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Capítulo l

Introdução

Dados longitudinais, caracterizados pela observação repetida de uma ou mais variáveis

respostas na mesma unidade experimental, têm um papel importante em pesquisas de

diversas áreas, principalmente em Medicina, Biologia e Engenharia. Nesse contexto, a

observação das variáveis respostas pode ocorrer em diferentes idades, diferentes datas,

ou mesmo diferentes distâncias de uma certa origem, embora neste trabalho utilizemos

frequentemente o "tempo" como variável representativa das ocasiões de observação. As

unidades experimentais (pessoas, animais, etc.) podem estar classificadas em diferentes

grupos segundo um ou mais fatores ou tratamentos, tais como: sexo, raça, marca etc..

Quanto às respostas, elas podem envolver variáveis categarizadas (presença ou ausência

de um sintoma, por exemplo) ou contínuas (como pressão arterial, 'ç'olume de ar expirado,

etc.)l no entanto, restringiremos a discussão ao caso de uma única variável resposta com

a suposição adicional de que o conjunto de observações referentes a uma determinada

unidade experimental tenha distribuição de probabilidade normal nlultivariada.

Frequentemente os estudos envolvendo dados longitudinais têm como objetivo o

ajuste de modelos simples (curva polinonliais, por exemplo) para explicar a variaç.ã.o das

respost.as ao longo das ocasiões de obter'ç'ação e inx:esticar a influência de out.ros favores

ou covariáveis no padrão tempera.! das respostas Assim, o nosso problema é est.amar os

}
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parâmetros da. curva associada a cada grupo de unidades experimentais e testar hipóteses

estatísticas sobre esses parâmetros. As comparações entre os perfis médios de resposta de

diferentes grupos podem ser realizadas através de comparações dos parâmetros a.ssociados

às respectivas curvas.

Como essa situação de dados longitudinais envolve observações na mesma unidade

experimental, ela é frequentemente relacionada (ver Cook e Ware (1983), Ware (1985),

Jennrich e Schluchter (1986)) aos planejamentos de medidas repetidas (Winer (1971), Cap

4 e 7). Nesse caso, a ordem das observações é geralmente aleatorizada para cada uni-

dade experimental, enquanto que nos planejamentos longitudinais as observações de uma

mesma unidade experimental são realizadas de forma sistemática, isto é, sequencialmente

ao longo do tempo. Discussões mais detalhadas sobre estudos envolvendo dados longitu-

dinais podem ser encontradas em book e Ware (1983), Ware (1985) e Singer e Andrade

(1986). Embora a obtenção de dados através desses planejamentos exija esforços no acom-

panhamento das unidades experimentais durante a realização do estudo, eles têm como

principais motivações os seguintes fatos:

(i) requerem menos unidades experimentais do que planejamentos alternativos onde uma

única observação é realizada em cada unidade experimental (conhecidos como estudos

do tipo "cross-sectional")l

(ii) proporcionam condições mais adequadas para o controle de favores secundários que

possam ter influência na respostas

(iii) melhoram, em geral, a precisão de contrastes associados às diferenças entre os valores

médios da resposta de diferentes ocmiões e

(iv) permitem o estudo da mudança de comportamento da resposta média da unidade

experimental ao longo das ocasiões de observação, ou seja, descrevem mudança.s asso-

ciadas a crescimento ou envelheciment.o, incorporando informações sobre a 'ç'afiação

indivídua! na análise
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Uma característica fundamental associada a esse tipo de dados é a possibilidade de

correlações não nulas entre as observações realizadas na mesma unidade experimental. Na

realidade, os itens (iii) e (iv) acima são válidos se os métodos de análise levarem esse fato
p'-' rnn c; .lera'';nWY-'

Exemplo l.l (Potthoff e Roy, 1964): Num estudo realizado na Faculdade de Odontologia

da Universidade da Carolina do Norte (E.U.A.) foram medidas as distâncias (em mm)

entre o centra da pituitária e a âssura pterio-maxilar em ll meninas e 16 meninos aos 8,

lO, 12 e 14 anãs. Os resultados coletados sãn apresentados na Tabela 1.1. 0 objetivo do

estudo era tentar explicar a variação dessa distância em função da idade através de uma

curva simples (rega ou parábola, por exemplo), além de comparar as curvas obtidas para

os dois grupos.

Tabela 1.1: Distância (em mm) entre o centro da pituitária e a fissura pterio-maxilar em

11 meninas e 16 meninos em 4 idades.

'- l i 1 1 '

Menina Mlenínos

Idade (anos) Idade (anos)
Indivíduo 8 10 12 14 Indivíduo 8 10 12 14

1 .~ 21.0 20.0 21.5 23.0
2 21.0 21.5 24.0 25.5
3 20.5 24.0 24.5 26.0
4 23.5 24.5 25.0 26.5
5 21.5 23.Q 22.5 23.5
6 20.0 21.0 21.0 22.5
7 21.5 22.5 23.0 25.0
8 23.0 23.0 23.5 24.0
9 20.0 21.0 22.0 21.5
lO 16.5 19.0 19.0 19.5
11 24.5 25.0 28.0 28.0

12 26.0 25.0 29.0 31.0
13 21.5 22.5 23.0 26.5
14 23.0 22.5 24.0 27.5
15 25.5 27.5 26.5 27.0
16 20.0 23.5 22.5 26.0
17 24.5 25.5 27.0 28.5
18 22.0 22.0 24.5 26.5
19 24.0 21.5 24.5 25.5
20 23.0 20.5 31.0 26.0
21 27.5 28.0 31.0 31.5
22 23.0 23.0 23.5 25.0
23 21.5 23.5 24.0 28.0
24 17.0 24.5 26.a 29.5
25 22.5 25.5 25.5 26.0
26 23.0 24.5 26.0 30.0
27 22.0 21.5 23.5 25.0

b4édia 21.18 22.23 23.09 24.09
Desvio-padrão 2.]2 1.90 2.36 2.44

22.88 23.81 25.72 27.47
2.45 2.14 2.65 2.09
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g

idade
o Meninas + Meninos

Figura 1.1: Distância. média entre o centro da pituitária e a fissura pterio-maxilar de

meninas e meninos em quatro idades.

Uma análise preliminar desses dados, feita a partir do gráfico das médias das dis-

tâncias em função da idade para os dois grupos (vda Figura 1.1), sugere que talvez retas

possam ser ajustadas aos dados. A matriz de correlação amostrar (R), calculada com os

dados dos dois grupos, indica que as distâncias medidas nos mesmos indivíduos devem ser

correiacionadm.

N'matriz de correlação amostrar:

l
Q.57

a.52

G.57 8.66

Q.56 1
e.73 0.73

a.52
0.73
Q.73

}
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No contexto de dados longitudinais, podemos especificar quatro formas de estruturas

de dados:

(1) dados provenientes de pesquisas onde todas unidades experimentais são observadas

nas mesmas 7' ocasiões pré-estabelecidasl

(il) dados provenientes de pesquisas planejadas para que as respostas de todas unidades

experimentais sejam observadas nas mesmas T ocasiões pré-estabelecida, mas por

alguma razão há presença de observações incompletas, isto é, quando para algumas

unidades experimentais não há observação da resposta em uma ou mais ocasiõesl

(1111 dados provenientes de pesquisas onde planejamos observar diferentes unidades expe-

rimentais em diferentes subconjuntos das ocasiões para as quais o estudo foi global-

mente dimensionado (conhecidos como planejamentos longitudinais mistos ou "linked

cross-sectional") e

(IV) dados provenientes de pesquisas nas quais as ocasiões de observação da resposta

variam irregularmente de unidade experimental para unidade experimental.

Um conjunto de dados longitudinais é dito 7zão ba/anceado em /anão ao tempo

se a estrutura dos dados corresponde à situação descrita em (11), (111) ou em (IV). O

Exemplo 1.1 pode ser classificado como sendo do tipo (1), e, nesse caso, dizemos que os

dados são como/ecos ou óa/a7zceados em /açãa ao tempo.

A situaçâ.o de dados nâo balanceados em relação ao tempo pode ser melhor compre-

endida através dos seguintes exemplos.

Exemplo 1.2 (Singer e hÍauro, 1987): Os dados apresentados na Tabela 1.2 são pro-

venientes de um estudo na área de Fisiologia Animal, e correspondem às obser-.ações da

amplitude do potencial de ação composto (PARI) do nervo colectivo cérebro-visceral de

18 mexilhões em 4 condiç&'s de salinidade da água. O objetivo do estudo era avaliar o

comportamento médio do PAC em função da variação da salinidade da água (As,-) medida
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em relação a salinidade de aclimatação original dos mexilhões. Embora o estudo tenha sido

planejado para que os mexilhões fossem observados nas 4 salinidades, por motivos técnicos

não relacionados ao estuda, 25% das observações não foram coletada.s. Observando a Fi-

gura 1.2, vemos que os valores médios do PAC diminuem conforme aumenta a variação de

salinidade. A matriz de correlação amostrar (Ê,), calculada considerando todos os pares

do PAC observados, indica que a.s observações podem ser correlacionadas.

Tabela 1.2: Amplitude do potencial

Fiações de salinidade.

de ação composto (PAC) de 18 mexihões em 4 va

Variação de salinidade
-1.7% -1.0% -0.5%

6.a
8.0
5.}
}.0 !}.0 12.5

5.4 7.5
8.4 !Q.6
6.Q }3.G

5.8 4.4
6.8 6.8 8,a
3.Q 5.4 6.6

6.G
6.0 8.G
6.4 9.6

}G.4 }0.8

7.6 }1.2
3.2 6.G }0.4

9.6
5.55 7.46 9.38
2.36 2.35 2.2}

(6.. í)
o%

14.0

9.6

}2.4
17.8

9.2
18.0

6.4
9.4

}2.0
!0.4
13.Q
11.2
12.0
}2.0
!4.0

!2.3}
2.89

!úexiihão
}

2

3

4
5
6

7

8
9

1}
}2
}3
!4
15
16

!7
}8

hÍédia
Desvio-padrão
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0

0
E
0
:

Variação de Salinidade (a,, %)

Figura PAC médio de mexilhões em quatro variações de salinidade de água

Matriz de correlação amostrar

--(l{,
e.l$

l
0.58
G.29

-0.22
Q.58
l

o.$1
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Exemplo 1.3: Foram encaminhados ao NTIA/EMBRAPA pelo Centro Nacional de Pes-

quisa de Suínos e Aves (CNPSA) dados referentes a 13 suínos, para que se estimasse a taxa

média de gordura subcutânea (ETM) dos suínos em função do peso. Várias observações

foram feitas no mesmo animal, e o número de observações varia de animal para animal.

Como o objetivo do estudo era explicar a ETM em função do peso (considerado como

definidor das ocasiões de observação) e este varia de animal para animal, o experimento é

não balanceado em relação ao "tempo". Os dados estão apresentados na Tabela 1.3.

Tabela 1.3: Taxa de gordura (ETM) de 13 suínos em função do peso

Animal Peso ETM Animal Peso ETM
} 92 20.00
} 68 14.33
l !G1 23.QQ
1 86 18.8Q
2 64 15.33
2 89 2Í.67
2 98 23.aQ
2 78 18,33
3 63 16.00
3 !Qa 27.33
3 8a 22.67
4 63 13.67
4 82 19.0Q
5 92 23.QO
5 66 }7.33
5 98 24.33
$ 83 22.67
6 81 Í8.33
6 6} 16.33
6 }G5 23.67
6 91 21.33
7 }Q2 23.GO
? 80 }8.67
7 62 }$.33
7 93 20.67

8 }01 2}.33
8 85 }8.67
8 61 14.33
8 95 20.33
9 1G0 2G.33
9 82 }7.33
9 60 13.67
9 91 }8.67
}Q 90 2Q.00
18 102 21.67
}Q 8G }8.67
}0 62 15.33
11 90 18.33
11 100 }8.67
}1 80 }6.67
1} 64 16.33
12 93 2}.67
}2 }09 24.00
}2 86 2G.00
}2 62 }2.33
13 93 20.33
13 104 23.67
}3 86 }9.00
13 62 15.00
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50 64 78 92

Peso

106 120

Figura Gráfico de dispersão da ETM de treze suínos em função do peso

O gráfico da ETM em função do peso (Figura 1.3) mostra que talvez uma neta possa

representar essa relação. Observemos que a aplicação de técnicas usuais de Regressão

para o ajuste do modelo pode não ser a forma mais adequada de análise, tendo em vista

uma possível correlação entre as medidas tomadas no mesmo animal. Nesse exemplo não

podemos calcular a matriz de correlação amostrar como nos Exemplos 1.1 e 2.2, já que as

ocasiões de observação são distintas para cada animal.
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Os Exemplos 1.2 e 1.3 são casos típicos das situações (11) e (IV) respectivamente. Um

exemplo da situação(111), sugerido por Schluchter(1988b), corresponde a um ensaio clínico

com duração de três anos cujo objetivo é estudar uma certa variável resposta em crianças

com idades de 6 a 12 anos. Cada criança é medida em 4 idades consecutivas começando com

a idade da criança no início do estudo. Um outro exemplo da situação (111) corresponderia

a um experimento com animais de laboratório cujo objetivo é avaliar o efeito de uma

determinada droga ao longo de um período de 6 semanas após sua administraçâol alguns

animais poderiam ser observados após 1, 2 e 3 semanas, outros após 3, 4 e 5 semanas e

outros após 4, 5 e 6 semanas.

Embora situações com dados não balanceadas em relação ao tempo sejam frequentes

em problemas práticos, a maioria das técnicas estatísticas clássicas para análise de dados

longitudinais é dirigida para conjuntos de dados completos (ou balanceados em relação ao

tempo) como no Exemplo 1.1. Por esse motivo, recentemente tem havido maior interesse

no desenvolvimento de métodos estatísticos que possam ser utilizados em casos mais gerais.

Deve-se ressaltar, também, que esses métodos não são aplicáveis a todos os mecanismos

geradores de dados não balanceados. Eles são mais apropriados para as situações (111)

ou (IV), onde a natureza do desbalanceamento das observações é imposta pelo esquema

amostral. Para que sejam aplica'ç'eis na situação (11), a presença de observações incomple-

tas deve ser de natureza completamente aleatória. Isso ocorre, por exemplo, quando um

paciente falta a um exame médico onde seria avaliado por motivos não relacionados ao

tratamento que está recebendo, de maneira q\le a probabilidade de a resposta estar fal-

tando não dependa de seu valor e nem dos outros valores observados no conjunto de dados.

Dados com essas características sã.o ditos "incompletos por razões totalmente aleatórias"

(MIAR,"missing completeíy at random"). Essa suposição às vezes pode ser relê.cada,

permitindo que a probabilidade de a resposta estar incomplet.a possa depender dos va-

lores observados, mas não dos valores não observados -- dit.os "incompletos par razões

aleatórias" (ALAR, "missing at random") --- se o padrão dos dados incompletos for fg-
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7zoráue/, isto é, se os parâmetros que desejamos estimar não dependerem dos parâmetros

associados aos mecanismos geradores de dados incompletos. Os leitores interessados em

definições formais sobre os conceitos de MIAR, MAR e {g7zorab cidade devem consultar

Rubin(1976b), Laird(1988) e Little(1988).

A análise de dados longitudinais envolve a representação da estrutura geradora dos

da.dos através de modelos estruturais simples (com um número pequeno de parâmetros),

que reflitam os aspectos fundamentais da variação da resposta. Essencialmente esses ma-

de!os envolvem:

(1) os valores médios da variável resposta em cada ocasião para cada tratamentos

(2) as variâncias e covariâncias entre as respostas observadas na mesma unidade expert

mental.

Embora existam diversos tipos de proposta para representar a função que descreve

o comportamento médio da variável resposta, serão considerados apenas modelos linea-

res neste trabalho. Em geral, os parâmetros desses modelos são de fácil interpretação e

também fornecem, na maioria dos casos, um bom ajuste para os dados observados. Ape-

sar de o maior interesse estar geralmente concentrado nessa função, é necessário levar em

consideração a estrutura de covariância das observações. É essa estrutura que contem a

informação essencial sobre a correlação entre as observações realizadas na mesma unidade

experimental. Ela tem influência direta nas estimativas da variabilidade dos parâmetros

associados às médias e em alguns casos pode inclusive afetar as próprias estimativas desses

parâmetros.

As técnicas clássicas de análise de dados longitudinais são geralmente dirigidas para

o caso de dados balanceados em relação ao tempo. Entre elas, destacamos:

e Aná.pise Rlultivariada de Perfis e Análise Univariada de Perfis através de modelos

mistos (ver Singer e Andrade (1986), Cap 2, por exemplo);
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e Análise de Curvas de Crescimento que também pode 8er realizada de modelos uni ou

multivariados (ver Singer e Andrade (1986), Cap 3, por exemplo).

O objetivo principal da técnica de Análise de Perfis é testar hipóteses sobre os valores

médios da variável resposta nas ocasiões de observação e compara-los entre os diferentes

grupos de unidades experimentais. O perfil de cada grupo é dado pelo vetar de valores

médios em cada ocasião de observação. Essencialmente esse tipo de análise visa responder

a três perguntas:

1. 0s perfis médios dos diferentes tratamentos são paralelos? (i.e., não existe interação

entre tratamento e tempo?)

2. Se os perfis são paralelos, eles são coincidentes? (i.e., não existe efeito de trata.

mento?)

3. Se os perfis são paralelos, eles são horizontais? (i.e., não existe efeito de "tempo"?)

A Análise Multivariada de Peras (ver, por exemplo, Morrison (1976, Cap 4 e 5) e Timm

(1980)) admite que as variâncias da resposta em cada ocasião de observação e as cc-

variâncias das respostas entre ocasiões distintas possam ser diferentes. A Análise de

Variância através de Modelos Mistos (ver Winer (1971), Cap 4 e 7, por exemplo) ge-

ralmente requer que a variância da resposta seja constante nas ocmiões de observação,

assim como M covariâncias entre a.s respostas de diferentes ocasiões sejam iguais. A ade-

quabilidade desta estrutura de covariância pode ser verificada através do teste da razão de

verossimilhança generalizada como indicado, por exemplo, em Rao (1965) e Winer (1971,

Cap 7). hÍesmo quando essa estrutura de dovariâncla não é razoá.vel, podemos considerar

testes a.proximados abra't'és da correrão dos graus de liberdade dos testes F usuais (ver

Greenhouse e Geisser (1959), Singer e Andrade (1986)). Esses métodos também podem

ser utilizados para estimar diferenças, tendências, e outras combinações lineares das médias

nas ocasiões de observação (Bock (1975)).
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Para o método de Curvas de Crescimento, o objetivo principal é descrever o compor-

tamento médio da variável resposta nas diversas ocasiões de observação através de uma

curva polinomial. Nesse contexto, PotthoH e Roy (1964), Khatri(1966) e Grizzle e A1len

(1969) desenvolveram técnicas de estimação e testes de hipóteses sobre os parâmetros das

curvas envolvidas considerando que os dados são balanceadas em relação ao tempo e sem

impor uma estrutura na matriz de covariância das respostas. Rao (1965, 1975) considera

a possibilidade de uma matriz de covariância mais restritiva, induzida através da especi-

ficação de modelos de efeitos aleatórios, isto é, assumindo que cada unidade experimental

tenha sua própria curva com desvios aleatórios de uma curva populacional. O$ modelos

de Curvas de Crescimento para dados balanceadas em relação ao tempo também estão

descritos em Singer (1977).

Quando os dados não são balanceadas em relação) ao tempo, as técnicas de análise

clássicas citadas podem não ser eficientes. Se o desbalanceamento for causado pela pre-

sença de poucas observações incompletas, uma solução seria realizar a análise omitindo

essas unidades experimentais ou substituindo os valores incompletos por estimativas. Al-

gumas técnicas para lidar com esse tipo de dados longitudinais são revistas por Berk

(1987). Entre elas temos a utilização de mínimos quadrados não balanceadas (Bartlett

(1937), Rubis (1976a), Schwertman (1978)) e mínimos quadrados generalizados (Kleín-

baum (1973a,b)). Contudo, essas soluções não podem ser empregadas quando há muitas

observações incompletas.

Uma abordagem sistemática para análise de dados não balanceados em relação ao

tempo envolve a especificação de um modelo para m médias e de outro para a estrutura de

covariância e a estimação dos parâmetros através dos métodos de máxima verossimilhança

ou máxima verossimilhança restrita. Nesse sentida, a maioria dos trabalhos era anterior-

mente dirigida para extensões da. Análise h'íultivariada de Perfis(Hartley e Hocking(1971),

Orchard e Woodbury (1972), Beale e Lltt,le (1975)) e Análise de Perfis através de modelos

mistos (Hartley e Rao (1967), Hemmerle e Hartley (1973), Jennrich e Sampson (1976)).
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Neste trabalho nos concentraremos em propostas recentes que permitem a definição

de modelos lineares para a função que descreve o comportamento médio da resposta e

de outras forma para a estrutura de covariância, generalizando as técnicas de Análise de

Perfis e Curvas de Crescimento para dados não balanceados em relação ao tempo. Assim,

na Seção 2.1 do Capítulo 2 apresentamos vários modelos para a estrutura de médias e de

cavariâncias que podem ser utilizados nessas situações. Dentre os modelos apresentados,

nos deteremos na Seção 2.2 nos modelos de efeitos aleatórios (Laird e Ware (1982); Laird,

Longe e Stram (1987); Fairclough e Helms (1986)), pois permitem tratar situações em

que os dados não são balanceados em relação ao tempo e têm algumas interpretações

interessantes. No Capítulo 3 apresentamos a estimação dos parâmetros do modelo de

efeitos aleatórios através do método de máxima verossimilhança e máxima verossimilhança

restrita. Como será visto, frequentemente necessitaremos de processos iterativos para

encontrar M soluções que maximizam a verossimilhança.

O Clapítulo 4 é dedicado a aplicações práticas utilizando os modelos de efeitos alea-

tórios para análise de dados longitudinais. Coma, até o momento, não temas programas

disponíveis nos pacotes estatísticos para obter as estimativas dos parâmetros desses mo-

delos, apresentamos alguns programas com essa finalidade. Esses programas constam do

Apêndice B e utilizam o módulo CM do pacote estatístico SOC (EN'IBRAPA) que pode

ser implantado em microcomputadores de 16 bits ou em qualquer máquina para a qual um

compilados C esteja disponível.



(capítulo 2

A.modelos Lineares para Dados

Longitudinais

Neste capítulo consideramos modelos lineares para dados longitudinais balanceados ou não

em relação ao tempo. Na Seção 2.1 apresentamos diversos modelos para as estruturas de

médias e de covariâncias sugeridos por Ware (1985), Jennrich e Schluchter (1986) e Sch-

luchter (1988a), discutindo em quais situações eles são aplicáveis. Dentre eles, os modelos

de efeitos aleatórios, estudados mais detalhadamente por Laird e Ware (1982), Fairclough

e Helms (1986) e Laird, Longe e Saram (1987), são os que se mostram mais flexíveis para

dados não balanceados em relação ao tempo e têm interpretações interessantesl por esse

motivo eles são discutidos em detalhes na Senão 2.2.

2.1 Modelos para Dados Longitudinais

Suponhamos um conjunto de n unidades experimentais onde em cada unidade {, i =

1, . . . , n, é observada uma variável respost.a ao longo de Zi ocasiões conhecidas. Seja yf =

(yí., . . . ,yi..y o vedor (tf x 1) de respostas associado à {-ésima unidade experiment.a!. Um

modelo ]inmr que associa a resposta da {-ésima unidade experimental a um conjunto de

:l:':,.'-:t:
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variáveis explicativas é dado por

yi = Xia + ei, (2.1)

onde X{ (ti x p) é a matriz (conhecida) de especificação do modelo, a (p x 1) é o vetar de

parâmetros populacionais desconhecidos e el (ti x 1) é um vetar de erros aleatórios. Além

disso, supomos que ei, . . . , e« são independentes com ei «' N(O, Eí), onde cada Eí é uma

matriz simétrica positiva definida. Consequentemente

yi N N(Xia, Eí) para { 1 , (2.2)

e yi, . . . ,y. são independentes (Cov(yf,yj)= O se { # ./).

Assumimos, também, que a matriz X = (X{, . . . , XI.y (EZ;:: tí x p) tem posto p $

E=::: ti e que os elementos de Ei, { = 1, . . . , n, são funções conhecidas de um vetar 0 (k x l)

de parâmetros desconhecidos não redundantes, cujos elementos nâo dependem de a, isto

é, E{ = Eí(0) para i = 1, . . . , n.

O modelo (2.1) pode também ser escrito na forma vetorial utilizada por Harvílle

(1974, 1976, 1977):

y = Xa + e,

com y =(y:,. . . ,yl.y(E:;;: Zf x 1), X =(X{
(EL:, Z{ x 1). Dessa forma,

> )

(2.3)

XI.y(E::. {í x p) e e =(e{,... ,ej:y

E(y) e V.r(y) V(0) = dias(E- (0), , E.(0)),

onde dias(EI(0), . . . , E.(0)) representa uma matriz diagonal em blocos.

Essa maneira de escrever o modelo para cada unidade experimental é bastante

flexível, pois não requer que as unidades experiment.ais sejam observadas nas mesmas

ocasiões ou tenham o mesmo número de observações.

Sejam yf. a resposta da unidade experiment.al i numa ocasião t e xl. a linha da

matriz Xí associada a essa resposta. A partir da distribuição de yf dada por (2.2) o



Capítulo 2: Modelos Lineares para Dados Longitudinais

modelo condicional de yit dadas as observações anteriores yfl , . . . , yit.l é

y.. l.a + E 7.,(y., - xl,a) + w«,

onde wit '- N(0,ojl) e 'ÍI, . . - ,'7íf-: e aã são determinados pela estrutura de E{(0). No

caso em que E{(0) = a2lt. temos '{, = 0 e ali = a2 que é o modelo de Regressão usual.

A natureza longitudinal dos dados associada às possíveis correlações entre as medidas

realizada.s na mesma unidade experimental pode ser incorporada no modelo através da

consideração de outras estrutur,s para Var(e{)=Var(y{)= Eí(0).

