015);expCÃ=0.0015);n=OJ. 

ERRO QUADRATICO Mt::DIO 
l Ckm) Cek) Cmk) c_ sp) 

230 0.003719 0.003705 0.003705 0.003658 
460 0.004614 0.004635 0.004635 0.004692 
690 0.004655 0.004685 0.004685 0.004820 
920 0.003909 0.003989 0.003989 0.004206 

1150 0.003218 0.003345 0.003345 0.003629 
1380 0.002123 0.002232 0.002232 0.002502 

1610 0.001612 0.001707 0.001707 0.001977 

1840 0.001167 0.001281 0.001281 0.001543 

2070 0.000875 0.000984 0.000984 0.001236 

2300 0.000613 0.000700 0.000700 0.000927 

2530 0.000396 0.000488 0.000488 0.000674 

2760 0.000297 0.000395 0.000395 0.000556 
2990 0.000208 o. 000:310 0.000310 0.000425 

3220 0.000157 0.000260 0.000260 0.000332 

3450 0.000112 0.000218 0.000218 0.000251 

3680 0.000071 0.000179 0.000179 0.000172 

3910 0.000053 0.000164 0.000164 0.000132 

4140 0.000033 0.000145 0.000145 0.000085 
4370 0.000021 0.000134 0.000134 0.000059 

VIt::S 

230 0.008900 0.011712 0.011712 0.016858 

460 0.008904 0.013775 0.013775 0.021739 

690 0.006494 0.012854 0.012854 0.022058 

920 0.006941 0.014343 0.014343 0.023514 

1150 0.007747 0.015897 0.015897 0.024133 

1380 0.004534 0.013273 0.013273 0.020180 

1610 0.002713 0.011897 0.011897 0.017023 

1840 0.002988 0.012512 0.012512 0.015782 

2070 0.002175 O. 012001 0.012001 0.013299 
2300 0.000534 0.010644 0.010644 0.010020 
2530 0.000277 0.010602 0.010602 0.008200 
2760 0.000277 0.010800 0.010800 0.006675 
2990 0.000083 0.0.1.0766 0.010766 0.006069 

3220 -0.000067 0.010732 0.010732 0.003676 

3450 -0.000176 0.010716 0.010716 0.002670 

3680 -0.000326 0.010634 0.010634 0.001714 

3910 -0.000277 0.010731 0.010731 0.001243 

4140 -0.000369 0.010677 0.010677 0.000616 

4370 -0.000383 0.010689 0.010689 0.000317 
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EQM 
o.oo~--------------------------------------------, 

0.004 

0.003 

0.002 -

0.001 

4370 

t 

~km --+--ek -e- ap 

EM 
0.025 .---------~----------------------------, 

0.02 

0.016 

0.01 

0.006 

o __________ ___::::..-~-~----====-==~==r 

-0.006 (__L__t___L__j___L___L__l__:L_j___L_ _ _L__L___L---L---L--'----.;1-rn 

230 
t 

-km -f- ek ~mk -a-ep 

Figura 7.1 Comportamento dos estimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM), para a configura
ção [N=500~n~50;expCA=0.0015)~expCA=0.0015);n=OJ. 
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Tabela 7.2 Cesempenho dos eslimadores com os dados simulados na corr 

figuração [N=500;n=10;expCÃ=0.0015);expCÃ=0.0015);n=OJ. 

ERRO QUADRÁTICO Mt:DIO 
l Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

230 0.086581 0.084574 0.084574 0.081922 

460 0.026023 0.024194 0.024194 0.023070 

690 0.026372 0.024385 0.024385 0.024726 

920 0.020356 0.019157 0.019157 0.022075 

1150 0.014839 0.014575 0.014575 0.018637 

1380 0.010928 o. 011431 o. 011431 0.016298 

1610 0.008246 0.008963 0.008963 0.013704 

1840 o. 005891 0.007166 0.007166 0.010762 

2070 0.004471 0.005982 0.005982 0.008614 

2300 0.002954 0.004885 0.004885 0.006313 

2530 0.001893 0.003986 0.003986 0.004425 

2760 0.001327 0.003606 0.003606 0.003334 

2990 0.000700 0.002977 0.002977 0.001847 

3220 0.000450 0.002839 0.002839 0.001266 

3450 0.000298 0.002800 0.002800 0.000931 

3680 0.000274 0.002936 0.002936 0.000850 

3910 0.000159 0.002846 0.002846 0.000495 

4140 0.000081 0.002789 0.002789 0.000293 

4370 0.000041 0.002779 0.002779 0.000164 

VIt:S 

230 -0.127020 -0.113578 -0.113578 -0.096608 

460 -0.007976 0.016250 0.016250 0.037685 

690 -0.005626 0.026421 0.026421 0.044174 

920 -0.005779 0.031805 0.031805 0.042571 

1150 -·0. 003773 0.037799 0.037799 0.040219 

1380 -0.001786 0.042827 0.042827 0.036340 

1610 -0.004767 0.042480 0.042480 0.025900 

1840 -0.003292 0.045633 0.045633 0.020910 

2070 -0.004025 0.046320 0.046320 0.014035 

2300 -0.002546 0.048631 0.048631 0.011497 

2530 -0.003083 0.048826 0.048826 0.007266 
2760 -0.002523 0.049856 0.049856 0.005315 
2990 -0.003877 0.048972 0.048972 0.000711 

3220 -0.003387 0.049690 0.049690 -0.000191 

3450 -0.002656 0.050551 0.050551 -0.000254 

3680 -0.001206 0.052018 0.052018 0.000981 

3910 -0.001237 0.052085 0.052085 0.000056 

4140 -0.001209 0.052178 0.052178 -0.000387 

4370 -0.001023 0.052396 0.052396 -0.000509 
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Figura 7.2 Comportamento dos estimadores km, ek, mk e sp com rg 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM), para a configura
ção [N=500;n=10;expCÃ=0.0015);expCÃ=0.0015);rr=OJ. 
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Tabela 7.3 Desempenho dos eslimadores com os dados simulados na corr 

figuração [N=500;n=50;expCÃ=0.0015);expCÃ=0.0015);rr=0.40J. 

ERRO QUADRÁTICO Mt:DIO 
t Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

230 0.013774 0.013594 0.013437 0.014516 

460 0.030717 0.031023 0.030486 0.032982 

690 0.039278 0.040754 0.039833 0.042884 

920 0.039005 0.041258 0.040004 0.043433 

1150 0.037330 0.040673 0.039074 0.042008 

1380 0.032512 0.036125 0.034214 0.037063 

1610 0.028013 0.031966 0.029783 0.032031 

1840 0.023188 0.027162 0.024737 0.026408 

2070 0.017874 0.022833 0.020285 0.020572 

2300 0.014358 0.019490 0.017000 0.016434 

2530 0.012406 0.017776 0.015272 0.014082 

2750 0.010064 0.015451 0.012972 0.010882 

2990 0.008713 0.014629 0.012170 0.008972 

3220 0.007830 0.013819 0.011354 0.007667 

3450 0.006428 0.012853 0.010438 0.005816 

3680 0.005623 0.012309 0.009924 0.004643 

3910 0.005067 0.011923 0.009552 0.003626 

4140 0.004923 0.011823 0.009467 0.003365 

4370 0.004903 0.011823 0.009468 0.003224 

vrr:s 

230 0.104352 0.104138 0.103370 0.108909 

460 0.162370 o. 164121 0.152425 0.170289 

690 0.184711 0.189580 0.187029 0.195429 

920 0.182572 o. 189861 0.186426 0.195662 

1150 0.177416 0.187739 0.183265 0.191664 

1380 0.165037 0.177373 o. 171851 0.179589 

1610 0.150503 0.165684 0.158972 0.164609 

1840 0.134047 0.152003 0.144015 0.146615 

2070 0.114174 0.138714 0.129764 0.125746 

2300 0.097975 0.127188 0.118023 0.107468 

2530 0.086176 0.119941 o. 110614 0.092596 
2760 0.071122 0.110334 0.100686 0.075068 
2990 0.064967 0.107828 0.098268 0.066226 

3220 0.060372 O. 105041 0.095393 0.059611 

3450 0.052478 0.101252 0.091551 0.049423 

3680 0.047631 0.098972 0.089280 0.042811 

3910 0.043952 0.097121 0.087437 0.037229 

4140 0.042756 0.096547 0.086923 0.035449 

4370 0.042417 0.096382 0.086793 0.034474 
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Figura 7.3 Comporlamenlo dos eslimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM), para a configura
ção [N=500~n=50~expCÀ=0,0015);expCÀ=0,0015)~n=0.40J. 
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Tabela 7.4 Desempenho dos estimadores com os dados simulados na CO!l 

riguraçâo [N=500;n=10;expCÀ=0.0015J;expCÀ=0.0015J;n=0.40J. 

ERRO QUADRÁTICO Mt':DIO 
t. Ckm) CekJ Cmk) Csp) 

230 0.068647 0.066118 0.065959 0.068318 
460 0.043871 0.043669 0.042255 0.046809 
690 0.058535 0.061052 0.057647 0.064927 
920 0.062431 0.069744 0.064546 0.071340 

1150 0.060606 0.071216 0.064562 0.069305 
1380 0.053123 0.067918 0.060644 0.061111 
1610 0.050483 0.069344 0.061460 0.056696 
1840 0.044897 0.065972 0.057841 0.047200 
2070 0.039287 0.064412 0.055996 0.039669 
2300 0.035778 0.062032 0.053415 0.033900 
2530 0.031221 0.059880 0.051363 0.026810 
2760 0.028376 0.059138 0.050764 0.021701 
2990 0.026075 0.058142 0.049814 0.017742 
:3220 0.025364 0.058004 0.049667 0.015963 
3450 0.024874 0.058726 0.050320 0.015499 
3680 0.024582 0.059041 0.050592 0.014802 
3910 0.024305 0.058967 0.050533 0.014352 
4140 0.023619 0.057947 0.049607 0.012471 
4370 0.023103 0.057448 0.049111 0.011422 

VI~S 

230 -0.006811 -0.005475 -0.007587 0.011487 
460 0.133796 0.147885 o. 141711 0.160733 
690 0.179647 0.205335 0.195110 0.208113 
920 o. 181161 0.223936 0.210553 0.209385 

1150 0.175753 0.230570 0.214714 0.197914 
1380 0.150868 0.226599 0.209724 0.168045 
1610 0.145976 0.231910 0.214540 0.156342 
1840 0.135005 0.228616 0.211234 0.135493 
2070 0.124572 0.228962 0.211339 0.120418 
2300 o. 116231 0.226240 0.208391 0.107829 
2530 0.105471 0.223725 0.206033 0.091888 
2760 0.099284 0.223112 0.205681 0.080546 
2990 0.095415 0.222280 0.205009 o. 074141 
3220 0.093776 0.222112 0.204936 0.070610 
3450 0.093843 0.223824 0.206609 0.070768 
3680 0.094156 0.224580 0.207381 0.070217 
3910 0.093671 0.224522 0.207406 0.069514 
4140 0.091357 0.222667 0.205669 0.065016 
4370 0.089542 0.221473 0.204499 0.062219 
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Figura 7.4 Comportamento dos estimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM), para a configura
ção [N=500;n=10;expCÃ=0;0015),expCÃ=0.0015);rr=0.40]. 
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Ta bel a 7. 5 [)esempenho dos es li ma dor e:s com o:s dados :si mul ado:s na corr 

figuraçâo [N=500;n=50;expC~=0.007J;expC~=0.03J;n=0.20J. 

