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META-ANÁLISE DE ESTIMATIVAS DA CORRELAÇÃO 

GENÉTICA ENTRE PESOS AO NASCER E DESMAMA DE 

BOVINOS 

RESUMO 

Autora: Juliana Di Giorgio Giannotti 

Orientador: Prof. Dr. Irineu Umberto Packer 

Uma meta-análise foi conduzida com o objetivo de resumir de modo mais 

apropriado as estimativas da correlação genética entre pesos ao nascer e desmama de 

bovinos de corte de origem zebuína. Foi usado um conjunto de estimativas obtidas em 

39 trabalhos publicados no período de 1968 a 2000. 

Estes dados foram analisados de acordo com modelos fixo e aleatório, este 

último sob as técnicas da máxima verossimilhança restrita e método dos momentos. Para 

a situação específica deste estudo, observou-se que o modelo fixo não foi apropriado em 

virtude da falta de homogeneidade das estimativas de correlação, sendo portanto 

recomendável o modelo aleatório. A análise de subgrupo indicou heterogeneidades dos 

estudos. Conclui-se que a meta-análise constitui-se em técnica que deve ser 

implementada para esta e outras finalidades. 



META-ANALYSIS OF ESTIMATES OF GENETIC 

CORRELATION BETWEEN BIRTH AND WEANING 

WEIGTHS IN ZEBU CATTLE 

SUMMARY 

Author: Juliana Di Giorgio Giannotti 

Adviser: Prof. Dr. Irineu Umberto Packer 

A meta-analysis was conducted to summarize published estimates of genetic 

correlation between birth and weaning weight of zebu cattle. It was used a collection of 

estimates from 39 reports from 1968 to 2000. 

Data were analyzed under fixed and random efIect models. Components of 

variance were obtained by the method of moments and restricted maximum likelihood 

techniques. For the actual case it was verified a strong lack of homogeneity among the 

studies considered. As a consequence fixed model estimates of combined results were 

inappropriate. Results suggest random effects model produced better estimates. 

Subgroup comparisons showed heterogeneity of estudies. It was conclude that meta

analysis techniques were recommended for quantitative reviews of genetic parameters. 



1 INTRODUÇÃO 

A meta-análise é um procedimento que utiliza métodos estatísticos para 

combinar ou comparar resultados de estudos distintos, mas relacionados (Kirby, 1993). 

A necessidade de combinar informações provenientes de dados coletados sob 

diferentes condições e diferentes níveis de precisão, para produzir conclusões mais 

fortes do que aquelas disponíveis em cada fonte de informação, é muito antiga. Stilerl
, 

citado por Gaver et alo (1992), descreve a origem do método dos mínimos quadrados por 

Legrenge em 1805 e Gauss em 1809, como uma tentativa de resolver o problema do uso 

de observações astronômicas coletadas em diferentes observatórios para estimar a órbita 

de cometas e determinar arcos meridianos em Geodesia (Gaver et al., 1992). 

No início do século xx, o pesquisador Karl Pearson, utilizou técnicas formais de 

estatística para combinar dados de amostras distintas. A meta-análise de Pearson 

consistiu em calcular a média de cinco estimativas baseadas na amostra populacional da 

correlação entre febre entérica e mortalidade. A lógica utilizada por Pearson, pode ser 

considerada como uma das principais razões, para realizar a meta-análise: "Muitos dos 

grupos ... são muito pequenos para permitir que qualquer opinião definitiva seja formada 

do todo" (Dickersin & Berlin, 1992). 

Dickesin & Berlin (1992) citam também outros pesquisadores que promoveram a 

combinação de resultados de estudos separados, dentre eles: Tippett2 (1931) que 

produziu um método baseado no "p-value" mínimo; Fisher (1932) que criou um método 

ISTIGLER, E.A The brief history of Statistics: the measurement of uncertainty before 1900. 
Cambrige, MA: Harvard Universty Press, 1986. 

2TIPPET, L.H.H. The method of statistics. London: Willian & Norgate, 1931. 
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baseado no produto dos valores de probabilidade dos testes e Yates e Cochran3 (1938) 

que, motivados pela necessidade de combinar os resultados de experimentos 

agronômicos discutiram métodos e problemas de meta-análise. 

Existem alguns poucos artigos entre 1945 e 1960, seguido por uma ausência total 

de publicação de artigos nessa área até o início dos anos setenta e, em seguida um 

aumento no número de artigos sobre a combinação de dados (Olkin, 1995). 

Nessa época, no campo das ciências sociais, mais precisamente na pesquisa 

educacional, o desenvolvimento de técnicas estatísticas mais sofisticadas para combinar 

estudos começou a tomar espaço. Glass (1976) criou o termo meta-análise, o qual é 

apropriado, pois "meta" implica em algo que ocorre depois ou em sucessão, algo mais 

organizado ou realizado de uma maneira mais especializada (Egger & Smith, 1997). 

Além de criar o termo, Glass (1976), definiu a meta-análise como "a análise das 

análises" ou "a análise estatística de uma grande coleção de resultados de análises de 

estudos individuais com o propósito de completar as descobertas". E advertiu como 

sendo clara a necessidade da meta-análise pelo aumento assombroso de artigos sobre o 

mesmo tópico em todas as áreas das ciências. 

Deste modo, a motivação principal para a condução de uma meta-análise, está no 

grande número de estudos similares publicados nas diversas áreas da pesquisa, gerando 

interesse no desenvolvimento de métodos para combinar informações provenientes 

daqueles estudos distintos. 

A meta-análise obteve aceitação imediata na área médica pois, ao possibilitar 

reunião de informações dos dados existentes pela combinação de estudos menores, o 

tamanho da amostra aumenta. Assim, a importância maior da meta-análise reside, 

principalmente, na possibilidade de obtenção de tamanho grande da amostra, pela 

combinação de vários estudos pequenos, permitindo uma resposta mais precisa do que a 

obtida em estudos individuais. 

3 YA1ES, F. ~ COCHRAN, W.G. The analysis of groups of experiments. Joumal of Agricultural 
Science., v.28, p.556-580, 1938. 
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Além de estar sendo muito utilizada na área da saúde, a meta-análise é também 

adotada em agronomia, zootecnia, biologia, ecologia, genética, fisica, estatística, entre 

outras. Apesar de abranger várias áreas da ciência, tem sido pouco utilizada no Brasil. 

No contexto do melhoramento animal são frequentes as revisões bibliográficas 

sobre estimativas dos parâmetros genéticos de populações bovinas, herdabilidade e 

correlações genéticas, como pode ser observado nos trabalhos de Mohiuddin et al. 

(1993), Koots et al. (1994b), Mercadante (1995), e Lôbo et al. (2000). Nestes trabalhos 

os autores têm usado vários critérios para combinar os resultados individuais. 

Deste modo, Koots et aI. (1994b) e Lôbo et alo (2000), utilizaram, para obter uma 

medida comum dos coeficientes de correlação, a transformação proposta por Fisher 

(transforma-se r em z), e a ponderação utilizando o inverso da variância de z. 

Na revisão realizada por Mercadante et alo (1995) os autores usaram como 

medida resumida a média, ponderada pelo inverso do erro padrão, das estimativas do 

coeficiente de correlação. 

De modo geral tais revisões seguem alguns fundamentos da meta-análise, a 

saber, pesquisa bibliográfica abrangente e obtenção de uma medida resumida comum 

dos vários estudos. Porém, não utilizaram de outros aspectos que são considerados 

imprescindíveis na proposta da meta-análise. 

De qualquer modo fica evidente que a meta-análise pode contribuir grandemente 

para a questão de combinar diferentes estudos na genética e em outras áreas do 

conhecimento humano. 

Desta maneira os objetivos gerais deste trabalho consistem no desenvolvimento 

da metodologia da meta-análise e a sua aplicação ao problema específico de resumir 

estimativas da correlação genética entre pesos ao nascer e desmama em bovinos de 

origem indiana. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

Conforme definida por Glass (1976), a meta-análise é uma técnica estatística que 

consiste de uma revisão quantitativa e resumida de resultados de estudos relacionados, 

mas independentes. 

Os seus propósitos são aumentar o número de observações e o poder estatístico; 

avaliar a possibilidade de generalizações de conclusões para uma amplitude variada de 

estudos; examinar a variabilidade entre os ensaios ou estudos; resolver incertezas 

quando certas conclusões destoam; realizar análise de subgrupo; identificar a 

necessidade e planejar ensaios ou estudos maiores; responder questões que não foram 

atribuídas de início aos estudos individuais (Fagard et al., 1996). 

Apesar de oferecer muitos atrativos ela não deve ser vista como substituta para a 

análise dos dados originais. Mesmo quando meticulosamente realizada, os resultados da 

meta-análise devem ser interpretados com atenção, principalmente devido ao inevitável 

vício de publicação ("file drawer problem") e à influência do critério de inclusão. Além 

disso, a meta-análise infringe um dos princípios essenciais da pesquisa científica, de que 

as hipóteses devem preceder os testes e análises (Fagard et al., 1996). 

Houwelingen (1997) refere-se à meta-análise como um pesadelo e uma solução 

humana pobre para o problema de analisar medidas resumidas de publicações 

selecionadas. Ele defende a situação ideal de ter acesso os dados originais, e assim 

realizar uma análise, sob um modelo de efeitos aleatórios, considerando tanto a variação 

dentro de cada estudo como a entre os estudos. Porém, este mesmo autor admite ser 

dificil analisar os dados originais de todas as pesquisas. Ao apoiar a idéia de combinar 

evidências provenientes de origens distintas, considera a hipótese de realizar uma meta-



5 

análise, porém, da melhor maneira possíve~ e necessariamente modelando a variação 

entre os estudos. 

DerSimonian & Laird (1986) citam a natureza diversa dos diferentes estudos, 

tanto em termos de delineamento como em métodos empregados na realização de cada 

um deles, como sendo a principal dificuldade para combinar os resultados. Para 

solucionar esta questão, esses autores sugerem que a variação entre os estudos seja 

incorporada na análise. 

Apesar das críticas e problemas enfrentados pela meta-análise, as evidências 

indicam que ela é um procedimento estatístico que vem sendo aceito gradativamente 

pela comunidade científica, e sua aplicação tem aumentado em todos campos das 

ciências (Cooper, 1989). 

Os principais passos envolvidos na meta-análise são: 

1. Revisão de literatura; 

2. Converter os resultados de cada estudo para uma métrica comum; 

3. Modelar a variação; 

4. Verificar se os resultados dos estudos são homogêneos; 

5. Realizar uma análise de sensibilidade. 

2.1 Pesquisa Bibliográfica e seleção dos estudos 

A revisão de literatura deve ser a mais completa possível, incluindo trabalhos 

publicados e não publicados (trabalhos em andamento, comunicações pessoais etc) sobre 

o assunto, com a finalidade de obter o máximo de informação e minimizar os erros que 

possam influenciar na análise dos dados (Normand, 1999). 

A escolha dos estudos a serem incluídos na meta-análise é um ponto crucial que 

irá influenciar o restante da análise e os resultados finais. Esta seleção tem dois aspectos, 

às vezes conflitantes, ou seja, incluir apenas aqueles válidos ou apropriados, ou incluir 

tantos quanto possíveis. A definição de um critério objetivo de inclusão ajuda o processo 
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de seleção dos estudos (pickard et al., 1998). Tais estudos devem conter 

obrigatoriamente os dados básicos necessários para o início da meta-análise. Por 

exemplo, os artigos que não contêm informações que permitam o cálculo dos desvios 

padrões dos grupos tratamento e controle devem ser descartados, assim como 

experimentos de baixa qualidade. Entretanto, detectar experimentos de baixa qualidade 

não é tarefa fácil para o pesquisador que utiliza a meta-análise. 

De acordo com Egger & Smith (1998), o meio mais apropriado para examinar a 

influência da publicação é através de um gráfico de funil, que é um "scatterplot" dos 

efeitos estimados dos ensaios contra o tamanho da amostra. Este gráfico é baseado no 

fato de que a precisão da estimativa do efeito básico do tratamento aumenta com o 

aumento do tamanho da amostra do componente em estudo. Resultados de estudos 

pequenos serão plotados na parte inferior do gráfico. Na ausência de influência, a forma 

do gráfico assemelhar-se-á a um funil invertido e simétrico. Se existir uma forma 

assimétrica no gráfico, então poderá haver influência dos estudos selecionados. 

2.2 Conversão dos resultados a uma medida comum 

De posse dos resultados dos estudos individuais incluídos é necessário converter 

os mesmos para uma métrica comum para serem analisados. Esta métrica comum recebe 

o nome de tamanho do efeito ("effect size"). 

Foi também Glass (1976) um dos primeiros a sugenr o uso de uma escala 

invariante de índices do tamanho do efeito - diferenças médias padronizadas e 

coeficiente de correlação - para combinar informações de estudos distintos nas ciências 

sociais. O termo tamanho do efeito tem sido usado para se referir a diferenças médias 

padronizadas porém, com experimentação mais elaborada e aplicações mais diversas, as 

diferenças entre tratamentos podem depender não apenas de médias, mas também de 

variâncias, correlações, medianas, estatísticas de ordem, distâncias etc... Então é 

conveniente utilizar esse termo para se referir a qualquer destes índices (Hedges & 

Olkin, 1985). 
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Duas medidas do tamanho do efeito são comumente utilizadas: as diferenças 

médias padronizadas d de Cohen e o coeficiente de correlação r de Pearson (Hwang & 

Thorn, 1999). Quando os estudos se referem a comparar dois grupos (tratamento versus 

controle) o tamanho do efeito é frequentemente expresso na forma de diferenças médias 

padronizadas. E quando se trata de duas variáveis contínuas, então o indicador do 

tamanho do efeito utilizado com mais freqüência é o coeficiente de correlação. 

Além dessas duas medidas do tamanho do efeito emprega-se com frequência os 

testes de significância estatística para resultados combinados, que foram os primeiros 

procedimentos para a síntese de pesquisa quantitativa. 