Clamo os parâmetros a e 0 variam independentemente, o modelo (2.1) pode ser en

corado como sendo composto por dois componentes separados: um para os valores médios

envolvendo os parâmetros em cl e outro para a estrutura de covariância envolvendo 0. A

seguir discutiremos algumas alternativas para esses dois componentes.

t ]

!8

2.1.1 Modelos para as Médias

O modelo (2.1) permite, por exemplo, a expressão da resposta média num tempo t em

termos de variáveis explicativas medidas no mesmo tempo t ou em tempos anteriores. A

forma de especificação das matrizes Xi's (ou X) é similar àquela utilizada em modelos de

Regressão. Dessa maneira, as colunas de X{ podem estar associadas:

(i) aos favores que definem a estrul,ura das subpopulaçõesl

(ii) ao favor Tempo, identiâcando, por exemplo, a forma da curva a ser ajustada. e

(iii) a possíveis covariáveis, cujo efeito na.resposta média desejamos investigar

Como ilustração consideremos os exemp]os apresent.ados no Capítulo ]
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No Exemplo 1 .1 , expressando os vetores de respostas observadas na forma do modelo

(2.1 ), temos

Suponhamos primeiramente que queremos estudar a resposta média em cada idade (8, 10,

12 e 14 anos) para cada grupo (menina e meninos). Isso pode ser realizado, por exemplo,

através da. parametrização de médias de cadelas, onde as matrizes Xi's são da forma:

com a: =(1 , 0) se o {-ésimo indivíduo pertence ao grupo das meninas ou a; =(0 , 1) se o

i-ésimo indivíduo pertence ao grupo dos meninos; l4 é a matriz identidade de ordem 4 e (8

denota o produto direta (ou de Kronecker) definido de tal forma que se A é uma matriz

'n x n com elementos afj e B é uma matriz q x p, então, A ® B (mp x nq) é uma matriz

formada por mn blocos com o bloco de ordem (i,j) igual a aijB. Assim, temos:

y} =

2}.0
2Q.0
2}.5
23.a

2}.5
24.Q

22.8
2}.$
23.5
25.a

. :}

;l,i,.
:! : .{Xi= aj®l.l

xf = ( L o,*, ) para { - l, . . . , ll (meninas)

e

Xí=( O4*4 l.í ) parai=12,...,27(meninos),

com a = (al, a2, . . . , a8y, onde ai, a2, a3 e a4 representam respectivamente as respostas

médias aos 8, 10, 12 e 14 anos para o grupo das meninas e as, aõ, crz e a8 para o grupo

dos meninos.

Se desejamos ajustar regas diferentes para cada grupo a fim de descrevermos o com-

portamento da respost-a média em função da idade, M matrizes Xi's podem ser da forma:

/ 1 8 e Q \

\ 1 14 0 0 /

xí= Para Í = 1. . . . . ll rmeninas)
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/ 0 0 1 8 \

x;.l ? ? } !? l1 0 0 1 12 1
\ 0 0 1 14 /

Dessa maneira, a = (al,a2,a3,a4y, onde ai e a2 são respectivamente os coeficientes

linear e angular do grupo das meninas, e a3 e a4 os coeficienks linear e angular do grupo

dos meninos.

O modelo (2.1) permite ainda que as curvas associadas aos diferentes grupos sejam

diferentes. Por exemplo, se queremos ajustar uma rega para o grupo das meninas e uma

parábola para o grupo dos meninos, temos;

/ 1 8 G G 0 \

\ 1 14 0 0 0 /
xl= 1 12 G 0 G

i)ara ! = !2. . . . , 2í (meninas)

para i - l, . . . , ll (meninas)

*-ll l i :l i11
com a :: (al,a2,a3,a4,a5y, onde aí, a2, a3 e a4 têm a mesma interpretação que no

modelo anterior e aõ é coeâciente do termo de 2Q grau do grupo dos meninos.

No Exemplo 1.2, se expressarmos o vetar de respostas na forma do modelo (2.1) e

quisermos utilizar um modelo de médias de cadelas, teremos:

\ 18.0 /

e a = (ai, cr2, a3, a4y, onde aj é o 'ç,alar esperado do PACK na .j-ésima variaçã.o de salinidade

(j = i, . . . ,4).

ys ::

X9= , *« - l:

}

para i - 12, . . . , 27 (meninos),

«: - l :!:s l , ».. -l :i:g l ,

*--la : 8 ?1,
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Uma outra possibilidade para modelagem dm médias do PAC nesse exemplo é através

de uma parametrização de casela de referência. Por exemplo, tomando como referência a

salinidade de aclimatação (0%), podemos fazer:
/ } Q G } \

\ o o o l /
com a = (al , a2, a3, a4y, onde cvi, a2 e a3 são as variações da resposta média em relação

à resposta média na salinidade de aclimatação (a4) correspondentes às variações de sali-

nidade -] .7%, -1.0% e -0.5%.

Se queremos descrever a relação entre o PAC médio e a variação de salinidade através

de uma rega, podemos ter:
/ } -}.7 \

\ } G.0 /

com cx = (cvi, a2y, onde ai e a2 são respectivamente o coeficiente linear e angular.

Finalmente, no Exemplo 1.3, supondo que uma rega seja razoável para descrever o

comportamento médio da ETM em função do peso dos suínos, temos que:

com a = (ai, a2y, onde ai é o coeficiente linear e a2 o coeficiente angular populacional.

Notemos que nesse exemplo não faz sentido parametrizar os valores médios da ETM com

modelos de médias de cadelas. Contudo, um modelo de médias possível seria

Xla = it.a,

onde if. (tf x 1) é um vetar com todos elementos iguais a l e a seria a. média geral da

ETM

X.p=

yl=

Xi=

x:= } -l.G
} -0.5

2e.00
}4.33

23.00
}8.00

} 92

} 68

} 86

, X.8=

} -1.7 , X9= , x..= 1 -0.5

] y4= i lnnn J) '-' ) yi3=

2Q.33
23.67

Í 93
} 104

1 86
} 62

, X4=
} 63
} 82 , Xi3=

9

j

}

9

*:-là : : }l,

}3.67
y4 =

X
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2.1.2 Modelos para as Matrizes de Covariâncias

.M.!!!f-

uma consideração importante para a escolha de uma estrutura de covariância se refere

a maneira pela qual os dados foram coletados. Essencialmente podemos distinguir dois

casos:

(i) situações nas quais planejamos fazer observações nas mesma ocasiões para todas

unidades experimentais (essencialmente aquelas correspondentes às estruturas (1) e

(11) descrita na Introdução).

(ii) situações em que as ocasiões de observação variam irregularmente de unidade ex-

perimental para unidade experimental (basicamente aquelas correspondentes às es-

truturas (111) e (IV) descritas na Introdução; também podem ser classificadas aqui

situações correspondentes à estrutura (11), quando o número de observações imcom-

pletas é muito grande).
.}:

No primeho caso, o vedor yí (tí x 1) de respostas de uma unidade experimental í é

considerado um subvetor do conjunto de respostas y: (T x 1) que seriam potencialmente

medidas, onde T é o número de ocmiões distintas em que planejamos avaliar a resposta.

Dessa maneira, podemos supor que a modelo para yj' é dado por:

yj' = XJ'a + e; para { - l, ): n' }

onde XJ' (T x p) é a matriz de especificação do modelo para os dados "completos" e

e: (T x 1) o vetar de erros aleatórios. Nessa situação, frequentemente supomos que

Var(e:) =Var(y:) = E(0) = E para { - l,...,n, msim, cada Ei =Var(yí) é obtida

de E (T x T) selecionando-se linhas e colunas associadas às tl ocasiões de observação

efetiva. da {-ésima unidade experimental. Isso pode ser realizado fazendo E{ = EíEEÍ,

onde E{ (tf x T) é uma matriz cujos elementos são zeros e uns convenientemente coloca-

dos para escolher as variâncias e covariâncias apropriadas de E. E claro que se os dados

são balanceadas em relação ao tempo, como no Exemplo 1.1, isso não é necessário, pois
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yí = y; e E = E{ (Ei = lr). Por outro lado, para o Exemplo 1.2, que é um caso de dados

incompletos com E (4 x 4), a matriz de cavariância associada ao mexihão 15 (observado

somente na segunda e na terceira variação de salinidade) é

X,.-E«XE{,, -d.K-,-l: à l ol'
e a do mexilhão 18 (observado na terceira e quarta variação de salinidade) é

}'18 :: E18lJE18, onde Et8

Nesse contexto de dados ncomp/elos muitos autores, como Jennrich e Schluchter

(1986) e Schluchter (1988a) por exemplo, têm sugerido várias estruturas para E, que são

discutidas a seguir.

A estrutura de covariância mais geral é dada por:

/ a? a12 .. alT
l a12 a; .. a2r

\ al a2r

Os modelos que assumem a estrutura de covariância (2.4) são usualmente denominados

"modelos multivariados gerais" e E é dita "não estruturada". Nesse caso não é feita

nenhuma restrição sobre as variâncias e as covariâncias entre os elementos de yí. Assim

essa estrutura é aplicável quando:

(2.4)

(i) não tivermos bases empíricas ou teóricas para estabelecer algum padrão para a matriz

de covariância e

(ii) não houver necessidade de ext,rapolàr o modelo além das ocasiões de observação

considerada,s.

Como o número de ocasiões distintas de avaliação das respostas é T, a matriz E tem T(T+
1)/2 parâmetros contidos em 0 = (a?,ai2, . . . ,alr,aÍ,. .. ,o$y. Quando o número n de

unidades experimentais é pequeno em relação a T, a estimação dos T(T + 1 )/2 parâmetros

hi'
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da matriz de covariãncia (2.4) pode levar a estimativas ineficientes dos parâmetros a asso-

ciados à função que descreve o comportamento das respostas médiasl em outros casos pode

ser computacionalmente impossível estimar os parâmetros dessa matriz de covariância. Su-

ponhamos, por exemplo, um conjunto de dados longitudinais incompletos da forma:

Unidade l Tempo
Experimental 1 1 2 3 4

1 1 yil yi2 -- --
2 l y23 y24

3 l y31 y32 --
4 1 -- y43 y44

onde "--" denota a falta de uma observação. Se E for dada por (2.4), o$ parâmetros ai3,

ai4, o23 e a24 não poderão ser estimados. Portanto quando n é pequeno em relação a T, ou

há presença de muitas observações incompletas, estruturas mais restritivas para a matriz

de covariância devem ser consideradas.

Outras formas para a estrutura de covariância com um número menor de parâmetros

podem ser obtidas quando cada vedor de erros e: é considerado como uma série tem-

pora! obedecendo a processos auto-regressivos estacionários ou de médias móveis (Box e

Jenkins (1976)). Eles são especialmente úteis quando há poucas unidades experimentais

(n pequeno) e um número grande de observações por unidade (T ou tí's grandes), mesmo

com a presença de observações incompletas. Dessa maneira, supondo que os e;'s sigam um

processo auto-regressivo de primeira ordem (AR(1)), o padrão de correlação serial pode

serrepresentado por:
l
n

P
}

pr-l
T.T

P' 'E -a' (2.5)

com lpl < 1 e a' > 0. Nesse caso, com apenas dois parâmetros (0 = (a', py), conseguimos

modelar uma situação comuna na prática, onde a correlação entre as observações realizadas

na mesma unidade experimental decresce à medida que a distância entre elas aumenta.

Uma outra classe de modelos associados aos de séries temporais é obtida quando os

e:'s seguem um processo de médias móveis de primeira ordem (N{A(1)), cuja estrutura de
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covariância é dada por
l P o
P l P
o P l

a
Q

eE - a' (2.6)

o o o ... l
com lpl < 1 e o2 > 0. Com a estrutura (2.6) supomos que somente as respostas de ocasiões

adjacentes são correlacionadas. Nesse caso O = (a:, py.

Todos os modelos que assumem que os ej''s são gerados por processos estacionários

de séries temporais são casos especiais da estrutura de covariância denominada "modelo

auto-regressivo geral" que é caracterizada por:

/ aÍ '? '3 ''' 'r \

, - l ': ': 'l' ..' ''-: l p.n
\ aT aT-i aT-2 -.. a{ /

Esse m(xielo supõe que as variâncias das respostas são iguais em todas ocasiões de ob-

servação e que as covariâncias entre as respostas de diferentes ocasiões separadas pelo

mesmo intervalo de tempo também são iguais. Essa estrutura tem T parâmetros contidos

em 0 = (a?, «,, a3, . . . , a,y
Os leitores interessados na análise de dados !ongitudinais através desses tipos de

modelos podem consultar, por exemplo, Lavange (1984), Louis e Spiro (1986), Wilson

(1988) e Rochon e Helms (1989) para maiores detalhes. Vale lembrar que os métodos de

estimação usuais só podem ser aplicados quando as observações são igualmente espaçadas.

Uma outra classe importante de est.ruturas de covariâncias é aquela induzida através

da especificação de modelos de efeitos aleatórios. Nessa situação supomos que o modelo

para os dados "completos" (y;'s) possa ser escrito como:

yl' =X;a+Zbi+uj' parei' l,...,n,(2.8)

onde Z (T x q) é «m. m.triz conhecida, b{ (q x 1) e u: (T x 1) são «Lares ale'tó'i's

independentes com bÍ -. N(0,D) e u: «' N(O,a:lr). Assim, E é dada por

}] :: ZDZ' + a2lr. (2.9)
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Esse modelo implica o seguinte modelo para yi

Xia + Zibi + uí para { - l, (2.10)

onde Xi, Z{ e uí contêm as linhas de Xjr, Z e uí respectivamente, que correspondem aos

elementos de y: efetivamente observados.

Um caso especial do modelo de efeitos aleatórios é obtido de (2.8) e (2.9) fazendo

Z = lr e D = aÍ. Assim, E = a2lr + a2ll', que é um caso particular da estrutura de

covariância uniforme:
l 'l p . . p \

E

\ P P ... l /

com a? = a' + a? e p = a?/(a' + a?). A estrutura (2.11) supõe que as variâncias e as

correlações da variável resposta são constantes nas ocasiões de observação.

Outras classes de estruturas de covariância podem ser consideradas. Por exemplo,

notemos que com exceção do modelo auto-regressivo de primeira ordem, todas as outras

estruturas de covariância apresentadas podem ser escritas na forma linear:

(2.11)

(2.12)

onde as matrizes Gp 's são conhecidas e os 0P's são os parâmetros desconhecidos da matriz de

covariância E. Além de Jennrich e Schluchter (1986), Szatrowski(1983) também apresenta

técnicas de estimação para esses modelos.

Quando as ocasiões de observação da resposta variam irregularmente de unidade

experimental para unidade experimental (como no Exemplo 1.3) é necessário especificar

diretamente a estrutura das matrizes Eí(Oys. Nesse sentido, Louis (1988) e Wilson (1988)

generalizam o modelo auto-regressivo de primeira ordem para essa situação supondo que

a covariâ.ncia entre as observações sucessivas em uma. mesma unidade experimental i é

o2pltí,-tikl, onde p agora é restrito a 0 $ p < 1 e ltij -- titl é a diferença entre os tempos de

observação .j e k da resposta da unidade experimental {.
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Ainda dentro desse contexto, um modelo de efeitos aleatórios mais geral que (2.8)

é obtido quando especificamos o modelo (2.10) diretamente para yí. Assim, Zi pode

depender de covariáveis ou dos tempos de observação associados unicamente a i-ésima

unidade experimenta!. Essa situação é ainda um caso particular do modelo (2.1) fazendo

eí = ZÍbi + uí. Assim, a estrutura de covariância da {-ésima unidade experimental é dada

por

E. Z; + a'1.. (2.13)

Essa estrutura de covariância permite que diferentes unidades experimentais tenham matri-

zes de covariância diferentes, porém dependendo de no máximo q(q + 1)/2 + 1 parâmetros

desconhecidos. Esse modelo é estudado por Laird e Ware (1982), Fairclough e Helms

(1986), Laird, Longe e Saram (1987) e Lindstrom e Bates (1988). Com esta flexibilidade

para a modelagem de dados não balanceadas em relação ao tempo, os modelos de efei-

tos aleatórios generalizam os modelos de Curvas de Crescimento e de Análise de Perfis

utilizando modelos mistos em dados longitudinais, Q que será visto na próxima seção.

Andrade e Helms (1984b) apresentam técnicas de análise e estimação em modelos

estrutura de covariância de cada unidade experimental ié da forma linear;cuja

(2.14)

onde as matrizes Gip's são conhecidas e os 0P's são os parâmetros desconhecidos das ma-

trizes de covariância Ei's.

Finalmente, vale lembrar que a estrutura mais simples para E ou E{ ocorre quando

as observações na mesma unidade experimental são consideradas independentes e com

variância constante, ou seja:

(2.15)

Os modelos que se enquadram nessa estrutura podem ser analisados por métodos ampl

mente divulgados na literatura como Análise de Variância ou Análise de Regressão.

à
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2.2 Modelos de Efeitos Aleatórios

Os modelos de efeitos aleatórios oferecem boas alternativas para análise de dados longitu-

dinais, pois além de permitirem a modelagem de matrizes de covariância com um número

menor de parâmetros que a de modelos multivariados gerais (matriz de covariância não

estruturada), sua formulação pode ser naturalmente estendida para dados não balanceadas

clip i'çla\ãn ao tempo.

Com base no trabalho de Harville (1977), Laird e Ware (1982) propuseram o seguinte

modelo de efciLub alcatúi'iuõ:

yÍ =XiutZibftcÍ pa-'a [- 1,...,,.,(2.16)

onde yf (tf x 1) é o vedor de respostas nas ti ocasiões, Xi(tí x p) é a matriz (conhecida)

de especificação do modelo populaciona!, a (p x 1) é o vedor de parâmetros populacionais

desconhecidos, bi(q x 1) é o vetar de efeitos aleatórios associados a { ésima unidade expe-

rimenta!, Zi(tí x q) é a matriz de especificação conhecida ligando bÍ a yí e e{ (tí x 1) é um

vetor de erros aleatórios. Além disso, supomos que ei, . . . , e., bi , . . . , b. são independentes

com e. -, N(O,R..) e b{ «' N(O,D) para í = 1,...,n, onde D(q x q) e R.:(ti x ti) são
matrizes de covariâncial Rt. depende de í somente através de sua dimensão ti(em geral

Rt: = a:l:.).

Uma forma alternativa interessante do ponto de vista de interpretação é aquela consi-

derada por alguns autores (Laird e M'are (1982), por exemplo) que apresentam esse modelo

através de um procedimento em dois eslág as, onde a distribuição de probabilidade das res-

postas de cada unidade experiment.al tem a.mesma forma, mas com parâmetros que variam

de unida.de experimenta! para- unidade experimenta!. A distribuição desses "parâmetros"
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2.2 Modelos de Efeitos Aleatórios

Os modelos de efeitos aleatórios oferecem boas alternativas para análise de dados longitu-

dinais, pois além de permitirem a modelagem de matrizes de covariância com um número

menor de parâmetros que a de modelos multivariados gerais (matriz de covariância não

estruturada), sua formulação pode ser naturalmente estendida para dados não balanceadas

em relação ao tempo.

Com base no trabalho de Harville (1977), Laird e Ware (1982) propuseram o seguinte

modelo de efeitos aleatórios:

yÉ Xia + Zib{ + eí para { 1 , (2.]6)

onde yf (tf x 1) é o vedor de respostas nas ti ocasiões, Xi(tí x p) é a matriz (conhecida)

de especificação do modelo populaciona!, a (p x 1) é o vedor de parâmetros populacionais

desconhecidos, bi(q x 1) é o vetar de efeitos aleatórios associados a {-ésima unidade expe-

rimenta!, Zi(tí x q) é a matriz de especificação conhecida ligando bÍ a yí e e{ (tí x 1) é um

vetor de erros aleatórios. Além disso, supomos que ei, . . . , e., bi , . . . , b. são independentes

com e. -, N(O,R..) e b{ «' N(O,D) para í = 1,...,n, onde D(q x q) e R.:(ti x ti) são
matrizes de covariâncial Rt. depende de í somente através de sua dimensão ti(em geral

Rt: = a:l:.).

Uma forma alternativa interessante do ponto de vista de interpretação é aquela consi-

derada por alguns autores (Laird e M'are (1982), por exemplo) que apresentam esse modelo

através de um procedimento em do s eslágias, onde a distribuição de probabilidade das res-

postas de cada unidade experiment.al tem a.mesma forma, mas com parâmetros que variam

de unidade experimenta! para- unidade experimenta!. A distribuição desses "parâmetros"

ou "efeitos aleatórios" na população const.ituem o segundo estágio do modelo. Assim,

podemos escrever (2.16) na forma:
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Esíágía /; Para cada unidade experimental {, i= 1 , . . . , n, consideramos o seguinte modelo

condicional:

y{ l bi = X.{a + ZÍb{ + eí.

Nesse estágio, a e b{ são considerados fixos. Os ei's são independentes e cada eí «-' N(O, Rt. )

Eslágío 2. Supomos que os bí's são independentes com b{ «' N(O,D) e que são indepen-

dentes dos ef's.

Clonsequentemente, temos que a distribuição marginal (não condicional) de cada vedor

de respostas yi é dada por:

y. - N(X.a, E.), (2.17)

com E{ = Rt. + Z{DZI e Cov(yf,yj) = O se { # .j. É comum assumir que Rd. = a'l..,

embora outras alternativas possam ser consideradas. Lindstrom e Bates (1988) consideram

um modelo de efeitos aleatórios similar, mas com Rt. = a2R;. e D = o2D*. Fairclough e

Helms (1986) supõem que Rt. = a2V.., onde Vt. é uma matriz simétrica positiva definida

conhecida. Prosseguiremos supondo que Rt. = a2lt. para { - 1, . . . , nl neste caso, o modelo

é denominado "made/o de ándepe7zdéncia condiciona/", já que Rt. = a2lt. implica que as

respostas da {-ésima unidade experimental são independentes dados a e bÍ. Assumiremos

que D possa ser escrita na forma linear D = X5;i OgAp, onde as matrizes AP's (q x q)

são conhecidas e os 0P's (g = 1, . . . , k -- 1) representam parâmetros desconhecidos. Por

exemplo, no caso em que q = 2 e D é não estruturada teremos:

Assim, cada EÍ(0) pode também ser escrita na forma linear (2.14), isto é,

ZiDZI + a21.

Z.(E!;Í 0,A,)ZI + a:l..

>l, OsZiApZi + a2lt.

)ll: 0,Gf,

1) = 01 1 0
0 1

0 1
0 0

k l

lg

k

!g

E.(0)
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com 0 = (0-, .. . ,0».-,0* = a') e

De(2.16) temos que para i' l, ... ,n:

Gip=
ZfApZ{ para g - 1, . . . , k -- l

It. para g - k.
(2.18)

E(y.)

e

Var(yi) :: Ef :: ZfDZI + a2lt.

Nesse caso, os parâmetros desconhecidos do modelo (2.16) são a e 0, ande 0 é o vetar

(k x 1) constituído por o2 e os elementos que definem D. Sob essa formulação podemos

considerar vários casos particulares que apresentaremos a seguir.

Consideremos primeiramente o Exemplo 1.3. A Figura 1.3 sugere que o valor médio

da ETM em função do peso possa ser representado através de uma reta. Supondo também

que a cada suíno esteja associada uma curva individual com desvios aleatórios em relação a

curva populacional, um possível modelo de efeitos aleatórios para representar essa relação

e

yij :: ai + a2xiJ + bii + b{2xíj + eij

para i- 1, . . . , 13 e .j = 1, . . . , t{, onde yíj denota a resposta (ETh'l) do i-ésimo suíno para

o peso x{.í, ai e a2 são respectivamente o coeficiente linear e angular da rega populacional

e bn e b{2 são os desvios aleatórios dos parâmetros das curvas individuais em relação

aos parâmetros populacionais. Esse modelo pode ser escrito na forma (2.16) fazendo

y: ,...,y«.y,

com a =(ai,a2y, Zi = Xf, bi =(bil,bi2ye ei =(eÜ,...,eit.y para 2 ' 1,...,13. Se

Var(ei) = a'lt. e Var(b{) = D, com D não estruturada, a matriz de co''.'ariância associada

1 93

1 86
} 62

*.-({ ::l, , *«-
Xi=

} 92
} 68

} 86

!*.-l{ ::l,

.'j-"

.;:'\



Capítulo 2: Modelos Lineares para Dados Longitudinais

ao i-ésimo suíno é dada por Ei ' X.{DX: + azlt. (note que os elementos de Ei dependem

do peso através de Xí).

Se considerarmos as matrizes Xi's como anteriormente e retirarmos bi2 do modelo

teremos Zí :: it. para i- 1, . . . , 13, e estaremos supondo que as regas que representam as

respostas médias individuais são paralelas. Esse fato implica uma estrutura de covariância

uniforme, isto é, que as variâncias e as covariâncias entre a ETM nos diversos pesos são

constantes, já que nesse caso Ei ' a'lt. + a?lt.l:.. .

Alternativamente, podemos supor que o grau da curva polinomial associada a cada

suíno é maior que Q da curva populacional. Por exemplo, considerando as matrizes Xi's

como anteriormente e fazendo

\ 1 86 7696 / \ 1 62 3844 /

teremos uma rega para representar a variação média populacional da resposta (Xia) e

parábolas para representar a variação média individual da resposta (Xía + Zibí).

Modelos de efeitos aleatórios similares podem ser propostos para os Exemplos l.l

e 1.2. Ainda mais, nesses exemplos que se enquadram nos casos de dados balanceados

em relação ao tempo ou dados incompletos respectivamente, podemos assumir E{ não

estruturada (i = 1,...,n). Isso pode ser obtido do modelo (2.16) fazendo aa = 0 e

definindo Zi = EÍ como foi discutido na Senão 2.1. Assim

Í D $e t; = 7

V.r(y.)
1. ZÍDZ: = EiDEI = DÍ se tí < T.