ERRO QUADRÁTICO Mt:DIO 
T ckm) Cek) Cmk) Csp) 

50 0.006325 0.006304 0.006225 0.006920 

100 0.008645 0.009247 0.009101 0.010035 

150 0.008345 O. 009261 0.009120 0.010065 

200 0.006548 0.007507 0.007410 0.008214 

250 0.005157 0.005987 0.005919 0.006602 

300 0.003742 0.004429 0.004383 0.004938 

350 0.002830 0.003419 0.003386 0.003875 

400 0.001936 0.002440 0.002417 0.002853 

450 0.001396 0.001746 0.001732 0.002147 

500 0.001009 0.001316 0.001306 0.001664 

550 0.000657 0.000913 0.000905 0.001177 

600 0.000461 0.000705 0.000699 0.000894 

650 0.000349 0.000596 0.000592 0.000726 

700 0.000236 0.000480 0.000477 0.000520 

750 0.000151 0.000377 0.000375 0.000363 

800 0.000122 0.000364 0.000361 0.000311 

850 0.000081 0.000312 0.000310 0.000208 

900 0.000045 0.000272 0.000270 0.000126 

950 0.000028 0.000252 0.000251 0.000080 

VIJ::S 

50 0.059974 0.060856 0.060204 0.066314 

100 0.065385 0.070638 0.069617 0.077582 

150 0.057464 0.066062 0.065078 0.073738 

200 0.045232 0.055766 0.054962 0.063708 

250 0.034591 0.046214 0.045594 0.053687 

300 0.024871 0.037301 0.036851 0.043334 
350 0.019041 0.031984 0.031648 0.036157 

400 0.014387 0.027760 0.027508 0.029711 
450 0.007942 0.021771 0.021589 0.020868 
500 o. 005651 0.019815 0.019672 0.016545 
550 0.002967 0.017434 0.017321 0.011724 
600 0.002044 0.016734 0.016642 0.009038 
650 0.001758 0.016608 0.016530 0.007496 
700 0.001232 o. 016211 0.016140 0.005557 

750 0.000348 0.015448 0.015387 0.003488 

800 0.000734 0.015882 0.015825 0.003424 

850 0.000199 0.015416 0.015362 0.002005 

900 -0.000078 0.015181 0.015130 0.001127 

950 -0.000247 0.015045 0.014995 0.000547 
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Figura 7.5 Comportamento dos estimadores km. ek. mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM). para a configura
ção [N=500~n=50~expCÃ=0.007)~expCÃ=0.03)~rr=0.20J. 
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Tabela 7.5 Desempenho dos est.ima.dores com os dados simulados na co!} 

figuração [N=500;n=10;expC~=0.007);expC~=0.03);n=0.20J. 

ERRO QUADRÁTICO Mt:DIO 
l Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

50 0.035963 0.033145 0.033048 o. 033531 

100 0.029125 0.027852 0.027405 0.028940 

150 0.031733 0.031915 0.031366 0.034984 

200 0.036877 o. 028091 0.027546 0.033100 

250 0.021005 0.023195 0.022657 0.029541 

300 0.015866 0.019050 0.018584 0.024991 

350 0.012124 0.016281 0.015900 0.021045 

400 0.008610 0.013246 0.012932 0.016527 

450 0.006735 0.011635 0.011370 0.014105 

500 0.005324 0.010641 0.010388 0.011633 

550 0.004009 0.009513 0.009307 0.008873 

600 0.002762 0.008206 0.008017 0.006065 

650 0.001940 0.007364 0.007177 0.004279 

700 0.001400 0.006828 0.006655 0.003091 

750 0.000605 0.005939 0.005791 0.001689 

800 0.000449 0.005872 0.005727 0.001384 

850 0.000181 0.005539 0.005399 0.000519 

900 0.000141 0.005584 0.005442 0.000410 

950 0.000141 0.005664 0.005521 0.000411 

VIt::S 

50 -0.000352 0.008178 0.005399 0.026630 

100 0.043503 0.071820 0.067916 0.086048 

150 0.034480 0.076669 0.073120 0.083348 

200 0.026004 0.077655 0.074752 0.074807 

250 0.016959 0.075786 0.073415 0.062444 

300 0.014501 0.077037 0.075060 0.054757 

350 0.012601 0.078566 0.076973 0.046061 

400 0.010178 0.078106 0.076722 0.038285 

450 0.007950 0.077524 0.076321 0.031350 

500 0.008181 0.078728 0.077606 0.027178 

550 0.007382 0.078650 0.077629 0.021854 

600 0.004676 0.076659 0.075686 0.014630 
650 0.002824 0.075327 0.074373 0.009760 
700 o. 001661 0.074623 0.073725 0.006753 
750 -0.000651 0.072832 0.072021 0.002880 

800 -0.000388 0.073196 0.072397 0.002679 

850 -0.001263 0.072492 0.071704 0.000281 

900 -0.000771 0.073012 0.072222 0.000579 

950 -0.000229 0.073554 0.072764 0.001121 
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Tabela 7.7 Desempenho dos eslimadores com os dados simulados na corr 

figuração [N=500;n=50;expCÀ=0.007);expCÀ=0.03);rr=0.40J. 

ERRO QU/\DRÃTICO Mr:oro 
l C km) Cek) Cmk) Csp) 

---

50 0.013716 0.013234 0.012918 0.014455 
100 0.022295 0.023490 0.022776 0.024575 
150 0.020031 0.022341 0.021649 0.023233 

200 0.015437 0.018160 0.017616 0.018767 

250 0.010457 0.012878 0.012522 o. 013451 

300 0.007231 0.009298 0.009051 0.009859 

350 0.005412 0.007079 0.006915 0.007661 

400 0.003528 0.004796 0.004690 0.005383 

450 0.002566 0.003579 0.003509 0.004166 

500 0.001986 0.002864 0.002810 0.003358 

550 0.001353 0.002142 0.002102 0.002466 

600 0.000922 0.001622 0.001593 0.001769 

650 0.000636 O. 001281 0.001258 0.001317 

700 0.000430 0.001019 0.001001 0.000927 

750 0.000256 0.000809 0.009795 0.000594 

800 0.000163 0.000700 0.000688 0.000414 

850 0.000114 0.000643 0.000633 0.000295 

900 0.000049 0.000550 0.000541 0.000140 

950 0.000026 0.000527 0.000518 0.000074 

vrr:s 

50 0.104250 0.103167 0.101629 0.108854 

100 0.128403 0.133859 0.131142 0.139090 

150 0.111790 0.123538 0.120752 0.128717 

200 0.088510 0.104348 0.101957 0.109629 

250 0.065227 0.083218 0.081371 0.088049 

300 0.048455 0.067658 0.066261 0.071255 
350 0.035933 0.055837 0.054802 0.057056 

400 0.023910 0.044467 0.043696 0.042340 

450 0.016382 0.037531 0.036953 0.032236 

500 0.012145 0.033746 0.033285 0.025305 
550 0.009072 0.031012 0.030636 0.019912 
600 0.006148 0.028387 0.028071 0.014531 
650 0.004199 0.026665 0.026390 0.010744 
700 0.002398 0.025053 0.024812 0.007147 

750 0.001187 0.023971 0.023752 0.004558 

800 0.000506 0.023383 0.023178 0.003001 

850 0.000192 0.023132 0.022937 0.002000 

900 -0.000612 0.022397 0.022213 0.000364 

950 -0.000660 0.022375 0.022196 -0.000060 
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Figura 7.7 Comportamento dos eslimadores km. ek. mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM), para a configura
ção [N=500~n=50~expCÀ=0.007)~expCÀ=0.03)~rr=0.40J. 
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Tabela 7.8 Desempenho dos estimadores com os dados simulados na con 

figuração [N=500;n=10;expC~=0.007);expC~=0.03);n=0.40J. 

ERRO QUADRÁTICO Mt:DIO 
l Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

50 0.027713 0.021696 0.020954 0.024756 

100 0.044325 0.042147 0.040311 0.043586 

150 0.045296 0.048143 0.045998 0.051477 

200 0.038748 0.043955 0.042152 0.048846 

250 o. 030541 0.036738 0.035250 0.042241 

300 0.023068 0.029779 0.028620 0.035360 

350 0.017862 0.026256 0.025268 0.029979 

400 0.012234 0.021273 0.020476 0.022475 

450 0.010229 0.020619 0.019848 0.019378 

500 0.007525 0.018762 0.018025 0.015449 

550 0.005900 0.017533 0.016867 0.012713 

600 0.004322 0.016066 0.015443 0.009412 

650 0.002915 0.014726 0.014112 0.007052 

700 0.002258 0.014232 0.013641 0.005563 

750 0.001642 0.013537 0.012965 0.004044 

800 0.001319 0.013254 0.012692 0.003148 

850 0.001066 0.013008 0.012460 0.002503 

900 0.000558 0.012262 0.011729 0.001219 

950 0.000421 0.012107 0.011596 0.000714 

Vll::S 

50 0.080825 0.081205 0.074421 0.097854 

100 0.083659 0.121215 0.112374 0.119984 

150 0.074987 0.134373 0.126426 0.120792 
200 0.050874 0.125755 0.119558 0.098296 

250 0.033129 0.118498 0.113568 0.076049 
300 0.017322 0.109484 0.105477 0.054935 
350 0.015030 0.110738 0.107362 0.047562 

400 0.008100 0.107142 0.104208 0.034263 

450 0.011243 0.111495 0.108743 0.032928 

500 0.010462 0.112302 0.109665 0.028636 
550 0.010027 0.112619 0.110129 0.025193 
600 0.007739 0.111277 0.108902 0.018929 
650 0.005218 0.109790 0.107523 0.014508 
700 0.005023 0.109867 0.107644 0.012510 

750 0.003753 0.108909 0.106724 0.009352 

800 o. 003431 0.108748 0.106586 0.007837 

850 0.003057 o. 108491 0.106356 0.006620 

900 0.001337 0.107012 0.104898 0.003437 

950 0.001129 0.106845 0.104762 0.002556 
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Figura 7.8 Comportamento dos estimadores km. ek. mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM). para a configura
ção [N=500~n=10~expCÀ=0.007)~expCÀ=0.03);rr=0.40J. 
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Tabela 7.9 Desempenho dos est..imadores com os dados simulados na CO!l 

íiguração [N=500~n=50~expCÀ=0.0015)~WeibCo=0.0015,~=1.3)~rr=0.20J. 