2.2.1 Diferenças médias padronizadas 

Seja, segundo Hedges & OIkin (1985), uma coleção de k estudos cada um 

consistindo de dois grupos: tratamento (T) e controle (C), e sendo n; o tamanho da 

amostra do grupo tratamento e n f o tamanho da amostra do grupo controle (com 

i=1,2, ... k), podendo ser iguais, ou não, para os k estudos. 

Denota-se a j-ésima G=1,2, ... ,ni) observação nos grupos tratamento e controle do 

i-ésimo (i=I,2, ... ,k) estudo por YJ e Y~, respectivamente, assumindo que esses 

estudos são independentes. Os dados podem ser representados esquematicamente como 
) 

na Tabela 1. 



Tabela lo Representação esquemática das observações com suas respectivas médias e 

variânciaso 

Dados Tratamento Controle 
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Estudo Tratamento Controle Média Variância Média Variância 
1 Yl~ '000' y 1

T 
T Yl~'ooo, Y1

C 
c J.ti 0-

2 

J.t~ 0-
2 

nl nl 1 1 

2 Y~ '000' y
T 

T y~,ooo, yC c J.t; 0-
2 

J.ti 0-
2 

2n 2 2n2 
2 2 

K y~,ooo,y~I y~,ooo,y~c J.t~ 0-
2 

J.t~ 0-
2 

k k 
Ckk 

Assume-se, para o i-ésimo estudo, que as observações dos tratamentos 

Yi~ '000' y~r são normalmente distribuídas com uma média comum p,T e variância o-r, 
I 

e as observações dos grupos controle Yi~'o o o, y~~ são normalmente distribuídas com uma 
I 

média comum p,f e variância o-r o Admitindo-se homogeneidade de variâncias para os 

grupos tratamento e controle, para o i-ésimo experimento, têm-se, 

Y! - N' •• ! o-~ \ 
u \h, I" o 1 T J = ,o .. ,ni , i = 1,0 .. ,k 

e 
. 1 c J=,oo.,ni' i = 1,0oo,k 

Assim, o indicador do parâmetro do tamanho do efeito 8 i para o i-ésimo 

experimento, quando este se refere a diferenças médias padronizadas, é dado por: 

T C 
~. = J.li - J.l i . 1 k 
U 1 , 1 = '000' . 

(1) 

o-i 

Um estimador do parâmetro 8 do tamanho do efeito proposto, por Glass et aI. 

(1981), é baseado no valor amostrai da diferença média padronizada. Se, yT e yc , 
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são, respectivamente, as médias estimadas dos grupos tratamento e controle, existem 

várias maneiras de produzir estimativa da diferença média padronizada, entre as quais 

estão: 

yT _ ye 
gi = 1 * 1 

S 
i=l, ... ,k, 

(2) 

onde s* é um desvio padrão estimado. As diferentes escolhas de s* produzem diferentes 

estimadores, podendo-se definir s* como ST , desvio padrão estimado do grupo 

tratamento, ou como SC , desvio padrão estimado do controle ou, alternativamente, pode

se usar um desvio padrão que combine ST e sC, chamado desvio padrão combinado, 

simbolizado por Sp, dado pela seguinte expressão, 

onde: 

(n'[ -1)sii + (n; -1)s~i 
n~+n~-2 

1 1 

sii é a estimativa da variância do grupo tratamento; 

S~i é a estimativa da variância do grupo controle; 

A variância estimada de gi é dada por: 

i = 1, ... ,k, 

T e 2 
" 2 ( ) ni + n j gj • k 
cr,gj= Te +2(T e)' 1=1, ... " 

n i n i n j +ni 

onde: 

gi é definido em (2). 

(3) 

(4) 
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Outro estimador não-viesado do tamanho do efeito foi proposto por Hedges 

(1982), e é dado por: 

onde: 

di =. (1- 3 )gi , i = 1, ... ,k , 
4N.-9 

1 

(5) 

O estimador di tem menores variância e vício do que gi (Hedges & Olkin, 1985). 

Cohen (1988) fornece uma interpretação convencional da magnitude do tamanho 

do efeito para diferenças médias padronizadas, como segue: 0,2 é um efeito pequeno, 0,5 

é médio e 0,8 é grande e, qualquer efeito maior do que 1,0 pode ser considerado muito 

grande. 

Na revisão quantitativa de meta-análise o que se pretende é combinar os 

indicadores das estimativas dos tamanhos do efeito dos k estudos. Suponha que cada um 

dos k estudos tenha um tamanho de amostra grande, para que desta maneira a suposição 

de normalidade seja válida, e também que tais estimativas sejam homogêneas. Sejam, 

respectivamente, ai e â2(8J uma estimativa do tamanho do efeito e sua correspondente 

estimativa da variância amostraI. 

Assim, o estimador combinado dos tamanhos do efeito para os k estudos é, 

(6) 

onde cada estimativa individual do tamanho do efeito é ponderada pelo inverso da sua 

variância, 



11 

1 
w· = ", i = l, ... ,k 

1 â2 (oJ 
(7) 

e â 2 (8 i) é a variância de ti;. dada pela fórmula, 

Te" 2 
" 2 (~ . ) = n i + n i o i 
cr UI T C + Te' 

n· n· 2(n. +n· ) 1 1 1 1 

i = l, ... ,k. 
(8) 

A estimativa da variância do tamanho do efeito combinado, â(8 + ), é dada por, 

(9) 

" Segundo Hedges & Olkin (1985) o melhor estimador de o é 0+, pois para 

grandes amostras ele fornece uma variância tão pequena quanto possível. Assim, 

" nenhum outro estimador tem variância assintótica menor do que a de o +. 

o intervalo de confiança, a lOO(l-a)%, para este tamanho do efeito, é dado por: 

0 00. = 8+ - ca o(8+) e 0suP. = 8 + + c a ô(8+), (10) 
2 2 

a 
onde ca/2 é o valor tabelado da distribuição normal padronizada a um nível de 

2 

probabilidade. 
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2.2.2 Coeficiente de Correlação 

Considere, segundo Hedges & Olkin (1985), uma coleção de k estudos 

independentes, cada um dos quais produz um coeficiente de correlação entre as variáveis 

que têm distribuição bivariada normal. Especificamente, suponha que o i-ésimo estudo 

consiste de pares de medidas ~ , Vi que têm uma distribuição bivariada normal com 

correlações: 

_ COV(Ui'~) 
Pi - ~Var(UJVar(VJ 

i = 1, ... ,k. 
(11) 

Os tamanhos das amostras, n}, ... , nk, são tomados dos k estudos. Se Uij e Vij é o j

ésimo par de observações no i-ésimo estudo, então as observações para os k estudos 

podem ser arranjados conforme exposto na Tabela 2. 

Tabela 2. Representação esquemática das duas variáveis contínuas e suas correlações. 

Estudo 
1 2 K 

Observações (un,vn ) (U 21 , v21 ) (Ukl , Vkl ) 

(U I2 , vlJ (U22 , v22 ) (U k2 , Vk2 ) 

(UID1 , V1D1 ) (U2D2 ' V 2D2 ) (uknk , vknk ) 

Correlações ri r2 rk 

O coeficiente de correlação ri para o i-ésimo estudo é: 
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(12) 

são as médias de U 1,U 2, ... ,U n . e V1 ,V2, ... ,Vn., (com i=1, ... ,k), 
I I 

respectivamente. 

De acordo com Cooper (1989), o tamanho do efeito é, neste caso, o próprio 

coeficiente de correlação quando se dispõe deste índice da relação entre duas variáveis. 

Cohen (1988) fornece uma interpretação convencional da magnitude do tamanho 

do efeito quando se utiliza o coeficiente de correlação: 0,1 é um efeito pequeno, 0,3 é 

médio e 0,5 é grande. 

Numa revisão quantitativa de meta-análise o que se pretende é combinar as 

estimativas dos tamanhos do efeito, neste caso, as correlações dos k estudos. Porém, 

combinar os coeficientes de correlação é um pouco mais complicado pelo fato de sua 

distribuição não ser normal quando p::j:. O. Para remediar este problema, Fisher4
, citado 

por Hedges & Olkin (1985), propôs uma transformação de r para a quantidade z que 

apresenta distribuição aproximadamente normal com variância aproximada de 1/(n - 3). 

A relação entre r e z é dada por: 

(13) 

Suponha que as correlações amostrais são homogêneas. Para obter uma média 

ponderada das correlações amostrais, r +, primeiro é preciso obter a média ponderada dos 

valores correspondentes de z: 

4 FISHER, R A On the probable error of a coe:ffi.cient of correlation deduced from a small sample, 
Metron, 1: 1-32, 1921. 
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onde: 

Wj é a ponderação, que neste caso éw i = n i - 3 e, 

nj é o tamanho da amostra do i-ésimo estudo. 

A variância estimada para z+ é: 

1 
Var(zJ= , 

N-3k 

(15) 

com N = nI + ... + nk . 

Para se obter, finalmente a estimativa combinada do coeficiente de correlação 

deve-se aplicar a função inversa expressa pela equação (16) (Kirby, 1993). 

exp{2z+} -1 
r+ = . 

exp{2zJ+l 

(16) 

14 

A ponderação por (n i -3), na equação (14), se dá pois (n i -3) é o inverso da 

variância para a transformação de r em z de Fisher (as estimativas do tamanho do efeito 

são frequentemente ponderadas pelo inverso de suas variâncias). 

Os limites do intervalo de confiança, a 100(1-a.) %, para este tamanho do efeito, 

são dados por: 
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_ Ca/2 _ Ca /2 
Çinf. - Z - r--::: e çsup. - Z + ~, 

""n-3 ""n-3 

(17) 

onde c a /2 é o valor da distribuição normal padronizada a um nível a. de probabilidade. 
2 

Para obter o intervalo de confiança referente a variável r utiliza-se primeiramente 

a eq. (17), e posteriormente a eq. (16) para transformar z em r. 

2.2.3 Testes de significância estatística para resnltados combinados 

Segundo Normand (1999), quando os dados dos estudos a serem combinados 

forem provenientes de testes estatísticos, pode-se estimar o tamanho do efeito se 

algumas informações também estiverem disponíveis nos artigos. 

Se os trabalhos fornecem os valores das probabilidades, ou meios para calculá

los, pode-se combiná-los e avaliar sua significância estatística utilizando testes de 

significância. Tais testes, que avaliam a significância de resultados combinados foram, 

possivelmente, o primeiro procedimento estatístico desenvolvido para combinar os 

resultados provenientes de diferentes estudos de pesquisa (Hedges & Olkin, 1985). A 

referência mais antiga a um procedimento estatístico para combinar testes de 

significância está presente em um livro de Tippett5, citado por Hedges & Olkin (1985). 

O problema de reunir as informações provenientes de testes de significância, também 

chamou a atenção de Fisher (1932) e Pearson6
, citado por Hedges & Olkin (1985). 

Neste tópico, serão apresentados, alguns métodos que visam combinar 

informações provenientes de testes de significância. Para tanto, deve-se considerar, 

segundo Hedges e Olkin (1985), uma coleção de k estudos independentes caracterizados 

pelos parâmetros 9p ... ,9 k , que podem ser médias, diferenças médias ou correlações e 

5 TIPPET, L.H.H. The method of statistics. London: Willian & Norgate, 1931. 
6 PEARSON, K. On a method of determining whether a sample of given size n supposed to have been 

drawn from a parent population having a known probability integral has probably been dra"n at 
random. Harvard Education Review, 50: 176-195, 1933. 
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também que o i-ésimo estudo produz uma estatística Ti. que será usada para testar a 

hipótese de nulidade: 

Ho: SI=S2=",=Sk=0 

versus uma das seguintes hipóteses alternativas: 

HI : Si;:::: O, i=I, ... ,k, e ao menos um Si > O; 

H 2 : Si $;0 ou Si ;::::0, i=I, ... ,k, eao menos um Si :;t:0; 

H3 : pelo menos um Si :;t: O, i=l, ... ,k. 

2.2.3.1 Métodos baseados na distribuição uniforme 

o primeiro método para testar a significância de resultados combinados foi 

proposto por Tippett (1931), citado por Hedges e Olkin (1985), e indicou que se os 

pI, .. ·,Pk são os valores das probabilidades independentes, então eles têm uma 

distribuição uniforme sob Ro. Entretanto, se P[l] é o mínimo dos pt, ... ,PIe , um teste de 

Ro ao nível a de significância é obtido comparando p[1] com 1-(I-aY!k, então: 

rejeita-seRo se P[I] <1-(I-a)l/k. 

2.2.3.2 Método do qui-quadrado inverso 

Tal procedimento foi desenvolvido por Fisher (1932) e é o mais utilizado para 

realizar a combinação de informações provenientes de testes de significância. Dados k 

estudos independentes e os valores das probabilidades PI, ... ,Pk, o procedimento proposto 

por Fisher utiliza o produto PIP2 ... Pk para combinar os valores das probabilidades. 

Devido à soma das variáveis independentes de qui-quadrado terem uma distribuição de 

qui-quadrado, resulta que se Ro é verdadeira, então: -210g(PIP2 ... Pk)=-210gpl-... -210gJ>k 

tem uma distribuição de qui-quadrado com 2k graus de liberdade. Assim: 
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Rejeita-seHose p=-2~)OgPi ~c, 
i=l 
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onde c é obtido da cauda superior da distribuição de qui-quadrado com 2k graus de 

liberdade. 

2.2.3.3 Método Normal Inverso 

Outro procedimento para combinar valores das probabilidades é o método 

normal inverso proposto por Lipták:7 
, citado por Hedges e Olkin (1985), e é dado por: 

onde q,-l(.) é a inversa da distribuição normal padronizada acumulada. 

Quando Ho é verdadeira Z tem uma distribuição normal padronizada. Assim, 

rejeita-se Ho se Z excede o valor critico da distribuição normal padronizada. 

2.3 Modelagem da variação na meta-análise 

Uma questão importante a ser considerada na combinação dos estudos é a 

heterogeneidade entre eles, pois podem ter sido encontrados estudos com qualidades 

diferentes, conduzindo, assim, a conclusões distintas, ou ainda ter estudos com doses 

distintas, diferentes tipos de tratamentos ou indivíduos, que necessitam ser combinados. 