Nos modelos apresentados, nenhuma restrição foi colocada em D (D é não estrutu-

rada). Outros modelos poderiam ser considerados, por exemplo, quando D tem estrutura

de processos auto-regressivos, médias móveis ou outra estrutura. linear, como na seção an-

terior. Por exemplo, Elston e Grizzle (1962) consideram o caso em que os efeitos aleatórios

são independentes, como acontece quando supomos D uma matriz diagonal

/ 1 92 8464 \ / 1 93 8694
1 104 10816
1 86 7396Zt =

} 68 4664
} . . , Zt3 ::,Z4 =

1 63 3969
} 82 6724

.r-'

)
'..(";-

'i. ... . ::
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Note que se fizermos Zi = O ({{ x 1) para í = 1, . . . ,n no modelo (2.16), obteremos

o modelo de regressão usual, onde Ei = o2lt.

Em alguns casos, a estrutura de covariância pode diferir entre subpopulaçoes. Supo-

nhamos que no Exemplo 1 .1 desejássemos ajustar regas diferentes para cada grupo (meni-

na e meninos), mas com a suposição adicional que a cada indivíduo esteja assoc;ada sua

própria reta que difere aleatoriamente da rega populaciona!. Sejam aj=(1 , 0) e a:=(0 , 1)

se o i-ésimo indivíduo pertence ao grupo de meninas ou meninos respectivamente. Um

modelo de efeitos aleatórios possível nesse caso é:

yi (al ® ZÍ)a + Zfb{ + ei , (2.20)

onde

Isso resulta em Xí = a{ 6) Zí, levando ao modelo desejado para as curvas populacionais

(regas diferentes para cada grupo), mas com a estrutura de covariância independente do

grupo (Ei = ZÍDZ; + a21..). Alternativamente, podemos fazer com que a estrutura de

covariância dependa do grupo, escrevendo:

zí= . ».-l::: l

y{ (al ® Zi)a + (al ® Z{)b; + ef , (2.21)

onde bjr =(b;:, bl, b:., bLy N N(O, D*), com

r D: .! )
\. 0 D2 ,/

e Di (2 x 2) e D2 (2 x 2) são matrizes simétricas positivas definidas

de menin«s, aj=(1 , ol, temos:

Assim, para o grupo

«:- ,.l : l * ,;l :l: l * .,

e para o grupo de meninos, a:=(0 , 1), temos:

..- '.1 : 1 * , 1 :2 1 *.:
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Nesse caso, segue-se que a matriz de covariância usociada ao grupo das meninas é dada

}l{ :: ZiDtZf -t a2lt.,

enquanto que no grupo dos meninos é:

}JÍ :: ZID2Zi + a2lt.

O vetar bj' = (b;i,b;,, bL:, bLy é artificialmente construído já que metade de seus campo'

nentes nunca entram realmente no mode]o (2.]6).

Um caso particular do modelo de efeitos aleatórios na formulação em dois estágios

tem origens na literatura sobre Curvas de Crescimento. Rao (1965, 1975) considerou o pro'

blema do ajuste de curvas de crescimento polinomiais para um único grupo de unidades

experimentais observadas nas mesmas T ocasiões (balanceado em relação ao tempo). Ge-

neralizando o modelo proposto por Rao para dados não balanceados em relê.ção ao tempo e

para diversas subpopulações de unidades experimentais, Ware (1985) e Laird et al. (1987)

propuseram uma abordagem alternativa para especificar o modelo, caracterizando primei-

ramente a curva de crescimento de cada unidade experimental e depois modelando os

parâmetros das curvas individuais como funções lineares das características das diversas

subpopulações de unidades experimentais. Especificamente, o modelo associado à i-ésima

unidade experimental é dado porá

yi = Ti/3í + ei, (2.22)

onde yí, Ti e et são, respectivamente, equivalentes a yi, Zi e e{ do modelo (2.16). O com-

ponente Tf/3Í define a curva da i-ésima unidade experimental. Os /3i's são os "parâmetros"

aleatórios independentes associados à curva da {-ésima unidade experimentall supomos que

/3. «' N(Aia',D'), onde a' e D' são como a e D em (2.16) e Ai é uma matriz (q x p)

conhecida de especificação do modelo para /3f. Nesse caso, o modelo populacional é dado

E(yi)= TiAia*

por
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e

Var(yi) -: 'll'iD'TI + a2lt.

Vemos, assim, que (2.22) é um caso particular do modelo (2.16) com Xf = Traí, Z{ = T{,

cr = cl' e D = D'. Então, /31 = Aia'+bi e bl pode ser visto como um wsz'duo venera/azado

referente aos desvios entre os parâmetros asssociados às curvas individuais e os parâmetros

da curva de crescimento populacional. Vale notar a diferença entre esse resíduo e o resíduo

comum dehnldo por:

x'{ -: V'i -- .Xia

De uma forma geral, é mais natural pensar nesse contexto de modelos de curvas de cresci-

mento e muitos investigadores acham mais fácil utilizar essa abordagem. Essa formulação

de curva de crescimento parece impor algumas limitações no modelo, pois a dimensão de

Zi determina não somente a estrutura da matriz de covariância Ei, mas também o modelo

para o vedor de médias ZiAía. Assim, para modelar o vetor de médias adequadamente,

podemos estar forçando uma estrutura de covariância por demais complicada. No entanto,

através de um artifício, é possíve! escrever qualquer modelo de efeitos aleatórios da forma

(2.16) como uma curva de crescimento generalizada da forma (2.22); para isso, basta espe-

cificar os elementos de a* e D* convenientemente. Por exemplo, fazendo Tí = (Xi , Zi),

a*' O), A.

-'- 1: g l

'. - ".«' * ». - :«, l:l *l :. l
Então,

«.-'-.,.*.;- '*., ,., ll : l* l: ll * :-*..*'.'.*..

aue corresponde a ( 2..}ei }.



(capítulo 3

Estimação e l:estes de hipóteses

Neste capítulo tratamos do processo de estimação dos parâmetros a = (ai,. .. ,a y e

0 = (01, . . . ,0*y do modelo de efeitos aleatórios (2.16) com base na suposição de nor-

malidade do vetar de respostas de cada unidade experimental. Dentro dessa abordagem,

apresentamos os métodos de máxima verossimilhança (MV) e o de máxima verossimilhança

restrita (MVR) na Seção 3.1, segundo o enfoque de Harville (1977). Geralmente a resolução

das equações normais resultantes da aplicação desses métodos requer a utilização de pro-

cessos iterativos. Assim, na Seção 3.2 são apresentados os processos iterativos mais comuns

para obtenção das estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros envolvidos, dis-

cutindo alguns aspectos computacionais. Na Seção 3.3 consideramos casos para os quais

é possível encontrar formas explícitas para os est.imadores de máxima verossimilhança e

máxima verossimilhança restrita.

3.1 Métodos de Máxima Verossimílhança

O método de máxima verossimilhança usual envolve a estimação de a e 0 simultaneamente

com base na distribuição conjunta de y = (y{, . . . ,yl.y. Como, sob a suposição de nor-

malidade, a. distribuição marginal dos yÍ's é dada por (2.17), a função de verossimilhança

34
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a,ssoclada é

-L&; ., q - P«)-; ll IX.l-} "p I'iE &. - x..yxÍ'&. - x..ÜI ,
onde N = EZ::: t{ e Eí = E{(0) = ZiDZ: + a'l..

Para obtermos estimativas de máxima verossimilhança de a e 0 precisamos encontrar

â e 0 que maximizam (3.1). Isso é equivalente a maximizar o logaritmo da função de

verossimilhança:

/(x;a,o)-x'-iEi-lx.l- iE(y.-x.ay ;:(y.-x:a) ,(3.2)' i=! ":i=l

onde E{ = Z{DZ: + a2l*. e .K é uma constante que não depende de a nem de 0. Nesse

sentido, necessitamos calcular as primeiras e segundas derivadas parciais de /(yl a, 0) em

relação a a = (ai, . . . , a.y e 0 = (01, . . . , 0A;y. Essas derivadas são dadas por:

$=

(3.1)

e

!t

g

[ H... H.o ] . r õ2//aa'aa a2//aa'a0 ]
l H.. n« J ' l õ://ao'aa a'//õo'ao J

Os cálculos de s e H são facilitados com a utilização de resultados de álgebra e diferenciação

matricial e est.ão detalhados no Apêndice A. As expressões dos componentes de s e H são:

EXÍXj:(y. - X.a) ,

! )jj:traí:l(y. - X.al(y. -X.ay - XfjXÍ'C{,> l

Sa

(P x l)

(A x l)

H..
(P x P)

H.o
(P x É)

(3.3)

(3.4)

(3.5)

H;.-ll-X*;,XJ'C.,»í:ü. )ljl (3.6)

e

(X;xk) 1< 2ntrEj:G.P i l2(yí-x.a)(yi-XÍay-XíjXi'Gihl l, (3.7)1,,1, p.n
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onde x.J é a J-ésima coluna de Xi, as matrizes GÍ, e Gix são dadas por (2.18), expressões

do tipo 1< > bl denotam matrizes cujo elemento de ordem (a,b) é dado pela expressão

entre < > e expressões do tipo 1< >.1 denotam velares cujo a-ésimo elemento é dado pela

expressão entre < >

Os estimadores de máxima verossimilhança de a e 0 correspondem à solução das

seguintes p + k equações normais:

; - l siig; l - .«*

Mais especificamente, eles são as soluções â e O de

>l: xlÊí: (y; - x.â)
n

Íl
(3.8)

; >ll: tr Êi: l(yí -- Xfâ)(yí -- Xiây -- til Êj:Gfp = 0 para g - 1, . . . , k ,

se elas estiverem contidas no espaço paramétrioo definido pelo modelo (isto é, se Eí(0) for

positiva deânida para i' 1, . . . , n) e se H(â, 0) for negativa definida (para garantir que

â e 0 são pontos de máximo).

De (3.8) e (3.9) obtemos:

(3.9)

É*;',:*:)': (Ê*''::« ) (3.10)

>:três'GÍp = >:trSlj:GipÊJ':(yi --Xfâ)(yf-Xiây para g = 1,...,k.(3.11)i=1 i=l

Podemos observar de(3.10) que o estimados de máxima verossimiihança de a quando

as matrizes Ei's (ou 0) são conhecidas é dado por:

'n

Exlxi'x.
i-l

. 1

) .
'n

E xlxi' v.
l

(3.12)
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Além disso, convém notar a dificuldade de obtermos soluções explícitas para â e 0 a

pa'tir de(3.10) e(3.11). A equação(3.11) pode ser ligeiramente simplificada em função da

forma linear (2.14) para Ef. Nesse caso, podemos mostrar que (ver, por exemplo, Andrade

e Helms (1984a)):

As equações (3.8) e (3.9) ou (3.10) e (3.11) sugerem que em muitas situações necessi-

taremos de processos iterativos para encontrar estimativas de máxima verossimilhança de
cx e H.

A matriz de informação empírica associada a função de verossimilhança (3.1) é

--H(a,0) e a correspondente matriz de informação de Fisher é l(a,0) = --EJH(a,0)l.
Mais especificamente, temos:

@- & .-*,:'.,:;' '.«>,='1 l sh,

'1

(3.13)>: três' G.,Êi'(y. - X;â)(y: - X.õy }

:(«,q- 1 }:: t l
onde

i- = -Eln..l = >:xíxí'x.
l.o = il,. = -EIH.ol

- l<x'':;,'i:'.,:í'&. - x..ülj l

llx";,-i:'.,p&J - x.«)>j l

llX";,-i:'.,(x;- - x.«)lj l
8

n

}&

(3.14)

(3.15)

loo --Elnoo l

E ll; >j:trem:GlpEj:j2(yí -- xfa)(yí -- xíay -- XíjXJ'Gfhl l

lli Et-EJ'C:,XJ'j2V«,(V.l - E.IEJ'G..l l
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Como os estimadores de máxima verossimilhança são consistentes e assintoticamente

eficientes, as seguintes expressões, baseadas na matriz de informação de Fisher observada,

podem ser utilizadas como estimativas da matriz de covariância assintótica dos estimadores

dos parâmetros(ver Searle(1970)):
/ n \ --l

'Çà'«(à) IEx;Êi'x,l
\i=1 /

, [<$'-;;:.:,:;'.:«>,.] '

<i$*-,;''.,';''.-;: ..»>,.
}.k
i >1, trEjiGipEÍ]Gfh" {:l

l

0

(3.16)

(3.17)

Var«(0 )

Co««(â ,Õ)

(3.18)

(3.19)

Alguns autores (ver, por exemplo, Jennrich e Schluchter (1986) ou Little (1988))

sugerem que no ca.se de dadas não balanceados em relê,ção ao tempo a estimativa da ma-

triz de covariância assintótica dos estimadores dos parâmetros seja baseada na matriz de

informação empírica --H(â, 0), devido à presença de observações incompletas. Uma jus-

tiâcativa para esse fato é que as variâncias assintóticas dos estimadores dos parâmetros

baseada na matriz de informação de Fisher só são válidas se os dados incompletos são

Mean. As variâncias assintóticas baseadas na matriz de informação empírica são pre-

feríveis quando os dados não são MIAR, pois permanecem válidas mesmo quando os

dados são MAR e ignoráveis (ver Laird (1988), por exemplo).

O ajuste dos modelos hierárquicos para as est,ruturas de médias e covariâncias pode

ser avaliado através da comparação dos modelos mais simples com modelos mais gerais

No caso do método de máxima verossimilhança, a estatística utilizada para testar o ajuste

é a da Razão de Verossimilhança Generalizada (ver Jennrich e Schluchter (1986)), dada
por

0 21/(â',Õ')-l(â',Õ')l (3.20)
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onde âa e Oa são os valores de a e 0 que maximizam a verossimilhança sob o modelo

mais geral e âs e Oõ sob o modelo mais simples. Sob a hipótese A) de que o modelo mais

simples é adequado, Qi tem distribuição msintótica Qui-Quadrado com (pG + ka -- Ps -- ks)

graus de liberdade, onde (pG e kC) e (pS e As) correspondem ao número de parâmetros de

a e O sob os modelos mais geral e mais simples, respectivamente.

Uma crítica que é geralmente feita aos estimadores de máxima verossimilhança dos

elementos de 0 é que eles não levam em consideração a perda de graus de liberdade re-

sultantes da estimação de a (ver, por exemplo, Harviile (1977)), sendo, em geral, viciados

(subestimam os elementos de 0). Esse fato pode ser verificado, por exemplo, quando os

dados são balanceadas em relação ao tempo e as técnicas de Análise de Variância para

modelos mistos citadas no Capítulo l são aplicáveis. Nessa situação, podemos observar

que alguns componentes de 0 são menores que os correspondentes obtidos por Análise de

Variância, que são os melhores estimadores não viciados quando os dados são normais e

balanceados(ver Graybil] e Hultquist(1961) e Albert(1976), por exemplo). As estimativas

de máxima verossimilhança de a, coincidem com as obtidas através da ANOVAI entre-

tanto, as estimativas de Var(â) são afetadas pela subestimaçâo de 0. O vício (para baixo)

da estimativa de máxima verossimiihança de O pode ser facilm.:nte observado através de

um exemplo de Regressão linear, obtido fazendo no modelo (2.16) Zí = Ot. de modo que

E{ = o21.. (0 = o2). Nesse exemplo, o estimador de máxima verossimilhança de a2

tem esperança a2(N -- p)/Ar, onde N = E:::. tf e p é a dimensão de a (um exemplo com

p = 2 está descrito em Mood, Graybi]] e Boes (1974), p. 487-490). Assim, o estimador de

máxima verossimilhança de a2 é viciado para baixa por uma quantia igual a o-2p/.Ar, que

pode ser considerável se /V -- p for pequeno. Em outras estruturas de covariância esse vício

para menos também ocorre, mas métodos gerais e simples de correçâo podem não existir,

principalment.e quando os dados não são balanceados em relação ao tempo.

Uma possível solução para a eliminação desse vício está no mét.odo de máxima ve-

rossimilhança restrita (ver Patterson e Thompson (1971) ov Harville (1974, 1977)). Esse
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método consiste em maximizar a função de verossimilhança associada a um conjunto es-

pecífico de .N -- p conírasíes de erm linearmente independentes, em vez da função usual

de verossimilha.nça (3.1). Entendemos por contraste de erm uma combinação linear u'y

das observações tal que E(u'y) = 0 (isto é, u'X = 0 para X = (X;,. . . ,XI.y), onde u

(.V x 1) não depende nem de a nem de O. Harville (1974) derivou a /unção de ueros-

sím /pança msfrÍfa associada a um conjunto de N -- p resíduos de mínimos quadrados

independentes para um modelo mais geral que contém (2.1) e (2.16) como casos particu-

lares. Assim, escolhendo ]V -- p combinações lineares de êi = yf -- X.ã, para i- 1 , . . . , n,

onde ã = (ELi X;Xf)':(E:L. X;yí), a função de verossimilhança restrita resultant. é:

.N.,} i..Z. l$ .:! . 1 -. i--ê'
/«(y;0) )'''i'' EXJX. ' IIIX.l-! >:XÍXj:X;l 'x

*"p I'iEh: -x.q'xí:k. -x. 1 , o.2u

onde â = (ELi X;EÍ:Xi)':(E=1 X;EÍ:yi). Segundo Harville (1974) qualquer que seja

o conjunto de contrastes de erro linearmente independentes utilizado, a função de verossi-

milhança restrita será sempre proporcional a (3.21). E importante notar que a função de

verossimilhança restrita não envolve a; então, uma vez encontrado o estimador de máxima

verossimilhança de O (õa), a pode ser estimado através do método de mínimos quadrados

generalizados, substituindo-se Ef por Ei(Õn) na equação (3.12). As estimativas de 0 ob-

tidas através da maximização de (3.21) concordam com as estimativas obtidas através da

INOVA no caso de dados balanceadas em relação ao tempo ou quando ajustamos modelos

de Regressão linear, sempre que esses métodos (INOVA) produzem estimativas positivas

dos componentes de 0 associados às variâncias. Dessa forma, os graus de liberdade per-

didos na estimação de a são levados em conta no cálculo de On. Devido a esse fato, os

estirnadores de máxima verossimilhança restrita de 0 sâo muitas vezes preferidos aos de

máxima verossimilhança (ver HarviBe (1977). Dempst.er, Rubin e Tsutakau a (1981 ), Laird

e Ware (1982) ou Berk (1987), por exemplo).

Para obter estimativas de máxima verossimilhança restrita de 0 podemos maximizar
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oral da função (3.21) da,do por:

/«&;q - A'-II EI«:E.E-ãI« EX:EÍ'X. -IÍEb.-X,©'EÍ'b;-X.N , O.2qi=1 " li=1 l ':'i=i

onde à = (ELi X;Ej:Xi)':(E:::: X;EÍ:y{) e Ã é uma constante que não depende de 0.

Para esse fim, necessitamos calcular as primeiras e segundas derivadas parciais de /X(y; 0)

em relação a O = (01, . . . , 0 y, que são dadas por:

$B =
ao,

o logaritmo nat

g

g:x:'í'
í=l

e

«« - [<Ü>,.]
Detalhes sobre os cálculos correspondentes constam do Apêndice A e as expressões para

os elementos de sR e HR são:

gg = ;>j:tr IEÍ:GípEi:(y{ --Xfã)(yf --Xfây--PiG.pl param ' l,...,A,(3.23)aOP 2 â' "' I'' ''g'i \a.

e

>l: trem:G.,P.G.ÀEÍ:(y. - X:â)(y. - X:â:y
l n

+i )j:trPíGípPiGíh param,À = 1,...,k,

onde Pi = Ei: -- Ei'Xi(EL;: XÍXi'X{)':XJXÍ:

O estimados de máxima verossimilhança restrita de 0 é a solução de

!t

l

(3.24)

sR = la/n/õol= ot

que corresponde à solução (Õn) das seguintes k equações:

il >.:trjÊÍ'GípÊj:(yí -- Xiã)(y{ -- X..õy -- f''iGípl = 0 para g = 1, . . . ,A,(3.251

sob arestrlção deque Ê = Ei(0R) deve ser positiva definidapara { - l, . . . ,n. Se HR(Õn)

for negar.iva definida podemos garantir que On é um ponto de máximo de /R(yl 0)

n
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Como no método de máxima verossimilhança, frequentemente necessitaremos de pro-

cessos iterativos para resolver as equações dadas por (3.25).

A matriz de informação de Fisher associada à função de

dada por:

verossimilhança :rest,Fita é

i«w - -E]m«w] - -E llai;acl,.l
çonsequentenlente:

In(0) llE '--:: '.,-:'.«';:"«k. - ''..',l..l
- llié«-...,-..«l,.l

Como

V:r(y. - X.â) -r(y:) + X.Var(â)XI - 2Co«(y., â)X;

* *($*',;:*)':*' - ,*:(Ê*'-;:*;)
/ n \ -l

- x. IExlxí:x.l xl
\i=1 /

';: - ,;:*; ($*',;:*:) ': *;»;:] »

xl

temos:

ll$ «»;: ..,-. '«»':'.-:».1,.1 . ..,-..«1,.1
[< ; É '--.':,-..:«>,.]. .;.:',

Podemos obter uma estimativa da matriz de covariância assintótica do estimador 0a

substituindo 0 por êR em in(0)l mais especi$cament.e:

var.4(oR) - 2 ll:i: trP,GfgP{GÍhl l

In(0)

(3.27)
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A matriz de covariância de â pode ser estimada por:
/ n \ --}

($ *::;'* )ü;(â) (3.28)

onde Ê{ = E{(Õn).

Tanto no método da máxima verossimilhança, quanto no método de máxima veros-

similhança restrita, testes de hipóteses sobre combinações lineares da forma .Ho : Ca = O,

onde C (c x p) é uma matriz de constantes conhecidas de posto c (c $ p), pedem ser
reajlzados através da estatística de Wald:

f /n \--! "l''
o. xlclExlÊi'x.l c'l(cõ).(3.29)

l \i=! / i

Sob Ho, Q. tem distribuição assintótica Qui-Quadrado com c graus de liberdade.

Quando usamos o método de máxima verossimilhança restrita podemos considerar

hipóteses relativas a adequabilidade da estrutura de covariância proposta através da com-

paração entre uma estrutura mais simples e uma mais geral (não esquecendo que os modelos

a serem comparados devem ter a mesma estrutura de médias). Essas hipóteses podem ser

testadas através da estatística da razão de verossimilhança generalizada, dada por:

Q: 21/,(Õ:) - /«(ÕÊ)l, (3.30)

onde O; é o valor de 0 que maximiza a máxima verossimilhança restrita sob o modelo

mais geral e õn sob o modelo mais simples. Sob a hipótese de que o modelo mais simples é

adequado, Q2 tem distribuição assint(ética Qui-Quadrado com (kC --ks) graus de liberdade,

onde kC e As representam o número de elementos de 0 sob os modelos mais geral e mais

simples respectivamente.

C)urros elementos que podem ser de interesse quando trabalhamos com o modelo de

efeitos aleat(brios (2.16) são as "estimativas" dos efeitos aleatórios bl, . . . , b., já que eles

podem ser interpretados como resíduos generalizados (ver Seção 2.2). Laird e Ware (1982)

mostram que uma estimativa de b{ é:

bf 6zlÊÍ'(v. - x;â) , (3.31)
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onde â = (EL:l XJÊÍ'X{)''(EL:l XJÊÍ'y.) e as estimativa Ê., . . . , É. são obtidas por

máxima verossimilhança ou máxima verossimilhança restrita. Uma justificativa para a

expressão (3.3] ) no caso de EI, . . . , E. serem cofzÀecidas é dada através do Teorema de

Gauss-ÀÍarkov generalizado (ver Harvi]]e (1976, 1977)), segundo o qual Xlâ -+ Àjlb{ é o

melhor estimador não viciado da combinação linear XÍa + À;bi. Quando Ei, . . . , E. são

desconhecidas e são estimadas por máxima verossimilhança ou máxima verossimilhança

restrita, a expressão (3.31) pode ser interpretada como sendo um estimador empírico de

Bayes (ver Laird e Ware (1982)). Uma estimativa da variância de bi é dada por:

Var(b. - b.)(l, - Zjf''íZ.t5) ,(3.32)

onde f''{ = ÊÍ: -- ÊJ'Xi(EL:: X;ÉJ'X,yXJÊj:
E importante lembrar que as propriedades estatísticas discutidas acima são assintó-

ticas e que não existem estudos sobre o comportamento desses estimadores para amostras

pequenas. Consequentemente, os modelos considerados aqui devem ser encarados muito

mais sob o ponto de vista exploratório do que sob uma ética inferencia].
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3.2 Processos Iterativos para Maximização da

Verossimilhança

Nas situações onde não podemos encontrar soluções explícitas para os estimadores de

máxima verossimilhança de a e 0 e de máxima verossimilhança restrita de 0, precisamos

empregar processos iterativos para obter as estimativas correspondentes.

Denotemos por #' o conjunto de m parâmetros que desejamos estimar e por /(é) o

logaritmo da função de verossimilbança. Geralmente os processos iterativos para encontrar

o valor Ó que maximiza /(d') têm a forma: é("+i) - f(Ó(")) para to = 0, 1, 2, . . . , onde to

denota a iteração, f é uma função que depende do processo iterativo empregado e é(o) é

um valor inicial que deve ser fornecido. Como critérios de parada das iterações, os mais
comuns sao:

(i) maxIS«$« 1é(w+:) Ó9")t < c,

(ii )

(iii) l/(é("'tn) /(é("))l < . e

(iv) combinações de(i) e(iii) ou de(ii) e(iii),

onde c é a precisão desejada.