ERRO QUADRÁTICO Mt::DIO 
t Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

230 0.006568 0.006625 0.006599 0.007017 
460 0.011457 0.011798 0.011701 0.012901 
690 0.013402 0.014277 0.014112 0.015544 
920 0.012225 O. 013431 0.013213 0.014698 

1150 0.010636 0.012038 0.011790 0.013137 
1380 0.008220 0.009635 0.009389 0.010367 
1610 0.005592 0.006918 0.006690 0.007403 
1840 0.003735 0.004811 0.004623 0.005154 
2070 0.002823 0.003721 0.003545 0.003995 
2300 0.002091 0.003003 0.002851 0.003094 
2530 0.001541 0.002391 0.002253 0.002358 
2760 0.001097 0.001913 0.001783 O. 001731 
2990 0.000778 0.001568 0.001455 0.001285 
3220 0.000564 o. 001341 0.001233 0.000958 
3450 0.000396 0.001174 0.001064 0.000697 
3680 0.000321 O. 001091 0.000987 0.000555 
3910 0.000258 0.001013 0.000911 0.000412 
4140 0.000195 0.000950 0.000850 0.000288 
4370 0.000184 0.000953 0.000853 0.000256 

VIt::S 
230 0.055205 0.056611 0.056382 0.061335 
460 0.082876 0.086082 0.085525 0.093052 
690 0.090734 0.096326 0.095443 o. 103741 
920 0.086534 0.094192 0.092997 0.101377 

1150 0.080218 0.089789 0.088338 0.095838 
1380 0.064912 0.076768 0.075094 0.080781 
1610 0.049849 0.063796 0.062117 0.065386 
1840 0.035291 0.051074 0.049318 0.049716 
2070 0.026962 0.043954 0.042221 0.039701 
2300 0.019486 0.039284 0.037711 0.030416 
2530 0.015351 0.036127 0.034638 0.024353 
2760 0.011923 0.033482 0.032048 0.018813 
2990 0.008266 0.030911 0.029625 0.013615 
3220 0.006339 o. 029391 0.028169 0.010442 
3450 0.004918 0.028372 0.027180 0.007970 
3680 0.004451 0.028006 0.026870 0.006790 
3910 0.003563 0.027288 0.026186 0.004997 
4140 0.002939 0.026795 0.025709 0.003748 
4370 0.003137 0.027011 0.025930 0.003723 
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Figura 7.9 Comporlamenlo dos eslimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrálico médio CEQM), para a configura
ção [N=500;n=50;expCÃ=0.0015);WeibCa=0.0015,~=1.3);rr=0.20J. 
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Tabela 7.10 IJesempenho dos eslimadores com os dados simulados na corr 

figuração [N=500;n=10;expCÀ=0.0015);WeibCo=0.0015,~=1.3);rr=0.20J. 

ERRO QUADRÁTICO Mt:DIO 
t- Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

f----230 0.082290 0.080757 0.080694 0.080533 

460 0.033639 0.033325 0.033052 0.034475 

fi90 0.032043 0.033382 0.032664 0.035919 

920 0.029296 0.032417 0.031469 0.035818 

1150 0.024965 0.028294 0.027189 0.032935 

1380 0.020496 0.025770 0.024549 0.029118 

1610 0.016609 o. 022911 0.021644 0.024728 

1840 0.013521 0.020300 0.019025 0.020397 

2070 0.010400 0.018325 0.016971 0.016040 

2300 0.007928 0.016778 0.015504 0.012317 

2530 0.006426 0.015940 0.014724 0.009964 

2760 0.005118 0.015024 0.013841 0.007563 

2990 0.004420 0.014553 0.013376 0.006033 

3220 0.003565 O. 013T11 0.012660 0.004441 

3450 0.003055 0.013507 0.012387 0.003214 

3680 0.002865 0.013353 0.012273 0.002722 

3910 0.002590 0.013069 0.012011 0.002047 

4140 0.002535 0.013076 0.012027 0.001792 

4370 0.002556 o. 013201 0.012148 0.001809 

I--· .--'---

Vlt::S 
I--· 

230 -0.073529 -0.066282 -0.067147 -0.051349 

460 0.058704 0.077895 0.075497 0.093413 

690 0.087195 0.114784 0.110881 0.125868 

920 0.077563 0.117074 0.112545 0.115869 

1150 0.06'3299 0.114436 0.109553 0.101428 

1380 0.055066 0.114590 0.109605 0.086668 

1610 0.048204 0.114695 0.109649 0.073828 

1840 0.038996 0.111226 0.106329 0.058818 

2070 0.032139 0.109157 0.104354 0.046610 

2300 0.026585 0.108307 0.103779 0.037237 

2530 0.024232 0.108474 0.104146 0.031908 

2760 0.022782 0.108350 0.104138 0.027309 
2990 0.021241 0.107816 0.103658 0.023535 
3220 0.019345 0.106785 0.102780 O. 019931 
3450 0.018185 0.106554 0.102562 0.017039 
3680 0.018218 0.106676 0.102756 0.016356 

3910 0.017432 0.106123 0.102273 0.014617 

4140 0.017672 0.106394 0.102569 0.014379 

4370 0.018258 0.106980 0.103155 0.014965 
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Figura 7.10 Comportamento dos estimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM), para a configura
ção [N=500;n=10;expC~=0.0015);WeibCa=0.0015,~=1.3);rr=0.20J. 
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Tabela 7.11 Desempenho dos est.imadnres com os dados simulados na coo. 

figuração [N=500;n=50;expCÀ=0.0015);WeibCa=0.0015.~=1.3);n=0.40J. 

ERRO QUADRÁTICO Mf:DIO 
t Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

230 0.014296 0.014093 0.013978 0.014990 

460 0.032048 0.032600 0.032144 0.034062 

690 0.040942 0.042441 0.041519 0.044075 

920 0.042076 0.044533 0.043169 0.045855 
1150 0.037161 0.040336 0.038565 0.041049 

1380 0.029776 0.033566 0.031626 0.033603 

1610 0.021210 0.025614 0.023751 0.024465 

1840 o. 01 6271 0.020678 0.018959 0.019108 

2070 0.011336 0.015680 0.014156 0.013713 

2300 0.008240 0.012542 0.011135 0.010210 

2530 0.006832 0.011173 0.009842 0.008534 

2760 0.004922 0.009304 0.008039 0.006017 

2990 0.004085 0.008380 0.007167 0.004853 

3220 0.003299 0.007606 0.006441 0.003693 

3450 0.002576 0.007066 0.005934 0.002796 

3680 0.002181 0.006617 0.005522 0.002155 

3910 0.002012 0.006380 0.005309 0.001801 

4140 0.001886 0.006288 0.005217 0.001598 

4370 0.001621 0.006031 0.004983 0.001164 

VIf:S 

230 0.108141 0.107735 0.107167 0.112154 

460 0.167406 0.169589 0.168180 O. 174241 

690 0.190565 0.195379 0.192943 0.199648 
920 0.191815 0.199299 0.195706 0.202609 

1150 0.177093 0.187682 o. 182691 0.189178 

1380 0.152728 0.167858 0.161613 0.166020 
1610 0.120458 0.142406 o. 135561 0.134453 

1840 0.100240 0.125804 0.118939 0.113685 
2070 0.077679 0.108482 0.101800 0.089637 
2300 0.060751 0.096284 0.089699 0.071108 
2530 0.050571 0.089930 0.083713 0.059086 
2760 0.038906 0.082360 0.076273 0.044574 
2990 0.032515 0.078237 0.072369 0.036469 
3220 0.026388 0.074234 0.068607 0.028426 
3450 0.021900 0.071839 0.066328 0.023061 
3680 0.019277 0.069830 0.064478 0.019207 

3910 0.017666 0.068460 0.063228 0.016652 
4140 0.017010 0.068089 0.062879 0.015625 
4370 0.015278 0.066898 0.061808 0.013128 
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Figura 7.11 Comportamento dos estimadores km. ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQMJ. par-a a configura
ção [N=500;n=50;exp(À=0.0015);WeibCa=0.0015.~=1.3);rr=0.40J. 
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Tabela 7.12 Desempenho dos esli madores com os dados simulados na CO!l 

figuração [N=500;n=10;expC~=0.0015);WeibCa=0.0015,~=1.3);n=0.40J. 