Deste modo os pesquisadores que utilizam meta-análise tentam convencer o leitor que 

aqueles dados são homogêneos e justificar a combinação deles para a questão focada 

(Lau et aI., 1997). Entretanto, se a variação nas estimativas dos tamanhos dos efeitos é 

7 LIPT ÁK, T. On the combination of indepent tests. Magyar Tudomanyos Ak.ademia Matematikai 
Kutato Intezetenek KozlemenyeL 3: 1971-1977, 1958. 
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maior do que se pode admitir pelo acaso, não se devem combinar todas elas. Pode-se 

testar se as estimativas dos tamanhos dos efeitos são muito heterogêneas para serem 

combinadas. O resultado significativo do teste estatístico implica que a variação nas 

estimativas do tamanho do efeito entre os estudos é maior do que aquela esperada pelo 

acaso (Wang & Bushman, 1999). 

As caracteristicas dos estudos podem ser consideradas como variáveis fixas ou 

aleatórias e, de acordo com Egger et aJ. (1997), a diferença entre os dois modelos é a 

maneira com que a variabilidade dos resultados é tratada. Segundo Wang & Bushman 

(1999), nos modelos de efeitos fixos assume-se que o tamanho do efeito populacional é 

um valor fixo, enquanto que nos modelos de efeitos aleatórios o tamanho do efeito 

populacional é uma variável aleatoriamente distribuída com média e variância próprias. 

Quando se utiliza um modelo de efeitos fixos pode-se fazer generalizações para um 

universo de estudos com caracteristicas similares. Já quando se utiliza um modelo de 

efeitos aleatórios, pode-se fazer generalizações a um universo de estudos diversos. Deste 

modo, como a generalização é maior nos modelos de efeitos aleatórios, o poder 

estatístico deste modelo é menor do que o de efeitos fixos. Consequentemente, os 

intervalos de confiança são mais estreitos para os modelos de efeitos fixos do que para 

os de aleatórios. 

Assim, numa meta-análise utiliza-se um modelo de efeitos fixos se a variação nos 

tamanhos dos efeitos entre estudos for resultante somente do erro amostraI, e utiliza-se 

um modelo de efeitos aleatórios se a variação nos tamanhos dos efeitos entre estudos 

resultar tanto do erro amostral quanto na variabilidade do tamanho do efeito 

populacional. 

2.3.1 Modelos de efeitos fixos (MEF) 

Quando os resultados dos estudos diferem devido ao erro experimental adota-se 

então a estrutura de modelo de efeitos fixos, assumindo que existe apenas a variabilidade 

dentro dos estudos, não havendo variabilidade entre os estudos. Neste caso, a variância 
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dentro dos estudos assume um dado valor e a entre os estudos é considerada nula (Lau et 

aI., 1997). 

Segundo Normand (1999) um modelo de efeito fixo assume que a estatística 

resumida Yi de cada estudo é a realização de uma população dos estudos estimados com 

uma média comum e. 

Seja, segundo Normand (1995), e um parâmetro central de interesse. Assumindo 

que existam k estudos independentes, e também uma estatística resumida suficiente Yi 

correspondente a cada estudo tal que: E(Yi) = e e Vi = Var(YJ = E(Yj - J.l.f = ar = sr . 
Para o tamanho do estudo moderadamente grande, cada Vi, deve ser aproximadamente 

normalmente distribuído (pelo teorema central do limite) e aproximadamente não

viesado. Então: 

indep. I. ) 
Yi ~ N\e,cr~ para i=I,2, ... ,k., 

sendo cr~ conhecido. O parâmetro central de interesse é e o qual quantifica o efeito 

médio do tratamento. 

Pode-se, segundo Gaver et aI. (1992), construir um modelo expresso como, 

onde: 

Yi e e foram definidos anteriormente e, 

indep. 

e i ~ N(O, cr~). 

2.3.2 Modelos de efeitos aleatórios (MEA) 

Se as inferências serão generalizadas para a população na qual os estudos 

permitem ter efeitos e características diferentes, então os modelos de efeito aleatório 
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poderiam ser apropriados (Normand, 1999), isto é, cada estudo é tratado como sendo 

proveniente de diferentes populações. Nesse tipo de modelo tem-se além da variância 

dentro dos estudos, como no modelo de efeito fixo, também a variância entre os estudos 

(Lau et aI., 1997). 

Assim, o modelo de efeito aleatório assume um efeito básico diferente para cada 

estudo e leva isto em consideração como uma causa de variação adicional, conduzindo, 

entretanto, a um intervalo de confiança um pouco maior do que no modelo de efeitos 

fixos (Egger et al., 1997). 

A estrutura de efeitos aleatórios postula, segundo Normand (1999), que a 

estatística resumida de cada estudo Yi é extraída de uma população com média ai e 

variância cr; específicas, 

Além disso, a média de cada estudo específico, ai' é assumida ser retirada de 

alguma superpopulação de efeitos com média a e variância '(;2, 

sendo a e '(;2 referidos como hiperparâmetros e representando, respectivamente, o efeito 

médio do tratamento e a variabilidade entre os estudos. 

Pode-se então, segundo Gaver et alo (1992), construir um modelo de efeitos 

aleatórios expresso por, 

yi=ai+ei 
aí =a+Eí ' 
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onde: 

Yi e a foram definidos anteriormente; 

a i é dado, neste caso, pela equação (27) ; 

indep. 

ei - N(O,cr2
); 

Em contraste com o modelo de efeitos fixos, o modelo de efeitos aleatórios 

concebe os estudos observados como tendo sido retirados de uma grande população de 

estudos. O modelo de efeitos fixos é um caso especial do de efeitos aleatórios onde 

't
2 = o. Nesse caso todos os ai são constantes e iguais a a. 

Alguns estatísticos consideram que outras estatísticas são mais apropriadas que 

as discutidas anteriormente. Uma opção seria a aproximação Bayesiana onde os modelos 

estão disponíveis sob ambas as suposições: efeitos fixos e aleatórios. 

2.4 Teste de homogeneidade 

Com o intuito de avaliar as diferenças nos tamanhos das amostras e nos níveis 

dos estudos, estes são estratificados e então combinados. Isto é, melhor do que estimar 

um tamanho do efeito verdadeiro, é tomar uma média ponderada das estimativas de cada 

estudo. Similarmente, considerando tratamento e controle, poderia ser tomada uma 

média ponderada das estimativas dos efeitos do tratamento e uma das estimativas dos 

efeitos do grupo controle. Porém, permanece, ainda neste ponto da análise, a dúvida de 

se cada estudo (ou conjunto de estudos) compartilham um efeito comum. Portanto, a 

convenção é primeiro realizar um teste de homogeneidade de médias. Se não existe 

variação significativa entre estudos, então, um modelo de efeitos fixos é adotado, caso 

contrário ou adota-se um modelo de efeitos aleatórios ou identificam-se as 
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características de estudo que estratificam os estudos dentro dos subgrupos com efeitos 

homogêneos (Normand, 1999). 

2.4.1 Analogia à análise de variância em meta-análise para Modelos de efeitos 

fixos com um fator 

Suponha, de acordo com Wang & Bushman (1999), que o interesse é testar o 

efeito de um fator comp grupos independentes, com mI efeitos no grupo 1, m2 efeitos no 

grupo 2, ... , e mp efeitos no grupo p. Seja 9ij o j-ésimo parâmetro do tamanho do efeito 

no i-ésimo grupo, e seja êij sua estimativa com variância amostraI Vâr( êij ). A Tabela 3 

fornece a notação para um modelo de efeitos fixos com um fator. 

Numa análise de variância para um experimento com um fator, a soma de 

quadrados total pode ser separada em dois componentes: soma de quadrados entre 

grupos e soma de quadrados dentro dos grupos, ou seja, 

S~otal = SQentre + SQdentro 

Similarmente, na análise de variância para meta-análise, a estatística da 

heterogeneidade total pode ser separada dentro de dois componentes: heterogeneidade 

entre os grupos de estudos e heterogeneidade dentro dos grupos de estudos, ou seja, 

~otal = Qentre + Qdentro. 
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Tabela 3. Estimativas do tamanho do efeito e variâncias amostrais para os p grupos de 

estudos. 

GRUPO 1 
Estudo 1 

Estudo 2 

Estudo m1 

GRUPO 2 
Estudo 1 

Estudo 2 

Estudo m2 

GRUPOp 
Estudo 1 

Estudo 2 

Estudo ll1p 

Estimativas do Tamanho do Efeito 

~ 

911 

ê12 

~ 

91ml 

ê21 
ê 22 

ê2m2 

~ 

9pl 
~ 

9p2 

~ 

9pmp 

Estimativas das variâncias 

~ 

Vâr(911) 
~ 

Vâr (912) 

~ 

Vâr (9Iml) 

Vâr(ê21 ) 

Vâr(ê22 ) 

Vâr(ê2m2 ) 

Vâr(êpl ) 
~ 

Vâr(9p2 ) 

~ 

Vâr(9pmp) 

Para testar a hipótese de nulidade que não existe variação nos grupos, de 

tamanhos médios do efeito, 

versus a hipótese alternativa de que pelo menos um tamanho do efeito difere dos demais, 

H A : ao menos um e i+ difere dos demais, 

utiliza-se a estatística, 



onde: 

mi 

W i+ = LWij, 
j=l 

1 
w·· = ", 

1J Vâr(Oij) 

i=l j=l i=l 
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(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

Sendo que o estimador fornecido pela equação (22) é denominado estimador de 

máxima verossimilhança (Normand, 1999). 

Rejeita-se a hipótese de nulidade ao nível de significância a se Qentre exceder o 

valor crítico de 100(I-a)% da distribuição de qui-quadrado a p-l graus de liberdade. 

Para testar a hipótese de nulidade de que não existe variação nos efeitos da 

população dentro do grupo de estudos, isto é, 
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utiliza-se a estatística, 

(23) 

com distribuição de qui-quadrado com k-p graus de liberdade. 

A Tabela 4 resume as várias causas de heterogeneidade numa meta-análise com 

uma categoria de estudo, assim como o teste estatístico e os correspondentes graus de 

liberdade. 

Tabela 4. Heterogeneidade resumida para um modelo de efeitos fixos com um fator. 

Causas de Heterogeneidade 
Entre grupos 
Dentro de grupos 
Dentro do grupo 1 
Dentro do grupo 2 

Dentro do grupo P 
Total 
Nota: k=m1 + m2 + ... + lllp. 

Estatística Q Graus de liberdade 
Qentre p-l 

k-l 

2.4.2 Analogia à análise de variância em meta-análise para modelos de efeitos 

aleatórios com um fator 

Considerando, agora, um modelo de efeitos aleatórios, suponha que o interesse 

está em testar o efeito de um estudo com p grupos independentes, com ml efeitos no 



26 

grupo 1, m2 efeitos no grupo 2, ... , mp efeitos no grupo p, e k = ml + m2 + ... + IIlp. A 

única diferença nos procedimentos de cálculos entre os modelos de efeitos fixos e os de 

efeitos aleatórios para o modelo de ANOV A com um fator é que para o segundo caso a 

ponderação estimada na análise é dada por w; = " 
1 

{Vâr(9 i ) + t 2
} 

Para testar a hipótese de nulidade, de que as variâncias dos efeitos aleatórios é 

zero, isto é, 

HO :'t2 =O, 

versus a hipótese alternativa, de que as variâncias são maiores do que zero, 

a estatística apropriada é Qdentro, já descrita anteriormente. Rejeita-se a hipótese de 

nulidade, a um nível a. de significância, se Qdentro exceder o valor crítico de lOO(l-a.)%, 

da distribuição de qui-quadrado com (k-p) graus de liberdade, onde k é o número de 

estudos independentes e p é o número de grupos independentes da categoria da 

característica do estudo. 

Para estimar a variância entre estudos existem, segundo Normand (1999), quatro 

métodos Máxima Verossimilhança , Máxima Verossimilhança Restrita, Método dos 

Momentos e Método Bayesiano. 

2.4.2.1 Método da Máxima Verossimilhança (MV) 

Se a variância entre os estudos é conhecida, então o estimador de 9 pelo MV é 

dado por, 
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k " 
LW i ('t)9 i 

ê('t)MV = ..:..i=...:..lk---

(24) 

LWi('t) 
i=1 

onde: 

Porém, no caso mais real onde não se conhece a variância entre os estudos, esta 

pode ser estimada utilizando-se o Método dos Momentos (MM), o Método da Máxima 

Verossimilhança Restrita (MVR) e o Método Bayesiano. 

2.4.2.2 Método da Máxima Verossimilhança Restrita (MVR) 

Este é um método para estimação dos componentes de variância que consiste em 

usar a distribuição marginal para y, e o log-verossimilhança a ser maximizado é: 

o estimador de MVR de 't
2 é solução para, 

"2 tW;(i) [k~l (Y; -êMVR)2 -VaT(êJ] 
tMVR=~--~~~k---------= 

(25) 

Lw;C:i) 
;=1 

o estimador para a média populacional é então calculado como 
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k " 

LWi(-tMVR)ei 
a" - ---=i=:::..I ____ _ 

MVR -- k 

(26) 

LWi(-tMVR ) 
i=1 

onde: 

") 1 
W ;('tMVR = V" (a")" ' ar i +'tMVR 

e as inferências são feitas utilizando: 9MVR - N( e, ( ~ W; ('tMVR ) r) . 
Um estimador para ai pode ser calculado substituindo, na eq. 27, as estimativas 

de MVR pelos hiperparâmetros. Este tipo de aproximação para uma distribuição a 

posteriori é conhecida como empírica de Bayes (''Empirical Bayes") e resulta em 

(27) 

onde: 

" 
" MVR Vâr(a. ) B. = 1 

1 V" (a") "2 ar i + 'tMVR 

As inferências para um estudo específico são feitas usando: ê~ - N(ai,B~). 