Jennrich e Schluchter (1986) sugerem três algoritmos para obtenção das estimativas

de máxima verosslmilhança: Newton-Raphson, "Scoring" de Fisher e EM híbrido com

"Scoring". Laird e Ware (1982) sugerem.a aplicação do algoritmo Eh4 abra-.-és da for-

mulação de modelos de efeitos aleatórios. Discut.iremos a aplicação e alguns aspectos

computacionais relativos a esses processos iterativos nas próximas subseções.
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3.2.]. Algoritmos de Newton-Raphson e Scoring de Fish

O algoritmo de Newton-Raphson (ver, por exemplo, Band (1974)) é um processo iterativo

utilizado para encontrar pontos de máximo de uma função. Mais especificamente, na

iteração (u' + 1) do algoritmo, a função /(@) é aproximada até o termo de segunda ordem

da sua expansão em séries de Tayior ao redor de pontos d'("), ou seja:

/(é) :; l(d'(")) + s(d'(")y(d' - é(")) -'F li(d' - é(")yH(é("))(#' - Ó(")),

onde s(Ó(")) e H(@(")) são dados por:

(3.33)

.='!':, - 1<TI.l
e

.,:=,-1<=gl..l,
calculados no ponto é = é(")

Derivando a expressão (3.33) em relação a é, temos a seguinte aproximação para
se@):

s(«') ü: s(@(")) + n(ó("))(Ó - @(")).(3.34)

Como estamos interessados em encontrar a solução é tal que s(@) = O, basta igualar

a expressão(3.341 a zero, fazer é = é("+i) e resolver esse sistema em é("+:), obtendo msim

uma aproximação Ó("+i) para é. As sequências dessas aproximações definem o processo

iterativo de Newton-Raphson, dado por:

d.(w+l) H''(Ó("))s(é(")) para w 0, 1, 2, (3.35)

Uma modificação do algoritmo de Newton-Raphson que pode ser utilizada quando

queremos encontrar estimativas de máxima verossimilhança é o algoritmo "Scoring" de

Fisher (ver, por exemplo, Jennrich e Sch]uchter (]986)). Esse algoriLmo consiste em subs-

tituir na exp'estão (3.35) H(d'("')) por --l(@(")), onde l(@) = --Ejn(é)l é a matriz de
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mtormação de I''isher. Assim, o algoritmo "Scoring" de Fisher pode ser definido a partir
de:

d,("+i) - é('") + l-l(é("))s(é(")) para w = 0, 1,2,..

Mais especificamente, a (w+ l )-ésima iteração do algoritmo de Newton-Raphson para

obtenção estimativas de máxima verossimilhança é da forma:

o:d") e-o(«)

onde as expressões para s., se, H.o e H00 são dadas por (3.3) a (3.7) respectivamente.

No caso do algoritmo de Newton-Raphson, a (w + l)-ésima iteração para obtenção

das estimativas de máxima verossimilhança restrita é dada por:

0("'''U - 0(") - HÃ:(0("))sn(0(")) ,

onde as expressões para sa e HR são dadas por (3.23) e (3.24) respectivamente. Quando

o critério de convergência desejado é atingido, podemos calcular â usando (3.12) com a

matriz Ef substituída por Ei(Õa), í = 1,. . . ,n.

Na (w + l)-ésima iteração do algoritmo "Scoring" de Fisher para obtenção das esti-

mativas de máxima verossimilhança temos:

o*o(«) e:d«)

com s. e se dados por (3.3) e (3.4) e l.,l.# e ioo dados pelas expressões (3.14), (3.15) e

(3.16) respectivamente. No entanto, como l.o = lj}. = O é possível simplmcar (3.39) de

forma a calcular a(") e 0(") resolvendo equações separadas reduzindo, assim, a dimensão

da matriz 1(") a ser invertida. Dessa maneira, também podemos calcular os elementos

(yí -- Xfa) de (3.4) usando o novo valor a("'+:) em vez de a("). Consequentemente, o

algoritmo "Scoring" de Fisher pode ser definido a partir de:

.'«*:' -($*'-;''«''*) ''(Ê*',:''«'«.)

a('«+ 1 )

0(w+l)

a( «'+1 )

0(w+l)

Q(w)

0(")

a ('«)
0(") +

H.. H.o
H.p. Hoo

1.. 1.o
lo. loo

1:.'«,

1:.'«,

a-c.(w)

a;a(w)

(3.36)

(3.37)

(3.38)

(3.39)

(3.40)
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e

0("-'O = O(") + lã;'(a("), 0("))'.(a("'U, 0(")).(3.41)

Utilizando a ideia de Szatrowskl (1983), como Ei = E::;i 0,Gíp a expressão (3.41)
pode ainda serreduzida a

O('-+1) . jj>j'trX;i(")GfpXí i(")CihlPhl ll :frei 3(")G{,Ei ](w)FÇw+])F(

com rl"+i) . y{ - Xlfa("+i). Notemos que no algoritmo "Scoring"

equações (3.40) e (3.42) são similares a (3.10) e (3.13).

No caso de máxima verossimilhança restrita, a (w + l)

"Scoring" de Fisher é dada por:

ésima. éter]

o-F !)/

a

(3.42)

definido as

w\ía / tv al)(vl i blll\J

0("+i) 0(") + 1Ã:(0("))sa(0(")) , (3.43)

onde as expressões para os elementos de sn e la são dadas por (3.23) e (3.26) respectiva-

mente. Quando o critério de convergência desejado é atingido, estimamos a usando (3.12)

com as matrizes Ef's substituídas por Ei(Õa).

3.2.2 Algoritmo EM

O algoritmo EM, apresentado em Dempster, Laird e Rubin (1977), é um processo itera-

tivo para calcular estimativas de máxima verossimilhança em situações que possam ser

consideradas como tendo dados incompletos ou não observáveis. A idéia básica do EM é

considerar os dados observáveis y como uma parte de um sistema maior de dados comple-

tos U = (y, W), onde W são os dados incompletos ou não observáveis. Cada iteraçâo do

algoritmo EM consiste de dois passos, denominados passo E (esperança) e passo N4 (ma-

ximização). O passo M corresponde ao processo de estimação de máxima verossimilhança

que seria realizado se os dados fossem completosl mas como os dados são incompletos a

maximização no passo M só pode ser realizada numa alternativa da verossimilhança que
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é calculada a partir do passo E. Quando a distribuição dos dados completos é da /amz7ia

elponencÍa/ wgu/a7' o passo E consiste na obtenção da esperança das estatísticas suficientes

para os parâmetros contidos em é baseadas nos dados completos, condicionada aos dados

observados e às estimativas em vigor de é (dadas por @(")). A teoria geral do EM garante

que a cada iteração a verossimilhança não diminui.

Para utilizar o algoritmo EM precisamos definir o sistema de dados completos U,

encontrar as estatísticas suficientes para é baseadas nos dados completos U e fornecer

estimativas iniciais Ó(o) para é. Para dados completos pertencentes a /amzlÍa ezponezzcía/

rega/ar, a (w + l)-ésima iteração do algoritmo EM é dada por;

Passo E: Estimação das estatísticas suficientes t(U) a partir de

t(w) Klt(U') l y v,Ó = é(")l. (3.44)

Passo M: Determinação de é("+i) como sendo a solução em é das equações de verossi

milhança dos dados completos:

Elt(U') l @l = t("). (3.45)

No caso geral o passo M pode requerer um processo iterativo adicional para resolução

das equações (3.45). Um processo iterativo geralmente empregado nesse caso é o algoritmo

"Scoring", como sugerido por Jennrich e Schluchter (1986).

Dadas essas considerações, o algoritmo EM pode ser utilizado segundo dois enfoques.

O primeiro enfoque, considerado, por exemplo, por Szatrowski(1983) e Jennrich e

Schluchter (1986), é dirigido para os Hoje/os de dados ncomp/elos discutidos na Seção 2.1.

Nesse contexto, o sistema de dados completos no EM corresponde aos velares yí = (yf, y! y

(ou ej' = (eí, ei y, ver Seção 2.1 ) onde os elementos associados a yí são observados e aqueles

associados a y: não são observados. Em algumas situações, como no Exemplo 1.3, não

podemos usar o algorit.mo EM na forma sugerida por esses autores pois ela envolve a

estimação de uma matriz de covariância não estruturada que, nesse caso, não pode ser
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eíetuadal isto ocorre nos casos em que as ocasiões de observação variam irregularmente de

unidade experimental para unidade experimental ou quando as matrizes Zf's do modelo

de efeitos aleatórios contêm covariáveis específicas das unidades experimentais a que estão
associada.

Outro q.ue ut,il z uo para a apncaçao ao a, gorlt;mo bM surge no contexto de mo-

delos de efeitos aleatórios. Nesse caso, podemos considerar a sistema de dados completos

como sendo composto pelas respostas efetivamente observadas y = (y;, . . . ,yl.y mais os

efeitos aleatórios, b =(b:,. . . , bl.y e os termos de erro do modelo(2.16) e =(eÍ,. . ., el.y ,

ambos não obwrváveis. Laird (1982), Laird e Ware (1982) e Laird et a1. (1987) usam esse

tipo de abordagem. Dempster, Rubin e Tsutakawa (1981), Andrade e Helms (1984a,b) e

Fairciough e Helms (1986) também consideram abordagens similares. Concentraremos a

atenção nas propostas de Laird e Ware (1982) e Laird et al. (1987) pois as expressões resul-

tantes também podem ser utilizadas para o ajuste de modelos de matrizes de covariância

não estruturada. A aplicação do algoritmo EM proposta por Jennrich e Schluchter (1986)

pode ser considerada como caso particular.

No caso de máxima verossimilhança consideramos o sistema de dados completos

(y',b',e'y, onde y = (y{,...,y:y são os dados observáveis, b = (b{,. . . ,bÍ.y e

e = (ei, . . . , el.y são os dados não observáveis. A distribuição conjunta desse sistema de

dados completos é:

para i' 1, . . . , n. Dado o modelo de efeitos aleatórios yf = XÍa + ZÍbf + e{ , onde os

bí's e e.'s são independentes, a função de verossimilhança dos dados complet.os pode ser
escrita na forma:

-N 1' a2lt. + Zíl)Zi ZíD a2lt.
DZ! D O
a:lt. O a'l,.

(3.46)}

L'(y, b, e; Q : O) ll ./'(y. l e., b;; a, 0)/(b.; a, 0)/(e.; a, 0)

H .f(bi; a,0)/(e. ; a ,0 )

n

}$



Capítulo 3: Estimação e Testes de Hipóteses

.K(a')''Í exp I'i;ii >.ejeil IDJ'? exp j-ãtrD'' >:bibjl
onde .N = >:L;i Zi e .K é uma constante que não depende de D, a2 e a. Notemos que

as estatísticas suficientes para a2 e D são tl :: >::;;] ejei e T2 :: :l.l::i bibe respectiva-

mente. Assim, considerando o sistema de dados completos, os estimadores de máxima

verossimilhança de a' e D cam D não estruturada : (ver Mordia et al. (1979), Cap 4) são:

e;e
N (3.47)

e

Ó . EZ::. b.bl . ;b (3.48)

O estimador de máxima verossimílhança de a pode ser obtido considerando a equação

(3.10). Assim, temos

As equações (3.47), (3.48) e (3.49) definem o passo M do algoritmo EM nessa

aplicação.

No passo E necessitamos calcular as esperanças condicionais de ti e T2 dado y para

a e 0 fixados. Assim, para ti temos que

Ejtijv;a,01

>ll: xlÊí:x;
l

(3.49)

-[8.:.. «;.,']

>l' Ejeje{ l yfl a, el .

Usando o fato de que a esperança de uma forma quadrático u' Q u é

E(«'Qu) E(u') Q E(u) + trQ Va,(ul ,

temos:

Ejtl l yta,01 = )1'Ejel l y.;a,01 Eje.- l yfta,01 + >'tr\rarje{ l yí;a,01

:veremos mais adiante como relax

n

ar essa.:suposição.
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.Para, T'2) t'em<i)s:

E 1>1: b,bl l y; a, O

)l: EjbíbÍ l yí; a, 01

Lembrando que para um vetar aleatório u, E(uu') = E(u) E(u') + Var(u), temos:

EJT2 l yta,01 ;= >1:Ejb{ l yita,OI EjbÍ l yíta,Ol+ >j:Varjb{ l yí;a,01 .
i=! i=l

As esperanças e variâncias condicionais de eí e bÍ dado yí são mais facilmente calcu-

ladas a partir da distribuição conjunta de yí, bi e e{ dada por (3.46), embora através da

formulação do modelo de efeitos aleatórios em 2 estágios vista na Seção 2.2, elas também

possam ser calculadas através do Teorema de Bares, como indicado em Lindley e Smith

(1972). Por outro lado, lembrando que, se

então, x2 l xi -' Njp2 + V2iVÜ:(xi -- PI), V22 -- V2iVÜ]Vi21, podemos concluir a partir

de (3.46) que:

X2

xl -N Vii Vi2
V2i V22

n

lt

9

EJT2 l y; a,01

Dz;(.,-:l.: + z:nzl)''(y. - X.a)
DZ;Xj:(y. - X:a) ,

D -- DZI (a2l:. + ZfDZI)': ZiD
D -- DZJXj: ZfD ,

a'l..(.'l.. + z.nzl)':(y. - X.a)
a:Ei'(yi - XÍa) e

a'l:. - a'l..(.:l:. + Z.DZ;)'' l:.a'
a'l.. - (a'):Ei:

Alternativamente, como ef = yí - XÍcv - Zibí, temos:

(i) Ejbi l yf; a, 01

(ii) Varjbf l yl; a, 01

(iii) Eje{ l yÍI a, OI

(i«) V«rje. l yí; a, 01

Ejefjyila,01 E jyl -- X.a -- Zibi l yí; a, 01

y{ -- Xfa -- ZfEjbí l yi; a, 01
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Então, no caso em que D é não estruturada, a (w -+ l)-ésima iteração do algoritmo Eh{

para calcular estimativas de máxima verossimilhança é dada por:

.:(«+o - i Eb. - X.a(") - z.bl")y(y. - X:a(") - Z,bl"')

-*:lF s: '- [:« - .:'«':;:'"']

($*;,,:'«'*.) ':($*' ;:'«'«) .;.;,,
onde .N = }::;:itf , E{ (w) . ja2(w)it. + ZfD(")Zil'i e bl') :: Ejbi l yíla("),0(w)l .:

D(")Z; i ( (yi -Xia(")).

A aplicação do algoritmo EM no caso de máxima verossimilhança restrita pode ser

mais facilmente compreendida considerando a seguinte formulação "Bayesiana" do modelo

de efeitos aleatórios em dois estágios apresentado na Seção 2.2. O Estágio l permanece

inalterado, de modo que condicionalmente a a e bÍ, o vetar yi é Normal com média

X.la+ Zibi e variância a2lt. , para { - l,...,n. No Estágio 2, a,bi,...,b. são
considerados independentes e normalmente distribuídos com vetores de médias iguais a

O e Var(a) = 1', Var(bi) = D e Cov(a,b{) = O para i= 1, ... ,n. Dessa maneira, a

distribuição marginal de yí, para i- 1, . . . , n, nessa formulação "Bayesiana" é dada por:

y. - N(o, .:i:. + z.nzl+ x.i'xl)(3.õ3)

Denotando ainda por 0 o vetar formado pelos parâmetros desconhecidos de D e a2,

Laird e Ware (1982) salientam que essa distribuição marginal de yf nos dá informação

somente sobre 0 e não sobre I'. Portanto, uma estratégia razoável é fazer I'-: --, O,

indicando uma vaga informação a priori sobre a e est,amar 0 através da maximização da

verossimilhança baseada na distribuição margina! limite de yi, i= 1, . . . , n dada por (3.53)

quando I'': --., O. Harvilie (1974) demonstrou que essa função de verossimilhança limite

é equivalente à função de verossimilhança restrita dada por (3.21). Assim, as estimativas

de 0 obtidas nesse contexto são as estimativas de máxima verossimilhança rest.rira

.'"' -* : E '!"''S"'' É ,',;*'«',:) -'«'

t
(3.50)

D(w+ ] ) (3.51)

.(w+l)
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Dessa maneira, para obter estimativa de máxima verossimilhança restrita utilizando

o algoritmo EM, podemos considerar que o sistema de dados completos é (y, a, b, e) cuja

distribuição conjunta é dada por:

onde X =(XÍ,...,XI.y, Z = diag(Zi,...,Z«), H = 1«®D e I'': --* O.

Lembrando que dado a, b e e, y está completamente especificado e a, b e e são

independentes, a função de verossimilhança associada aos dados completos pode ser escrita

como:

-N .':«.--'"';'''':'"' 'F 'T ':'" )l
HZ' O H O ll
.':i,., o o ..:i,., /J

0

0
}8

8
(3.54)

./(y l a, b, e; 0)./(a; O)/(b; 0).f(e; 0)

x(a:)''? exp I'S;i:l, ejefl .

Como I''' --, O e supondo que li'l': 7z, O (Dempster, Rubin e Tsutakawa (1981 )), temos:

onde ]( é uma constante que não depende de 0.

Analogamente ao método de máxima \,erossimilhança, as estatísticas suficientes para

a2 e D baseadas nos dados completos são respect.ivamente tl = },i:;:.e;ei e T2 =

>l::;;. bfb;. Também neste caso, os estimadores de máxima verossimilhança de a2 e D

são da.dos por:

.K li'l'{ exp I'ãa'l'-lal lnl'$ exp

-LL(y, a, b, e;0) = X («:)''! exp

-lit,D-:Ê b.bl

IDJ'{ exp -!t-D-: E b.bl (3.55)

X

-LL(y, a, b, e; 0)

eje. t:
N (3.56)

e

Õ . EL:: blPI . .lb.

As equações (3.56) e (3.57) definem o passo M do algoritmo EN4

(3.57)



Capítulo 3: Estimação e Testes de Hipóteses

No Passo E necessitamos calcular a esperança condicional de t. e T2 dado y com

0 fixado. Essas esperanças não envolvem o condicionamento em a já que a função que

vamos maximizar não depende de a. Assim,

Ejtl l yl 01 = E j>j:e:el l y;01

>j'Ejejeijy;OI

)I' Ejel l yl OI Ejei l yl 01 + >1: trVarje{ l yl 01
{=], {=l

n

lt

Ki j:bfbjl y;01
Li=1 .J

>l:Ejbibjjy;01

)jl:Ejbi l y;OJEjbl l y10j + j:Varjbí l y10j.
=l í=l

Para calcular as esperanças e variâncias condicionais de eí e bÍ dada y, vamos con-

siderar a distribuição conjunta de (y, a, b, e) dada por (3.54) e obter primeiramente as

distribuições condicionais de a , b e e dado y com 0 âxado. Uma outra maneira de ca!-

curar essas esperanças e variâncias condicionais é através da formulação em dois estágios

e usar o Teorema de Bayes, como indicado em Lindley e Smith (1972).

Usando resultados conhecidos sobre a distribuição condicional de variáveis aleatórias

n.termais, temos:

lt

n

EJT2jy;01

(i) Ela l y; 01 I'x'(a:l«. + znz' + xl'x')':y

(ii) V;-ja l y; 01 r I'X'(o'21/v + ZHZ' + XI'X'j-iXI'

(iii) Kjb l v;OI nz'(a']«, + ZHZ' + x].'x')''y

(iv) Varjb l y; 01 H HZ'(a2lw + ZHZ' + XI'X')'] ZH

(v) Eje l y; ol a:(a']«, + ZHZ' + X].'X')':y e
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(«i) Va,je l y; 01 a21/v (a:y(a'l«, + znz' -} XFX')':

Para incorporar no procedimento o fato de que I'-i --.-} O precisamos das seguintes

ident,idades matriciais:

(-,)(C- +A:C:AÍ)'' - C;:A:(AJC;:A- +C;')':AÍC;: e

(b) C2A{(CI +AiC2A{)': =(AÍC;:Ai +C;:)''A{CÍ: ,

onde u:í, l...;2, AI e A2 sao matrizes de ordens compatíveis para, as operações consideradas.

O resultado (a) está provado em Henderson et al. (1959), por exemplo. O resultado (b)

pode ser obtido de (a), pré-multiplicando-se (a) por C2AÍ.

Fazendo Ci = a'lX+ ZHZ', C2 = 1' e At = X em(i),(iii),(iv),(v) e(vi); e
C;: = 1', Ai = X' e C;: = a'lX + ZliZ' em (ii), com I'-i --, O em todos os casos

nhfpl-nac'

(i) Ela l y; 01 IX'(a'l«. + znz')':xj':X'(a:l«, + ZHZ')':y
(EL: x;Xi:x.)':(EZ:: x;xi'«:)
a

(ii) V;rja l y; 01 IX'(a:l«, + ZHZ')':XJ':
(EL: x;»í'x.) ':

nz'(a'l«. + znz')'* (y - xâ)

a2lx + ZHZ', temos:

DZ{E;:(y: - X:â)

nzl,x;: (y. - x.õ)

Ejbljy;01

Ejb.jy;0)

(iii) Ejb jy;0j

Fazendo V

(i«) v«jb l y; ol H - nz'lv-: - v''x(xv''x)':xv':lzn.
Notemos que de Varjb l y; OI só nos interessam as matrizes de sua "diagonal", dadas

por:

Varjb{ y; 01 D -- DZI IXÍ' -- Ej:Xi(E:::.XJEJ'Xí)''XJEj:l Z.D

D -- DZJP.ZíD , { = 1, . . . , n
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(v) Eje l y; ol

9

a: IV'' - V''X(Xv':X)''Xv':l y
Í «' Ei:(y- - x:â) l

l .'' x;:(y. - x.â) J

(«i) V,,je l y; OI = a'l«, - (.'yjV'' - V''X(Xv':X)''Xv''l
cuja "diagonal" é formada pelas matrizes:

Varie. l y; 01 -(a:y IXi' - Xi'X:(E::;. XÍXJ'Xf)
a2 it. -- (a2)2 Pi , { = 1, . . . , n

Alternativamente, como e. = yf -- Xia -- ZÍbÍ, podemos usar:

'xlxi'l

Ejefl X;ol y{ XfE la l y; 01 -- Z{E jbí l y; 01

Assim, se D for uma matriz não estruturada, podemos combinar os passos E e M

do algoritmo resultando que a (w -+ l)-ésima iteração para calcular estimativas de máxima

verossimilhança restrita é da forma:

# E(y. - X.a(") - Z;bÍ"'y(y. - X;a(") - Z.bl"')

+S:lÃr- >: trjl.. - a2(w)Pl")l

.'«' -- : 8 -!"''$"'' - 'F IÊ -.-}«',.l -'«'

.2(w+l)

(3.58)

D(w+ l) (3.59)

onde

EL:: *; ,

(EZ:::xÍ xí- (") x.)-'(EL:.xl xi: (")yf) ,

la2('")it. + ZfD(")Z:j 'i ,

Elb. jy;o(")) n(")zl i: (y.-x;a('o)

,...('-)

e

E-i('") . Ei](w)X,(E::::XJEji("')X.)-] XÍEjl("')

Notemos que em cada iteração temos também o valor de Q(u')
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Um aspecto interessante relativo a aplicação dos a]goritmos E]U propostos por Laird

et al.(1987) é a âexibilidade de ajustar outros modelos, além do modelo de efeitos aleatórios

com D não estruturada. Por exemplo, podemos ajustar modelos de efeitos aleatórios com

D dependendo do grupo de unidades experimentais, como em (2.21). Para tanto, basta

fornecermos D(o) diagonal em blocos e construir b; como em (2.21); ficando garantido

que os elementos de D(") fora das matrizes de sua diagana] permanecerão igual a 0 nas

iterações subsequentes de (3.51) ou (3.59).

Quando especificamos Z. = O.: para i- 1, . . . , n e um valor positivo qualquer para

D, podemos encontrar a estimativa de máxima verossimilhança de o2 ou de máxima ve-

rossimilhança restrita de a2 (que é equivalente a obtida em Regressão Linear).

É importante notarmos a forma das equações desses algoritmos EM, quando cr2 = 0,

ZI = Ef e D representa a matriz de covariância entre as observações realizadas na mesma

unidade experimental, como em (2.19). Fazendo a2(0) = 0, temos Zfblo) = yí -- Xia(o), e

assim de (3.50) ou (3.58), #O) = 0. Vemos, então, que a:("+:) = 0 para m = 0, 1,2,

Nesse caso, quando estimamos D por máxima verossimilhança, a equação (3.51) fica:

D'"''' - iX (bí"'bl"'' + nj"') ,

r yí -- Xfa(")

1. D(")Z;D;:(©(y. - X.a(")) se t: <r
f O se íi = T

l D(q(i- Z;D;:(')Z.D(«))

n

t
(3.60)

onde
se t{ = T

b("')

R (';)
se ti < T

Z:D('")Z .

Se íf = 7' para todo í (nenhuma observação incompleta), o algoritmo se reduz a IRLS

(mínimos quadrados ponderados iterativamente):
l 'n

D("''U ; E(y. - X:a("))(y. - X.a(")y.
}t

{«)

(3.61)



Capítulo 3: Estima,ção e Testes de Hipóteses

ma verosslmiihança, :restrita,, temos:

D'"':' - iE(bl"'bl"''+ nÍ"' -* Tl"')

sao como antes. e

/ n \ --l

- D(")ZJDÍ:(")X; 1 >- XJD;:(")X. l XJD:'(")Z.D(")
\i= 11 /

Note que se t{ = T para todo i, então, Zi = 1, DÍ") - D, R(") - O e

/ n \

Tl") - X. l EXJD-'(«)X. l X;
\i=1 ' /

Dessa maneira, a versão para máxima verossimilhança restrita de IRLS âca:

Fórmulas análogas a (3.60) e (3.62) são encontradas nos algoritmos EM propostos

por Jennrich e Schluchter (1986), que são aplicáveis quando D é não estruturada. Se D

for estruturada (D = D(0)), a forma geral do passo M deve ser modificada, pois (3.60) e

(3.62) não valem mais. Nessa situação, Jennrich e Schluchter (1986) sugerem a realizaçh

de um passo "Scoring" no passo M para calcular os elementos contidos em 0("+i) de

D(w+l)

D'"''''-!+
«H

/ n \ -l/' n \ --l

k: - x:-'"Db: - x.«'"b' -- '':; l E'':::'-''"'": l x;
\í=1 /

Quando estimamos D por maxiS

(3.62)

onde b(w)'t

(3.63)
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3.2.3 Aspectos Computacionais

Se o logaritmo da função de verossimilhança for razoavelmente bem aproximado por uma

função quadrático do tipo de (3.33) na vizinhança do estimador de máxima verossimi-

Ihança, e os valores iniciais fornecidos dos parâmetros estiverem suficientemente pr(5ximos

das estimativas procuradas, então as sequências de aproximações geradas pelos algoritmos

de Nen'ton-Raphson e "Scoring" de Fisher convergirão para as estimativas de máxima ve-

rossimilhança. Se a função de verossimilhança satisfizer as condições de regularidade para

a teoria Normal assintótica (ver, por exemplo, Mood, Graybin e Boes (1974), p. 315-316),

então há convergência, pelo menos em grandes amostras (Lawless (1982), Apêndice F).