ERRO QUADRÁTICO Ml:::DIO 
---

l Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

230 0.089754 0.087762 0.087479 0.089344 

460 0.045779 0.043937 0.042227 0.047371 

690 0.056440 0.058108 0.054514 0.059524 

920 0.059928 0.064082 0.058707 0.064230 

1150 0.055906 0.065350 0.058568 0.060115 

1380 o. 052031 0.065273 0.057549 0.055553 

1610 0.043927 0.060738 0.052532 0.045409 

1840 0.037291 0.058899 0.050611 0.037791 

2070 0.032928 0.057858 0.049453 0.031636 

2300 0.026177 0.054706 0.046522 0.022968 

2530 0.023687 0.054638 0.046267 0.019588 

2760 0.022946 0.054713 0.046325 0.018180 

2990 0.021301 0.053801 0.045590 0.015134 

3220 0.020235 0.053542 0.045340 0.013395 

3450 0.020058 0.053733 0.045500 0.012823 

3680 0.018292 0.051985 0.043817 0.010174 

3910 0.018270 0.052100 0.043938 0.009919 

4140 0.017643 0.051791 0.043648 0.008884 

4370 0.017725 0.052038 0.043875 0.008942 

VII:::S 

230 -0.042598 -0.041017 -0.042801 -0.027998 

460 0.152494 0.158967 0.152588 0.169580 

690 0.177699 0.202262 0.189840 0.196225 
920 0.166029 0.211596 0.196148 0.183517 

1150 0.154680 0.218247 0.200743 o. 165701 

1380 0.140022 0.219704 0.201378 0.144730 

1610 o. 122371 0.216893 0.197768 0.121172 

1840 0.107929 0.215837 0.196933 0.103802 

2070 0.097278 0.215053 0.196534 0.088711 
2300 0.085750 0.211875 0.194008 0.073036 
2530 0.082253 o. 213121 0.195345 0.068055 
2760 0.080960 0.213615 0.196073 0.065870 
2990 0.077588 0.212788 0.195605 0.060462 
3220 0.075529 0.212686 0.195648 0.057493 

3450 0.075824 0.213323 0.196359 0.057274 

3680 0.070929 0.210197 0.193445 0.051120 

3910 0.071219 0.210527 0.193827 0.051053 

4140 0.070021 0.210143 0.193533 0.049298 

4370 0.070607 0.210729 0.194119 0.049884 
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Figura 7.12 Comportamento dos estimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM), para a configura
ção [N=500;n=10;expCÀ=0.0015);WeibCo=0.0015,r=1.3);rr=0.40J. 
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Tabela 7.13 Desempenho dos eslimadores com os dados simulados na co!} 

figuração [N=500;n=50;WeibCo=0.0015,~=1.3));WeibCo=0.0015,~=1.3); n= 

OJ. 

ERRO QUADRÁTICO Mt:DIO 
t Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

150 0.017231 0.017507 0.017507 0.017721 

300 0.025467 0.026268 0.026268 0.027012 

450 0.023385 0.024538 0.024538 0.025646 

600 0.017493 0.018743 0.018743 0.019890 

750 o. 011051 0.012148 0.012148 0.013079 

900 0.006613 0.007502 0.007502 0.008188 

1050 0.003939 0.004591 0.004591 0.005058 

1200 0.002398 0.002826 0.002826 0.003109 

1350 0.001473 0.001736 0.001736 0.001933 

1500 0.001098 0.001239 0.001239 0.001406 

1650 0.000738 0.000806 0.000806 0.000963 

1800 0.000533 0.000558 0.000558 0.000714 

1950 0.000374 0.000390 0.000390 0.000527 

2100 0.000252 0.000261 o. 0002fi1 0.000380 

2250 0.000175 0.000184 0.000184 0.000286 

2400 0.000119 0.000138 0.000138 0.000207 

2550 0.000077 0.000110 0.000110 0.000143 

2700 0.000047 0.000089 0.000089 0.000092 

2850 0.000026 0.000083 0.000083 0.000052 

Vlt::S 

l Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

150 0.116485 0.117828 0.117828 0.119168 

300 0.147494 0.150430 0.150430 o. 153519 

450 0.137499 0.141942 0.141942 0.146536 

600 0.113993 0.119724 0.119724 0.125224 

750 0.082944 0.089778 0.089778 0.095656 

900 0.058293 0.065974 0.065974 o. 071471 

1050 0.038023 0.046368 0.046368 0.051166 

1200 0.022072 0.030946 0.030946 0.034405 

1350 0.011382 0.020673 0.020673 0.022666 

1500 0.004175 0.013818 0.013818 0.014105 

1650 -0.000135 0.009821 0.009821 0.008235 

1800 -0.002697 0.007533 0.007533 0.004188 

1950 -0.003515 0.006929 0.006929 0.002013 

2100 -0.004216 0.006422 0.006422 0.000006 

2250 -0.004472 0.006323 0.006323 -0.001253 

2400 -0.004239 0.006668 0.006668 -0.002007 

2550 -0.003766 0.007216 0.007216 -0.002222 

2700 -0.003449 0.007594 0.007594 -0.002433 

2850 -0.002938 0.008139 0.008139 -0.002366 
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Figura 7.13 Comportamento dos estimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM). para a configura
ção [N=500;n=50;WeibCa=0.0015,~=1.3);WeibCa=0.0015,~=1.3);n=OJ. 
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Tabela 7.14 Desempenho dos eslimadore:s com os dados :simulados na. COQ 

figuração [N=500;n=10; WeibCa=-0. 0015,(1=1. 3)); WeibCa=O. 0015,(1=1. 3); rr= 

0]. 

ERRO QUADRÁTICO Mf:DIO 
~-

t. Ckm) Cek) Cmk) Csp) 

150 0.210859 0.211132 0.211132 0.209976 

300 0.069712 0.071523 0.071523 0.070969 

450 0.042191 0.045734 0.045734 0.045879 

600 0.036129 0.040321 0.040321 0.041007 

750 0.028036 0.032687 0.032687 0.033972 

900 0.020642 0.024487 0.024487 0.026355 

1050 0.014458 0.017524 0.017524 0.019893 

1200 0.011610 0.014285 0.014285 0.016833 

1350 0.007216 0.009158 0.009158 0.011588 

1500 0.004862 0.006921 0.006921 0.008799 

1650 0.003280 0.005140 0.005140 0.006844 

1800 0.002404 0.004435 0.004435 0.005157 

1950 0.001526 0.003399 0.003399 0.003489 

2100 0.001197 0.003340 0.003340 0.002854 

2250 0.000811 0.003028 0.003028 0.001928 

2400 0.000615 0.002980 0.002980 0.001505 

2550 0.000450 0.002914 0.002914 0.001118 

2700 0.000260 0.002781 0.002781 0.000736 

2850 0.000126 0.002671 0.002671 0.000334 

Vlf:S 
1------r--

150 -0.231395 -0.225533 -0.225533 -0.223478 

300 0.012494 0.026404 0.026404 0.034022 

450 0.106779 0.128783 0.128783 0.138089 

600 0.101433 0.130169 0.130169 0.138499 
750 0.083744 0.117536 0.117536 0.122118 

900 0.055293 0.093778 0.093778 0.092865 

1050 0.033343 0.075609 0.075609 0.067874 

1200 0.022272 0.067284 0.067284 0.052118 

1350 0.006502 0.054129 0.054129 0.030600 
1500 0.003335 0.052406 0.052406 0.024030 
1650 -0.002065 0.048409 0.048409 0.013877 
1800 -0.002297 0.048953 0.048953 0.010387 

1950 -0.005915 0.046214 0.046214 0.002868 

2100 -0.004056 0.048378 0.048378 0.003003 

2250 -0.004232 0.048556 0.048556 0.000454 

2400 -0.003279 0.049689 0.049689 0.000329 

2550 -0.002726 0.050388 0.050388 -0.000069 

2700 -0.002569 0.050671 0.050671 -0.000651 

2850 -0.002658 0.050696 0.050696 -0.001747 
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Figura 7.14 Comporlamenlo dos eslimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM), para a configura
ção [N=500;n=10;WeibCa=0.0015,~=1.3);WeibCa=0.0015,~=1.3);rr=OJ. 
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Tabela 7:15 [)esempenho dos F~:o-Limadores com os dados simulados na co!} 

figuração [N=500;n=50;WeibCa=0.0015,~=1.3));WeibCa=0.0015,~=1.3J; rr= 

o. 40]. 

ERRO QUADRÁTICO Mf:DIO 
t Ckm) Cek) CmkJ Csp) 

150 0.035101 0.034349 0.034249 0.035218 

300 0.066654 0.066575 0.066155 0.067480 

450 0.085021 0.085852 0.085042 0.086854 

600 0.085916 0.087656 0.086481 0.088649 

750 0.077484 0.080016 0.078455 0.080836 

900 0.064675 0.068293 0.066488 0.068245 

1050 0.051252 0.055342 0.053414 0.054668 

1200 0.039251 0.043553 0.041487 0.042224 

1350 0.029375 0.033835 0.031673 0.031846 
1500 0.021102 0.025377 0.023163 0.023007 
1050 0.015988 0.020277 0.018085 0.017446 
.1800 0.011698 0.016222 0.014115 0.012663 

1950 0.009782 0.014436 0.012265 0.010320 

2100 0.008234 0.013224 0.011077 0.008316 

2250 0.006523 0.011814 0.009732 0.006160 

2400 0.005711 0.011237 0.009171 0.004955 

2550 0.005008 0.010769 0.008722 0.003931 

2700 0.004719 0.010695 0.008637 0.003364 

2850 0.004389 0.010637 0.008585 0.002939 

VIf:S 

150 0.164766 0.162823 0.162522 0.165365 

300 0.252300 0.252454 0.251604 0.254386 

450 0.284906 0.286707 0.285271 0.288655 

600 0.284936 0.288300 0.286211 0.290429 

750 0.269853 0.274998 0.272081 0.276804 

900 0.243627 0.251763 0.248043 0.251936 

1050 0.213529 0.224182 0.219713 0.222711 
1200 0.182869 0.196099 0.190647 0.192324 
1350 0.154299 0.170598 o. 164118 o. 163681 
1500 0.126368 0.145644 0.137932 0.133806 
1650 0.102189 0.128406 0.120096 0.109416 
1800 0.080842 O. 113981 0.106168 0.086133 

1950 0.068618 0.106852 0.097527 0.071582 

2100 0.059983 0.102080 0.092703 0.060701 

2250 0.050235 0.096850 0.087416 0.048701 

2400 0.045189 0.094409 0.085016 0.041853 

2550 0.040322 0.092267 0.082956 0.035389 
2700 0.038584 0.091969 0.082677 0.032503 
2850 0.036764 0.091676 0.082462 0.030132 
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Figura 7.15 Comportamento dos estimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQM), para a configura
ção [N=500;n=50;WeibC~=0.0015.~=1.3);WeibC~=0.0015,~=1.3);rr=0.40J. 
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Tabela 7.16 Desempenho dos estimadores com os dados simulados na co!} 

figuração [N=500;n=10;WeibCa=0.0015,~=1.3)J;WeibCa=0.0015,~=1.3); n= 

o. 40]. 