A realização da estimação da variância entre os estudos, tanto o método MV 

como o da MVR, se dá utilizando-se o algoritmo ''EM'' (''Expectation Maximization") 

proposto por Dempster et alo (1977), que é um método iterativo apropriado para calcular 

estimativas de Máxima Verossimilhança quando as observações provém de dados 

incompletos. 
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2.4.2.3 Método dos Momentos (MM) 

Outro estimador, para a variância entre os estudos, foi proposto por DerSimonian 

& Laird (1986), o qual é do tipo não iterativo, e obtido pelo cálculo da estatística Qdentro. 

Assim, tal estimador é definido como 

(28) 

A2 'O Qdentro - (k -1) 
'[DL = max , k 

k LW~ 
L W i - -=--i:-=--l -

i=l LW
i 

i=l 

Conduzindo a, 

(29) 

onde, 

DerSimonian & Laird (1986), compararam quatro métodos para a estimar o 

tamanho do efeito e a variância entre os estudos que são MV, ~ MM com 

ponderações iguais e MM com ponderações refletindo as variâncias desiguais. 

Concluíram que os MV, MVR e MM com ponderações desiguais não deferiram muito 

quanto aos valores encontrados para da variação entre os estudos; e recomendam a 
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utilização do MM com ponderações desiguais, para estimar a variância entre os estudos, 

em virtude da relativa facilidade dos cálculos envolvidos (eq. 28). 

2.4.3 Modelo de Regressão para meta-análise 

A análise de regressão pode ser usada para determinar a relação entre estudos 

com características contínuas e estimativas do tamanho do efeito. 

Considere, segundo Hedges & Olkin (1983), uma série de k estudos 

independentes na qual o i-ésimo estudo produz uma estimativa êi do tamanho do efeito 

ai' i = 1, ... ,k. Denote o vetor coluna com dimensão k das estimativas e parâmetros por: 

Assume-se um modelo de regressão linear, 

a = Xf3, 

onde: 

X é uma matriz de delineamento kxp com rank p; 

/3 é um vetor de parâmetros pxl. 

(30) 

Suponha que cada êi está baseado no tamanho da amostra ni, i=I, ... ,k e que 

k 

como n = Lni -+ 00 com ni/n, i=I, ... ,k fixo, a distribuição assintótica de (ê)l2, ... ,êk ) 
i=1 

é multivariada normal, isto é: 

v'n(ê -a)~ N(O,L), (31) 
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onde a matriz de covariâncias L = ((j~J pode depender do tamanho da amostra 

Segue, então, que um estimador consistente e assintoticamente eficiente de J3 é, 

(32) 

cuja matriz de covariância é 'I' == (X'L-1XJ
1 
. Consequentemente 

(33) 

Sendo \jf uma matriz conhecida, um elipsóide de confiança para J3 pode ser 

obtido de: 

(34) 

Um intervalo de confiança a 100(1-0.)% para os J3's pode ser obtido das 

desigualdades, 

j = 1,2, .. ,p, 

a 
onde Ca./2 é valor tabelado da distribuição normal padronizada a um nível de 

2 

probabilidade. 

Para testar a hipótese Ho: J3 =0 pode-se utilizar a estatística: 

(35) 
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a qual tem uma distribuição de qui-quadrado com p graus de liberdade. 

Para testar a hipótese que o modelo ajusta-se aos dados, pode-se utilizar a 

estatística: 

(36) 

a qual é comparada com uma distribuição de qui-quadrado com k-p graus de liberdade. 

2.5 Análise de Sensibilidade 

o que se pretende nesse ponto da análise é se os resultados de uma meta-análise 

são sensíveis à inclusão ou à exclusão de estudos particulares ou, se os resultados são 

sensíveis à maneira como foi conduzida a análise de dados. A análise de sensibilidade 

remete à questão: "o que acontece se algum aspecto dos dados ou da análise é 

mudado?". 

Uma questão é se os estudos que são "outliers" potenciais deveriam ser incluídos 

na análise combinada. "Outliers" potenciais podem ser identificados utilizando um "dot 

plot" ou um "box plot". Num "dot plot" pode-se verificar se o intervalo de confiança 

para um determinado estudo coincide com o intervalo de confiança para os estudos 

combinados. Pode-se utilizar um "box plot" para detectar "outliers" que estão entre as 

amplitudes dos interquartis. 

Para determinar a influência de uma estimativa do tamanho do efeito que é 

extrema podem-se apresentar os resultados combinados com e sem esses "outliers" 

potenciais. O procedimento é remover eventuais estudos considerados "outliers", e 

assim verificar se os resultados sofrem alterações como uma função daquela estimativa 

do tamanho do efeito daquele estudo. 

O diagrama de ramos e folhas mostra a forma da distribuição dos dados, 

permitindo observar o centro da distribuição, localizar desvios da forma do gráfico 
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(como por exemplo a presença de "outliers"). O ''box plot" é um dispositivo que fornece 

ao observador uma impressão da distribuição dos dados, nele são incorporadas a média, 

os primeiro e terceiro percentis. Esses dispositivos são úteis para detectar a assimetria na 

distribuição das estimativas do tamanho do efeito. Numa análise de sensibilidade, pode

se determinar se os resultados combinados diferem como uma função da transformação 

dos dados. 

Pode-se utilizar um gráfico de funil e um "normal quantile plot" para detectar 

vícios de publicação. Uma vez detectados os vícios de publicação, deve-se determinar se 

os resultados da meta-análise são sensíveis ao mecanismo de vício de publicação. 

Devem-se também tomar várias decisões sobre os procedimentos da análise, tais 

como utilizar um modelo de efeitos fixos ou um modelo de efeitos aleatórios e se usar 

uma média ponderada, ou não, para estimar o tamanho do efeito populacional. Pode-se 

testar se os resultados da meta-análise são sensíveis a tais decisões. Recomenda-se que o 

ajuste da meta-análise seja feito tanto para um modelo de efeitos fixos quanto para um 

de efeitos aleatórios no mesmo conjunto de dados. Se a variação nas estimativas do 

tamanho do efeito podem ser atribuídas a poucas características dos estudos, o modelo 

de efeitos fixos é preferível pois tem maior poder do que o de efeitos aleatórios. 

Recomenda-se o uso de ponderação média para estimar o tamanho do efeito 

populacional porque estudos com tamanhos menores da amostra produzem estimativas 

do tamanho do efeito menos precisas do que estudos com maiores tamanhos da amostra 

(Wang & Bushman, 1999). 

2.6 Principais Problemas em Meta-análise 

Apesar de existirem muitos pesquisadores utilizando a meta-análise como uma 

técnica para reunir estudos independentes, e dos processos nesta área estarem bem 

desenvolvidos, existem várias questões ainda pendentes em tomo da aplicação desse 

conjunto de técnicas estatísticas para este fim. 
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2.6.1 Seleção dos estudos 

Segundo Costa (1999), o primeiro problema defrontado por alguém que deseja 

sumarizar um conjunto de pesquisas é a identificação do corpo de trabalhos que, de 

alguma forma, diz respeito às questões levantadas. Isso requer que o propósito da meta

análise seja claramente articulado. Assim, seja qual for o objetivo da revisão, a seleção 

dos estudos a serem integrados será o suporte da conclusão procurada. 

A seleção é uma questão de inclusão ou exclusão, e os julgamentos requeridos 

são problemáticos. Existem várias posições com relação a que tipo de estudo deve ser 

incluído na análise sendo que o problema mais dificil na formação de um critério de 

inclusão são os estudos provenientes de pesquisas de qualidade duvidosa. Alguns 

autores consideram que todos os estudos devem ser incluídos, porém, a tendência é 

adotar uma regra de decisão clara e coerente com os objetivos do pesquisador que 

utilizará a meta-análise. 

2.6.2 Vícios de publicação 

Outro grande problema relacionado com a realização da meta-análise é o fato de 

que alguns estudos nunca terem sido publicados. Se a razão para que tais estudos 

continuem não publicados for o resultado obtido, isso vai acarretar uma meta-análise 

viesada, por exemplo, estudos com resultados positivos, ou negativos dependendo da 

resposta esperada, têm maior probabilidade de serem publicados do que aqueles com 

resultados contrários aos que o pesquisador esperava; estudos que são patrocinados por 

empresas particulares só serão publicados se os resultados forem de interesse delas e, 

estudos vindos de grandes centros de pesquisa têm chances maiores de publicação do 

que os vindo de centros menores (Egger et aI., 1997). 

Rosenthal (1979) é frequentemente citado como tendo endereçado o problema de 

arquivar-se artigos com resultados diferentes do esperado inicialmente pelo pesquisador, 

o chamado "file drawer problem". A solução apresentada pelo autor é combinar os 
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resultados experimentais fazendo uma soma de variáveis normal padrão. Outros autores, 

segundo Costa (1999), sugerem procedimentos distintos do apresentado por Rosenthal. 

2.6.3 População de referência 

De acordo com Costa (1999), algumas condições devem ser postas, ou 

suposições devem ser assumidas para que uma inferência estatística de qualquer tipo 

possa ser propriamente legitimada. A principal característica da inferência estatística é o 

argumento da amostra da população. A amostra deve ser o resultado de um 

procedimento aleatório e a população deve poder ser identificável. No caso da meta

análise, as duas características não são dadas diretamente. 

O ponto principal a ser considerado sobre este tópico é em que extensão os dados 

de diferentes estudos podem legitimamente ser combinados - o usualmente denominado 

"problem of apples and oranges" - para se tirar uma conclusão para uma dada 

população. Segundo Glass (1981) essa resposta é simples: "maçãs e laranjas podem 

legitimamente ser combinadas no estudo de frutas". 

Porém, muitos autores discordam desta afirmação anterior, e, segundo Costa 

(1999) dois caminhos podem ser apontados para uma solução deste problema. Um é o de 

buscar fazer a meta-análise tendo estudos individuais bastante homogêneos, com os 

cuidados de que as suposições de amostra aleatória sejam cumpridas. Outra é o de 

admitir que o procedimento meta-analítico não precise, necessariamente, trabalhar com 

amostras aleatórias, e que as inferências a serem feitas sejam mais restritas e que 

também admitam um certo grau de vagueza e imprecisão. Esse autor sugere que o 

trabalho com meta-análise inclua, além do tamanho do efeito e dos "p-value", também o 

tamanho da amostra para a determinação de probabilidades de relevância. 
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2.7 Software 

A quantidade de pacotes estatísticos existentes para realização de uma meta

análise, tanto para serem adquiridos quanto os disponíveis na "internet", é muito grande. 

Normand (1995) discute três programas, o DSTAT, o TRUE EPISTAT e o 

F AST*PRO, sendo que este último tem a vantagem sobre os dois primeiros de realizar 

tanto uma análise de efeitos fixos quanto de efeitos aleatórios. O DSTAT e o TRUE 

EPISTAT fazem apenas a aproximação para um modelo de efeitos fixos. 

Kirby (1993), propõe a utilização do SYSTAT para realizar uma meta-análise. 

Este pacote pode ser utilizado tanto no sistema operacional compatível com MS-DOS 

quanto para MACINTOSH, e com programação adequada, faz os cálculos e gráficos 

necessários numa análise combinada de dados. 

Guveritch & Hedges (1993), realizaram uma meta-análise, através do EXCEL, 

com aproximações tanto para um modelo de efeitos fixos quanto para um de efeitos 

aleatórios utilizando, neste caso o Método dos Momentos e uma análise de subgrupo. 

Outros programas como o STATSDIRECT, META Program Information, 

POWER PRECISION, estes dois últimos disponíveis gratuitamente na "internet" e feitos 

apenas para a realização da meta-análise, também podem ser utilizados para auxiliar na 

análise dos dados. 

Wang & Bushman (1999), publicaram um "guia", com programas e macros, para 

a utilização do pacote estatístico SAS na realização de uma meta-análise. Esses autores 

consideram que, apesar do SAS não ser especialmente delineado para realizar este tipo 

de análise, ele é uma das melhores opções, no momento, para se realizar uma meta

análise, já que um bom software para procedimentos meta-analíticos, deve ter 

capacidade de manejar o banco de dados, realizar os cálculos necessários envolvidos 

numa meta-análise, usar dispositivos gráficos para ilustrar, apresentar as suposições 

sobre os procedimentos meta-analíticos e produzir a estimativa resumida dos estudos 

envolvidos. 



3 MATERIAL E MÉTODOS 

A Figura 1 apresenta o fluxograma da metodologia empregada para a realização da 

meta-análise. 

Pesquisa Bibliográfica 

D 
Critério de Inclusão: 

n>500 (Koots et al., 1994a) 

D 
Transfonnação do r em z 

D 
f L--I __ T_este_de h_OmO_genel_·dade_----'1 ~ 

~ Modelo de Efeitos Aleatórios (MEA) 
Estimação da variação entre os estudos 

porMMeMVR. Modelo de Efeitos Fixos (MEl?) 

Escolha do Modelo 

D 
Análise de Subgrupo 

D 
Análise de Sensibilidade 

Figura 1. Fluxograma da meta-análise aplicada para as correlações genéticas. 
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3.1 Material 

Os dados utilizados neste exemplo de meta-análise referem-se às estimativas dos 

coeficientes de correlação genética entre peso ao nascimento e peso à desmama, de 

bovinos de corte de origem indiana, provenientes de uma revisão realizada por 

Mercadante et alo (1995) e atualizada até o ano de 2000. 

A pesquisa da literatura realizada por Mercadante et alo (1995) foi feita de modo 

a incluir o máximo possível de estudos sobre o tópico em questão. Para tanto, os autores 

pesquisaram em anais de congressos e simpósios, trabalhos não indexados, bibliotecas e 

base de dados catalogados em CD (por exemplo CAB). Deste processo obteve-se 37 

estudos, entre os anos de 1968 a 1995. 

Para a atualização, de 1996 a 2000, destes dados efetuou-se a pesqUIsa 

bibliográfica em anais de congresso e simpósios, biblioteca e na base de dados CAB 

utilizando as palavras-chave NELORE OR NELLORE OR ZEBU OR BOS INDICUS 

AND GENETIC CORRELAT* AND HERITABILI* e também NELORE OR 

NELORE OR ZEBU OR INDICUS AND GENETIC CORRELATION. Entre os anos 

de 1996 a 2000 foram publicados dois trabalhos sobre o assunto de interesse. 