Notemos que uma condição necessária para que esses dois processos iterativos convirjam

para um ponto de máximo é que as matrizes H ou --l, em cada iteração, sejam invertíveis

e negativas definidas. Nessas condições, os algoritmos de Newton-Raphson e "Scoring" de

Fisher convergem rapidamente (isto é, têm convergência quadrático) para as estimativas

procuradas. Em situações menos regulares, alguns problemas podem surgir e Jennrich e

Schluchter (1986) fazem algumas sugestões para melhorar a convergência. Se os valores

iniciais dos parâmetros estiverem ]onge das estimativas procuradas, as matrizes ]ll[ ou --]

na próxima iteração podem não ser negativas definidasl se elas forem invertíveis esse fato

pode gerar novos valores dos parâmetros que impliquem um valor menor da função de

verossimilhança. Nesse caso, é sugerido que durante a inversão de H ou --l suas diagonais

sejam aumentadas de modo a garantir que elas se tornem negativas definidas e dirijam os

algoritmos para um ponto de máximo. Em outras situações é possível obter, em alguma

iteração, valores dos parâmetros fora do espaço paramétrico definido pelo modelo (elemen-

tos de 0('") associados a variâncias negativos ou E:") que não seja positiva definida). As

vezes, esses problemas são solucionados através da escolha de um melhor valor inicial e

da monitoração do tamanho do passo desses processos iterativos. Nesse sentido, pode-se

considerar o algoritmo na forma:

d,(w+l) dQ':s(ó(")) para w 0, 1, 2, (3.64)
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onde Q = H(d'(")) (Newton-Raphson) ou Q = --1(ó(")) ("Scoring" de Fisher) e d é um

escalar cuja função é regular o tamanho do passa. Uma estratégia conveniente é começar

a iteração com d = 1 e verificar se 0('") assim obtido está dentro do espaço paramétricol

caso contrário, fazer d = d/2 e recalcular 0(") até que esteja dentro do espaço paramétrico

e aumente a verossimilhança em relação à iteração anterior. Jennrich e Schluchter (1986)

sugerem, também, um procedimento híbrido, envolvendo a realização de algumas iterações

pelo algoritmo "Scoring" e uma mudança para o algoritmo de Newton-Raphson quando

a variação no logaritmo da função de verossimilhança for menor que l. Isso se deve ao

fato de que o algoritmo "Scoring" tem melhor comportamento que o de Newton-Raphsan

"longe" das estimativas procuradas, enquanto que o algoritmo de Newton-Raphson tende

a se comportar melhor que o "Scoring" "perto" do ponto de máximo.

As iterações dos algoritmos EM para modelos de efeitos aleatórios propostos por

Laird e Ware (1982) e Laird et al. (1987) são bem mais rápidas do que a dos algoritmos

de Newton-Raphson ou "Scoring" de Fisher. Por outro lado, o algoritmo EM geralmente

requer um número substancialmente maior de iterações do que os outros dois algoritmos

(as taxas de convergência dos algoritmos EM são lineares, exceto nas equações (3.61) e

(3.63), onde as taxas de convergência são quadráticas). Algumas sugestões para acelerar

a convergência dos algoritmos EM podem ser encontradas em Laird et al. (1987).

Uma vantagem dos algoritmos EM apresentados sobre os outros algoritmos é que eles

podem ser usados para estimar os parâmetros de vários tipos de modelos como indicado

na senão anterior. Os algoritmos de Newton-Raphson e "Scoring" de Fisher necessitam

uma reprogramação para o ajuste de outros tipos de modelos, já que eles envolvem as

primeiras e segundas deriva.das da função de verosslmjlhança em relação a cada parâmetro

contido em 0. Os algoritmos EM devem ser preferíveis aos de Newton-Raphson e "Scoring"

sempre que o número de parâmetros envolvidos for grande, já que estes últimos requerem

a inversão das matrizes H ou l (cujas dimensões dependem do número de parâmetros).

Lindstrom e Bates (]988) sugerem algumas modificações no algoritmo de Newton-
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Raphson além das sugeridas por Jennrich e Schluchter (1986). Ela.s envolvem

(i) uma reparametrização do modelo (2.16), que facilita os cálculos através de um pro

cedimento independente para a estimação de a21

(ii) o uso de decomposições para algumas matrizes envolvidas com a finalidade de esta.

balizar o processo do ponto de vista numérico e

(iii) otimização da verossimilhança resultante como função dos elementos não nulos da

decomposição de Cholesky de D.

Esses autores mostram que essas modificações aceleram a convergência, e asseguram

que as estimativas de D (obtidas tanto por máxima verossimilhança quanto por máxima

verossimilhança restrita) sejam positivas definidas quando calculadas através do algoritmo

de Newton-Raphson. Eles também utilizam as decomposições matriciais para os algoritmos

EM discutidos anteriormente e concluem que o algoritmo de Newton-Raphson modificado

pode ser uma boa alternativa (em termos do tempo total para convergência) em relação

ao algoritmo EM, mesmo quando utilizamos os métodos de acelera,ção da convergência

propostos por Laird et a1. (1987).

A experiência prática mostra que em todos os casos é importante calcular o valor

da função de verossimilhança para verificar se ela realmente está aumentando e como isso

está acontecendo. Embora a utilização do algoritma EM garanta que a cada iteração a ve-

rossimi!Lança seja aumentada, em muitos casos, eie não converge mesmo após a realização

de um número muito grande de iterações (por exemplo: 150). Isso pode acontecer se o

máximo da função de verossimilhança ocorrer perto da fronteira (matrizes de covariância

quase singulares ou fora do espaço paramétrico). Um indicador dessa situação para o algo-

ritmo EM sugerido por Jennrich e Schluchter ( 1986) é uma medida da taxa de convergência
d n rl a r'\f"\T' '

,.«,. I'"l.-J'T I'
/ (w-l) . l (w-2) (3.65)
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onde /(") é o valor do logaritmo da função de verossimilhança na to-ésima iteração. Esse

valor se aproxima de l quando as matrizes de covariância se aproximam de um ponto de

singularidade. Por outro lado, os algoritmos de Newton-Raphson e "Scoring" de Fisher

podem convergir rapidamente para um valor que esteja fora do espaço paramétrico. Na

prática, quando isso ocorre, Fairclough e Helms (1986) sugerem a escolha de um outro

modelo para a estrutura da covariância.

Dadas essas considerações, a escolha dos valores iniciais para os processos iterativos é

um falar de extrema importância e nesse sentido Laird et al. (1987) sugerem dois métodos

para obtenção de valores ini(tais.

Para modelos de efeitos aleatórios com a forma geral (2.16), a sugestão é;

/ n \ --! / n \

a'q - IEX;X.l IEXjy.l , (3.66)
\i=1 / \:í=1 /

'l f n n n. l

IA' - (« - 1)q - pl Ey.yl - am' E Xjy. - E ÊJZI(y. - x.am)l(3.67)
{=!i=!Í=IJ

cr2(0)

e

n''' - ;--b E É.:'; - S=-- EH;'D''
onde Êf = (Z:Z{)''ZI(yi -- Xia(')).

Quando o modelo é da forma (2.22), outra alternativa é:

.'''' - @h (Ê»:« - ü':''« )

(3.68)

(3.69)

e

onde b{ = (Z;Z{)''Zjyi.

Notemos que essas duas sugestões de valores iniciais requerem que Z;Zf tenha posto

completo q. Sempre que ZiZí for singular, como acontece quando tí < q para alguma

unidade experimental, deve-se excluir tais unidades do cálculo de a2(0) e D(o). Antes de

começar as iterações devemos checar se a matriz D(o) é positiva definida. Isso pode ser

D(o) . -
(n - l) ÊÉ;:.;; . !

;= ' '}

n

Eb. - -=Em;'J': (3.70)
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verificado calculando os aul,o-valores de D(o) (se algum auto-valor for menor ou igual a

zero a matriz D(') não é positiva definida).

Quando ajustamos modelos com estrutura de covariância dependente do grupo, como

aquele descrito na Seção 2.2, podemos calcular os valores iniciais usando (3.70) para cada

gruPO.

E IT-r}uma ultima consiaeraçao e que o$ aigorlimos ae newton-tíapnson e 'bcorlng" ãe

Fisher, quando convergem têm como subproduto estimativas das matrizes de variância

assintóticas de á e õ, enquanto que nos algoritmos EM temos somente a estimativa da

# /

va.riâ.nci a, de &}
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3.3 Soluções Explícitas

Nesta seção vamos descrever brevemente alguns casos particulares do modelo de efeitos

aleatórios onde há soluções explícitas para os estimadores de máxima verossimilhança e

máxima verossimilhança restrita dos parâmetros envolvidos. Maiores detalhes poderão ser

encontrados em Graybil1 (1976, Cap 12), Laird et al. (1987) e Longe e Laird (1989).

Consideremos o caso de dados balanceadas em relação ao tempo, isto é, onde para

cada unidade experimental i, i= 1, . . . , n, uma variável resposta é observada nas mesmas

T ocasiões pré-estabelecidas. Nesse caso, é conveniente representar o modelo de efeitos

a[eatórios na forma matricial :

Y =Z@A+ZçB+E, (3.71)

onde Y = (yl, . . . , y.) (T xn) é a matriz contendo as respostas das unidades experimentais,

Z (T x r) é a matriz de especificação do modelo intra unidades experimentais (essencial-

mente seus elementos determinam a forma da curva populacional), A =(al, . . . , a«)(/xn)

é a matriz de especificação do modelo entre unidades experimentais (geralmente constituída

de 0's e l 's de forma a associar cada unidade experimental à subpopulação a que pertence),

© = ($i, . . . , õ.f) (I' x /) é a matriz dos coeficientes polinomiais desconhecidos (cada co-

luna tem os coeficientes da curva correspondente a uma determinada subpopulação), Zç

(T x q) é a matriz de especificação dos efeitos aleatórios, B = (bl,. . . ,b«) (q x n) e

E = (el, . . . ,e.) (7' x n) são respectivamente a matriz contendo os efeitos aleatórios e

a matriz contendo os erros associados a cada unidade experimental. Vamos supor que

0 5; q $ r $ T < n e que a matriz Z possa.ser particionada em

z = lz.: z,l,

isto é, as colunas de Zg são as primeiras q colunas de Z. Isto implica que o grau da

curva populacional é maior ou igual ao da curva de cada unidade experimental. Além

disso, vamos supor que e:,.. .,e«,bi,... ,b« são independentes com ei -, N(O,o'lr) e
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bf -, N(O, D) para i= 1, . . . , n e D (q x q) é uma matriz de covariância não estruturada

Então podemos escrever:

V«(Y) Var(«m(Y))

onde E = ZçDZç+ a:lr e vec(Y) =(yÍ, y;,. . .,yl.y.

Notemos que esse modelo pode ser escrito na forma (2.16) com X{ = a; ® Z, Zí = Zg

ea

O logaritmo da função de verossimilhança correspondente é

/(Y;$, a',D) = .K - f in IXI - 5 tr l(V - ZOArX':(V - Z'bA)l

onde .K é uma constante que não depende de #', a2 e D. E o logaritmo da função de

verossimilhança restrita pode ser escrito como:

n . . . }
-K - : in IXI -- ; tr l(Y - ZõArX':(V - ZÕ.A-))

-É- in IZ'E-:ZI -; in IAA'l,

onde Õ = (Z'E'iZ)':Z'E'iYA'(AA')': e .K é uma constante que não depende de a'
nem de D.

Pode-se mostrar (ver referências em Longe e Laird (1989)) que o estimador de máxima

verossimilhança de +' para o modelo (3.71) é idêntico ao estimador de mínimos quadrados

para qualquer q, pois

(3.72)

/«(Y; a:, D)

(3.73)

(Z'E'iZ)'iZ'E'iY =(Z'Z)'iZ'Y

Consequentemente:

& Z)':Z'YA'(AA')': (3.74)

ou

$*'*.)' ($*'* ) . (3.75)
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Embora o estlmador â (ou Õ') seja invariante com relação aos modelos dessa famlnia,

sua matriz de covariância depende da estrutura de covariância de Y. Pode-se mostrar que:

V,r(â ) V«(«m('$)) (AA')'l ® la2(Z'Z)'i + JçDJjrl, (3.76)

onde Jç = jlç : OJ' (I' x q) para q = 0, 1, . . . , r.

Os estimadores de máxima verossimílhança e máxima verossimilhança restrita de a2

e D são dados por:

â' IÍ ;Í?ÇÕtr(Q,) paraMV
1. «(r-g)-/(.-q)tr(Qç) para MVR

(3.77)

e

. r i(ZI,Z,)':Z;SZ,(Z;Z,)': --â:(Z:Z,)': p.ra MV

1. ;b(ZI,Z,)':ZI,SZ,(ZI,Z,)'' -- â:(ZI,Z,)': para MVR

onde Qç =(Y--Z&Ay jlr--Zç(Z;Zç)''Z;l(Y--Zã'A) e S = Y jl«--A'(AA')''AJY'.
As expressões (3.77) e (3.78) fornecem estimativas de máxima verossimilhança ou máxima

verossimi[hança restrita somente se ]..) for positiva gemi-deânida.



Capítulo 4

-'\-plicações Práticas

O objetivo deste capítulo é ilustrar a aplicação de modelos de efeitos aleató.ios em dados

longitudinais. Na Seção 4. 1 informamos sobre alguns recursos computacionais disponíveis.

Na Senão 4.2 apresentamos os resultados obtidos através do ajuste de vários modelos para
os exemplos do Capítulo l.

4.1 Recursos Computacionais

Até o momento, não estão disponíveis nos pacotes estatísticos rotinas para o ajuste de

modelos para dados !angitudinais não balanceadas em relação ao tempo. Somente o BMDP

(ver Schluchter (1988b)) anuncia para breve o programa BMDP5V. Esse programa ajusta

modelos lineares para as médias e oferece várias opções para a estrutura de covariância.

Além disso, permite a escolha do método de estimação (MV ou N{VR) e do processo

iterativo a ser utilizado. O programa BhIDP5V tem como saída:

-- est.irnativas de naáxima verossimilhança (MV ou hÍVR) dos parâmet,os do modelo e

as respectivas estimativas dos erros-padrões assintóticos;

va.lor do !ogaritmo da função de verossimiJhançal
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testes de hipóteses sobre os pmâmetros msociados às médias, usando a estatística de

Wald ;

valores observados, valores imputados das respostas incompletas e resíduos

Contudo, o programa é dirigido para análise de conjuntos de dados incomplet

aqueles descritos na Seção 2.1.

Como parte deste trabalho, desenvolvemos vários programas para o ajuste de modelos

de efeitos aleatórios, usando o módulo CM do pacote científico SOC (EMBRAPA). Esses

programas podem ser utilizados em dados não balanceados em relação ao tempo e constam

do Apêndice B. Temos cinco programas:

os, como

EMMV.AJU Estimação através do método de máxima verossimilhança,

usando o algoritmo EM.

Estimação através do método de máxima verossímilhança

usando o algoritmo "Scoring" de Fisher.

Estimação através do método de máxima verossimilhança

usando o algoritmo de Newtan-Raphson.

Estimação através do método de máxima v.

frita, usando o algoritmo EM.

Estimação através do método de máxima verossimílhança res-

trita, usando o algorit.mo "Scoring" de Fisher

rossimijhanr, -p.

SCMV.AJU

NRMV.AJU

EMMVR.AJU

SCMVR.AJU
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4.2 Exemplos de Ajuste de Modelos

Nesta seçâo apresentamos os resultados obtidos através do ajuste de vários modelos para

os exemplos do Capítulo 1 . Não temos a intenção de fazer uma análise exaustiva dos dados,

mas apenas ilustrar uma possível estratégia de análise e mostrar como os modelos podem

ser ajustados. Para efeito de comparação, apresentamos as estimativas dos parâmetros

envolvidas, usando o método de máxima verossimilhança e o de máxima verossimilhança

restrita e os vários processos iterativos. Os cálculos foram realizados com os programas

EMMV.AJU, SCMV.AJU, NRMV.AJU, EMMVR.AJU e SCMVR.AJU. As iterações pros-

seguiram até que a maior diferença absoluta entre as estimativas de iterações sucessivas
fosse menor que 0.001 .

4.2.1 EXEMPLO l

Clonsideremos os dados da Tabela 1.1 correspondendo à observação da distância entre o

centro da pituitária e a fissura pterio-maxilar de 1 1 meninas e 16 meninos aos 8, 10, 12 e 14

anos. Os dados são balanceadas em relação ao tempo. Ajustamos seis modelos diferentes

a esses dados, que são descritos a seg3uir

Modelo l

Iniciahaente supomos o seguinte modelo para as distâncias (yf) de cada indivíduo:

E(y.) (al ®l)a e V-,r(y.) E para i ] , , 27,

onde a: = ( 1 , 0 ) se o í-ésimo indivíduo pertence ao grupo de meninas e al = ( 0 , 1 )

se o {-ésinao Inda'ç'íduo pertence ao grupo de meninos, a =(crl, o2,..., a8y e E(4 x 4) é

uma matriz de covariância nã.o es{.ruturada igual para todos indivíduos. Nesse caso, a:,

a2, a3 e a4 represent.am respect.ivamente a.s respost.as médias aos 8, 10, ]2 e }4 anos para

o grupo de meninas e aõ, a6, c}7 e a8 para o grupo de meninos.

Utilizamos os programas EhÍR'íV.AJU e Eb.!Nl\rR,.AJU para est.amar os parânlet.ros



desse modelo. A$ estimativas obtida podem 8er encontradas nas Tabelas 4.8 e 4.9. O

gráfico desses valores médios em função da idade (ver Figura 1.1) sugere que a relação

entre a distância e a idade é linear, e possivelmente regas diferentes para cada grupo.

Quando utilizamos o método de máxima verossimilhança restrita para estimar a estrutura

de covariância, podemos testar a hipótese de existência de efeito linear em cada grupo

através da estatística de Wald. Assim, tentamos .Ho : Ca = O, onde

c.ll -} -i l o o o ol''lo o o o l -} -i il'
resultando em Q2 = 2.540 (gl=2 e p=0.281). Logo, parece haver um efeito linear nas

médias de cada grupo ao nível de significância usual (a < 0.10). Isso sugere o próximo
nlodeio
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.::..=;-

Modelo 2

Supomos que:

E(yi)=Xía e Var(yi)=E para í=1,...,27,

onde Xi = al ® X,
/ 1 8 \

x .l l io l1 1 12 1
\ 1 14 /

e E é não estruturada. Nesse modelo, a = (al, . . . , a4y, onde ai e a2 são respectivamente

os coeficientes linear e angular da Feia associada ao grupo das meninas e a3 e cv4 os coefi-

cientes linear e angular do grupo dos meninos. Os coeficientes estimados são apresentados
na Tabela 4.1.

Recorrendo a Tabela 4.6, vemos que a estatística observada do teste da razão de

verossiinllhança. generalizada, comparando o Rfodelo 2 com o hfodelo l não é sigrJificante

(QI = 2.968, g1=4 e p=0.563), o que fa.x-orece a. hipót.ese de que a relação ent.re a distância

média e a ida.de seja. linear para cada grupo.

Podemos verificar se as regas de cada grupo t.êm o mesmo coeficiente lillear, t.est.ando

J7o : Ca = 0, onde C= 10 10 -11, através da estatística de \\raid. Utilizando os result.idos

l .-"
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lapela 4.1: Estimativas dos parâmetros (est) e respectivos erros-padrões (ep) para o

Modelo 2 do Exemplo l.
programa,

Parâmetro EMMV EMMVR
ai est 17.425 17.425

ep 1.128 ].173
a2 est 0.476 0.476

ep 0.095 0.099
a3 est 15.842 15.842

ep 0.936 0.972
a4 est 0.827 0.827

ep 0.079 0.082
lver -110.493 -116.704

lterações 4 5

do Modelo 2 ajustado por máxima verossimilhança restrita, obtivemos Q. = 7.425 (gl=l

e p'0.007), indicando que os coeficientes lineares das Tetas de cada grupo são diferentes.

No caso do método de máxima verossimilhança, podemos ajustar o Modelo 3, que supõe

que os coeficientes lineares são iguais, e compara-lo com o Modelo 2 através do teste da

razão de verossimilhança generalizada.

Modelo 3

Esse modelo é da forma

: ; . ;' :'' ' ." ..«''.

E(y. ) (y. )

onde
0
0

0
0

}

i
]

l

para i - ], . . . , ]l (meninas),

para { - 12, . . . ,27 (meninos),
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a = (ai, a2, a,y e E é não estrul,urada. Nesse modelo, a: e a, sâo os coeficienks lineares

das regas do grupo de meninas e meninos respectivamente, e a3 é coficiente angular comum

às duas netas. A Tabela 4.2 apresenta as estimativas obtidas dos parâmetros.

Tabela 4.2: Estimativas dos parâmetros (est) e respectivos

Modelo 3 do Exemplo ]

erros-padrões (ep) para o

}' rograma
Parâmetro EMMV EMMVR
ai est 15.372 15.372

ep 0.869 0.922
est 17.418 17.418
ep 0.845 0.866

a3 est G.67$ 0.67$
ep 0.069 0.070

iver -113.831 -117.859
lterações 9 7

{Y.2

Quando comparamos o Modelo 3 com o Modelo 2 através do teste da razão de

verossimilhança generalizada, obtivemos Qi = 6.676 (gl=1 e p=0.010), confirmando que

esse modelo não é adequado para os dados.

Podemos tentar simplificar a estrut\tra de covariância E através do ajuste dc um
modelo de efeitos aleatórios.

Mlodeio 4

Supondo, agora., que a cada indivíduo esteja associada uma rota média individual

cujos coeficientes diferem aleatoriamente dos coeficientes da rega média populacional, ajus-

tamos o seguinte modelo:

y, = XI,a + ZbÍ + eí para { 1 , , 27,
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onde Xi e a são iguais aos do Modelo 2, b. (b«, b.,y -' N(O, D), e: N(O,a'l.)

D

Nesse modelo,

E(yi) =Xia e Var(yf) =E=ZDZ'+o21.

As estimativas dos parâmetros podem ser encontradas na Tabela 4.3

Tabela 4.3= Estimativas dos parâmetros (est) e respectivos erros-padrões (ep) para o

h4odelo 4 do Exemplo l.
Programa

NRMVó EJ\IMVR
17.373 17.373
1.}82 }.228
0.480 0.480
G.}Q0 0.}04

16.341 16.341
0.980 1.019
0.784 0.784
Q.G83 0.086
4.557 5.804
4.672

-0.}98
0.379
Q.Q24
G.034
}.7}6
a.33Q

Parâmetro EX{MV
}7.373
}.}82
0.480
o.}oo

16.34}
0.980
0.784
Q.083
4.$89

SCMV
}7.373
}.}82
Q.48Q

}6.34Í
0.980
0.784
0.083
4.$57
4.672
.Q.198
0.379
0.Q24
0.034
}.7}6
G.33Q

.}!4.657
2

SCMVR
17.373
}.228
0.480
0.104

16.34}
1.0}9
Q.784
0.086
5.786
5.304

-0.290
0.428
0.033
0.038

G.33Q

(17.373)'
es{

ep
estCy2

(0.480) ep
esta3

(16.341) ep
estC14

(0.784)
dii

(5.415)
d12

(-0.321)
d22

(0.051)

ep
est
ep
est .0.20} -0.291
ep
est 0.024 0.033

.a'
(1.716)

!ver

ep
esi, 1.7}6 }.716
ep

-}20.72}
67hera.Ü. 97 4

a Valores iniciais calculadas com M expressões(3.66),(3.69) e(3.70).
ó valores iniciais da primeira iteração do "Scoring"

Quando comparamos o hlodelo 4 com o bÍodelo 2 (ver Tabelas 4.6 e 4.7), temos

que o Modelo 4 parece ser adequado aos dados. Observa.ndo a Tabela 4,3, vemos que das



Capítulo 4: Aplicações Práticas

estimativas dos parâmetros de D, dli é a que parece ser mais signiâcativamente diferente

de zero, quando comparada ao seu erro-padrão (critério utilizado por Jennrich e Schluchter

(]986) para uma possível redução no número de parâmetros do modelo). Esse fato sugere
o Modelo 5.

Modelo 5

Consideremos, agora, que

yí Xia + l4bf + e{ para i 1 , , 27,

onde X{ e a são iguais ao modelo anterior, b{ -, N(0, a?) e ei «' N(O,a'l4). Assim,

E(y;) Xia e Var(y{) E il.+ a'.L

Esse modelo supõe que as variâncias e as covariâncias entre as observações da distância

realizadas no mesmo indivíduo são constantes ao longo das idades e as regas individuais

diferem somente no coeficiente linear da rega populacional. As estimativas obtidas dos

parâmetros estão apresentados na Tabela 4.4. Pelo teste da razão de verossimilhança

generalizada esse modelo se ajusta aos dados (ver Tabelas 4.6 e 4.7). Podemos verificar se

a? = 0 através do ajuste do próximo modelo.