ERRO QUADRÁTICO Mf::DIO 
t CkmJ Cek) Cmk) Csp) 

150 0.216453 0.212942 0.212778 0.215432 

300 0.090478 0.088524 0.087317 0.090446 

450 0.092595 0.094368 0.091551 0.094018 

600 0.098227 0.102763 0.098257 0.099553 

750 0.093302 0.099592 0.093606 0.094932 

900 0.077946 0.088453 0.081106 0.079790 

1050 0.069288 o 083237 0.074905 0.071092 

1200 0.056200 0.073296 0.065003 0.057512 

1350 0.043145 0.063919 0.055794 0.044373 

1500 o. 035971 0.061275 0.052691 0.035483 

1650 0.033665 0.059885 0.051111 0.031168 

1800 0.029382 0.057893 0.049251 0.025132 

1950 0.026984 0.056196 0.047890 0.020946 

2100 0.025740 0.055744 0.047481 0.017427 

2250 0.024060 0.055219 0.046960 0.014983 

2400 0.023038 0.055354 0.047083 0.013295 

2550 0.023189 0.056256 0.047908 0.012404 

2700 0.022739 0.056368 0.048003 o. 011381 

2850 0.022352 0.056571 0.048159 0.010751 

VIf::S 

150 -0.183792 -0.190209 -0.190698 -0.181786 

300 0.144727 0.145632 0.142848 0.151299 

450 0.256373 0.266677 0.260792 0.266163 

600 0.273953 0.291759 0.282603 0.284212 

750 0.250429 0.281610 0.269093 0.263210 

900 0.216827 0.263856 0.248442 0.228987 

1050 0.199592 0.256928 0.239594 0.208099 

1200 0.168847 0.243662 0.225954 0.172964 
1350 0.138995 0.228933 0.211234 0.140758 
1500 O. 124317 0.226444 0.209195 0.120699 
1650 0.119940 0.224909 0.206573 0.109642 
1800 0.106310 0.221265 0.203206 0.093042 

1950 0.099885 0.218677 0.201155 0.082698 

2100 0.096849 0.218184 0.200902 0.074696 

2250 0.093341 0.217627 0.200410 0.069756 

2400 0.091737 0.218386 0.201258 0.066949 

2550 0.093318 0.220493 0.203363 0.066482 

2700 0.092666 0.220856 0.203786 0.064688 
2850 0.092386 0.221519 0.204429 0.064038 
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Figura 7.16 Comportamento dos estimadores km, ek, mk e sp com r~ 
lação ao viés CEM) e erro quadrático médio CEQ~), para a configura
ção [N=500;n=10;WeibCa=0.0015,n=1.3);WeibCo=0.0015,n=1.3);rr=0.40J. 
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7.5 Consider 1inais. 

Coníorme mostram as 1iguras 7.1 a 7.16, a posição de ca-

da estimador, em relação aos demais, quanto ao erro quadrático médio 

e viés, não se altera nas diferentes configurações simuladas. Entre

tanto, a magnitude do EQM e EM aumenta sensivelmente, para lodos os 

eslimadores, com a diminuição do tamanho da amostra e/ou com o aumerr 

to na porcentagem de censuras e/ou com a escolha do lipo de distri

buição para os tempos Te e To e/ou com a escolha do valor dos parâm'ª

lros dessas distribuições. 

De um modo geral. tanlo o EQM quanto o EM são maiores no 

inicio e depois decaem lenlamenle com o passar do lempo. 

Com as censuras, o eslimador modificado apresenta sempre 

um desempenho ligeiramente melhor que o do eslimador de Kilchin. Em 

algumas configurações ele chega a superar, na primeira metade da cur 

va, o desempenho do estimador de Salinas e Pereira Cveja-se, por e

xemplo as figuras 7.1, 7.3, 7.7, 7.Q, 7.11, 7.13 e 7.15). 

O eslimadores de Kaplan e Meier e de Salinas e Pereira 

são, nesta ordem, os que mais apresentam viés negativo nos extremos 

da curva Cveja-se, por exemplo, as tabelas 7.1, 7.2, 7.6, 7.12 e 

7.13). A quantidade de viés negativo nos estimadores de Kilchin e mQ 

dificado de Kilchin é muilo menor, indicando que as suas curvas esl~ 

madas têm a tendência de serem, em média, mais "allas" que as daque

les Ccomo era de se esperar, pelo que já apontavam as desigualdades 

A) e B) de (6.6). 

De um modo geral, os resultados 

classificação dos eslimadores estudados, 

das simulações indicam a 

segundo a ordem dos melho-

res desempenhos, em dois grupos: no primeiro aparecem os estimadores 

de Kaplan e Meier e o de Salinas e Pereira e no segundo, o eslimador 

Modificado de Kilchin e o eslimador de Kilchin. 
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CONCLUSf"SES: 

Todos os eslimadores F-N-P abordados neste trabalho podem 

~er expressos em lermos de funçôes empiricas. A interpretação geomé

trica da taxa instantânea de Kilchin foi eslenrlida aos demais estimª 

dores F-N-P, sendo identificadas duas classes de eslimadores. A pri

meira, em que as taxas acumuladas nos subintervalos foram interpretª 

das como uma razão de áreas e a segunda, como logaritmos de uma ra

zão de áreas. Essa interpretação geométrica permitiu uma comparação 

analilica entre as taxas dos eslimadores F-N-P, abrindo espaço para 

a definição do estimador alternativo proposto. 

Esse estimador apresenta uma taxa cujo cálculo é mais sim

plificado do que o da taxa de Kitchir1, utilizando somente contagens 

dos individuas em risco, mortos e censurados. Além disso, ele apre

sentou. na simulação, um desempenho ligeiramente melhor do que o de 

Ki tchi n. 

Os desempenhos desses estimadores não traduziram as vanta

gens esperadas devidas à sua continuidade. Aqui, como no trabalho de 

Kitchin, observo•I-se que quando as censuras estão presentes, o esti

mador de Kitchin apresenta significantes vicias positivos na cauda 

direita da função básica e esse vicio aumenta com a intensidade das 

censuras. Isso também aconteceu com o novo estimador proposto. 

Ambos os estimadores apresentam uma tendência a superesti

mar as probabilidades de sobrevivência nos extremos de cada subinter 

valo (conforme mostra a comparação analilica das taxas). 

O estimador de Kaplan e Meier, além da sua simplicidade de 

cálculo, foi o que apresentou o melhor desempenho e portanto conti-

nua sendo o mais recomendado nos tipos de problemas aqui menciona-

dos. Este estimador também apresenta a vantagem de se encontrar im-

plantado nos principais programas estatisticos atualmente em uso. 

Mesmo sob uma pr·iori não informativa, o estimador de Sali

nas e Pereira mostrou um razoável desempenho a partir da segunda me-
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tade da curva básica. Entretanto, além da dificuldade na definiçâo 

da priori, ele exige um esforço computacional muito maior do que os 

outros. Outra desvantagem é que suas estimativas também são afetadas 

pelos métodos numéricos necessários para o seu cálculo. 

Para dados que se ajustem às situações aqui testadas, os 

resultados apontam para os estimadores de Kaplan e Meier, de Salinas 

e Pereira, modificado de Kitchin e de Kitchin, nessa ordem. Por ou-

tro lado, aliando-se simultâneamente o desempenho e a simplicidade º 
peracional, os melhores estimadores são, pela ordem, os de Kaplan e 

Meier e modificado de Kitchin. 

Fora das circunstâncias aqui estudadas, não existe uma 

"receita" que indique qual estimador seja o mais apropriado. Entre-

tanto o material contido neste trabalho pode servir de base para uma 

reflexão e facilitar a opção por uma alternativa que se julgue mais 

aplicável aos dados e condições que se disponha no momento. 

Com o emprego do raciocinio aqui desenvolvido pode-se con-

tinuar a busca de outros eslimadores para a curva de sobrevivência 

sob dados censurados. 

Em sintese, este trabalho reúne e acrescenta conhecimentos 

julgados úteis para auxiliar o profissional de saúde e de biometria 

na análise de dados censurados de sobrevivência, desenvolvendo uma 

metodologia própria de comparação dos principais métodos de estima

ção. 
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ANEXO 

Tabela Al Entradas e saldas. durante a observaçâo de uma amostra de 
pacientes de transplante de rim, na Unidade de Transplantes Renais 
do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirâo Prelo, 
entre 14/02/72 a 31/12/78 Cdoador vivo e esquema terapêutico A) e d~ 
ração dos intervalos de seguimento. 

ORDEM DO 

r- UATA -1 
--- DA-ULTI-

DE EN TRANS-- MA VERI-
TRADA PLANTE FI CAÇÃO 

01 12/04/72 1.3/05/73 

02 24/05/72 18/:l 0/77 

03 31 /05/72 01/01 /73 

04 28/06/72 15/1 ()/76 

05 26/07/72 12/02/73 

06 23/04/74 31 /1 (~/78 

07 05/08/74 31/12/78 

08 26/08/74 31/12/78 

09 17/09/74 15/12/74 

10 23/09/74 02/11/74 

11 14/10/74 07/09/78 

12 04/11/74 31/12/78 

13 09/12/74 31/12/78 

14 13/01/75 08/06/76 

15 27/01/75 31/1.2/78 

16 04/02/75 31/12/78 

17 09/04/75 31/12/78 

18 28/04/75 31/12/78 

19 12/05/75 20/09/18 

20 08/07/75 31 /12/78 

21 07/04/76 01/10/77 

22 28/04/76 10/06/76 

23 05/05/76 31/12/78 

24 19/05/76 31/12/78 

25 14/07/76 18/05/77 

l No. DE~ INTERVALO 

DO IN1CIO DO DA CIRÜRGIA --r;;;DE 
MESE~ = SEGUIM 

r-No. DE DIAS J 

SEG\ JI MENTO A- ATE': o TRUN-
Tf: A CIRURGIA CAMENTO 

** "38 396 

1 ()0 1973 

107 215 

135 1570 

163 201 

799 171 ~3 * 

903 1609 * 

924 1588 * 

946 89 

952 40 

973 1424 

994 1518 * 

1029 1483 * 

1064 512 

1.078 1434 * 

1086 1426 * 

1150 1362 * 

1169 1343 * 

1183 1227 

1240 1272 * 

1514 542 

1535 43 

1542 970 * 

1556 956 * 

1612 308 

no.d1as 
30,44 

13,01 

64,82 

7,06 

51,58 

6,60 

56,27 

52,86 

52,17 

2.92 

1. 31 

46,78 

49,87 

48,72 

16,82 

47,11 

46.85 

44,74 

44,12 

40,31 

41,79 

17,80 

1. 41 

31,87 

31.41 

10,12 

EM DI 

[ 58; 

[ 100; 

[ 107; 

[ 135; 

[ 163; 

[ 799; 

[ 903; 

[ 924; 

ENTO 

AS 

454] 

2073) 

322) 

1705) 

364) 

2512) 

2512] 

2512) 

[ 946;1 035] 

[ 952; 

[ 973; 

[ 994; 

[ 1029; 

992) 

2397) 

2512] 

2512] 

[ 1064; 1 576) 

2512) 

2512) 

2512) 

2512] 

[ 1 078; 

[ 1 086; 

[ 1150;-

[ 1169;-

[ 1183; 2 41 OJ 

[ 1240; 

[ 1514; 2 

2512) 

056] 

578) 

512) 

512) 

920) 

[ 1535; 1 

[ 1542; 2 

[ 1556; 2 

[ 1612; 1 

* refere-se às observações censuradas e o valor 30,44 é especifica
do na sexta coluna, levando-se em consideração os anos bissextos. 