Deste modo, o total de estudos encontrados foi 39, expostos na Tabela 5, em 

ordem cronológica contendo, o número referente ao estudo, a raça, o país, o número de 

observações (N), a correlação genética (r) e o subgrupo. Os estudos são provenientes de 

sete países tropicais, oito raças, com número de observações variando de 193 a 31488. A 

estratificação dos estudos foi realizada segundo a década de publicação, em três 

diferentes subgrupos: "1" entre as décadas de 60 e 70; ''2'' década de 80 e, "3" década de 

90. 

A estratificação por década é proposta neste trabalho pois, com o avanço das 

técnicas de estimação de parâmetros genéticos no decorrer dos anos, aliado à melhoria 

da quantidade e qualidade dos bancos de dados de desempenho de bovinos, o ano de 

publicação do estudo pode refletir a qualidade dos resultados. 

A representação esquemática das observações, referentes a cada estudo, para os 

coeficientes de correlação, está apresentado na Tabela 6. 
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Tabela 5. Relação completa dos trabalhos sobre correlação genética entre peso ao nascer 

e desmama em bovinos de corte. 

Estudo Ra~a N r Subgru~o Referência 
1 Brahman 1049 0,84 1 Berruecos & Robison (1968) 
2 Nelore 417 0,44 1 Felicio et alo (1976) 
3 Guzerá 399 0,26 1 Felicio et alo (1976) 
4 Gir 261 1,18 1 Felicio et alo (1976) 
5 Nelore 1580 0,81 1 Mortari (1976) 
6 Gir 193 0,21 1 Torres et alo (1979) 
7 Nelore 1356 0,67 1 Pimenta-Filho (1980) 
8 Nelore 12339 0,25 2 Oliveira-Filho & Duarte (1981) 
9 Nelore 831 0,67 2 Baroni (1982) 
10 Nelore 998 0,40 2 Silva (1983) 
11 Tabapuã 1857 0,76 2 Ledie (1983) 
12 Nelore 1028 0,38 2 Silva et alo (1983) 
13 Guzerá 659 0,53 2 Marques et alo (1983) 
14 Brahman 2588 0,30 2 Verde et alo (1983) 
15 Nelore 2944 0,47 2 Nobre et alo (1985) 
16 Nelore 4249 0,19 2 Milagres et alo (1985) 
17 Nelore 2282 0,99 2 Mariante & Zancaner (1985) 
18 Guzerá 485 0,73 2 Oliveira et alo (1986) 
19 Gudali 31488 0,81 2 floeje (1986) 
20 Nelore 5701 0,40 2 Rosa et alo (1986) 
21 Nelore 4662 0,92 2 Amaral (1986) 
22 Nkone 1864 0,54 2 Tawonezvi et alo (1986) 
23 Nelore 5483 0,34 2 Silva et alo (1987) 
24 Nelore 2550 0,54 2 Cardellino & Castro (1987) 
25 Boran 3959 0,01 2 Arnason & Kassa-Mersha (1987) 
26 Nelore 590 0,16 2 Scherré et alo (1988) 
27 Nelore 574 -0,12 2 Scherré et alo (1988) 
28 Nelore 18751 0,18 2 Eler et alo (1989) 
29 Gobra 1401 0,49 2 Abassa et alo (1989) 
30 Guzerá 585 0,45 2 Martins-Filho & Lôbo (1989) 
31 Nelore 2604 0,28 3 Ayala et alo (1991) 
32 Guzerá 748 0,64 3 Oliveira et alo (1993) 
33 Nelore 27549 0,23 3 Eler et alo (1994) 
34 Nelore 18200 0,42 3 Lôbo et alo (1995a) 
35 Nelore 17131 0,42 3 Reyes et alo (1995) 
36 Nelore 3679 0,39 3 Salles (1995) 
37 Nelore 2567 0,91 3 Souza & Ramos (1995) 
38 Nelore 31114 0,63 3 Eler et alo (19%) 
39 Nelore 688 0,83 3 Martins et a!. (2000) 
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Tabela 6. Representação esquemática das observações com suas respectivas correlações. 

Observações 
1 

(pn p pd1) 

(pn 2 ,pd 2 ) 

Estudos 
2 

(pn1,pd1) 
(pn 2 ,pd 2 ) 

(pn 1049 , pd1049 ) (pn 417 , pd417 ) 

Correlações 0,84 0,81 
Nota: pn = peso ao nascimento e pd = peso à desmama. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Critério de inclusão 

39 
(pn p pd1) 

(pn 2 ,pd 2 ) 

(pn 688 , pd 688 ) 

0,83 

Seguindo o critério de inclusão adotado por Koots et aI. (1994a), foram 

descartadas as estimativas da correlação genética obtidas com menos de 500 

observações. Não foi feito um estudo sobre a validade deste critério. 

3.2.2 Transformação de r em Z 

Como os dados utilizados se referem a coeficientes de correlação, procedeu-se a 

transformação de r na quantidade z, proposta por Fisher, citado por Hedges & Olkin 

(1985). Para realizar esta transformação utiliza-se a eq. (13), 

z=.!In1+f. 
2 l-r 
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Conforme demonstrado por aqueles autores a variável z apresenta distribuição 

aproximadamente normal com variância s: = cr: = l/(n - 3). 

3.2.3 Análise Exploratória 

Com a finalidade de verificar a amplitude do intervalo de confiança dos 

coeficientes de correlação, separadamente para cada estudo, construiu-se um "dot plot", 

com a utilização do .PROC TIMEPLOT (SAS, 1990a), conforme programa proposto por 

Wang & Bushman (l999),descrito no Apêndice 2, e eq.(17), 

1,96 
~inf. = z- c-;; 

"n-3 

r 1,96 
e ~sup. = z+ C-;;. 

"n-3 

A seguir, através de um diagrama de ramos e folhas, de um ''box plot" e de 

estatísticas descritivas, verificou-se a presença ou não de "outliers", a distribuição dos 

dados, os coeficientes de correlação considerados extremos. Essa análise exploratória foi 

realizada através do PROC UN1V ARIATE (SAS, 1990a), programa apresentado no 

Apêndice 3. 

3.2.4 Teste de homogeneidade 

o teste de homogeneidade entre os estudos, foi realizado através do PROC GLM 

(SAS, 1990b) para decidir qual o modelo que explica mais adequadamente os dados, 

conforme programa proposto por Wang & Bushman (1999), descrito no Apêndice 4. 

A hipótese testada pode ser descrita como, 

HO : a} = a2 = ... = ak sendo k o número de estudos, versus, 

HA: pelo menos um coeficiente de correlação transformado difere dos demais, 
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através da estatística Q calculada pela eq. (18), 

i = 1,2, ... , k. 

A partir deste teste de hipótese, pode-se escolher o modelo mais apropriado para 

modelar a variação presente nos dados, podendo optar entre um Modelo de Efeitos Fixos 

(MEF) ou um Modelo de Efeitos Aleatórios (MEA). 

3.2.5 Modelo de Efeitos Fixos (MEF) 

Quando se faz a opção pela aproximação de efeito fixo, o modelo aplicado aos 

dados de coeficientes de correlação genética, é, 

onde: 

Yi representa os coeficientes de correlação genética transformados; sendo i = I, ... ,k; 

e é a média ponderada das Yi. dada pela eq. (14), 

k 

LWiZi 
z+ = -=-i=-:-~ __ 

LWi 
i=! 

como se trata de um modelo fixo a ponderação é, 
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~ é o erro aleatório; apresentando distribuição Normal com média O e variância cr~ . 

Para tamanhos de estudos moderadamente grandes, assume-se que cada Yi deve 

ser normalmente assintoticamente distribuído (pelo teorema central do limite) e 

aproximadamente não viesado. Assim, pode-se representar: 

indep. (. ) 
Yi - N\9,cr~ para i;;:: 1,2, ... , k, 

onde: cr~ ;;:: I/(n - 3). 

3.2.6 Modelo de Efeitos Aleatórios (MEA) 

Por outro lado, caso se opte pela aproximação de efeito aleatório, o modelo 

aplicável é o modelo hierárquico, assim representado: 

Y· =9. +e. 
1 1 1 

onde: 

Yi representa os coeficientes de correlação genética transformados; sendo i;;:: l, ... ,k; 

9 é a média ponderada das Yi, a equação utilizada para realizar esta média é a eq. (14), 

e como se trata de um modelo aleatório a ponderação é, w; = 1/ (s~ + '[2) ; 



~ é o erro aleatório, apresentando distribuição Normal com média O e variância o ~ 

Si é o erro aleatório, apresentando distribuição Normal com média O e variância '[2; 

ai é dado por: 

"2 
" o· 

sendo Bi = "2 1" 2 . 

°i+'[ 
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Em contraste com o modelo de efeitos fixos, a estrutura de efeitos aleatórios 

pressupõe que cada correlação específica ai é retirada de uma superpopulação de 

efeitos, e Yi é também extraída de uma população com média e variância próprias. 

Assim, 

o valor de '[2 foi estimado pela equação proposta por DerSimonian & Laird 

(1986) e representado por i~L e pelo método da Máxima Verossimilhança Restrita 

(MVR) i~; 

"2 =max' O Qentre -(k-l) 
'[DL , k 

k LW~ 
L W i - ..:...i:.::-J -

i=J LW
i 

i=J 
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Os valores de Qentre, foram calculados a partir da eq. (18), Apêndice 4, 

enquanto que, 

Para obter os valores necessários para calcular ~~ utilizou-se o PROC MIXED 

(SAS, 1996), através do programa proposto por Wang & Bushman (1999), descrito no 

Apêndice 4. 

3.2.7 Obtenção da estimativa combinada 

Para obter a estimativa combinada do coeficiente de correlação, utilizou-se a eq. 

(16), 

exp{2z+} -1 
r+ = , 

exp{2zJ+l 

observando que as ponderações são distintas para o MEF e o MEA, e consequentemente 

os valores de z+ e de r +. 

3.2.8 Análise de subgrupo 

Para testar a homogeneidade em relação aos subgrupos utilizou-se as macro 

WITHIN (SAS, 1997) e o programa contendo o PROC FORMAT (SAS, 1990a), 

propostos por Wang & Bushman (1999), descritos no Apêndice 6. Sendo que as 

hipóteses testadas foram, 
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HA: pelo menos um coeficiente de correlação transformado difere dos demais. 

Para testar a hipótese Ho, que não existe variação entre os grupos de estudo, 

utilizou-se a eq. (18), 

Para testar a hipótese HI, que não existe variação dentro dos grupos de estudo, 

utilizou-se a eq. (23), 

As várias causas de heterogeneidade, que podem estar presentes nesta meta

análise, estão expostas na Tabela 7. 

As estimativas combinadas, referentes à variável r, foram calculadas executando 

a macro WAVGZ (SAS, 1997) e o programa contendo o PROC FORMAT (SAS, 

1990a), propostos por Wang & Bushman (1999), descritos no Apêndice 7. 



Tabela 7. Análise da Heterogeneidade entre e dentro dos grupos de estudo. 

Causas de Heterogeneidade 
Entre grupos 
Dentro de grupos 

Dentro do grupo 1 
Dentro do grupo 2 
Dentro do grupo 3 

Total 

3.2.9 Análise de Sensibilidade 

Estatística Q 
Qentre 

Qdentro 

Qdentro 1 

Qdentro2 

Qdentro3 

Qmal 

Graus de liberdade 
p-l 

k-l 
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Esta etapa da meta-análise consiste em retirar os estudos considerados "outliers", 

refazer todas os procedimentos, e avaliar o impacto daqueles estudos nas estimativas 

combinadas do coeficiente de correlação. 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, que engloba as várias etapas da meta-análise são apresentados a 

seleção dos estudos, a transformação utilizada para obtenção do coeficiente de 

correlação transformado, o teste de homogeneidade, a modelagem da variação sob os 

modelos de efeitos fixos e aleatórios, uma análise de sensibilidade baseada na análise 

exploratória dos coeficientes de correlação genético, e uma análise de subgrupo. Segue

se a apresentação dos resultados obtidos. 

A Tabela 8 relaciona o estudo, a raça, o país, o tamanho da amostra (n) e o 

coeficiente de correlação (r), o coeficiente de correlação transformado (z), após aplicado 

o critério de inclusão. Nota-se que dos 39 estudos, permaneceram 34. Os coeficientes de 

correlação genética foram transformados de r para z, pela eq. (13), com o objetivo de 

aproximar normalidade. 
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Tabela 8. Estimativas de correlações genéticas entre peso ao nascimento e peso à 

desmama com a transformação z. 