Modelo 6

Finalmente, podemos veri$car se as observações são independentes com variância

constante, ajustando o modelo de Regressão linear simples, onde

E(y:) X.a e V,r(y.) }, = a2l4 para t :: l, ,27

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.5. Pelo t.est.e da razão de verossil-ni

}hança. generalizada, esse modelo não é a.dequado aos dados.
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Tabela 4.4 Estimativas dos parâmetros (est) e respectivos erros-padrões (ep) para o

Modelo 5 do Exemplo ]

Programa
NRMV EMMVR
}7.373 17.373
1.162 1.184
G.480 0.480
Q.092 0.093

}6.34} }$.341
8.963 0.98}
8.784 Q.784
G,077 0.078
3.Q30 3.298

}.875
0.293

Parâmetro EMMV
i7.373
}.}62
Q.480
0.092

}6.34}
0.963
0.784
0.077

SCMV
]7.373
1,]62
0.480
Q.a92

}6.34}
0.963
0.784
0.Q77
3.030

1.875
0.295

-1}5.a74

}7.373
}.!84
0.480
0.093

!6.34}
a.98}
0.784
0.078
3.298
}.}13
1.922
0.309

(17.373)' ep
esta2

(0.480)
a3

(16.341)

est
ep
esta4

(0.784)

(3.147)

ep
e$€

a"
(1.947)

}ver

est 1.875 l.g22

}21.309
''v''-'Yvv-

a Valores iniciais caicuiados "m M expr":õ"(3.66),(3 67) e(3.68).

Tabela Estimativas dos parâmetros (est) e respectivos erros-padrões (ep) para o

Modelo 6 do Exemplo l

Programa
EN4MV EMMVR
}7.373 }7.373
1.676 }.708
0.48G 0.480
0.}49 0.}$2

16.34} 16.341
1.390 }.4i6
Q.784 8.784
0.124 0.}26
4.9Q$ 5.094

Parâmetro
al est

(17.373) ep
a2 est

(0.480) ep
a3 est

(16.341) ep
a4 est

(0.784) ep
o' est

(5.000) ep
}veF

ltp-ârh.
}39.876 -146.210

2 3
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Tabela 4.6: Testes de ajuste de modelos para o Exemplo l (máxima verossimilharlçal
Número de
parâmetros

(P + k)
}8
}4
}3

Modelo
deModelo iver' g]

comparação
!

2

3
4

5
6

!09.009
-ÍiQ.493
-1}3.83}
}!4.658

-!15.074
-139.876

}

2

2

2.968
6.676
8.330
Q.832

49.6Q4

0.563
0.010
0.215
0.66a4

5

a Valor da parte não constante do logaritmo da função de verossimilhança

Tabela

restrita
Testes de ajuste de modelos para o Exemplo l (máxima verossimilhança

a Valor da parte não constant.e do logaritmo da função de \erossimithança restrita

             
  Número de   Mlodeio      

Mlodeio parâmet.ros !ver' de   g] P
  (P + k)   compareça,o      

} 18 -115.}24        
2 !4 116.704       =-

3 13 -1}7.859                    :

4 8 -}20.721 2 8.034 6 0.236:
5 8 -121.309 4 i.}76 2 0.555
6 5 }46.203 5 49.788 } =0
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Tabela 4.8: Valores médios estimados e estimativas da matriz de cavar;anciã/correlação

para os modelos do Exemplo l (máxima verossimilhança).
},líédia.s Estimativas das

N/âriân.-; a. p ,-.....l ,r; .

M n t .; c. Hp ,....l , . ;r.WYU'v
].000 0.571 0.661 0.522

1.000 0.563 Q.726
}.000 0.728

l.ooo

0.7}9
Q.728

0.475
0.652
0.725

0.573
0.623
0.659

0.6i8
0.618

},ooo

Meninas Mlenínos
Modelo

}

idade
8
}0
12
}4
8

10
}2
14

8

12
14

8

12

!4
8

12
}4
8

10

12

14

est
21.}82
22.227
23.091
24.09}
2}.236
22.}89
23.142
24.095
20.770
22.119
23.468
24.818
21.209
22.}68
23.127
24.Q86
2}.209
22.i68
23.127
24.086
21.2G9
22.168
23.}27
24.086

est
22.875
23.813
25.719
27.469
22.457
24.}10
23.764
27.418
22.8}5
24.}64
23.5}3
26.863
22.6Í6
24.}84
2$.753
27.322
22.6}$
24.184
23.753
27.322
22.6i6
24.184
25.753
27.322

Variância
5.Q14
3.875
5.978
4.6Í6

3.923
5.980
4.618
5.086
3.953
6.06}
5.049
4.622
4.684
4.936
5.379
4.905
4.905
4.9Q3
4.903
4.903
4.905
4.905
4.905

0.675
0.594
Q.737
G.648
0.589
0.346
0.567
0.646
Q.569
0.546
8.357
0.601
0.6}}
8.563
G.583
Q.665
Q.628
0.57}
0.57}
0.628
0.559
a.366
Q.366

ep
G.560
G.492
Q.6}}
a.$37
G.489
0.453
0.471
Q.537
Q.480
Q.453
a.466
0.5}7
Q.5Q7
e.4$7
G.483
G.552
8.521
0.474
0.474
0.$21
0.463
8.303
Q.3Q3
Q.463

2 Q.544
!.ooo

Q.653

}.ooo

i !.ooo 0.562 0.642
0.542
l.ooo

4 }.ooo 0.621
}.0G0

0.6QI
0.634

5 0.6}8 0.6i8
0.6}8

6 !.ooo
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Tabela 4.9: Valores médios estimados e estimativa da matriz de covariância/correlação
para os modelos do Exemplo l (máxima verossimilhança restrita).

Médias
M.eninas

Estimativas das

Modelo
!

idade
8

}2
!4
8

12

}4
8

i2
}4
8

}2
i4
8

12

14

8

}2
Í4

21.i82
22.227
23.09}
24.09}
21.236
22.189
23.142
24.093
20.770
22.}!9
23.468
24.818
2}.209
22.168
23.127
24.086
2i.209
22.168
23.}27
24.086
2Í.209
22.168
23.127
24.G86

estS Matriz de co;;;; a(So
1.000 0.571 0.661 0.522

1.000 0.563 0.726
1.000 0.728

1 .000 0.568 0.659 Í}.52ã
1.000 0.581 0.725

1.000 0.740

0.490
Q.666

Q.737

8.572
Q.633
0.677

G.632
0.632
0.632
i.ooo

variâncias e correlaçõesr
Variância

5.415
4.}8$
6.436
4.986
5.425
4.}9}
6.263
4.986
5.375
4.215
6.335
5.376
4.950
4.963
5.235
5.768
5.221
5.22Í
3.22}
5.221
5.094
5.G94
5.094
5.G94

0.702
0.617
Q.766
0.673
0.6}3
0.568
a.589
0.672
a.590
0.567
Q.578
0.622
Q.635
a.585
0.6G6
Q.691
e.650
Q.594
0.594
0.650
G.569
Q.372
0.372

22.875
23.813
2$.719
27.469
22.457
24.!Íe
25.764
27.418
22.815
24.}64
25.513
26.863
22.616
24.184
25.753
27.322
22.616
24.184
25.753
2?.322
22.616
24.184
2$.753
27.322

ep
a.582

0.558
Q.527
Q.491
Q.508
Q.574
G.498
B.470
a.484
G.535
a.527
G.485
Q.$03
a.574
Q.539
Q.493
Q.493
Q.539
Q.472
Q.31G
0.3]Q
Q.472

2

i }.ooo 0.386
}.ooo

Q.652
G.563

4 }.ooo 0.641 Q.6}2

}.G00

5 }.0G0 0.632 0.632
0.632

$

!.Q00 o.aoo
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Como os dados sãn balanceadas em relação ao tempo, existem soluções explícitas

para os estimadores de máxima verossimilhança e máxima verossimilhança restrita dos

parâmetros associados aos Modelos 1, 4, 5 e 6. Esses modelos são casos particulares do

modelo apresentado na Seção 3.3. Existe, também, uma "forma fechada" para os estima-

dores de máxima verossimilhança do Modelo 2 (ver Khatri(1966), Grizzle e Allen (1969)

e Laird et a1. (1987)). Contudo, preferimos ajustar os modelos por processos iterativos a

fim de estudarmos o comportamento dos algoritmos.

Os algoritmos EM utilizados para estimar os parâmetros dos Modelos 1, 2 e 3 nãn

precisaram de muitas iterações para atingir o critério de convergência estipulado, pois,

nesses casos, os algoritmos se reduzem às expressões(3.61)(MV) ou(3.63)(MVR), que têm

convergência quadrático para as estimativas procuradas. Por outro lado, os algoritmos EM

na formulação para efeitos aleatórios levaram muitas iterações para atingir a convergência

(ver Tabela 4.3). Para os algoritmos "Scoring" poucas iterações foram necessárias. O

algoritmo de Newton-Raphson divergiu quando utilizamos os valores iniciais indicados

na Tabela 4.3. No Modelo 5, todos os aigoritmos levaram poucas íterações, inclusive os

algoritmos EM.
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4.2.2 EXEMPLO 2

Consideremos os dadas da Tabela 1 .2 referentes à observação do PAC de ]8 mexilhões em

4 condições de salinidade da água, onde 25% das observações não foram coletadas. Para

esse exemplo ajustamos cinco modelos, cujos resultados são apresentados a seguir

Modelo !

O modelo mais geral que pode ser ajustado a esses dados é o modelo de médias

de cadelas com a matriz de covariância entre unidades experimentais não estruturada.

Utilizamos os programas EMMV.AJU e EMMVR.AJU para essa finalidade, especificando

como entrada dos programa a2(0)::0.00001,

/ 1 0 0 0 \

*,-l : ã ? : l,
\ o o o l /

e Zf = Xí para { ' 1,. . . , 18. Nesse modelo, a =(al,.. .,aóy, onde aj é o valor esperado

do PAC na j-ésima variação de salinidade(j=1(-1.7%), 2(-1.0%), 3(-0.5%), 4(0.0%)).

Ambos programas levaram 25 iterações para atingir o critério de convergência es-

tipulado. As estimativas obtidas podem ser encontradas nas Tabelas 4.15 (MV) e 4.17
(MVR).

Para verificar se a relação entre o PAC e a variação da salinidade pode ser descrita

por uma reta, ajustamos o N4odelo 2, mantendo a matriz de covariância não estruturada.

Cont.udo, quando utilizamos o método de máxima verossin)ilhança restrit.a, nào podemos

comparar o Modelo 2 com o Modelo l usando o teste da razão de verossimilhança generali-

zada, pois as estruturas de médias são diferentes. Nesse caso, podemos verificar a existência

de efeito !inear nas médias usando o Modelo 1, através da estat.íst.ica de Wald. Assim, t.es-

tamos Xo : Ca =0, onde C = lO.S --0.5 --0.7 0.71,resultandoqueQ.= 2.494(gl=l

e p'0 114), indicando uma tendência linear das médias do PAC ao longo das variações de
salinidade

j*--la : : ?l, *« - is :
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Modelo 2

Para. ajustar uma Teta. para os valores médios do PAC e uma matriz de covariâ,ncia não

estruturada, utilizamos os programas EMMV.A.TU e EMMVR.AJU, especificando a2(0) =

o.oo001,

*:-li -z::l, *,- ll ;iÍI, l '::i l,
e

/ l o o
. l o l o

l o o l
\ o o o

Nesse modelo, a = (a],a2y, onde a] e a2 são, respectivamente, os coeficientes linear e

angular da rega populacional. A Tabela 4.10 apresenta as estimativas obtidas para cli e

a2. O teste da razão de verossimilhança generalizada para a comparação do Modelo l com

o Modelo 2 (ver Tabela 4.14) confirma que o Modelo 2 pode ser adequado.

),--lã : : ?l,

Tabela 4.10: Estimativas (est) dos parâmetros (est) e respectivos erros-padrões (ep) para

o Modelo 2 do Exemplo 2

.t'rograma
Parâmetro EMMV EMh4VR

ai est 11.950 11.972
(2.966) ep 0.620 0.639

o2 est 4.221 4.244
(0.194) ep 0.522 0.544

lver -69.763 -71.284
lterações 29 29

Modelo 3

Supondo, agora, que a. cada mexllhã.o esteja associada uma rota individual com des-

vios aleat.órlos em relação à. iet.a populacional, podemos considerar o seguinte modelo de
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efei tos aleatórios

yí = Xfa + XÍb. -} ei ,

onde

*:-li -à::l *«-li -:::l\.l o.o,/' ''' ' ''' l l -0.5 I' ''' ' ''
\ l o.o /

-ra { = 1, . .. , ]8. Nesse modelo, a =(al,a2y tem a mes]

bl = (bíl, bf2y contem os desvios aleatórios dos parâmet

l aos parâmetros da neta popu]aciona]. O teste da ra

la (ver Tabelas 4.14 e 4.16), aplicado em ambos métod

=lo 3 pode ser adequado aos dados. As estimam,ovas obtid

1: Estimativas (est) dos parâmetros (est) e respectivos

i do Exemplo 2.
P:«g,.-..

Parâmetro EMMV SCMV NRMV EMMVR
ch est l

(11.930)' ep 0.615 0.615 0.616 0.633
a2 est 4.079 4.081 4.081 4.090

(4.030) ep 0.489 0.491 0.495 0.507
dil est 4.097 4.124 4.124 4.520

(4.611) ep -- 2.397 2.371 --
d12 est 1.862 1.893 1.893 2.]27

(1.962) ep - 1.694 1.672 ---
d22 est 1.163 1.2]2 1.212 1.456

(1.00C))Õ ep -- 1.571 1.598 --
a2 est 3.544 3.522 3.522 3.531

(3.551) ep -- 1.056 1.060 --

Zi = X{ para { ' 1, . . . , ]8. Nesse modelo, a = (ai, a2y tem a mesma interpretação que no

Modelo 2 e bl = (bíl, bf2y contem os desvios aleatórios dos parâmetros das regas individuais

em re]ação aos parâmetros da neta popu]aciona]. O teste da razão de verossimilhança

generalizada (ver Tabelas 4.14 e 4.16), aplicado em ambos métodos de estimação, indica

que o Modelo 3 pode ser adequado aos dados. As estimativas obtidas estão na Tabela 4.11

Tabela 4.11: Estimativas (est) dos parâmetros (est) e respectivos erros-padrões (ep) para

o Modelo 3 do Exemplo 2.
Programa
NRMV EMMVR
11.974 11.979
0.616 0.633
4.08} 4.090
0.495 0.507
4.}24 4.520
2.371
}.893
}.672
}.2}2
}.598
3.522
1.060

Parâmetro EMMV
11.974
G.615
4.G79
Q.489
4.097

SCMV
1}.974
Q.613
4.a8}
Q.49}
4.}24
2.397
}.893
}.694
}.2}2
}.57}
3.522
}.a56

7?.3}3

SCMVR
11.979
Q.634
4.09}
0.509
4.535
2.669
2.145
1.901
1.484
1.767
3.5}9
}.063

(11.930)'
est

ep
esta.2

(4.030)
dii

(4.611)
di2

(1.962)
d22

(l.ooo)'

ep
est
ep
est 1.862
ep
est

2.}27

}.}63 }.456

a"
(3.551)

!ver

ep
est 3.544 3.331
ep

-73.873
}48!46

a Valores iniciais calculadas com M expressões (3.66), (3.69) e (3.70).
b Valor inicial modiHlcado para tornar D(o) positiva definida.

lterações 3 4 5

Observando a Tabela 4.1 1, temos que o elemento de D que parece ser mais sigrJifica-
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vivamente diferente de zero é dil , quando comparado ao seu erro-padrão. Esse fato sugere
o R4odelo 4.

Mlodeio 4

Esse modelo é da forma

yf = X.ía + it.bí + e{ para { = 1, , 18,

onde XI e a são equivalentes aos do Modelo 3 e b{ = bÜ -' N(0,o-?). Nesse modelo, bÍ

representa o desvio aleatório do coeficiente linear da rega do mexilhão á em relação ao

da rega populacional. Os resultados obtidos estão na Tabela 4.12. O Modelo 4 parece

se ajustar aos dados pelo teste da razão de verassimilhança generalizada, comparando

com o Modelo 3. Finalmente, podemos veriâcar se a: = 0, isto é, se as observações são

independentes, através do Modelo 5.

.iã,bela 4..1z: Estimativas (est.l dos parâmetros (e$t} e respect;avos erros-padrões {ep) para

o Modelo 4 do Exemplo 2
Programa

Parâmetro EMMV SCMV NRMV EMMVR SCMVR
a] est 11.997 11.997 11.997 11.999 11.999

(11.930)' ep 0.531 0.531 0.532 0.544 0.544
a2 est 4.010 4.010 4.010 4.102 4.102

(4.030) ep 0.455 0.455 0.456 0.462 0.462
a? est 1.860 1.858 1.858 2.020 2.032

(1.970) ep -- 1.]51 1.146 1.294
a2 est 4.228 4.229 4.229 4.346 4.345

(4.368) ep -- 0.993 0.991 -- 1.048
lver -73.391 -75.000

lterações IQ 3 3 10 3
a Valores iniciais calculados cona u expressam (3.66), (3.67) e (3.68).
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Modelo 5

Esse modelo é o de Regressão linear simples

yf = Xía + ei

onde e. -. N(0,a'lt.) para í = 1, ,18 As estimativas obtidas estão na Tabela 4.13

Pelo teste da razão de verossimilhança generalizada, esse modelo nãn se adequa aos dados

quando comparado ao Modelo 4

Tabela 4.13: Estimativas (est) dos parâmetros (est) e respectivos erros-padrões (ep) para

o Modelo 5 do Exemplo 2

Programa
EMMV EMMVR

11.930 11.930
0.50} 0.511
4.03G 4.a30
0.533 0.543
6.099 6.333

Parâmetro

(11.930)
est
ep
esta2

(4.030)
a'

(l.ooo)
}ver

ep
est
ep

.75.818 -77.519
2 4It.era,ões

Tabela 4.14: Testes de ajuste de modelos para o Exemplo 2 (máxima verossimilhança)
Número de
parâmetros

(P + k)
14
!2
6

4

3

Àãodeio
XÍodeÍo }ver' de

compareça,o
P

}

2

3

4

5

.68.5Ga
-69.763
72.3}3
73.39}

-73.8]8

l
2

3

4

2.526

2.i56
4.854

0.283

0.34Q
Q.028

a \ralar da parte não constante da função de verossinlilhança.
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Tabela 4.] 5: Valores médios estimados e estimativas da matriz de covariância/correlação

para os modelos do Exemplo 2 (máxima
!úédim

verossimilhança) .

Estimativas das variâncias e correlações
Matriz de correlação

1.000 0.188 -0.175 0.104
1.000 0.581 0.320

1.00a 0.576

0.121
0.305
0.3}9

0.358
a.467

G.695
0.695

Modelo
}

ZS.s;
.}.7
-}.0
-0.5
0.0
1.7

-1.0
-0.5
0.0

-}.7
-1.0
-0.5
0.0

-}.7
-1.0
-0.5
G.0
1.7

-1.0
-0.5
G.Q

est
5.354
7.380
9.306

12.3i}
4.783
7.737
9.847

}}.958
5.e37
7.894
9.934

1}.974
5.G28
7.897
9.947

IÍ.997
5.079

9.9}5
}}.930

ep
0.659

0.546

e.581
e.407
0.435
0.620
G.562
G.4}6
8.464

0.631
0.453
0.438
G.531
G.63}
G.373
0.332

Variância
5.076

4.274
7.908
5.542
5.415
4.641
8.Q33
4.712
5.Q72
6.056
7.646
6.087
6.Q87
6.087
6.Q87
6.099
6.Q99
6.099
6.099

2 Q.]83 -0.}64
0.645
l.ooo

i 0.219 G.Í85
0.341
l.ooo

4 0.695
!.ooo

G.693
0.695
!.ooo

5 l.ooo G.000

Tabela 4.16: Testes de ajuste de modelos para o Exemplo 2 (máxinaa verossimilhança

«;t,jt;)
Número de Modelo

]@odelo parâmetros
(P + k)

!4
}2
6

4
3

}

iver' de

comparação

q
q

4

Ü

a Valor da parte não constante da função de verossinlilllança restrita.

-70.70}
-71,284
-73.873
-75.G00
-77.519

3.}78
2.254
5.038

0.324
0.G25
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Tabela 4.17: Valores médios estimados e estimativas da matriz de covaríância/correlação

para os modelosdo Exemplo 2 (máxima
Média

verossimilhança restrita).
Estimativas das variâncias e correlações
Variância Matriz de correlação

3.352 }.a00 Q.!83 -0.}65 0.}Q9
5.59Q 1.0Q0 Q.575 8.3}6
4.603 1.G00 Q.571
8.373 1.QQO

6.QQ6 1,000 Q.207 -0.157 Q.097
5.598 }.a00 0.655 0.3}8
4.8?7 }.000 0.538
8.43} }.0G0
5.051 1.0Q0 Q.246 0.}91 Q.}39
5.249 }.000 0.359 0.368
6.281 1.G00 Q.467
8.a54 }.0a0
6.368 1.000 a.682 0.682 G.682
6.368 1.Q00 0.682 0.682
6.368 }.a00 Q.682
6.368 }.000
6.333 }.000 0.000 0.000 0.G00
6.333 }.Q00 0.G00 0.000
6.333 1.000 0.G00
6.333 }.aGO

Mlodelo
}

As.j
-}.7
-l.a
-0.5
0.0

-1.7
-}.Q
-0.5
0.0

-1.7
-l.Q
-0.5
0.0

-1.7
-}.0
-a.5
G.0

-1.7
1.0

-Q.5
0.0

est
5.366
?.379

12.311
4.756
7.728
9.850

}1.972
5.Q25
7.888
9.934

1}.979
5.026
7.897
9.948

}}.999
5.079
?.9Q0
9.9}5

}}.93G

ep
G.689
0.635
Q.568
G.682
Q.606
0.421
Q.468
0.639
G.383
0.429
0.478
0.$34
0.645
G.467
G.431
0.544
0.643
G.380
0.359
e.511

2 l,ooo Q.207 0.157
Q.655
}.ooo

3 a.246
0.359

4 Q.682
}.Q00

0.682
0.682

5 }.ooo o.ooo
}.Q00
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Os algoritmos EM realizaram muitas iterações para estimar a matriz de covariância

não estruturada nos Modelos l e 2. No Modelo 3, eles foram extremamente lentos para

atingir a convergência. Notemos, também, que principalmente as estimativas dos element.os

de D diferem um pouco das estimativas obtidas pelos algoritmos "Scoring" e de Neu,ton-

Raphson. Por outro lado, os algoritmos "Scoring" e de Newton-Raphson convergiram

em poucas iterações para as estimativas procuradas. No ajuste do Modelo 4 (ver Tabela

4.12), os algoritmos EM também fizeram mais iterações do que os algoritmos "Scoring"

e de Newton-Raphson. Devemos ressaltar que, nesse caso, esta diferença pode não ser

signi$cativa se levarmos em consideração que cada iteração dos algoritmos EM são bem

mais rápidas que as dos outros algoritmos.
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4.2.3 EXEMPLO 3

Consideremos os dados da Tabela ].3, envolvendo a observação da ETM de ]3 suínos em

função de seus pesos A Figura ! .3 sugere que o valor médio da ETM possa ser representado

por uma reta. Nesse sentido, primeiramente supomos que a cada suíno esteja associada

uma rega individual com desvios aleatórios em relação a Feia populacional. O modelo de

efeitos aleatórios considerado para representar essa relação é:

Modelos: yí=X.Ía+Xibi+e{, i= 1,...,13,

onde yi = (yü, . . . , yit. y corresponde a observação da ETM nos tí pesos do i-ésimo suíno

/ 1 92 \ / 1 93 \

\ 1 86 / \ 1 62 /

com a =(al,a2y, b{ =(bü,b{2y e eí =(eÍI,...,eÍt.y para à - 1,...,13. Os parâmetros

cvi e a2 representam os coeficientes linear e angular da rega populacional respectivamentel

bÍI e bi2 representam os desvios dos parâmetros da rota associada ao á-ésimo suíno em

relação aos parâmetros da rega populacional. Além disso, supomos que ei -. N(O,a2lt.) e

bí -' N(O, D), onde

X.i=
} 68

, X4=
1 104
1 86

1 63

Í 82 , X13= 9

}

*.-l} :: l,

«-l::: ::: l

A$ estimativas obtidas usando os cinco programas mencionados estão apresentada

na Tabela 4.18. Observando essa tabela, vemos que a estimativa de d22 (0.003) é mais

significativa, quando comparada ao seu erro-padrão (0.001 ), do que as estimativas de dii

e dia. Esse fato sugere o seguinte modelo:

Modelo2: yí=Xlcr+ZibÍ-lei, i= 1,...,13,

onde Xi e a são equi'ç'dentes ao modelo ant.erior

/ 92 \

\ 86 /

z: = ::? , Z4= ,-, ; ( '!; ) ,
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e b. = bil «' N(0, o3) é o desvio do coeficiente angular da rega associada ao i-ésimo suíno

em relação ao coeficiente angular da rega populacional. Os resultados obtidos com o ajuste

desse modelo estão apresentados na Tabela 4.19.

Comparando o Modelo 2 com o Modelo l através do teste da razão de verossimilhança

generalizada, obtivemos para o método de máxima verossimilhança QI = 8.740 (gl=2

e p-0.0127) e para o método de máxima verossimilhança restrita (22 = 9.366 (gl=2 e

p-0.0093), indicando que o Modelo 2 não é apropriado para os dados.