**os valores foram obtidos pelo procedimento descrito a seguir. 
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Par- a a oblençao dos val cwes da quar- la coluna da label a Al, 

contabilizou-se os meses do ano. com as suas quantidades de dias: 

01 T A~~EI RO 31 dirlS 
o=" L• FEVEREIRO 28 C ou 29 dias para os anc•s bissexlos) 
03 MARÇO 31 dias 
04 ABRIL 30 dias 
0'3 MATO 31 dias 
06 JUNHO 30 dias 
O? JULHO 31 dias 
08 AGOSTO 31 dias 
09 SETEMBRO 30 dias 
10 OUTUBRO 31 dias 
11 NOVEMBRO 30 dias 
12 DEZEMBRO 31 dias 

e conslruiu-se a sRguinte tabela: 

Tabela A2 Conlagem do tempo Cem dias) de seguimento dos pacientes de 
tr-anspJ anles renais da tabela A1. 

ORDEM A CONTAGEM DE DIAS A PARTIR DE 14/02/72 ATf: O DIA ANTERIOR 
DE EN H À DATA EXPOSTA HA SEGUNDA COLUNA DA TAB. 1 
TRADA 0Sfl972 ____ --

01 16+31 +111-
1973 1974 1975 1976 TOTAL 

---
58 

02 16+61 +23 100 
03 16+61+30 107 
04 16+92+27 135 
0'3 16+122+2'3 163 
06 16+306 365 90+22 799 
07 16+306 365 212+04 903 
08 16+306 36':_-:; 212+25 924 
09 16+306 365 243+16 946 
10 16+306 365 243+22 952 
11 16+306 36'3 273+13 973 
12 16+30f; 365 304+03 994 
13 16+306 36'3 334+08 1029 
14 16+306 36'3 36'3 12 1064 
1 '3 16+306 365 365 26 1078 
16 16+306 365 36'3 31+03 1086 
17 16+306 365 365 90+08 11 '30 
18 16+306 365 36'3 90+27 1169 
19 16+306 365 365 120+11 1183 
20 16+306 365 365 181 +O? 1240 
21 16+306 36'3 365 365 91+06 1514 
22 16+306 365 36'3 36'3 91+27 153'3 
23 16+306 365 36'3 365 121+04 1'342 
24 16+306 365 36'3 365 121 +18 1'356 
25 16+306 365 365 365 182+13 1612 
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Tabela A3 Cálculo das eslimalivas das curvas de subsobrevivência e 

de sobrevivência "brula" e da "média brula", para os dados do exem

plo de transplante de rim, doador vivo, esquema A, na UTR rio Hospi

tal das Clinicas de Ribeirão PrPLo. 

TEMPOS DE n n !) n 

DURAÇÃO S1T C L) <~2 C L) ST C L) t -- L -- t:.. STCL).f:.. =área ~ T m m-1 m m m 
---

o 0,52 0,48 1 .oo 40 -- O= 40 40,00 

40 0,48 0.48 0,96 43 -- 40= 3 2,88 

43 0,44 0,48 0,92 89 - 43= 46 43,32 

89 0,40 0,48 0,88 201 - 89= 112 98,56 

201 0,36 0,48 0,84 215 201= 14 11,76 

215 0,32 0,48 0,80 308 215= 93 74,40 

308 0,28 0,48 0,76 396 - 308= 88 66,88 

396 0,24 0,48 0,72 512 ..• 396= 116 83,52 

512 0,20 0,48 0,68 542 - 512= 30 20,40 

542 0,16 0,48 0,64 956 - 542= 414 264,96 

956 * 0,16 0,44 0,60 970 - 956= 14 8,40 

970 * o, 16 0,40 0,56 1227 - 970= 257 143,92 

1227 0,12 0,40 0,52 1272 - 1227= 45 23,40 

1272 * 0,12 0,36 0,48 1343 - 1272= 71 34,08 

1343 * o, 12 0,32 0,44 1362 --- 1343= 19 8,36 

1362 * o, 12 0,28 0,40 1424 - 1362= 62 24,80 

1424 0,08 0,28 0,36 1426 1 4(.:;4 = 2 0,72 

1426 * 0,08 0,24 0,32 1434 - 1426= 8 2,56 

1434 * 0,08 0,20 0,28 1483 - 1434= 49 13,72 

1483 * 0,08 0,16 0,24 1518 - 1483= 35 8,40 

1518 * 0,08 o, 12 0,20 1570 - 1518= 52 10,40 

1570 0,04 0,12 0,16 1588 - 1570= 18 2,88 

1588 * 0,04 0,08 o, 12 1609 - 1588= 21 2,52 

1609 * 0,04 0,04 0,08 1713 - 1609= 104 8,32 

1713 * 0,04 0,00 0,04 1973 - 1713= 260 2!51 10,40 

1973 0,00 0,00 0,00 ~Cáreas)m=1008,56 
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Tabela A4 Eslim~'iva atuarial Ceal), da curva de sobrevivência para 
os dados 

x-l:.. X 

o 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

30 
31 
32 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
4 
5 

g 

o 
--,1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
-10 
-11 
-12 
-13 
-14 
-15 
-16 
-17 
-18 
-19 

. . . 
-31 
-32 
-33 

... 
-40 
-41 
-42 
-43 
-44 
-45 
-46 
-47 
-48 
-49 
-50 
-51 
-52 
-53 
-54 
-55 
-56 
-57 
-58 

... 
6 
6 
6 

3 
4 
5 

-64 
-65 
-

de transplante 

1 d u ., 
X X X X 

25 -

25 2 
23 1 -

22 --

22 -~ - -

22 
22 1 
21 1 -

20 - -

20 - - -

20 1 
19 - -

19 - - -

19 1 -

18 
18 
1B 1 

17 l -

1B ~--

. .. . .. 
16 - -

16 - 2 
14 
. .. . . . 
14 - -

14 1 -

13 -- 1 
12 - -~ 

12 -

12 - 2 
10 - -

10 1 - 1 
q - 1 
7 -- 1 
6 - 1 
5 - - -

5 1 - -

4 2 
2 - -

2 - -

2 - -

2 - - 1 
1 - -

. .. . .. 
1 - -

1 l -

de r i m. doador vivo. esquema A. 
- ~-- -y--~-------

e a área 
X 1. s qx px em meses 

X X 

25.0 1 1. 0000 1,0000 

25.0 o' ()t"3()() 0,9200 1 '0000 1 '0000 
23,0 0,0435 0,9565 0,9200 0,9200 

22,0 o 1 0,8800 
22,0 o 1 0,8800 3.5200 
22.0 o 1 0.8800 
22.0 0,0455 0,9545 0,8800 
21.0 0,04?6 0,9524 0,8400 0,8400 
20,0 o 1 0,8000 
20,0 o 1 0,8000 2,4000 
20,0 0,0500 0,9500 0,8000 
19,0 o 1 0,7600 
19.0 o 1 0,7600 2,2800 

19.0 0,0526 0,9474 0,7600 
18,0 o 1 0,7200 
18.0 o 1 0,7200 2.1600 
18.0 o. or;•c:;c; 0,0444 0.7200 
17.0 0,0588 0,9412 0,6800 0,6800 
16, o o 1 O,G400 

... . .. . .. 
16,0 o 1 0,6400 
15.0 o 1 0.6400 
14. o o 1 0,6400 

. .. . .. . .. 14,7200 

14. o o 1 0.6400 
14,0 0,0714 0,9286 0,6400 
12,5 o 1 0,5943 
12' () o 1 0,5943 
12.0 o 1 0,5943 3,5658 
11,0 o 1 0,5943 
10,0 o 1 0.5943 
9.5 0.1053 0,8947 0,5943 
7,5 o 1 0.5317 
6,5 o 1 0,5317 
5,5 o 1 0,5317 2,6585 
5,0 o 1 0,5317 
5,0 0,2000 0,8000 0,5317 
3,0 o 1 0,4254 
2.0 o 1 0,4254 
2,0 () 1 0,4254 
2.0 o 1 0,4254 5,5302 
1,5 o 1 0,4254 
1. o o 1 0,4254 

. .. . .. . .. 
1 ,O o 1 o. 4254 
1 .o 1 o 0,4254 

0,0000 L: =41,2745 

*I C.::C ern di.as) = 1257,2 
~-----
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Tabela A5 Estimaliva aluarial Cea2), da curva de sobrevivência para 

os dados de lransplanle de rim, doador vivo, esquema A. 

ll u V[U J M[I J W[I J /2 p1 r I J SlC L) t.1 área 
1 -

m-1 m m-1 m m m m m 
Cem dias) 

- ---·" 

o - 10 ~?5 1 o 0,9600 1 '0000 40 40,000 
40 43 24 1 o 0.9583 0,9600 3 2,880 
43 89 23 1 o 0,9565 0,9200 46 42,320 
89 -- 201 22 1 o 0,9545 0,8800 112 98,560 

201 - 215 21 1 o 0,9524 0,8400 14 11.760 
215 - 308 20 1 o 0,9500 0,8000 93 74,400 
308 - 396 19 1 o 0,9474 0,7600 88 66,880 
396 - 512 18 1 o 0,9444 0,7200 116 83,520 
512 - 542 17 1 o 0,9412 0,6800 30 20,400 
542 ·-1227 16 1 2/2 0,9333 0,6400 685 436,688 

1227 -1424 13 1 3/2 0,9130 0,5973 197 115,540 
1424 -1570 09 1 4/2 0,8571 0,5453 146 74,925 
1570 -1973 4 1 3/2 0,6000 0,4674 403 147,725 
1973 - 0,2805 

---- --------------------- - --------------' ----------- ---=----:--;---------, --------
2.:(dlasJ=1215,600 
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Tabela. /\ô Eslima.liva. de Ka.plan e Meier Ckm). da curva de sobrevivén-

cia para os dados de lransplanle de rim, doador vivo, esquema A. 

o 

01 40 

02 43 

03 89 

04 201. 