OBS ESTUDO RACA PAIS n r z 1/n-3 
1 Brahman México 1049 0,84 1,22117 0,0009560 
2 5 Nelore Brasil 1580 0,81 1,12703 0,0006341 
3 7 Nelore Brasil 1356 0,67 0,81074 0,0007391 
4 8 Nelore Brasil 12339 0,25 0,25541 0,0000811 
5 9 Nelore Brasil 831 0,67 0,81074 0,0012077 
6 10 Nelore Brasil 998 0,40 0,42365 0,0010050 
7 11 Tabapuã Brasil 1857 0,76 0,99622 0,0005394 
8 12 Nelore Brasil 1028 0,38 0,40006 0,0009756 
9 13 Guzerá Brasil 659 0,53 0,59015 0,0015244 

10 14 Brahman Venezuel 2588 0,30 0,30952 0,0003868 
11 15 Nelore Brasil 2944 0,47 0,51007 0,0003400 
12 16 Nelore Brasil 4249 0,19 0,19234 0,0002355 
13 17 Nelore Brasil 2282 0,99 2,64665 0,0004388 
14 19 Gudali Nigéria 31488 0,81 1,12703 0,0000318 
15 20 Nelore Brasil 5701 0,40 0,42365 0,0001755 
16 21 Nelore Brasil 4662 0,92 1,58903 0,0002146 
17 22 Nkone Zimbabue 1864 0,54 0,60416 0,0005373 
18 23 Nelore Brasil 5483 0,34 0,35409 0,0001825 
19 24 Nelore Brasil 2550 0,54 0,60416 0,0003926 
20 25 Boran Etiópia 3959 0,01 0,01000 0,0002528 
21 26 Nelore Brasil 590 0,16 0,16139 0,0017036 
22 27 Nelore Brasil 574 -0,12 -0,12058 0,0017513 
23 28 Nelore Brasil 18751 0,18 0,18198 0,0000533 
24 29 Gobra Senegal 1401 0,49 0,53606 0,0007153 
25 30 Guzerá Brasil 585 0,45 0,48470 0,0017182 
26 31 Nelore Brasil 2604 0,28 0,28768 0,0003845 
27 32 Guzerá Brasil 748 0,64 0,75817 0,0013423 
28 33 Nelore Brasil 27549 0,23 0,23419 0,0000363 
29 34 Nelore Brasil 18200 0,42 0,44769 0,0000550 
30 35 Nelore Brasil 17131 0,42 0,44769 0,0000584 
31 36 Nelore Brasil 3679 0,39 0,41180 0,0002720 
32 37 Nelore Brasil 2567 0,91 1,52752 0,0003900 
33 38 Nelore Brasil 31114 0,63 0,74142 0,0000321 
34 39 Nelore Brasil 688 0,83 1,18814 0,0014599 

Na Figura 2 estão presentes as variáveis: ESTUDO, correspondendo ao número 

do estudo que foi incluído na meta-análise presente na Tabela 5~ EFEITO, referente aos 

coeficientes de correlação não transformados~ e as variáveis INFERIOR e SUPERIOR 

contendo os valores limites, respectivamente, para o intervalo de confiança a 95%. 
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ESTUDO Inferior Efeito Superior mín máx 
·0,199875595 0,9907846797 

*~.- -- -- -- .. -- -- -- -_ .. -- .. - -_ .... -- -_ .. -- -_ ........................ -- ........................................ _ .................... _ .... -- .... _* 

'O ·0,20 ·0,12 .. 0,04 Ir ••••• , ••••• J ° I 
25 -0,02 0,01 0,04 [·0'· J I 
26 0,08 0,16 0,24 ° [ ••••• ' ••••• J I 
29 0,17 0,18 0,19 ° [' J I 
16 0,16 0,19 0,22 ° [.,. J I 
33 0,22 0,23 0,24 ° ['J I 

9 0,23 0,25 0,'0 ° [ .'J I 
31 0,24 0,29 0,32 ° [ •• '.J I 
14 0,26 0,30 0,33 ° [., •• J I 
23 0,32 0,34 0,36 ° ['.J I 
12 0,33 0,38 0,43 ° [ ••• , ••• J I 
36 0,36 0,38 0,42 ° [.,. J I 
10 0,35 0,40 0,45 ° [ ••• ' ••• J I 
20 0,38 0,40 0,42 ° [ .'J I 
34 0,41 0,42 0,43 ['J I 
35 0,41 0,42 0,43 ° [') I 
30 0,38 0,45 0,51 ° [ •••• ' ••• J I 
15 0,44 0,47 0,50 ° [.,. J I 
29 0,45 0,49 0,53 ° [ •• '. J I 
13 0,47 0,53 0,58 ° [ •••• ' ••• J I 
22 0,51 0,54 0,57 ° [.' .. ) I 
24 0,51 0,54 0,57 ° [.,. ) I 
38 0,62 0,63 0,64 ° liJ I 
32 0,60 0,64 0,69 ° [ ••• ' •• J I 
7 0,64 0,67 0,70 ° [.,. J I 
9 0,63 0,67 0,71 ° [ •• , •• J I 

11 0,74 0,76 0,78 ° [.'J I 
5 0,79 0,81 0,63 ['. J I 

19 0,81 0,81 0,81 llJ I 
38 0,81 0,83 0,95 [.,. J I 

0,82 0,84 0,86 ° [.'J I 
37 0,90 0,91 0,92 ° [li I 
21 0,92 0,92 0,92 ° [ll I 
17 0,99 0,99 0,99 ° til 

"'---------- -.----------- .. --------,,- -- .... _---------_ ..... ------------- .... _ .. ----- .. -- --- .---_ .. ---

Figura 2. ''Dot plot" para a correlação entre peso ao nascimento e peso à desmama. 

As estimativas dos coeficientes de correlação foram ordenadas de maneIra 

crescente. Observa-se, pela Figura 2, que o intervalo de confiança para o estudo 27 

indica uma correlação significativamente negativa e, o intervalo de confiança para o 

estudo 25 inclui o valor zero. Para os demais estudos, este dispositivo gráfico demonstra 

que existe uma correlação positiva entre peso ao nascimento e peso à desmama. 

Na Figura 2 estão indicados os estudos 17, 21, 25, 27 e 37, considerados 

"outliers" . 

Utilizando os coeficientes de correlação transformados na variável z, realizou-se 

o cálculo das estatísticas descritivas, dos quantis, dos extremos, dos gráficos de ramos e 

folhas e, "box plot", apresentados na Figura 3. 
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Para as correlações entre peso ao nascimento e peso à desmama o diagrama de 

ramos e folhas obtido indica ser unimo daI, com a distribuição levemente assimétrica 

para a direita. Esta observação é confirmada pelo valor positivo de assimetria -

"skewness", com a presença de "outliers", como observado anteriormente. 

O ''box plot" geral construído para os dados em questão indica, como no 

diagrama de ramos e folhas, a presença de "outliers" e uma distribuição levemente 

assimétrica à direita. 

MOMENTOS QUANTIS (Def=5) 
N 34 Sum Wgts 34 

Mean 0,655697 Sum 22,29371 100% Max 2,646652 99% 2,646652 
Std Dev 0,539503 Variance 0,291063 75% Q3 0,810743 95% 1,589027 
Skewness 1,75339 Kurtosis 4,496921 50% Med 0,497385 90% 1,221174 
USS 24,22302 CSS 9,605083 25% Q1 0,30952 10% 0,181983 
CV 82,2792 Std Mean 0,092524 0% .Min -0,12058 5% 0,01 
T:Mean=O 7,086787 Pr>ITI 0,0001 1% -0,12058 
Num A= ° 34 Num> ° 33 Range 2,767233 
M(Sign) 16 Pr>=IMI 0,0001 Q3-Q1 0,501224 
Sgn Rank 295,5 Pr>=lsl 0,0001 Mode 0,423649 

DIAGRAMA DE RAMOS E FOLHAS E GRAFICO BOX PLOT PARA A EXTREMOS 
VARIÁVEL Z 

Lowest Obs Highest Obs 
stem Leaf # Boxplot 

-0,12058( 22) 1,188136( 34) 
265 1 * 
24 0,010000( 20) 1,221174( 1 ) 
22 0,161387( 21) 1,527524( 32) 
20 0,181983( 23) 1,589027( 16) 
18 
16 

O, 192337 ( 12) 2,646652( 13) 

14 39 2 o 
12 2 1 I 
10 0339 4 I 
811 2 +-----+ 
6 0046 4 I + I 
4 0122558149 10 *-----* 
2 36915 5 +-----+ 
01689 4 I 

-O 2 1 I 
----+----+----+----+ 

Multiply stem.Leaf by 10**-1 

Figura 3. Estatísticas descritivas dos coeficientes de correlação genética transformados. 

Os resultados do teste de homogeneidade para determinar se a amostra dos 

coeficientes de correlação transformados é homogênea, estão apresentados na Tabela 9. 

Existem fortes evidências para rejeitar a hipótese de nulidade, que apresenta a 

homogeneidade entre os valores de z. 



Tabela 9. Teste de homogeneidade das 34 estimativas transformadas dos 

coeficientes de correlação entre peso ao nascer e à desmama em 

bovinos de corte. 

c. H. G.L. Estat-Q "p-value" 

Erro 33 40105 0,000 

Nota: C.H. = causa de heterogeneidade 

Tabela 10. Estimativa combinada para o modelo de efeitos fixos (w i =1/s;). 

OBS ESTUDO n r z 1/n-3 n-3 (n-3)Zi 

1049 0,84 1,22117 0,0009560 1046 1277,35 
2 5 1580 0,81 1,12703 0,0006341 1577 1777,32 
3 7 1356 0,67 0,81074 0,0007391 1353 1096,94 
4 8 12339 0,25 0,25541 0,0000811 12336 3150,77 
5 9 831 0,67 0,81074 0,0012077 828 671,30 
6 10 998 0,40 0,42365 0,0010050 995 421,53 
7 11 1857 0,76 0,99622 0,0005394 1854 1846,98 
8 12 1028 0,38 0,40006 0,0009756 1025 410,06 
9 13 659 0,53 0,59015 0,0015244 656 387,14 

10 14 2588 0,30 0,30952 0,0003868 2585 800,11 
11 15 2944 0,47 0,51007 0,0003400 2941 1500,12 
12 16 4249 0,19 0,19234 0,0002355 4246 816,66 
13 17 2282 0,99 2,64665 0,0004388 2279 6031,72 
14 19 31488 0,81 1,12703 0,0000318 31485 35484,51 
15 20 5701 0,40 0,42365 0,0001755 5698 2413,95 
16 21 4662 0,92 1,58903 0,0002146 4659 7403,28 
17 22 1864 0,54 0,60416 0,0005373 1861 1124,33 
18 23 5483 0,34 0,35409 0,0001825 5480 1940,43 
19 24 2550 0,54 0,60416 0,0003926 2547 1538,78 
20 25 3959 0,01 0,01000 0,0002528 3956 39,56 
21 26 590 0,16 0,16139 0,0017036 587 94,73 
22 27 574 -0,12 -0,12058 0,0017513 571 -68,85 
23 28 18751 0,18 0,18198 0,0000533 18748 3411,81 
24 29 1401 0,49 0,53606 0,0007153 1398 749,41 
25 30 585 0,45 0,48470 0,0017182 582 282,10 
26 31 2604 0,28 0,28768 0,0003845 2601 748,26 
27 32 748 0,64 0,75817 0,0013423 745 564,84 
28 33 27549 0,23 0,23419 0,0000363 27546 6450,98 
29 34 18200 0,42 0,44769 0,0000550 18197 8146,65 
30 35 17131 0,42 0,44769 0,0000584 17128 7668,07 
31 36 3679 0,39 0,41180 0,0002720 3676 1513,78 
32 37 2567 0,91 1,52752 0,0003900 2564 3916,57 
33 38 31114 0,63 0,74142 0,0000321 31111 23066,20 
34 39 688 0,83 1,18814 0,0014599 685 813,87 

L; (n - 3)z = 127491,26 = 127491,26 _ O 592 e2xO,5915 -1 
z.r 215546,00 ' r+ = 

e2xO,5915 +1 
- 0,531 

L; (n - 3) = 215546,00 

52 
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Os cálculos e resultados obtidos para o modelo de efeitos fixos estão 

apresentados na Tabela 10. A estimativa combinada para este modelo foi obtida através 

da eq. (16) e o resultado foi r+ = 0,531, indicando que as variáveis peso ao nascimento 

e peso à desmama têm uma associação positiva. 

Na aproximação através do modelo de efeitos aleatórios, para este conjunto de 

dados, se faz necessário estimar a variância entre os estudos. A estimação do 

componente de variância pelo Método dos Momentos, proposto por DerSimonian & 

Laird, é dada por, 

1;~L = 40105-(34-1) =0,204. 
215546- 40373494703 

215546 

O resultado da estimação do componente de variância pelo Método da Máxima 

Verossimilhança Restrita pode ser visto na Tabela 11. 

Tabela 11. Estimação do componente de variância pelo MVR, pelo PROC MIXED. 

Inf. Sup. Método Estimativa Nível 

0,189 0,503 MVR 0,291 0,95 

De posse dos componentes de variância, procedeu-se a análise considerando 

w; = 2 1 "2 para ponderar os estudos e obter uma estimativa do coeficiente de 
Si +t 

correlação comum. Os resultados desses cálculos estão apresentados nas Tabelas 12 e 

13. 
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Tabela 12. Estimativa combinada para o modelo de efeitos aleatórios [ w: = 1/ (s~ + 't~L)]. 

.. .. 
OBS ESTUDO N r Z 1/(n-3) w. 1 WiZi 

1 1049 0,84 1,22117 0,0009560 4,88858 5,9698 
2 5 1580 0,81 1,12703 0,0006341 4,89629 5,5183 
3 7 1356 0,67 0,81074 0,0007391 4,89377 3,9676 
4 8 12339 0,25 0,25541 0,0000811 4,90958 1,2540 
5 9 831 0,67 0,81074 0,0012077 4,88258 3,9585 
6 10 998 0,40 0,42365 0,0010050 4,88741 2,0705 
7 11 1857 0,76 0,99622 0,0005394 4,89856 4,8800 
8 12 1028 0,38 0,40006 0,0009756 4,88812 1,9555 
9 13 659 0,53 0,59015 0,0015244 4,87504 2,8770 

10 14 2588 0,30 0,30952 0,0003868 4,90222 1,5173 
11 15 2944 0,47 0,51007 0,0003400 4,90335 2,5011 
12 16 4249 0,19 0,19234 0,0002355 4,90586 0,9436 
13 17 2282 0,99 2,64665 0,0004388 4,90098 12,9712 
14 19 31488 0,81 1,12703 0,0000318 4,91077 5,5346 
15 20 5701 0,40 0,42365 0,0001755 4,90731 2,0790 
16 21 4662 0,92 1,58903 0,0002146 4,90637 7,7963 
17 22 1864 0,54 0,60416 0,0005373 4,89861 2,9595 
18 23 5483 0,34 0,35409 0,0001825 4,90714 1,7376 
19 24 2550 0,54 0,60416 0,0003926 4,90209 2,9616 
20 25 3959 0,01 0,01000 0,0002528 4,90545 0,0491 
21 26 590 0,16 0,16139 0,0017036 4,87078 0,7861 
22 27 574 -0,12 -0,12058 0,0017513 4,86965 -0,5872 
23 28 18751 0,18 0,18198 0,0000533 4,91025 0,8936 
24 29 1401 0,49 0,53606 0,0007153 4,89434 2,6237 
25 30 585 0,45 0,48470 0,0017182 4,87044 2,3607 
26 31 2604 0,28 0,28768 0,0003845 4,90228 1,4103 
27 32 748 0,64 0,75817 0,0013423 4,87937 3,6994 
28 33 27549 0,23 0,23419 0,0000363 4,91066 1,1500 
29 34 18200 0,42 0,44769 0,0000550 4,91021 2,1983 
30 35 17131 0,42 0,44769 0,0000584 4,91013 2,1982 
31 36 3679 0,39 0,41180 0,0002720 4,90499 2,0199 
32 37 2567 0,91 1,52752 0,0003900 4,90215 7,4882 
33 38 31114 0,63 0,74142 0,0000321 4,91076 3,6409 
34 39 688 0,83 1,18814 0,0014599 4,87657 5,7940 

L * * 109,178127 _ O 656 
wi z = 109,178 Z;- 2xO,655753 

166,4926983 ' * e -1 

L * r = := 0,576 
wi = 166,493 + e2xO,655753 + 1 

A estimativa combinada para o modelo aleatório é * r+ == 0,576, tanto para a 

estimação do componente de variância pelo MM quanto pelo MVR. As ponderações 

utilizadas w~ são bastante próximas. 