Tabela 4.18: Estimativas dos parâmetros (est) e respectivos erros-padrões (ep) para o

Modelo l do Exemplo 3

Programa
Parâmetro EMMV SCIMV NRMV EMMVR SCMVR

2.487 2.487
1.226 }.226
a.201 a.201
G.017 Q.017

14.603 }4.602
8.391

-e.200 -G.2e0
G.1}3

e.003 G.0G3

G.484 0.484
0.142

-38.}91
5 5 }6 4

as expressões(3.66),(3.69) e(3.70)ia.is cRIeI com

Tt p r a r ;i- cu"3vvu

a lraiores inic dadas

Nesse exemplo, os algoritmos EM tiveram melhor comportamento do que nos Exem-

plos l e 2, quando ajustamos regas com parâmetros aleatórios. No Nfodelo 2 t.odes al-

gorltmos convergiram rapidamente (ver Tabela 4.19), pois os valores iniciais utilizados

resultaram em ser bem próximos das soluções procuradas.

  est 2.501 2.50i 2.50}

(2.966)' ep }.174 }.174 1.777

a2 est 0.20} G.20} Q.2e}

(0.]94) ep 0.a}6 0.8}6 8.016
dit est }2.977 }2.975 12.975

(16.106) ep   7.}21 7.396
di2 est -0.178 -G.};?8 -8.}78

(-0.216) ep   0.e96  
d22 est     G.aG3

(0.003) ep      
a2 est, 0.486 G.486 8.486

(0.473) ep   0.}43 G.147
}ver     -33.Gi}  
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Tabela 4.19: Estimativas dos parâmetros (est) e respectivos erros-padrões (ep) para o

Modelo 2 do Exemplo 3.

a Valores iniciais calculados com as expressões (3.66), (3.67) e (3.68)

      Programa  
Parâmetro EMMV SCMV NRMV EMMVR SCMVR

a: est 2.768 2.768 2.768 2.767 2.767

(2.966)' ep Q.833 Q.833 0.833 0.844 Q.844

a2 est 0.}97 Q.197   Q.}97 0.}97
(0.194) ep   a.oÍI o.Ol} 8.0}} G.Ql!

a2 ectV + VNV 2.6 x10'4 2.6 x 10'4 2.6x10'4 2.9 x10'4 2.9 x10'4
(2.9x 10'') ep        

a2 est 0.965 a.965   8.99} B.992

(0.991) ep   Q.Õ27 Q.828 Q.240

!ver   -37.38}   -42.874
Ttprar;L- 3 3 3  
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4.2.4 Comentários Finais

Gamo era esperado, a utilização do método de máxima verossimilhança restrita leva a

maiores erros-padrões das estimativa dos parâmetros envolvidos do que no método de

máxima verossimilhança; já que é levada em consideração a perda de graus de liberdade

devida a estimação dos parâmetros associados às médias.

Quanto aos processos iterativos propostos, os algoritmos "Scoring" e de Newton-

Raphson se mostraram mais eficientes para obter as estimativas dos parâmetros dos mode-

los. Possivelmente, os algoritmos EM apresentados devem ter um melhor comportamento

quando utilizados com os métodos de aceleração da convergência (ver Laird et al. (1987)).

Apesar de os modelos de efeitos aleatórios serem bastante flexíveis para análise de

dados longitudinais não balanceadas em relação ao tempo, sua utilização deve ser encarada

mais sob o ponto de vista exploratório. Maiores estudos sobre a metodologia apresentada

são necessários quando temos amostras pequenas, bem como outra medidas de adequabi-

lidade dos modelos. Ainda mais, a escolha de um modelo deve ser acompanhada de uma

análise de resíduos (yí -- Xiâ e É;{, para i' 1, . . . , n, em modelos de efeitos aleatórios) e da

verificação da suposição de normalidade. Algumas técnicas de diagnóstico são encontradas

em Dempster e Ryan (1985).
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Derivadas

Neste apêndice apresentamos os cálculos das derivadas parciais de primeira e segunda

ordem do logaritmo da função de verossimilhança (Seção A.2) e da função de verossimi-

Ihança restrita (Seção A.3). Esses cálculos envolvem alguns resultados sobre álgebra e

diferenciação matricial que constam da Seção A.l.

A.l Alguns Resultados sobre Matrizes

Aqui são apresentados alguns resultados sobre álgebra matricial e diferenciação matricial

utilizados neste trabalho. Esses resultados podem ser encontrados em Searle (1982), por

exemplo

1. '1\'aço: Se A é uma matriz quadrada m x m, então tr A = )1'f::;l aff e tr AB = tr BA

para A m x k e B k x m

2. Diferenciação b4atricial: Se g é um escalar, x um vet.or riz x ], z um vetar n x ]

e X uma mat.riz m. x 1?., então ay/ax e lay/axl' são vetores n7t x l e ax/az/, ÕX/ay,

õ2y/8z'8x e õZ//éjX sã.o mat.rezes nl x n. Assim, para x, y e z velares, A e B matrizes

de const.antes conhecidas e X, Xi e X2 matrizes deperldendo de um escalar y, todos

compatíveis para as operações que serão considerada.s, t.amos:

93
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2.}

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

ax,X,/aZ/ = (âX:/aS/)X, + X:(8X,/aZ/)

Ü.Fi.XB IÕU = A.' ÇaX laU)B

õ-cÀ.IK

Õ}Kxl& = N

ax'Ax/ax = 2Ax para A simétrica

õln IXI/õZ/ = trjX':(ÕX/ag)l

ax'* lau = - x-' Çaxlau)x''

Õ'y' lax ta-' IÕ'4 tÕ'V' lazÕ

atrXA/ÕX = A + A' -- dias(A) para X simétrica, onde dias(A) denota

uma matriz diagonal com os elementos da diagonal iguais aos elementos da

diagonal de A.

a in IXI/ÕX = 2X-i -- diag(X'i) para X simétrica.2.}0

A.2 Derivadas do Logaritmo da F\unção de

Verossimilhança

Vimos na Seção 3.1 que o logaritmo da função de verossimilhança é dado por
l r n n ''l

l(y;a,o) - -K - i IEi« lx.l+ E(r' - x'Grei'(y' - x'a)l' i.{=i i=} .j

onde /T é uma constante que nã.o depende de a nem de 0.

Derivando-se /(y; a,0) em relação a a -(al, . . . , a.), temos:

e! ÕI(r. - X:Grei:(y. - x:a)l
Õa 2Ú' Õa

1 .::LÕ(y:- X.ay alb'. -X.ay i:(y.-X.a)l
2 i3' Õa a(y. - X,a)

iX 2xlxi'(y. - x,a)

E XJXJ' (y: - X.a)
n

lt

(A.l)

(A.21
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Usando a notação Sí(g) ' aEí/aO, temos para g = 1, . . . , k:

li - >j:trem'É{M+ >:(yi - XÍayEÍ:É UEi(yí - Xía)

' t. j=:i {=l
l n '

il Et í:É:wEí:l(r: - X.a)(y. - X.ay - E:l''' ;--'l

i >1: irEI: l(yí - Xía)(y{ -- XÍay - EílEÍ'ÉiM

undas derivadas parciais em relação a a é:

a' / G. õjX;XÍ: (yí - X.a)l
8a'õa âÍ õa'

..:LajXJEi:X.al

al l
Õap 2

- >j:trem:ÉiU + >.trem:Éf EÍ(y{ - Xía)(yf - Xiayl

E ' " ''f -* :lk. - x:«rgt--ü'. - x.«)

l

A matriz de seg

Õa'

95

(A.3)

(A.4)

Para obtermos õ2 // ajõOP observemos que de (A.2) podemos escrever:

ã;; = >1:xljEÍ:(y{ -- Xia) para .j - l,...,p,

ima coluna de Xi. Assim, para j = 1,. . . ,p e g = 1, . . . ,k

aa3i)0g aQgõai
.& lxljEi: (yl -- Xia)l
ü a',

Ê*',T'.. *.«,

- )i:xl,Ei'É.UEÍ (y. - X,a)

Usando a not.ação Eí(P,h) " a E /8é?paPA) temos para g, h :: 1, . . . , k que:

õ2 / IEt.xi' l(y. - x.a)(y' - x'ay - x'ixi'Ú.ml

onde xij é a J-és

n

(A.5)
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: ' 1- Et,xí:É;w + E(v' - x:ayE;'É.wEí'(y. - x.a)l

li 1- $ '-«Ç?"o -* $&. - *:-rKglraink.

96

a(E À

--Ei:É{(p)EÍ Ei(h) + Xi Ef(p,h)

ao.

e

?BI»üu.:3 . gB2E«dx-:.
aOp âOg ''

Ei:Eí(p,h)Ei '

v'l

'w'ãC'
)EÍ:Éf(h)EÍ ' Ei:É{(h)EÍ Ei(p)EÍ ,

temos que

ãl% - -!Ê', b;': ,,«, -,:':;.,,:;':..«D
+$ }:(y. - X.ayE;' Ê.b,HEÍ:(y. - X:a)

l -n '

,-l >:(y. - X:amei:É i:É.mXÍ:(y.

,-l>:(y: -X:amei:ÉW Í:É Í:(y. -X.a)

Usando o fato que (yl - XÍayEÍ:É{ )EÍ Ei )EÍ:(y. - Xía) é escalam

e EÍ(h) são matrizes simétricas, temas que

(yi--XiayEi:É{(P)Ei E (x)Ei(yí--Xia) = (yí--XiayEJ'É{(h)Ei E{(P)EÍ (yÍ--XÍal .

.[-ogo,

a' ' . »i::'.,,«, ' ã E.,:í:' .,,:Í::''",
l tz

+; >:trem'É;b,HEi(yf - Xfcr)(y{ - Xíay

-'e que E , E,'(p)
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- >j:trem:ÉíW Í:É{ E:'(yi --Xía)(y{ - XÍay

Í Et, E;:Ê:b,HE;' l(y. - X.a)(y: - X.ay - X'l
; *'.

+i)j:trEjiE{(h)Ef E{(P)
.a 'n
' j=l

-; }:trem:É{WEÍ'ÉiO)E(yí - Xfcv)(yi - Xiay

i >' tr X:: l(yÍ - Xia)(yi - Xiay - XílXí'elG,U
l ''-n

1; )j:tr E;:É;WE;' É.UXi' l2(y. - X.a)(y; - X:ay - X;l

o-:.>j:trEjlÉ E l2(yi-Xia)(yí-Xiay-EÍJE- E{ )
l n'

+; }l: tr EÍ' l(yi -- Xía)(yi -- Xiay -- EflEi:Ei(P,h)

5;i OpGip, onde Gíp 's são matrizes de constantes conhecidas, temos

e Xf(P,h)'ãÕ;ãÕ-=o.

m, as expressões (A.3), (A.5) e (A.6) podem ser simplMcadas, resultando em:

ÕC = ;>:trem:l(yí --XÍa)(yí --XÍay-- EÍJEJ'Gi, para g - l,...,k,

ã;;ãÕ- - -- >1:xi:ÍEj:GfpEj:(yí -- Xía) para j - l, . . . ,p

ãÓ:ãÕ- = --5 >= tr Ej:GipEj: l2(yf -- Xia)(yf -- Xiay -- E IEj:Gfh para g, Ã

n

-n
i=l

Quando Eí E

Asse

e

(A.6)

Ei(p) '
ÕOp

G g

(A.7)

(A.8),k

(A.9)
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A.3 Derivadas do Logaritmo da F'unção de

Verossimilhança Restrita

Na Seção 3.1 vimos que o logaritmo da função de verossimilhança restrita é dado por:

/«(x;o)--K-; IEi i +i- ExlXi:x.i+E(y.-x.ãyXÍ:(y:-x.ã)l,
Le:=! ii=i i {=i .l

(A.IO)

onde â: = (EL. X;Xi:XI)':(EL:: X:EÍ'yí) e .K é uma constante que não depende de 0.

As derivadas de JR(y; O) em relação a 0, (g = 1, . . . , k) são mais facilmente calculadas se

escrevermos in(yl 0) na forma utilizada por }iarville (1974, 1977):

/,(y;o) IÍ«lvl + i- lxv':xl +(y - xãyv':(y - Xã)l ,

com y =(yÍ,...,yl.y, V =diag(Ei,...,E.), X=(X{,...,XI.y e

â XJEi:Xi)':(EZ;. X;Ej:y:) = (Xv''X)':Xv-:y.
Também podemos escrever:

(A.ll)

v':(y - xà) v'' lv - x(xv''x)':xv':yl
v': li - x(xv':x)':xv':lv
Py (A.12)

com P V-'jl - X(Xv':X)''Xv'*l e

(y - xãyv''(v - xâ) (y - xàyv':vv':(r - xã)

y'PVPy

yv'' ll - x(xv':x)''xv':lli
y'v'' li - x(xv':x)''x'v''lv
y'Py

x(xv':x)':x'v':lv

(A.13)

Para calcular as derivadas de /n(y10) em relação a 0i, , 0k utilizaremos a seguinte
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notação:

V(p)

e o seguinte resultado

ap õv': li - x(xv':x)''xv':l
ÕQgaOs

- 1l;l--tl - x(x'v'*x)':xv''] + v-:á ll - x(x'v':x)''x'v
-v-''tuv'' li - X(Xv':X)':Xv':j

--V- : 'Ü(p)P

+v': lx(xv':x)':x'gy--x(xv''x)':xv':
l ' ' a#p ' '

+X(X'V':X)':X'V''V(S)V'il
--v ' 'v(, )P

-v-: lx(xv':x)''xv':x''uv':x(xv':x)':xv':
--x(x'v ' :x) 'ix'v' 'v(p)v' il

--V ' :V(p)P

+v':x(xv':x)': xv'' 'üwv': li - x(xv':x)':xv''j
--V'lV(p)P + V'iX(X'V'iX)'iX'V'i'V(g)P

--V-i li -- X(X'V':X)'iX''V''jV(p)P

-- PV(p)P

xõrxv''x\'' xv': + x(xv':x)''x'fl)--aoP aug

' ]

(A.]4)

Assim, temos

ÕOp -liÉl} l]« lvl + i« lxv-ixl + },'pxl
l [al«]vi . õi«]xv':x] . a(y'py)j
21 80p ' aop ' é?op J

; jtr V':VU ' tr(X'V':X)':X'V':tMV''X

i jtrv-''ÜÜ) ' trV :x(x'v':x)':x'v':Üu

y'PV(s)Py

y'P 'V (g)P y
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li jtrv-:ji - X(x'v':x)''x'v':l'ÜU
2trPV(p) + 2y'PV(P)Py para g = 1,.

y'p'+@pyj

k

ou ainda, usando (A.12)

Op -5tr PÜ@ + i(y - Xàyv''+uv-:(r - XÕ)

-;tr PV(s) + ;tr(y - XãyV'*VÜ)V':(y - Xâ)

.;tr PÜ(P) + :trV':Ü(p)V''(y -- Xà)(y -- Xãy
Êt. IV-''Ü(P)V-' (y -- Xá)(y -- Xõy -- p'Ü(P)l para g

l k.(A.15)

A segunda derivada parda! de /n(yl 0) é

-;~P * !»'"ãa«
* {«' lql'- * -*«,zl «

-;« IZ*«, * ,TI
*;«']z'.»,,* v * *.«,z]«

Usando (A.14), obtemos

ÕQ,ÕQ. -- ;tr j--PÜ(P)PÜ(h) + Pth,K)l

+:v' l-p'üup''üwp + p'üü,up p'üü)p'tu)plv

Como y'PV(P)PV(h)Py é escalar e P, V(P), V(h) são simétricas, temos

y'PV(p)PV(h)Py = y'PV(h)PV(p)Py

l,oao

-;tr IPÜÜ,U - PÜWPÜWI
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+iy'p I'Ç(p,À) ' 2'V(p) p'Ü(h)IPy

-jltr IPV(,,h) - PV(P)PV(h)l

+;(y - xõyv': I'Üo,H - 2'+up'Üwlv''(x

;trV-:lVb,X) ' 2V(,)PV(h)IV':(y - Xã)(y

--jltrjPV(p,h) -- PV(P)PV(h)l para g,h = 1.

xà)

xâ)
k. (A.16)

Para reescrevermos (A.15) e (A.16) na notação do modelo (2.1), devemos observar que:

V = dias(Ei,...,E.):::» V': = diag(E;:,...,E;:):+ Ü(g) = dias(Ét(p), .,E«(p)) e

V(P,h) = dias(Ei(p,K), - ' - , En(g,h)), onde EÍ(g) ' aEi/aOP e E{(P,À) ' a EÍ/õOs 0 , e ainda

que P = V'' jl -- X(X'V''X)':X'V':l tem a forma:

/' Pi Pi2 ... Pi. \

p = 1 p21 p2 ... p2« l

\. P.t P.2 ... P. ,/

onde
/ n. \ -}

pf = xi: - xi:xf l }:xlxí:x{ l x;xi:
\Í=}/

e

-.. - --;:*: (Ê*':;'*) ': :
Então, (A.15) será dada por:

!i! = ji>:trjEj:É(g)Ei(y{ -- Xlâ)(yí --Xiãy--PiÊf(p)l para g - l,...,k,(A.17)
e (A.161 por:

?}

para í # .j e i,j = 1, . . . , n.

i >j:trem:jÊf ,h) ' 2EíMPiÉ{( )IXi'(yf - Xfã)(yi - Xíãy

ã )j:trjPíEf(s,h))P[Eí(h)l para g,/z = ],. . .,À..

Quando E{ = >:f:. OpGfp, onde Gfp's são matrizes de constant.es conhecida.s, temos:

x,ü,u - z:;ã- - o.

(A.]8)

e(g} tg
ÕOp
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Assim, as equações (A.17) e (A.18) podem ser simplificadas, resultando em:

;l/n - l :l;i tr IEj:GípEJ'(y{ - Xíà)(yi - Xfãy - P{Gípl para g - l, .

ãÊã© - -Et-x;:a;.p: :wEi'h.-x.õ)&.
l .n

+jl>:trPiGÍ,PfGÍh para g,h = 1,...,k.

e

,k (A.19)

(A.20)
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Programas

Foram desenvolvidos programas com o módulo CM do pacote científico SOCA (EMBRAPA)
para o ajuste de modelos de efeitos aleatórios descritos na Seção 2.2 com estrutura de
covariancla d& .forma:

E{ :: Z.DZI + a2l*. (B.l)

Mais especlhcamente* temos cinco programas:

EN{MV.AJU Estimação por máxima verossimilhança usando

o algoritmo EM.

Estimação por máxima verossimi

o algoritmo "Scoring" de Fisher.

Estimação por máxima verossimi

o algoritmo de Newton-Raphson

Estimação por máxima verossimilhança restrita.

usando o algoritmo EM.

Estimação por máxima verossimilhança restrita

usando o algoritmo "Scoring" de Fisher

Ih,.., ...,.H.YW uuwxxuv

]haDra usando

SCMV.AJU

N RMV.A3U

EbtMVR.ÂIU

SCN{VR.AJU

}03
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Os programas SCMV.AJU, NRMV.AJU e SCMVR.AJU são dirigidas especificamente para

o ajuste de modelos de efeitos aleatórios com matriz de covariância da forma (B.l), onde

D é não estruturada. Os programas EMMV.AJU e EMMVR.AJU podem ajustar modelos

semelhantes, onde:

(i) D = dias(Di,...,D/), onde / é o número de subpopulações e DI,...,D.í são

matrizes de covariância não estruturadas (ver (2.21)).

(ii) E. Z{DZ; E{DEI, onde D é não estruturada (Basta especificar a2(0) o.oo001)

(iii) E; a2l*.. (modelos de Regressão Basta especificar Zf Ot.,i = 1, ,«)

O critério de parada das íterações é que a maior diferença entre os valores das estimativas

de iterações sucessivas seja menor que a precisão desejada.
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B.l Organização do Arquivo de Dados

A mai,riz de dados deve conter colunas correspondent« às seguintes \ariávcis

Código Indica o número da. unidade experimental. A primeira unidade experimental

deve ter código igual l e a n-ésima código igual a n.

Indica os valores da. j-ésima coluna das matrizes Xi's, .j = 1, . . . ,p.

Indica os valores da j-ésima coluna das matrizes Z{'s, .j = 1 , . . . , q.

Indica os 'ç'alteres observados da variável resposta.

X.j

zlj
yi

Cada linha corresponde aos dados de uma unidade experimental em uma determinada

ocasião de observação.

Exemplo: O conjunto de dados para o ajuste dos modelos no Exemplo 4.3 tem a forma:

Í
Í
Í
Í
2
2
2

2

t
Í
Í
l
Í
Í
Í
Í

92
68

86

98
78

20.QO
Í4.33
23.00
Í8.GO
Í5.33
2Í.67
23.GO
Í8.33

Í3 Í 93 20.33
Í3 Í Í04 23.67
Í3 1 86 Í9.00
Í3 Í 62 !$.OQ

Not.emos que a primeira coluna do conjunto de dados é a coluna de códigos, a segunda e

a terceira definem as !matrizes Xi's e ZÍ's e a quarta coluna contem a variável resposta.

Essa mat.riz de dados de'ç'e ser transformada num arquivo do tipo SOC através do proce-
dimento GENESE.
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B.2 Dados de Entrada

Para a execução
DADAS

dos programas são necessários os seguintes dados:

Matriz contendo o arquivo de dados (arquivo SOC)

Número de unidades experimentais.

Número da co/una da matriz DADOS que contem os códigos das

unidades experimentais.

Número da co/ulza da matriz DADOS onde começa a especificação

das matrizes X{ 's.

Número da co/wna da matriz DADOS onde termina a especificação

das matrizes X. 's.

Número da coluna da

das matrizes Z{'s.

Número da co/una da matriz DADOS onde termina a especificação

das matrizes Zi's.

Número da co/ulza da matriz DADOS que contem as observações da

variável resposta (yí's).

Vetar (p x 1) contendo o valor inicial para â (1).

Valor inicial para ã2 (2).

h[atriz (q x q) contendo o valor inicia! da matriz ]3 (3).

Número máximo de iterações desejadas.

Precisão desejada para as estimativas (Ex: 0.001).

Para imprimir somente os resultados da iteração 0 e da iteração

final.

Para imprindr os resultados de todas as iterações.

Para não imprimir i, r{, bÍ e Var(bi -- bi).

Para imprimir i, rí, bf e var(bi -- bi)

onde começa a especificaçãomatriz }

n

Clx

clz

cfz

cy

sigma2.0

D.O

max.i.t

preczsao

imp-i.t = O

imp-it : l

imp-bi= 0

imp-bi :l
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(') bserva rF;-e '

(1) Não especificar se for usar EMMVR.AJU ou SCMVR.AJU

(2) Deve ser un} valor positivo.

(3) A matriz D.0 deve ser positiva definida

B.3 Dados de Saída

As saídas que os programas fornecem são

nax.i.t

preçzsaa

Número máximo de iterações permitidas

Precisão especificada.

Para as iterações solicitadas (ver impit na Senão B.2)

iteracao Número da iteração.

Estimativa de a (programas: EMMV.AJU, SCMV.AJU,
EMMVR.AJU e SCMVR.AJU).

Estimativa de a2 (programas: EMMV.AJU e EMMVR.AJU)

Estimativa de D (programas: EMMV.AJU e EMMVR.AJU)

Vetar cujas primeiras q(q + 1)/2 linhas contêm as estimativas dos

elementos da parte triangular superior de D e o último elemento é

a estimativa de o2 (programas: SCN'lV.AJU e SCN'lVR.AIU).

Vetar contendo nas primeiras p !ilhas a estimativa de a, nas se-

guinl,es q(q + 1)/2 linhas as estimativas dos elementos da parte

triangular superior de D e na últ.ima linha a estio-nativa de a2 (pro-

grama: NRhÍV.AJU).

X/dor da. parte não constante do logaritmo da função de verossimi-

!han.ca

sigma2

D

treta

phi

lvex'
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Para a última iteração realizada, temos

var.alfa Matriz (p x p) contendo a estimativa da matriz de covas;anciã

de â (programas: EMMV.AIU, SCMV.AJU, EMMVR.AIU e
SCMVR.AJU).

Matriz lq(q+1)/2+lxq(q+1)/2+11 contendo a estimativa da matriz

de covariância dos elementos de D e &2 (programas: SCMV.AJU e

SChfVR.AJU).

Matriz contendo as estimativas da matriz de covariância de â, dos

elementos de D e â' (programa: NRMV.AJU).

var.thet

var.phi

Opcionalmente, temos para a última iteração realizada (se ímp-it 1)

ind

bvb

Número da unidade experimental.

Vetar de resíduos.