05 215 

06 308 

07 396 

08 512 

09 542 

10 956* 

11 970* 

12 1227 

13 1272* 

14 1343* 

15 1362* 

16 1424 

17 1426* 

18 1434* 

19 1483* 

20 1518* 

21 1570 

22 1588* 

23 1609* 

24 1713* 

25 1973 

n - j 
n -- j +1 

c 25-1) /C 25-1 +1) 

C25-2)/C25-2+1) 

c 25-3) /C 25-3+1) 

c 25-4) /C 25-4+1) 

( 25-5) /( 25--5+1) 

(25 6)/C25-6+1) 

c 25-7) /C 25-7+1) 

C25-8)/C25-8+1) 

c 25-9) /( 25-9+1) 

1 

1 

km rT km 
=p1 . ( l) p1 . c l) 

J l1 Sl J 
S1 C l) 

1 
àrea 

j 
em dias 

- --------·------=-----------------+-------
=1, o 1. o =1,0000 

=0,9600 

=0,9583 

=0,9565 

=0,9545 

==0, 9524 

=0,9500 

=0,9474 

=0,9444 

=0,9412 

1 

1 

1,0000x0,9600=0.9600 

0,9600x0,9583=0,9200 

0,9200x0,9565=0,8800 

0,8800x0,9545=0,8400 

0,8400x0,9524=0,8000 

0,8000x0,9500=0,7600 

0,7600x0,9474=0,7200 

0,7200x0,9444=0,6800 

0,6800x0,9412=0,6400 

0,6400x1,0 

0,6400x1,0 

=0,6400 

=0,6400 

40,0000 

2,8800 

42,3200 

98,5600 

11,7600 

74,4000 

66,8800 

83,5200 

20,4000 

(25-12)/(25-12+1)=0,9286 0,6400x0,9286=0,5943 438,4000 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5943x1,0 

0,5943x1,0 

0,5943x1,0 

=0,5943 

=0,5943 

=0,5943 

(25-16)/(25-16+1)=0,9000 0,5943x0,9000=0,5349 117,0771 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0,5349x1,0 

0,5349x1,0 

0,5349x1,0 

0,5349x1,0 

=0,5349 

=0,5349 

=0,5349 

=0,5349 

(25-21)/(25-21+1)=0,8000 0,5349x0,8000=0,4279 78,0954 

1 

1 

1 = 

0,4279x1,0 

0,4279x1,0 

0,4279x1,0 

:-::0,4279 

=0,4279 

=0.4279 

1 

1 

1 

o (25-25) /(25--25+1) = O, 4279x O =O / 172,4437 
__________________________ _L _____________ ~~~~~77== 

/ 2::=1246,4437 
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Tabela A7 Estimativa de Nelson Cen), da curva de sobrevivência para 

os dados de transplante de rim. doador vivo. esquema A. 

__ , ------ _____ , ____ ,_, __ _ 
OR 'IEMPO 
DEM t em 

j dias 

o 

1 
en 

=r 1 C I ) 
rn 

=O 

-- ----;;n -----·s,r;----.----e-,-_-1----,,-------,-1--

~ 
área 

r1ClJ!J.l1 = R1Cl) S1Cl) m 
ll ~l m dias 

m 

o =O 1 '0000 

01 40 1/(25-1+1) =0,0400 0,0000•0,0400=0,0400 0,9608 40,0000 

02 43 1/(25-2+1) ~.0417 0,0400+0,0435~!,0817 0,9216 2,8824 

03 89 1/(25-3+1) ~.0435 0,1252+0,0455~.1252 0,8824 42,3936 

04 201 1/(25--4+1) ~.0455 0,1707+0,0476~.170'7 0,8432 98,8288 

05 215 1 /( 25-5+1) ~, 04 7L, iJ, 2183+0, 0500~, 2183 0, 8039 11 , 8048 

06 308 l/(25-6+1) =0,0500 0,2683+0,0526~.2683 0,7647 74,7627 

07 396 1/((::5-7+1) ~.0526 0,3209+0,0556~0.3209 0.7255 67,2936 

08 ':"11é~ l/<_25-8+1) ~.0556 0.3765•0.0':388~.37(F:J O,G863 84,1580 

09 

10 

11 

542 1 /( 25--9+1) ~' 0588 o. 4353+0' o 
o 
o 

=O 

=O 

0,4353+0,0 

0,4353+0.0 

~.4353 0.6471 20,5890 

~.4353 0,6471 

~.4353 0,6471 

12 1227 1/(25-12+1 ~!,0714 0,5067+0,0714~.5067 0,6025 443,2635 

13 1272* 

14 1343* 

15 1362M 

o 
o 
o 

=O 

=O 

=O 

0,5067+0,0 

0,5067+0,0 

0.5067+0,0 

~.5067 0,6025 

~.5067 0,6025 

~.5067 0,6025 

16 1424 1/(25-16+1)=0,1000 0,5067+0,1000~,6067 0,5452 118,6925 

17 1426* 

18 1434* 

19 1483* 

20 1518* 

o 
o 
o 
o 

=O 

=O 

=O 

=O 

0,6067+0,0 

0,606'1+0,0 

0,6067+0,0 

0,6067+0,0 

~.6067 0,5452 

~.6067 0,5452 

~.6067 0,5452 

~.6067 0,5452 

21 1570 1/(25--21+1)=0,2000 0,6067+0.2000~.8067 0,4463 79,5992 

22 1588* 

23 1609* 

24 1713* 

o 

o 
o 

=O 

=O 

=O 

0.8067+0,0 

0,8067+0,0 

0,8067+0,0 

25 1973 1/(25-25+1)=1,0000 0,8067+1,0 

~.8067 0,4463 

~.8067 0,4463 

~.8067 0,4463 

~.8067 0,1642 179,8589 

___________________ _!L:~ 1264, 1270 

Obs: I é o subintervalo entr·e t1 e l1 e .6.l1 = [ ll - ll ] 
rn m-1 m m m m-1 
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Tabela AB Eslimat 1 va de Kilchin Cek). da curva de sobrevivência para 

os dados de transplante de rim. doador vivo. esquema A. 

T 

ek ek 11 ek 1 
CU. -l1 

1
J r1 Rl C L) + S1C L) área EMPO m m m- m ek 

Cx- t1m_1 )r1 em dias 

--- - --------- "----------·· 

1,0000 o 
0)) -1 c O; 40) {25C 40- 0,0400 0,9608 39,211 40 =0,0010 -1 

c 40; 43] {24C 43- 40)) 0,0400+0,0417 0,9216 2,823 43 
~.0139 -1 

c 43; 89] {23C 89- 43)) 
0,0817+0,0435 0,8824 41,526 89 

~.0009 --1 
c 89; 201) <22C 201- 89)) 

0,1251+0,0454 0,8432 96,649 ?.01 
~0.0004 -1 

( 201 ; 215) {21 c 215- 201)) 
0,1706-+0,0476 0,8039 11,520 215 

~.0035 -1 
c 215; 308) {20<.. 308-- 215)) 0,2182+0,0500 0,7647 73,057 308 

~.0005 -1 
c 308; 396) {19C 396- 308)) 

0,2682+0,0526 0,7255 65,553 396 
~.0006 -1 

c 396; 512) 08C 512- 396)) 
0,3208+0,0556 0,6863 81,772 512 

~.0005 -1 
( 512; 542) {1 7C 542 512)) 

0,3764+0,0588 o, 6471 19,984 542 
~0.0020 

956* {16C 956- 542)+ 0,4352+0,0397 0.6219 
970* c 542; 122?) :l5C 9?0- 956) + -1 0,4352+0,0410 0,6211 

122? 14( 122?-- 970)) 
0,4352+0,0657 0,6060 428,446 

~.0001 

1272* { 13C 1272-1227) + 0,5009+0,0199 0,5941 
1343* c 1227; 1 424 J 

12( 1 343-1272) + 0,5009+0,0512 0,5757 
1362* 11(1362-1343)+ -1 0,5009+0,0596 0,5709 
1424 1 oc 1424-1362)) 0,5009+0,0869 0,5555 114,797 

~.0004 

1426* { 9(1426-1424)+ 0,5878+0,0022 0,5543 
1434* 8(1434-1426)+ 0,5878+0,0112 0,5494 
1483* c 1 424; 1 570 J 7C 1 483-1 434) + 0,5878+0,0659 0,5201 
1518* 6( 1 51 8-1 483) + -1 0,5878+0,1050 0,5001 
1570 5C 1570--1518)) o' 5878+0' 1631 0,4?19 ?4,932 

~.0011 

1588* { 4C 1588-1570) + 0,7510+0,0298 0,4580 
1609* 3(1609-1588)+ o, 7:-51 0+0' 064? 0,4424 
1?13* 

c 1 5?0; 1 9?3 J 2(1'?13-1609) + -1 0,?510+0,2371 0,3723 
1973 1 c 1 973-1 ?1 3)) 

0,7510+0,6683 0,2419 137' 671 
~.0017 

'--- l< dias)~187,9 
(#) medjanle 0 cálculo dos componentes do somatório em C2.15) 
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Tabela A9 Estimativas Csv) da curva de sobr-evivência e da correspon 
denle. médja par·a os dados de lransplante de r·irn, com doador vivo 
lralamenlo A, para aCtJ=l-0,0005 l. 