Tabela 13. Estimativa combinada para o modelo de efeitos aleatórios 

[w: =l/(sf +'t~)]. 

OBS 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 

ESTUDO N 

1 1049 
5 1580 
7 1356 
8 12339 
9 831 

10 998 
11 1857 
12 1028 
13 659 
14 2588 
15 2944 
16 4249 
17 2282 
19 31488 
20 5701 
21 4662 
22 1864 
23 5483 
24 2550 
25 3959 
26 590 
27 574 
28 18751 
29 1401 
30 585 
31 2604 
32 748 
33 27549 
34 18200 
35 17131 
36 3679 
37 2567 
38 31114 
39 688 

* L Wj Z = 76,455 

* L Wj = 116,594 

r 

0,84 
0,81 
0,67 
0,25 
0,67 
0,40 
0,76 
0,38 
0,53 
0,30 
0,47 
0,19 
0,99 
0,81 
0,40 
0,92 
0,54 
0,34 
0,54 
0,01 
0,16 

-0,12 
0,18 
0,49 
0,45 
0,28 
0,64 
0,23 
0,42 
0,42 
0,39 
0,91 
0,63 
0,83 

z 

1,22117 
1,12703 
0,81074 
0,25541 
0,81074 
0,42365 
0,99622 
0,40006 
0,59015 
0,30952 
0,51007 
0,19234 
2,64665 
1,12703 
0,42365 
1,58903 
0,60416 
0,35409 
0,60416 
0,01000 
0,16139 

-0,12058 
0,18198 
0,53606 
0,48470 
0,28768 
0,75817 
0,23419 
0,44769 
0,44769 
0,41180 
1,52752 
0,74142 
1,18814 

1/(n-3) 

0,0009560 
0,0006341 
0,0007391 
0,0000811 
0,00120n 
0,0010050 
0,0005394 
0,0009756 
0,0015244 
0,0003868 
0,0003400 
0,0002355 
0,0004388 
0,0000318 
0,0001755 
0,0002146 
0,0005373 
0,0001825 
0,0003926 
0,0002528 
0,0017036 
0,0017513 
0,0000533 
0,0007153 
0,0017182 
0,0003845 
0,0013423 
0,0000363 
0,0000550 
0,0000584 
0,0002720 
0,0003900 
0,0000321 
0,0014599 

* W. 1 

3,42517 
3,42895 
3,42n2 
3,43547 
3,42222 
3,42460 
3,43007 
3,42494 
3,41852 
3,43186 
3,43242 
3,43365 
3,43125 
3,43605 
3,43435 
3,43389 
3,43009 
3,43427 
3,43180 
3,43344 
3,41643 
3,41587 
3,43580 
3,42800 
3,41625 
3,43189 
3,42065 
3,43600 
3,43578 
3,43574 
3,43322 
3,43183 
3,43605 
3,41927 

4,18273 
3,86453 
2,n900 
0,87746 
2,77454 
1,45083 
3,41709 
1,37018 
2,01742 
1,06223 
1,75077 
0,66042 
9,08133 
3,87253 
1,45496 
5,45655 
2,07231 
1,21605 
2,07334 
0,03434 
0,55137 

-0,41189 
0,62526 
1,83761 
1,65586 
0,98729 
2,59345 
0,80467 
1,53817 
1,53815 
1,41380 
5,24220 
2,54754 
4,06256 

76,454654 _ 0,656 
116,5935101 

* e 2xO,655737 -1 
r = ------:;; 0,576 
+ e 2xO,655737 + 1 
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Ficou evidente que existem diferenças substanciais entre os estudos, assim, um 

modelo de efeito aleatório é mais apropriado para os dados desta meta-análise. Desta 

maneira, a variância entre os estudos foi de ~~L = 0,204 para o Método dos Momentos 

e, ~~ = 0,291 para o Método da Máxima Verossimilhança Restrita. 



56 

o valor combinado do coeficiente de correlação, sob o modelo de efeitos aleatório 

* foi r+ :=0,576, o qual pode ser considerado alto de acordo com Cohen (1988), 

indicando que as variáveis peso ao nascimento e peso à desmama são positivamente 

correlacionadas. 

Com o objetivo de comparar a amplitude dos intervalos de confiança obtidas para os 

modelos de efeito fixo e de efeito aleatório construiu-se um ''box plot" (Figura 4). 

Observa-se, que os intervalos de confiança foram 0,527::;; r+ ::;; 0,535 e 

0,442::;; r: ::;; 0,684 para o MEF e MEA, respectivamente, indicando uma amplitude 

maior para o MEA, pelo fato das generalizações serem maiores quando se utiliza este 

último. 

0,7 
MEA 

0,65 

0,6 
..; 

MEF 
'" ""O ., 0,55 e 
~ '" 

0,5 

0,45 

0,4 

2 

Tipo de Modelo 

Figura 4. ''Box plot" para os intervalos de confiança dos MEF e MEA. 

A análise de subgrupo foi realizada incorporando o componente de variância 

entre os estudos, isto é, a ponderação utilizada tanto para os cálculos dos valores das 

estatísticas Qentre e Qdentro, quanto para os das estimativas combinadas, foi, 

• / 2 2 w i =1 (Si +'tMVR)' 
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Estão expostos na Tabela 14 os resultados da análise para os três subgrupos de 

interesse adotados para esta meta-análise. 

Tabela 14. Resultado da análise da heterogeneidade para os grupos de estudo. 

Causa de Heterogeneidade GL ESTAT .-Q "PVALUE" 

Entre Grupos 2 2006,55 0,000 

Dentro Grupos 31 38098,2 0,000 

Dentro (Anos70) 2 117,321 0,000 

Dentro (Anos80) 21 30903,3 0,000 

Dentro (Anos90) 8 7077,51 0,000 

Total 33 40104,7 0,000 

Pode-se verificar, através dos resultados obtidos na Tabela 14, que existem fortes 

evidências para rejeitar as hipóteses de nulidade, isto é, tanto entre como dentro dos 

grupos de estudos não existe homogeneidade para os coeficientes de correlação. O 

mesmo pode ser observado para os subgrupos. 

As estimativas combinadas para os coeficientes de correlação referentes aos 

grupos de estudos estão apresentadas na Tabela 15, juntamente com os respectivos 

intervalos de confiança. 

Tabela 15. Resultados das estimativas combinadas para os subgrupos e intervalos de 

confiança. 

* Subgrupo r+ Nível Inf. Sup. 

Decada70 0,783 0,950 0,415 0,931 

Decada80 0,534 0,950 0,354 0,675 

Decada90 0,586 0,950 0,308 0,771 

Total 0,576 0,950 0,442 0,684 
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o valor da estimativa combinada para a década de 70 pode ser considerado muito 

alto, e a amplitude do seu intervalo de confiança grande. Tal fato pode ter ocorrido em 

virtude deste subgrupo envolver estudos mais antigos, indicando, provavelmente, uma 

qualidade inferior dos dados quando comparados aqueles das outras duas décadas. 

Os valores das estimativas combinadas para as décadas de 80 e 90 podem 

também ser considerados altos. As amplitudes dos seus intervalos de confiança são 

menores daquelas da década de 70, fato que pode indicar uma melhor qualidade dos 

estudos dessas duas últimas décadas em decorrência de uma possível melhoria dos 

métodos de estimação dos parâmetros genéticos e da qualidade e quantidade dos banco 

de dados envolvidos. 

A análise de sensibilidade foi realizada, com o intuito de verificar se o resultado 

combinado foi afetado, ou não, pelos estudos considerados "outliers" potenciais. 

Como observado anteriormente, por meio do "dot plot" (Figura 2), os estudos 

que podem ser considerados "outliers" são os de número 17,21,25,27 e 37, e assim, os 

dados foram analisados sem eles. Os resultados desta análise estão apresentados, de 

forma resumida, na Tabela 16, e a análise de subgrupo nas Tabelas 17 e 18. 

Tabela 16. Resultados resumidos da análise de sensibilidade. 

PROCEDIMENTOS 

Teste de homogeneidade: 

Modelo de Efeitos Fixos 

Estimativa combinada MEF 

Modelo de Efeitos Aleatórios 

Estimativa do componente de variância pelo MVR: 

Estimativa combinada utilizando ~~, sob MEA: 

Estimativa do componente de variância pelo MM: 

Estimativa combinada utilizando t~L' sob MEA: 

RESULTADOS 

Q = 21565 e "p-value" > 0,01 

r+ = 0,498 

~2 = 0099 MVR , 

r: = 0,518 

r: = 0,518 
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De acordo com teste de homogeneidade para os estudos remanescentes, ainda 

não existe homogeneidade entre os mesmos ("p-value" > 0,01) para a estatística Q, 

assim, um modelo de efeitos aleatórios é mais apropriado para os dados em questão. 

A estimação do componente de variância pelo Método da Máxima 

Verossimilhança Restrita e Método dos Momentos, proposto por DerSimonian & Laird 

(1986) permitiu calcular os resultados combinados para o MEA, pelos quais observa-se 

que a estimativa combinada obtida para os 29 estudos foi inferior àquela obtida para os 

34 estudos. 

A retirada dos cinco estudos determinou uma redução importante nos valores de 

t~ e t~L' proporcionando uma grande redução no intervalo de confiança da 

estimativa combinada, pelo modelo de efeitos aleatórios, relativamente aos valores 

originais. 

Na Figura 5 estão apresentados os ''box plot" para os MEF e MEA, 

representando a amplitude para o conjunto de 29 estudos. O intervalo de confiança 

referente ao MEF e MEA foram 0,494 s r+ s 0,502 e 0,429 s r: s 0,597, 

respectivamente, utilizando o componente de variância calculado pelo MVR. 

0,65 

MEA 

0,6 

0,55 

MEF 
.: 
'" "O 

0,5 lo 
., 
e 
o 0,45 
~ 

0,4 

0,35 

0,3 

1 2 
Tipo de Modelo 

Figura 5. ''Box plot" para os IC dos MEF e MEA, para a análise de sensibilidade. 
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Assim como o observado para os dados originais, a análise de subgrupo mostrou 

que não existe homogeneidade entre e dentro dos grupos, assim como dentro dos 

subgrupos, indicando novamente que esses dados devem ser modelados sob a suposição 

do modelo de efeitos aleatórios. 

Tabela 17. Resultado da análise da heterogeneidade para os grupos de estudo na análise 

de sensibilidade. 

Causa de Heterogeneidade GL ESTAT. -Q "PVALUE" 

Entre Grupos 2 1639,86 0,000 

Dentro Grupos 26 19925,0 0,000 

Dentro(Anos70) 2 117,321 0,000 

Dentro (Anos80) 17 15466,2 0,000 

Dentro (Anos90) 7 4341,54 0,000 

Total 28 21564,9 0,000 

Tabela 18. Resultados das estimativas combinadas para os subgrupos e intervalos de 

confiança, para a análise de sensibilidade . 

Subgrupo 
. 

Nível Inf. r+ Sup. 

Decada70 0,783 0,950 0,601 0,888 

Decada80 0,461 0,950 0,338 0,568 

Decada90 0,510 0,950 0,332 0,654 

Total 0,518 0,950 0,429 0,597 

A extração dos estudos considerados "outliers" acarretou numa redução 

importante nas estimativas combinadas dos coeficientes de correlação genética, assim 

como na amplitude de seus intervalos de confiança (Tabela 18) comparativamente aos 

resultados obtidos para os valores originais (Tabela 15). 
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A meta-análise apresenta várias alternativas para combinar resultados de estudos 

distintos, como no caso presente de estimativas dos coeficientes de correlação genética 

entre caracteres de bovinos de corte, tomados como exemplo. De modo particular 

permite modelar a variação entre os resultados de estimativas publicadas e testar a 

homogeneidade dos estudos, apresentando, ainda, uma flexibilidade para atender 

situações em que há necessidade ou interesse em agrupar os estudos em subgrupos, 

como exposto neste trabalho. 

No presente trabalho as estimativas de correlação genética foram combinadas nos 

enfoques dos modelos fixo e aleatório, sendo que sob esta última suposição os estudos 

foram estratificados segundo a data de publicação. Para todos os enfoques aqui 

apresentados observou-se a heterogeneidade dos dados, indicando que o modelo de 

efeitos aleatórios, no qual a variabilidade entre os estudos é incorporada na análise, se 

faz adequado para obter a estimativa combinada de correlação genética. 

Deste modo, em vista dos resultados, considera-se que a utilização da meta

análise é recomendável para sintetizar e combinar resultados de revisão parâmetros 

genéticos e similares. 



5 CONCLUSÕES 

As conclusões são baseadas nos desenvolvimentos teóricos e nos resultados de 

aplicação. 

A realização da pesquisa bibliográfica envolvendo, além de trabalhos publicados, 

também "abstracts", pode reduzir consideravelmente o vício de publicação. Entretanto, 

dependendo da área do conhecimento envolvida na meta-análise, como no presente 

trabalho, se faz necessária a busca manual dos trabalhos em Anais de Congresso, pois 

estes não estão em banco de dados internacionais. 

A confiabilidade da meta-análise está tanto na aplicação de técnicas estatísticas 

apropriadas para sintetizar a informação de dados de estudos distintos, quanto na 

quantidade e sobretudo qualidade dos mesmos. Portanto, é essencial que a 

implementação da meta-análise seja planejada, delineada e realizada por profissionais de 

estatística e por aqueles relacionados à área do conhecimento abordado, dada a sua 

interdisciplinaridade. 

A modelagem da variação entre os diferentes estudos é um procedimento 

importante na condução de uma meta-análise. Para a situação específica deste trabalho, 

observou-se que o modelo fixo não foi apropriado em virtude da falta de homogeneidade 

das estimativas de correlação genética. O modelo aleatório foi mais eficiente. 

O uso de técnicas de meta-análise para sintetizar resultados de revisão de 

parâmetros genéticos e similares é recomendável. 
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APÊNDICE 1. Programa SAS referente ao critério de inclusão e transformação do r em 
z. 

data dadosj 
input estudo n Rj 

z = 0.5*log«1+r)/(1-r))j 
vz = 1/(n-3); 
if n <= 500 then deletej 

cardsj 
1 1049 0.84 
2 417 0.44 
3 399 0.26 
4 261 1.18 
5 1580 0.81 
6 193 0.21 
7 1356 0.67 
8 12339 0.25 
9 831 0.67 
10 998 0.40 
11 1857 0.76 
12 1028 0.38 
13 659 0.53 
14 2588 0.30 
15 2944 0.47 
16 4249 0.19 
17 2282 0.99 
18 485 0.73 
19 31488 0.81 
20 5701 0.40 
21 4662 0.92 
22 1864 0.54 
23 5483 0.34 
24 2550 0.54 
25 3959 0.01 
26 590 0.16 
27 574 -0.12 
28 18751 0.18 
29 1401 0.49 
30 585 0.45 
31 2604 0.28 
32 748 0.64 
33 27549 0.23 
34 18200 0.42 
35 17131 0.42 
36 3679 0.39 
37 2567 0.91 
38 31114 0.63 
39 688 0.83 

proc printj 
runj 

A saída deste programa está apresentada na Tabela 7. 



APÊNDICE 2. Programa SAS referente a construção do "dot plot". 

options nodate nocenter pagesize=54 linesize=132 pageno=1; 
data dotplotj 

set dados; 
lower = z + probit(O.025)*sqrt(vz)j 
upper = z + probit(O.975)*sqrt(vz)j 
lower = (exp(2*lower)-1)/(exp(2*lower)+1)j 
upper = (exp(2*upper)-1)/(exp(2*upper)+1)j 

proc sortj 
by Zj 

proc timeplotj 
plot lower="[" r="*" upper="]"/ 

overlay hiloc ref=O refchar="O"; 
id estudoj 
title; 

runj 

A saída deste programa está apresentada na Figura 2. 

75 



APÊNDI~E 3. Programa SAS referente à análise exploratória dos dados. 

options nodate nocenter pagesize=54 linesize=80 pageno=1j 
data boxj 
proc univariate data= dados plotj 

var Zj 
runj 
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A saída deste programa está apresentada de maneira resumida na Figura 3. Segue 

abaixo saída completa. 

Univariate 

Variab1e=Z 

N 
Mean 
Std Dev 
Skewness 
USS 
CV 
T:Mean=O 
Num A= O 
M(Sign) 
Sgn Rank 

100% Max 
75% Q3 
50% Med 
25% Ql 

0% Min 

Range 
Q3-Ql 
Mode 

Lowest 
-0.12058( 

0.01 ( 
0.161387 ( 
0.181983( 
0.192337 ( 

Procedure 

Moments 

34 Sum Wgts 
0.655697 Sum 
0.539503 Variance 
1. 75339 Kurtosis 

24.22302 CSS 
82.2792 Std Mean 

7.086787 pr>ITI 
34 Num > O 
16 Pr>=IMI 

295.5 Pr>=ISI 

Quanti1es(Def=5) 

2.646652 99% 
0.810743 95% 
0.497385 90% 

0.30952 10% 
-0.12058 5% 

1% 
2.767233 
0.501224 
0.423649 

Extremes 

Obs 
22) 
20) 
21) 
23) 
12) 

Highest 
1.188136( 
1. 221174 ( 
1.527524( 
1. 589027 ( 
2.646652( 

34 
22.29371 
0.291063 
4.496921 
9.605083 
0.092524 

0.0001 
33 

0.0001 
0.0001 

2.646652 
1.589027 
1.221174 
0.181983 

0.01 
-0.12058 

Obs 
34) 

1) 
32) 
16) 
13) 



Univariate Procedure 

Variab1e=Z 

stem Leaf 
26 5 
24 
22 
20 
18 
16 
14 39 
12 2 
10 0339 

8 11 
6 0046 
4 0122558149 
2 36915 
O 1689 

-O 2 
----+----+----+----+ 

Mu1tiply Stem.Leaf by 10**-1 

# Boxp1ot 
1 * 

2 O 
1 I 
4 I 
2 +-----+ 
4 + 

10 *-----* 
5 +-----+ 
4 I 
1 I 

Normal Probability P10t 
2.7+ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

1.3+ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-0.1+ * 

*++* 
+*+ 

++*** 
+++*** 

++++*** 
**** *** 

*****+ 
* * **++ 

+++ 

* 

+ 
+++ 

++++ 

+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ 
-2 -1 O +1 +2 
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APÊNDICE 4. Programa SAS referente ao cálculo da estatística Q para o teste de 

homogeneidade. 

options nodate nocenter pagesize=54 linesize=132 pageno=1j 
data testeqj 

set dados; 
weight = 1/ VZj 
dummy = 1; 

proc gIm noprint outstat=teste; 
cIass dummyj 
model z = dummy / noint; 
weight weight; 

data teste; 
source = "ERROR"j 
set teste; 
if Ltype_ = "ERROR"); 
qstat = ss; 
pvaIue = 1 - probchi(qstat,df); 
keep source df qstat pvaIue; 

proc print noobs; 
title; 
format qstat pvaIue 6.3; 

run; 

A saída deste programa está apresentada na Tabela 8. 

78 



APÊNDICE 5. Programa SAS referente a estimação do componente de variância 

1* PROGRAMA PROPOSTO POR WANG & BUSHMAN - 1999 *1 
options nodate nocenter pagesize=54 linesize=80 pageno=1j 
data tempj 

set dadosj 
estudos=_n_j 

data gdatainj 
set tempj 
col=_n_j 
row=_n_j 
value=vz; 
keep col row valuej 

proc mixed data=temp alpha=O.05 method=reml clj 
class estudosj 
model z = Ij 
random estudos/gdata=gdatainj 
make "covparms" out=testej 

data testej 
set testej 
method="REML" j 
estimate=estj 
level=1-alphaj 
keep method leveI upper lower estimatej 

proc print data=teste noobsj 
title; 
format leveI 4.2 estimate upper lower 6.3j 

title 'Programa adaptado de Wang e Bushman' j 
runj 

A saída resumida deste programa está apresentada na Tabela 10. A saída 

completa segue abaixo. 

Programa adaptado de Wang e Bushman 1 

The MIXED Procedure 

CIass LeveI Ir.formation 

CIass LeveIs VaIues 

ESTUDOS 34 123 456 789 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 

79 



80 

REML Estimation Iteration History 

Iteration Evaluations Objective Criterion 

o 1 -4.20273902 
1 5 -4.19481029 0.00000000 

Convergence criteria meto 
Covariance Parameter Estimates (REML) 

Cov Parm Estimate Alpha Lower Upper 

Residual 0.29052111 0.05 0.1890 0.5034 

Model Fitting Information for Z 

Description Value 

Observations 34.0000 
Res Log Likelihood -28.2276 
Akaike's Information Criterion -29.2276 
Schwarz's Bayesian Criterion -29.9758 
-2 Res Log Likelihood 56.4551 

Programa adaptado de Wang e Bushman 2 

LOWER UPPER METHOD ESTlMATE LEVEL 

0.189 0.503 REML 0.291 0.95 



APÊNDICE 6. Macro e programa SAS utilizados para testar a homogeneidade na 

análise de subgrupo sob um modelo de efeito aleatório. 

data decadaj 
input estudo raca $ n R subgrupoj 

z = 0.5*log«1+r)/(1-r))j 
vz = 1/(n-3)j 

if n <= 500 then deletej 
cardsj 
1 Brahman 1049 0.84 
2 Nelore 417 0.44 
3 Guzerá 399 0.26 
4 Gir 261 1.18 
5 Nelore 1580 0.81 
6 Gir 193 0.21 
7 Nelore 1356 0.67 
8 Nelore 12339 0.25 2 
9 Nelore 831 0.67 2 
10 Nelore 998 0.40 2 
11 Tabapuã 1857 0.76 2 
12 Nelore 1028 0.38 2 
13 Guzerá 659 0.53 2 
14 Brahman 2588 0.30 2 
15 Nelore 2944 0.47 2 
16 Nelore 4249 0.19 2 
17 Nelore 2282 0.99 2 
18 Guzerá 485 0.73 2 
19 Gudali 31488 0.81 2 
20 Nelore 5701 0.40 2 
21 Nelore 4662 0.92 2 
22 Nkone 1864 0.54 2 
23 Nelore 5483 0.34 2 
24 Nelore 2550 0.54 2 
25 Boran 3959 0.01 2 
26 Nelore 590 0.16 2 
27 Nelore 574 -0.12 2 
28 Nelore 18751 0.18 2 
29 Gobra 1401 0.49 2 
30 Guzerá 585 0.45 2 
31 Nelore 2604 0.28 3 
32 Guzerá 748 0.64 3 
33 Nelore 27549 0.23 3 
34 Nelore 18200 0.42 3 
35 Nelore 17131 0.42 3 
36 Nelore 3679 0.39 3 
37 Nelore 2567 0.91 3 
38 Nelore 31114 0.63 3 
39 Nelore 688 0.83 3 

proc printj 
runj 

81 



%macro within(indata,outdata,z,vz,ftname,nlevels)j 
data tempinj 

set &indataj 
weight = 1 I &VZj 

data fatej 
%do i = 1 %to &nIevelsj 
data in&ij 

set tempin; 
if (&ftname = &i)j 

proc gIm data=in&i noprint outstat=temp&ij 
cIass &ftnamej 
model &z = &ftnamej 
weight weightj 

quitj 
%endj 
%do i = 1 %to &nIevelsj 

data fatej 
set fate temp&ij 

%endj 
proc gIm data=tempin noprint outstat=out1j 

cIass &varlist1 j 
model &z = &varlist2j 
weight weightj 

data outO out2j 
set out1j 
if Ltype_ = "881 ") then output outOj 
i f L type _ A = "883 ") then output out2; 
keep df ss; 

data out3j 
set out1 fatej 
if Ltype_ = "ERROR") j 
keep df ss; 

proc means data=out2 noprintj 
var df SSj 
output out=out4 sum=df SSj 

data &outdataj 
source = _n_j 
set outO out3 out4j 
qstat=ssj 
pvalue = 1 - probchi(qstat,df)j 
keep source qstat df pvaIuej 

%mend withinj 

options nodate nocenter pagesize=54 linesize=80 pageno=1j 
data testesQ1j 

set decada; 
vz = vz + estimatej 

%Iet varIist1 = subgrupoj 
%Iet varIist2 = subgrupoj 
%within(decada,saida,z,vz,subgrupo,3)j 
proc format; 

vaIue aa "entre Grupos" 
2 "Dentro Grupos" 
3 = "Dentro(Anos70)" 
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4 = "Dentro(AnoS80)" 
5 = "Dentro(Anos90)" 
6 = "Corr Total"; 

proc print data=saida noobs; 
title; 
format source aa. qstat pvalue 7.3; 

run; 

A saída deste programa está apresentada na Tabela 14. 
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APÊNDICE 7. Macro e programa SAS utilizados para calcular os coeficientes de 

correlação combinados e seus respectivos intervalos de confiança, sob 

um modelo de efeito aleatório. 

%macro wavgz(indata,outdata,level)j 
dataj 

set &indataj 
weight = 1 / VZj 
keep z vz weight &varlistj 

proc sortj 
by &varlistj 

proc means noprintj 
var Zj 
weight weightj 
by &varlistj 
output out=&outdata mean=mz sumwgt=invvarj 

runj 
data &outdataj 

set &outdataj 
estimate = rnzj 
level=&levelj 
variance = 1 / invvarj 
std = sqrt(1/invvar)j 
lower = estimate + probit(.5-.5*level)*stdj 
upper = estimate + probit(.5+.5*level)*stdj 
keep &varlist estimate variance leveI lower upperj 

runj 
%mend wavgzj 

options nodate nocenter pagesize=54 linesize=80 pageno=1j 
data combinj 

set decadaj 
if(_n_=1) then set testej 

vz = vz + estimatej 
outputj 
subgrupo = 4j 
outputj 

%let varlist = subgrupoj 
%wavgz (combin,saida3,.95)j 
dataj 

set saida3j 
estimate=(exp(2*estimate)-1)/(exp(2*estimate)+1)j 
lower=(exp(2*lower)-1)/(exp(2*lower)+1)j 
upper=(exp(2*upper)-1)/(exp(2*upper)+1)j 

proc formatj 
value aa 1 = "Decada70" 

2 = "Decada80" 
3 "Decada90" 
4 "Total" j 

proc print noobsj 
var subgrupo estimate leveI lower upperj 



format subgrupo aa. estimate leveI lower upper 6.3; 
run; 

A saída deste programa está apresentada na Tabela 15. 
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