·-· 
~· 

j l vc l) c:-sv .l) 
js 

sv TTPS':' Sl sv C l) sub-inl. área 
sv 

_ _, Te p. j J_ ___ J_ J ...... -

o 25 1 ,0000 - 1 .o 1. o 1. 0000 o- 40 

39 o. 999<c:: 39,9654 

1 40 24 0,9608 - 1 .o 1 ,O 0,9608 40- 43 

42 0,9607 2,8630 

2 43 23 0,9222 1 'o 1 ,o 0,9222 43- 89 

88 0,9214 42,3839 

3 89 22 0,8829 - 1, o 1 'o 0,8829 89- 201 

200 0,8808 98,7454 

4 201 21 0,8423 -- 1. o 1 ,o 0,8423 201 215 

214 0,8420 11,7709 

5 215 20 0,8036 - 1 ,o 1, o 0,8036 215- 308 

307 0,8018 74,6285 

6 308 19 0,7633 1. o 1. o 0,7633 308- 396 

395 0,7616 67,0774 

I 396 18 o. 7231 - 1 'o 1. o o, 7231 396- !:312 

511 0,7209 83,7372 

8 512 1"7 0,6825 - 1 ,o 1. o 0,6825 512- 542 

541 0,6819 20,4460 

9 542 16 0,6434 - 1 .o 1 'o 0,6434 542- 956 264,7290 

10 956'){ 15 0,5970 10 1. 0644 l '0644 o, r;-~'35 956- 970 8,8945 

11 970* 14 0,5583 11 1. 0689 1 '1378 0,6352 970-1227 162,4960 

1226 0,6296 

12 1227 13 0,5149 1 .o .1 ,1378 0,5858 1227-1272 26,3385 

13 1272* 12 0,4755 13 1. 0809 1. 2298 0,5848 1272-1343 41,4617 

14 1343* 11 0,4357 14 1. 0883 l. 3383 o, 5831 1343-1362 11,0748 

15 1362* 10 0,3969 15 1. 0969 1,4680 0,5826 1362-1424 36,0411 

1423 0,5809 

16 1424 9 0,3572 - 1. o 1,4680 0,5244 1424-1426 1. 0488 

17 1426* 8 0,3187 17 1 ,1207 1 '6452 0,5244 1426-1434 4,1939 

18 1434* 7 o, 2801 18 1 '1373 1 '8711 o, 5241 1434-1483 25,6385 

19 1483* 6 0,2407 19 1 ,1598 2,1700 0,5223 1483-1518 18,2568 

20 1518* 5 0,2016 20 1 ,1 908 2,5841 0,5209 1518-1570 26,9695 

1569 0,5184 

21 1570 4 o, 1621 - 1 ,o 2,5841 0,4189 1570-1588 7,5325 

22 1588* 3 0,1233 22 1 • 3119 3,3901 0,4180 1588-1609 8,7642 

23 1609* 2 0,0844 23 1,4555 4,9342 0,4167 1609-1713 43.8192 

24 171 3'){ 1 0,0440 24 1,8745 9,2492 0,4068 1713-1973 99,5752 

1972 0,3607 2::=1227,4 
25 1973 o 0,0005 - 1. o 9,2492 0,0048 

i) Ssv (.)refer-e-se às estimalivas Csv) da sobr·evivência "bruta", 
T que sâo dadas pelo primeiro lermo do segundo membro de C3.13); 

ii) j sâo os valores dos indices j nos ponlos de censura; 
s 

;;) SV ~~ os p são os lermos do produlório em c3.13); 
iii) 2:: é 1a sorna das áreas e portanto a eslimaliva da média; 

~ ·:;v 
iv) as ~1 C.J sâo dadas pelo produto da quarta e sétima colunas. 
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Tabela AlO Estimativas Csp) da cui-va de sobrevivência e da correspc 
dente média para os dados de transplante de rim, com doador *vivo 
tratamento A, par·a uma prior-i não informativa uniforme para p. 

j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 

25 

-----

t 

o 
39 
40 
42 
43 
88 
89 

200 
201 
214 
215 
307 
308 
395 
396 
511 
512 
541 
542 
956* 
970* 

1226 
1227 
1.272* 
1343* 
1362* 
1423 
1424 
1426* 
1434* 
1483* 
1518* 
1569 
1570 
1588* 
1609* 
1713* 
1972 
1973 

Ssp( L 
T 

1. 0000 
0,9986 
0,9615 
0,9614 
0,9243 
0,9227 
0,885G 
0,8815 
0,8444 
0,8439 
0,8068 
0,8034 
0,7664 
o. 7631 
o. 7261 
0,7218 
0,6847 
0,6837 
0,6466 
0,5942 
0,5567 
0,5412 
0,5101 
0,4714 
0.4317 
0,3940 
0,3917 
0.3547 
0,3176 
0,2802 
0,2414 
0,2030 
0,2011 
o. 1641 
o, 1264 
0,0886 
0,0477 
0,0010 
0,0010 

Obs: * p:c=F'[Te<ToJ 

-------

) y~~\ L) 

-------
1. 0000 
1. 0007 
1. 0007 
1 '0008 
1 '0008 
1. 0017 
1. 0017 
1 '0041 
1 '0041 
1 '0044 
1,0044 
1 '0065 
1. 0065 
1. 0087 
1. 0087 
1 '011 7 
1. 0117 
1. 0125 
1. 0125 
1. 0247 
1. 0252 
1 '0340 
1 • 0340 
1. '035? 
1. 0386 
1. 0395 
1. 0425 
1. 0425 
1,0425 
1 '0426 
1 '0431 
1. 0465 
1. 0494 
1. 0543 
1 ,0544 
1. 0565 
1. 0837 
1. 2125 
1. 2168 

---"" 

·P 
nct) 

----

1 
1 
1 
1 

,0000 
,0000 
,0000 
,0000 

1 • 
1 . 
1 • 
1 • 
1. 
1 • 
1 • 
1 • 

1 ' 
1 • 

1 ' 
1 ' 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 

1' 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
1 • 
2, 
2, 
2, 
2. 
3, 
4, 
8, 
8, 
8, 

0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0000 
0623 
1330 
1330 
1330 
2220 
3269 
4516 
4516 
4':)16 
6209 
8351 
1167 
5028 
5028 
5028 
2364 
5899 
1563 
1563 
1563 
-
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--· 

S1 spc t) 

1. 0000 
0,8883 
o, 9t)22 
0,9622 
o, 9251 
0,9242 
o, 8871 
0,8851 
0.8478 
0,8476 
0,8104 
0,8087 
0,7714 
0,7698 
0,7324 
0,7302 
0,6927 
0,6922 
0,6547 
0,6469 
0,6466 
0,6415 
0,5976 
0,5967 
0,5950 
0,5945 
0,5928 
0,5367 
0,5367 
o, 5:.364 
0,5347 
0,5332 
0,5308 
0,4330 
o, 4321 
0,4308 
0,4213 
0,3765 
0,0099 

--

áreasp sub-i nt . 
J J 

t---- -

0- 40 
39,966 

40- 43 
2,868 

43- 89 
42,515, 

89- 201 
99,222 

201 215 
11. 849~ 

215- 308 
75,267; 

308- 396 
67. 790{ 

396- 512 
84' 811 ~ 

512- 542 
20, 755< 

542- 956 269, 432< 
956- 970 9,054( 
970-1227 165, 439< 

1227-1272 26, 872( 
1272-1343 42, 304é 
1343-1362 11 '300t: 
1362-1424 36, 778é 

1424-1426 1. 0734 
1426-1434 4,2924 
1434-1483 26,242~ 

1403-1518 18, 688Ç 
1518-1570 27,614::: 

1570-1588 7,7857 
1588-1609 9,0601 
1609--1713 44,3097 
1713-1973 103,624C 

2:=1248,9 



Tabela All Cálculo da eslimaliva Cmk), da curva de sobrevivência Pª

ra os dados de lransplanle de rim. doador vivo, esquema A. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

t 

o 
40 
43 
89 

201 
215 
308 
396 
512 
542 
956* 
970* 
227 
272* 
343* 
362* 
424 
426* 
434* 
483* 
518* 
570 
588* 
609* 
713* 
973 

mk mk 
** R1Cl)=[R1 + 

* *** mk mk 
-cu WU V[ l1 mk S1Cl) -ll ] flll M[ ll ] J ] rl 

m m-1 m m m m 
+Cl-l1m_1 )r1 J 

1. 0000 
c o~ 40] 40 1 o 25 0,0010 o. o +0,0400 0,9608 
c 40; 43] 3 1 o 24 0,0139 0,0400+0,0417 0,9216 
c 43; 89] 46 1 o 23 0,0009 0,0817+0,0435 0,8824 
c 89; 201] 112 1 o 22 0,0004 0,1251+0,0454 0,84~2 
c 201; 215] 14 1 o 21 0,0034 0,1706+0,0476 0,8039 
c 215; 308] 93 1 o 20 0,0005 0,2182+0,0500 0,7647 
c 308; 396] 88 1 o 19 0,0000 0,2682+0,0526 0,7255 
c 396; 512] 116 1 o 18 0.0005 0,3208+0,0556 0,6863 
c 51?; 542) 30 1 o 17 0,0020 0,3764+0,0588 0,6471 

0,4352+0,0417 0,6207 
0,4352+0,0431 0,6198 

c 542;1227) 685 1 2 14 0,0001 0,4352+0,0690 0,6039 
0,5043+0,0213 0,5912 
0,5043+0,0550 0,5716 
0,5043+0,0641 0,5665 

c 1227; 1 424) 197 1 3 10 0,0005 0,5043+0,0935 0."3'300 
0,5977+0,0023 0,5487 
0,5977+0,0117 0,5436 
0,5977+0,0693 0,5132 
0,5977+0,1104 0,4926 

c 1 424; 1 570] 146 1 4 5 0,0012 0,5977+0,1714 0,4634 
0,7692+0,0313 o, 4491 
0,7692+0,0677 0,4330 
0,7692+0,2484 0,3615 

c 1570; 1 973] 403 1 3 1 0,0017 0,7692+0,7000 0,2301 

1 1 

---+----------
mk V[l1 ] ~t1 {V[ l1 
r1Cl1 )= 

m 
m 

mk 
S1Cl)=exp{-R1Cl)) 

2 
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m 
J + W [ I J /2) ~ l1 

rn 

com lECl1 
1

,l1 J 
m- m 
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