Matriz cuja prinaeira coluna contem as "estimativas" dos efeitos

aleatórios (b{,i= 1, . . . ,n), e M outra coluna contêm m corres-

pondentes estimativa.s de Vã(t;{ -- bÍ).
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B.4 Exemplos

Exemplo l: Os resultados do Modelo 2 (EMMVR) do Exemplo 2 foram obtidos através
dos seguintes comandos:

/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+#++++++++++++++++++#/
/+ ENTRADA DOS DADOS +/

/++ +++++++++++++++++++++++++#+##+++++++++++++++++++++++++++#+++#++++#/

/+ Leitura do arquivo de dados +/
DADOS=].eia ''c:iso24'';

/+ Para erros de canbxole dos dados +/

cod=2;
cix=3;
cfx=4;
cj.z=7;
cfz=10;
cy=6;

/+ nunero de unidades experimentais +/

/+ ca].una de códigos 'p/
/+ coluna inicial de X +/
/+ co].una fina]. de X +/
/+ coluna inicial. de Z +/

/+ co].una fina]. de Z +/
/+ coluna de y 'k/

/+ Estimativas inicial.s dos paralüetros +/
/+ a].fa.0 = { 11.93a4 , 4.0302 }; +/ /+ nao co].orar a].fa.0 se for usar +/

/+ EMMVR.AJU ou SCMVR.AJU 'p/

s i.gma2.0 = 0 . 00001 ;
D.O : { 6 0 0 0, 0 6 0 0, 0 0 6 0, 0 0 0 61;

/+ Parâmetros de cantra].e das i.teracoes 'k/
max.it=25; /'p numero máximo de iteracoes permiti.das +/
precisao=0.001; /'p precisão desejada 'p/

/+ Parâmetros de controle da impressão 'i/
i.mp.it:l; /'p se 1 ==> imprime todas iteracoes

/+ se Q ==> imprime iteracoes 0 e a final
imp-bi:l; /'k $e 1 ==> imprime i,ri,biest e v(biest-bi)

/+ se 0 ==> naa imprime i,ri,biest e v(biest-bi)

+/
+/
+/
+/

/'p Impressão dos títulos +/

anote ''lS024 - MODELO 2 - NETA - COV NAO ESTRUTURADA - MVRit;
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/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/
/+ Esca].ha do negado de estínacao e do processo iterativo +/

/+ EMMV.AJU Esti]üacao através do netodo de lüaxima verossini].banca +/
/+ usando Q a].goritno EM +/

/+ SCMV.AJU Está.tüacao atraves do lüetado de marina verossini].banca +/
/# usando o algoritno Scoring de Físher 'p/
/+ NRMV.AJU Estilüacaa através do metido de naxima verossinilhanca +/
/+ usando Q a].goritno de Nevton-Raphson 'k/
/+ EMMVR.AJU Está.lüacao atraves do netodo de naxima verossimi.Ihanca +/

/+ restrita usando o algoritno EH +/
/+ SCMVR.AJU Estimação atraves do netodo de ataxi.ma verossimi].banca 'k/
/+ restri.ta usando Q algoritno Scoring de Fisher 'p/
/++++++++++++++++++#++++++++++++++++++++++++++++#+++#++++++++++++++++/
exec ''EMMVR . AJU'' ;

/+ +/

/+ +/

fim;

Exemplo 2: Os resultados do Modelo l (SCMV) do Exemplo 3 foram obtidos através dos
seguintes comandos:

/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/
/+ ENTRADA DOS DADOS +/
/++++++++++ ++ +++++++ +++++ +++++++++ + + +++ ++++++++++++++ ++ +++ +++++ ++++++/

/+ Leitura do arquivo de dados 'k/
DADOS=].eia ''c:suíno ;

/+ Parâmetros de contro].e dos dados +/

n=13;
cod=1;
cix=2;
cfx=3;
ciz=2;
cfz=3;
cy:4;

/+ numero de unidades experimentais +/

/+ co].una de cedi.gos +/
/+ co]una inicia]. de X +/
/+ co].una fina]. de X +/
/+ coluna inicial de Z 'p/
/+ co].una fina]. de Z +/
/+ co].una de y 'p/
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/+ Está.nativas iniciada das paranetros +/
alfa.O B { 2.96584 , 0.194122 }; /+ naQ colocar alfa.0 se for usar +/

/+ E}Q{VR.AJU ou SCWR.AJU +/
Bigna2.0 n 0.473413;
D-o '{ 16.105833(-0.216484) ,(-a.216484) o.o03183J;

/+ Parametras de controle da.s íteracoes +/
max.it=25; /'p numero marina de iteracaes pertnitidas 'p/
precisao=O.Q01; /'k precisão desejada 'k/

/+ Parâmetros de controle da impressão +/
i[üp-it:í; /+ se ]. ==> i]üpríne todas i.teracoes 'k/

/+ $e O ==> imprime iteracoes 0 e a final +/

ilüp-bi:l; /'k se 1 ==> imprilae i.,ri,bi.est e v(bi.est-bi) +/
/+ se 0 ==> nao inprilüe i.,ri,biest e v(biest-bi) +/

/'p Impressão dos ti.tules +/

abate ''SUINOS - MODELO 1 - NETAS ALEATÓRIAS - Mv-';

/+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#++++++++++++++/
/+ Escolha do metade de estinacao e do processa iterati.vo +/

/+: EMMV.AJU Estimacao atraves da metido de naxima verossimi.Ihanca +/
/+ usando o a].goritmo EM +/

/+ SCMV.AJU Estimacao atraves da metido de Bati.ma verossimilhanca +/
/+ usando a algori.tmo Scoring de Fisher +/
/+ NRMV.AJU Estimacao atraves do método de maxi.ma verossimi].banca +/
/+ usando o algoritno de Nevton-Raphson 'p/
/+ EMMVR.AJU Estimacao atraves do netodo de máxima verossi.milhanca +/

/+ restrita usando o a].goritaio EM +/
/+ SCIWR.AJU Estimacao atraves do metade de maxi.ma verossimi].banca +/

/+ restrita usando o a].goritmo Scoring de Fi.sher +/
/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/
exec ''SCMV.AJU'';
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B.5 Listagens dos Programas
/+++++++++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++#++++++++++++++++++++++/
/+ PROGRAMA EMIR'.AJU +/
/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/
/'p Programa en CM da SDC para estimação dos parâmetros de +/
/+ node]os de efeitos a].eatorios através da netodo de máxima +/
/+ verossilüilhanca usando o algoritiüo EM 'p/
/++++++++++++++++++++++#+++#++++#++++++++++++++++++++++++++++++++++++/

/+ Realacacao doa dados 'p/

nat = {DADOS[,cod] DADOS[,cix:cfx] DADOS[,cy] DADOS[,ciz:cfz]J;
DADOS:;
cod = 1;
CfX H CfX - C{X # 2;

cix = 2;
cy = cfx + l;
cfz = (cfz-ciz);
ciz = cy + l;
cfz = cfz + cj.z;

/+ Ca]cu].a dimensoes de a].fa, D e nat 'p/
p : nli.n(alfa.0) ; /+ p = di.mensal de alfa 'k/

q = nlin(D.0); /+ q = di.nensao de D 'p/

no = n].in(nat); /+ no = nulüero total. de observacoes +/

/'p Impressão dos parâmetros de controle das iteracoes

abate '' '';

anote ''Metido de Máxima Verossimi].banca'';
anote ''Algoritno EM'';
anote '' '';

anote '' '';

anote ''Paranetros de controle das iteracoes:'';
imprime max.it 8:0 ('' '');
imprime precisam 8:6 ('' '');

+/

/+ Inicio do processo iterativo
alfa = a].fa.0;
sigma2 = sigma2.0;
D : D.O;

invd = inv(D.0);
p.par : 1000;
iteracao = 0;

+/
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enquanto((iteracao<lüax.it)&&(p.pu>=precisao)) {
alfa.O B alfa;
sigma2.0 n ai.gma2;
D.O : D;
8rzb = 0;

striv = 0;
sbb = D - D;
szvz = D - D;
sxwx = ident(p) - ident(p);
sxvy = {(Í :P)}' - '((l :P)}' ;

/+ ca]cu].a a verassinilhanca da iteracao anterior +/
/'p e os próximos D, sigma2 e a].fa +/
].ver B 0;

enquanto (i<=n) C
ind = cata(mat,cod,i,'-='-);
xi = ind[,cix:cfx];
zi = i.nd[,ciz:cfz]
yi = ind[,cy];
vi = (ident(n].in(zi)) - zi+inv(signa2.0'Pinvd + zi''pzi)'Pzi')/signa2
ri = yi - xi'kalfa.0;
bi = D.0+zi''kvi'Kri;
lver = lver + log(det(vi)) - ri'+vi'Kri;
srzb = srzb + (ri-zi+bi)'+(ri-zi+:bi);
stri.v = striv + trago(ident(n].in(zi)) - sigma2.0+vi);
sbb = sbb + bi'kbj.l;
SZV'Z s: SZVZ + :Zi)
j. = i + í;

lver = (0.5)+lver;
se((i-mp.it::l) ll(iteracao==0)) {

ãX(}(»Ft w ;; = == ====== ============:
imprime iteracao 3:0 ('' '');
imprime alfa 10:5 ('' '');
imprime sigma2 10:5 ('' '');
imprime D 10:5;
anote ''Va].or da parte nao constante do ].og da funcho'';
abate ''de verossimã banca.:'';
imprime lver 10:5 ('' '');

/+ Cal-cul-a Davas sigma2, D e alfa 'p/
sigma2 = (srzb + sigma2.0'Pstriw)/no;
D = (sbb - D.O#szwz+D.0)/n + D.0;
invd = inv(D);

Í ;l

$

}

}

0;
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i - l;
enqumta (i<un) 'C

ind = cata(lüat,cad,i,
Xi n ind[,cix:cfxJ;
zi. = ind[,ci.z:cfz] ;
yj. = ind[,cyJ;
vi = (ident(alia(zi)) - zi'Pinv(sigma2'pinvd
$xvx * $xvx + xil#v'i+xi;
sxvy = sxvy + xi''pvi'Kyi;
i = i + l;

':.')

+ zi. J+zi.)+zi ) )/si.gma2;

var.alfa = inv(sxvx);
alfa = var.d.fa'Ksxvy;
p-par : nax(C(max(abs(D-D.0)))

( abe( 8 i.gna2- sigma2 .0) )
(max(abs(ü.fa-a].fa.0))) }) ;

i.terac o iteracao + 3.

/+ ca].Guia ]og da verossimi].banca da ulti.ma
ver 0;

enquanto (i<n) {
ind = cata(mat,cod,i,
xi = ind[,cix:cfx];
zi = ind[,ciz:cfz];
yi = ind[,cyJ;
vi = (ident(nlin(zi)) -zi.'Pinv(signa2'Pinvd +

ri = yi. - xi'kalfa;
lver = lver + log(det(vi)) - ri''Pwi+ri;
se (imp.bi==1) C
bi = D'kzi''kwi+ri;
pi = vi. - vi+xi.+var.alfa'kxi'+ wi;
vbi = D - D'Kzi''kpi'kzi'pD;
se (i==í) { r = ri;

bvb = {bi vbiJ; }

{ r = {r,ril;
bvb = {bvb , bi vbil; }}

}

l

}

Í ;l

iteracao +/

z i. ) +zi) 'Pzi. ')/ signa2 ;

:' .l.l

.:;}. ..;L-

cc

lver = (0.5)+lver;
õlXQt6tt nK=;==z ; m == n=== = === ====:
imprime iteracao 3:0 ('' '');
imprime alfa 10:5 ('' '');
imprime sigma2 10:5 ('' '');

l
}

j. + l;

+ t .
)
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inprilüe D 10:5;
anota ''Va.lor da parte nao constante do log da fuRGão";

ano'te +idG vex'ossãmj.}hanca . Ê' :

imprime ].ver 10:5 ('' '');
ilüprilüe var.ü.fa 10 : 5;
se (imp.bin=1) {
anote ''Impressão dos resíduos ri, estinatívas dos efeitos'';
anote ''a].eatori08 biest e vara.anciã dos efeitos'';
a.note ''aleatori08 v(bi.est-bi) '' ;

imprime { mat[,cod] r } 10:5 (''ind,ri.'');
imprilüe bvb 12:5 (''biest,v(biest-bi)'') ;
}

/+ +/
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/ # # # ## #+ # ## # + + #+ $ + $ # ##'+ ####+#++#+ # + # #+ + ++ ### ## # +## # # # ## # + +#+ + + # #++ + # +/

/+ PROGRAMA SCMV.AJU 'p/
/ + +# ##+ # #+$ + ++ #+# # +# ### ####+###+## # # ## # &# ### # + + +# # #+ # ## + # # ## ### ++ # +# +/

/+ Programa em CM do SOC para estinacao dos parâmetros de 'p/
/+ mode].OB de eleitas aleatórios atraves do metido de maxi.ma +/
/+ verossimilhanca usando Q algori.tno de Scoring de Fisher i'/
/+++++++ + ++++++++#+++++++++++#++++ + ++++++++++++++++++++ ++++++++#++#++/

/+ Real.ocacao dos dados 'p/

mat = {DADOS[,cod] DADOS[,cix:cfx] DADOS[,cy] DADOS[,ciz:cfz]J;
DADOS:;
cod = 1;

cfx = cfx - cj.x + 2;

cj.x = 2;

cy = cfx + l;
cfz = (cfz-ciz);
ciz = cy + l;
cfz = cfz + ciz;

/+ Ca].cu].a dinensoes de a].fa, D e treta 'p/
p: cfx ' ci.x+ l;/'k p=dimensao de al-fa 'p/
q = n].in(D.0); /+ q = dimensão de D 'k/
k = q'P(q+1)/2 + 1; /+ k = dimensão de treta 'p/

/+ Calcula a derivada de D eEÜ relacao a seus paranetras
/'p em A e preenche treta.0 com D.0 e sigma2.0
treta.0 = { (1:k) }';
i : l;

enquanto (g<=(k-l)) { Ag = D.0 - D.O;
Ágil,j] : í;

Ag [j , i.] : í;
treta.0]g,] = D.0li,jl;
se (g==1) A = Ag;

cc A = 'CA,AgJ;
se (j==q) { i = i+l;

j : i; }
j = j+í;

e Coloca +/
+/

'cc

g = g+l; }
theta.0Ek,] = sigma2.0;
sigma2.0:;

/+ Impressão dos paranetros de controle das iteracoes +/
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ano'te $'

anote "Notado de llaxima Verassimilhanca" ;

anote ''A].goritno Scoring de Fi.sher'' ;
ana'te }'

anote ''Paralnetr08 de cantro].e das iteracoea'' ;
i.mprilae nax.it 8:0 ('' '');
imprime precisão 8:6 ('' '');

.;
1' ;

.;

1' ;

/+ Inicio do processo iterativo +/
alfa = alia.0;
theta = theta.0;
D : D.O;
D.O:;
invd = inv(D);
p-alfa = 1000;
p-treta = 1000;
iteracao = 0;
enquanto((iteracao<max.it)&&((p.a].fa>=precisao) ll(p.theta>:precisão)))

alfa.O alfa;
treta.0 = treta;
lver = 0;
IS = i.dent(k)-ident(k); /+ IS = esperança da matriz hessiano 'p/
8 = {(1:k)}' - {(l:k)}'; /+ s = vetar esGoTe 'p/

enquanto (i<n)

ind = cata(mat,cod,i,''='');
xi = inda,cix:cfx];
zi = ind[,ciz:cfz];
yi = ind[,cyJ;
wi =(ident(n]in(zi)) - zi+inv(theta]k,]+invd + zi'+zi)+zi')/theta]k,];
ri = yi - xi.'Paira;
lver = lver + !og(det(vi)) - ri''kvi'Pri;

enquanto (g<=k)

se (g==k) Gig = ident(nl-in(vi));
cc { Ag : A[((g-])+q+]):(g'kq),];

Gig = zi'kAg+zi'; }
/+ Calcula s:vetar escore (k x l) +/

sEg,] = srg,] + fraco(wi'Priori'+vi'PGig

{

{

{

/+ is
/+ s

vi'pGig);
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enqumta (h<nk)

se (h==k) Gih u ideal(nlin(vi));
{ Ah K A[((h-])+q+]) :(h'pq) ,] ;

Gih = zi'pAh'pzi'; }
[S[g,h] B ]S]g,h] + traço(vi+Gig'Pvi'kGih) ;

[s[h,gJ:]sEg,h]
h=h+í;

g=g+l;

i=i+l;

].ver = (0.5)+lver;
if((inp.it::l) ll(i.teracao==0))

a }t li a = = = K = Kz:

inprine iteracao 3:0 ('' '');
imprilüe alfa 10:5 ('' '');
inprilüe treta 10:5 ('' '');
abate ''Valor da parte nao constante do log da
abate ''de verossinilhanca: '' ;

imprime lver í0:5 ('' '');

IS = i.nv(IS);
/+ Ca]cu].a novo treta 'k/
treta = treta.O + IS+s;
/+ Manta Dava D +/

D = i.dent(q) - ident(q);
g : l;
enquanto (g<=(k-l))

Ag = A[((g-])'kq+]) :(g'pq) ,] ;
D = D + theta]g,]'PAg;
g : g + l;

/+ Ca].cuja novo a].fa +/
sxvx = ídent(p) - ident(p);
sxvy = '((1 :P)} ' - {(l :P)}' ;
invd = inv(D);
i ''« '!.;

enquanto (i<=n)

{

cc

}

}

}

{

}

{

}

{

ft .
f

fuRGão
}
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ind B cata(nat,cod,i,"='');
xi B inda,ci.x:cfxl;
zi B ind[,ci.z :cfz] ;
yi B ind[,cyJ;
vi. = (ident(nlin(zi))

zi+inv(thetaEk,]+invd + zi'+zi)+zi')/thetaEk,] ;
8XW'X w 6XVX + Xil$W'i+XÍ;
sxvy = sxvy + xi''pvi'Kyi;
i = i + l;

var.alfa B inv(sxvx);
alfa = var.a].fa'isxvy;

/'p p.a].fa = 8qrt(csquad(alfa-a].fa.0))/sqrt(csquad(a].fa.0)) ;'k/

/'p p.treta = sqrt(csquad(treta-treta.0))/sqrt(csquad(treta.0)) ; 'p/
p-alfa = lüax(abs(a].fa-a].fa.0));
p-treta = nax(abs(treta-treta.O)) ;
i'teracao B i'teracao + l.;

}

}

/+calcula para a ulti.na iteracao o log da verossimi.Ihanca e
IS = ident(k)-ident(k);
].ver = 0;

enquanto (i<:n)

ind = cata(mat,cod,i,''='');
xi = ind[,cix:cfxJ;
zi = ind[,ciz:cfzJ;
yi = ind[,cy];
vi = (ident(n]ín(zi)) -zi+inv(theta]k,]+invd + zi''pzi)+zi')
ri = yi. - xi.+a].fa;
lver = lver + log(det(vi)) - ri'+vi'Pri;

enquanto (g<=k)

se (g==k) Gig = ident(nlin(vi));
cc{ Ag = A[((g-])+q+]):(g+q),];

Gj.g = zi+AFI'kzj.'; }

Í ;l

{

{

var.treta'P/

/theta[k,];

h ; g;
enquanto (h<=k)

se (h==k) Gih = ident(nlin(vi));
cc{ Ah = A[((h-])'pq+]):(h+q),]

Gih = zi'kAh'kzi'; }

{



Apêndice B: Programas

[S[g,h] B iSEg,]J + traço(vi+Gig+vi+Gih);
lslh,gl=lsEg,hl;
h h+l;

g=g+l;

se (ilap.bi==!) { bi B D'kzi.'+vi+ri;
pi = vi - vi'Pxi'kvar.alfa'Pxi''P vi;
vbi = D - D'pzi''ppj.'pzj.+D;
se (i=:1) { r =

bvb = {bi vbj.}; }

cc { r = {r,riJ;
bvb = {bvb , bi vbil; }}

}

}

lver = (0.5)+lver;
var.treta = 2+inv(IS);

imprime iteracao 3:0 ('' '');
imprime a].fa 10:5 ('' '');
ínprime var.a].fa 10:5 ('' '');
i.nprime treta 13:7 ('' '')
i.lüprime var.treta;
anote ''Va].or da parte nao constante do ].og da fuRGão'';
anote ''de verossimi.].banca: '' ;

imprilüe ].ver 10:5 ('' '');
if (inp.bi==1)

abole ''Impressão dos resíduos ri, está.nau.vas dos efeitos'';
anote ''aleatórios biest e variância dos efeitos'';
anote ''a].eatorios v(biest-bi)'' ;

imprime C mat[,cad] r } 10:5 (''ind,ri'');
imprime bvb 12:5(''biest,v(biest-bi)'');

l
}

{

}

/+

j. + ].;

### FllM ### +/
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/+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#++++++++/
/+ PROGRAMA NR]W' .AJU +/
/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/
/'p Programa em CM do SOC para estinacao dos parâmetros de 'p/
/+ mode]as de efei.tos a].eatorios atraves do netodo de marina 'p/
/+ verossini.].banca usando o algoritmo de Nevton-Raphson 'k/
/+++++++++++ ++++++++++++++++++ +++++ +++ ++++++++++++++++++++++ +++++++++/

/+ Rea].ocacao dos dados +/

mat = {DADOS[,cod] DADOS[,cix:cfx] DÂDOS[,cy] DADOS[,ciz:cfzJ];
DADOS:;
cod = 1;
cfx = cfx - cíx + 2;
cix = 2;

cy = cfx + l;
cfz = (cfz-ciz);
ciz = cy + l;
cfz = cfz + ciz;

/+ Ca]cu]a dimensões de a].fa, D e treta 'k/
p : cfx ' cix + l; /'p p = dimensão de al-fa 'p/

q = nli.n(D.0); /'p q = di.mensal de D +/
k = q'P(q+1)/2 + 1; /+ k = di.mensal de treta 'p/

/+ Ca]cu].a a derivada de D elü relacao a seus paranetros
/'k em A e preenche phi.0 con a].fa.O, D.0 e sigma2.0
phi.O = C a].fa.0 , {(1:k)}' };

g : l;
enquanto (g<=(k-l)) { Ag = D.0 - D.O;

Ag[j.,j] : í;

Ag [j ,i] = í;
phi-o[(p+g) ,] = o.o]i.,j] ;
se (g==í) A = Ag;

cc A = {A,AgJ;
se (j==q) { i = i.+l;

j
j = j+í;

)

e coloca +/
+/

cc
g = g+í; }

phi.O[(p+k),] = sigma2.0;
sigma2.0:;

/+ [mpressaa dos paranetros de contro].e das iteracoes +/
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anote '' '';
anota '' '';
anote ''vetado de Máxima Verossimi].banca'' ;
abate ''A].goritno de Nevton-Raphson'' ;

anote '' '';

alia'te it I';
anote ''Paralnetros de controle das itera.does'' ;
i.oprime nax.it 8:0 ('' '');
ilüprime prece.saa 8:6 ('' ");

/+ Inicia da processo iterativo +/
phi ' phi.O;
D : D.O;
D.O:;
p-phi : 1000;
iteracao = 0;

enquanto((i.teracao<max.it)&&(p.phi>:precisão))

Phi-O : Phi;
invd = i.nv(D)
lver = 0;

s.alfa = {(1 :p)}' - {(l :p)}' ;
s.treta = {(1 :k)}' - {(l :k)} ' ;

HS.alfa = ident(p) - i.dent(p);
H$.treta = ident(k) - ideal(k);
HS.at = s.a].fa+s.treta';

enquanto (i<=n)

ind = cata(nat,cod,i.,''=-');
xi = ind[,cix:cfxJ;
zi = ind[,ciz:cfzJ;
yi = ind[,cyJ;
vi =(ident(nlin(zi))

zi'Pinv(phi[(p+k) ,]'kinvd + zi'l'zi)'Kzi')/phi[(p+k) ,] ;

ri = yi - xi. 'Pphi [[ :p,] ;
].ver = lver + log(det(vi)) - ri''Pwi'kri;
s.a].fa = s.alfa + xi''kvi+ri;
HS.a]fa = HS.a].fa - xi''P vi'Kxi;
g : l;
enquanto (g<=k)

se (g==k) Gig = ident(nlin(vi));
cc { Ag = A[((g-])'pq+]) :(g'kq),]

{

1 ;l

{

{
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Gig n zj.'+Ag'pzi'; }
s.theta]g.] n 8.thetatg,] + traga(vi+ri'kri''Pvi'PGig - vi'pGig) ;

enquanto (j<:p)

ns.at]j,g] = HS.atei,g] - xi[,j] '+vi+G].g'pwi'Pri;
j = j + í;

h ' g;
enqumto (h<=k)

se (h==k) Gih = ident(nlin(vi));
{ Ah = A[((h-])'pq+]) :(h'pq) .];

Gih = zi'pAh+zil; }

HS.thetaEg,h] = HS.theta]g,h] - 2+ri)+vi+Gih+vi.+GI.g'Kvi'Pri
+ trago(vi'pGig'pvi.'pGih);

HS.thetaEh,gl=HS.thetaEg,hl;
h=h+l;

g=g+l;

i=j.+l;

lver = (0.5)#lver;
se((imp.it==í) ll(iteracaa==0))

aJ!(t ttzn % a BZ = = n =

imprime iteracao 3:0 ('' '');
impri.me phi 10:5 ('' '');
anote ''Va]or da parte nao constante do ].og da função'';
adobe f'de verossi.niZhanca : f' ;

imprime ]-ver 10:5 ('' '');

Hs=Íns.alfa ns.at ,(ns.at')(0.5+ns.treta)}
s = { s.alfa , (0.5+s.treta) };

HS = inv(HS);
/+ Calcula novo phi 'k/

phi = Phi - HS'ks;
/+ Monta nova D +/

D : ident(q) - ident(q);

enquanto (g<=(k-l))

Ag : A[((g-])'Kq+]) :(g'kq) ,];

{

}

{

cc

}

}

}

{

}

$

{

HS.atei,g]

} t ..
}
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D n D + phi[(p+g),]+Ag;
g B g + l;

/'p p.phi = sqrt(csquad(phi-phi-0))/sqrt(c8quad(phi-0)) ;'k/

p-phi = xüax(abs(phi-phi-0));
iteraca itexacaa + í;

/+ ca]cu]a para a ultima iteracao o ].og da verossimi.].banca 'p/
/+ e a matriz de covariancia de phi 'p/
H.alf = - Hall:p,l:pJ;
HS.a].fa = HS.alfa - HS.alfa;
HS.treta B HS.treta - HS.treta;
HS.at = HS.at - HS.at;
invd = i.nv(D);
].ver = 0;
't = '}

enquanto (i<:n)

ind = cata(mat,cod,i,''='');
xi = i.nd[,cix:cfx];
zi = ind[,ciz:cfz];
yi = ind[,cy];
wi = (ident(nlin(zi)) -

zi'kinv(phit(p+k) ,]'piava + zi''kzj.)+zi')/phi[(p+k) ,] ;

ri. = yi - xi'pphi]] :p,] ;
].ver = lver + log(det(vi)) - ri''Pvi'Pri;
HS.alfa = HS.a].fa - xi''Pvi+xi;
g : l;
enquanto (g<=k)

se (g==k) Gig = ident(nlin(vi));
cc{ Ag = A[((g-])'pq+]):(g'kq),];

Gig = zj.'kAg+zj.); }

}

}

$

{

{

enquanto (j<=p)

HS.at]j ,g] = HS.atEj ,g] - xi[,j] ''pvi'pGig#'vi'Pri;
j = j + í;

enquanto (h<=k)

se (h==k) Gih = ident(nlin(vi));
cc{ Ah = A[((h-])'kq+]):(h+q),];

{

}

{
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Gih n zi4'Ah'bzj.l; }

HS.theta]g,h] B HS.thetaEg,h] - 2'Kri)+vi.+Gih+vi+Gig+vi+ri
+ fraco(vi.'FGI.g'Pvi'kGih)

HS.thetalh,gJ=HS.thetaEg,hJ;
k h+í;

g=g+l;

se (iup.bi==1) { bi = D'Pzi'+wi'Kri;
pi = vi. - vi.+xi.+H.alf'Pxi''Kui
vbi = D - D'kzi''ppi'pzi'pD;
se (i==í) { r = ri;

bvb = {bj. vbiJ; }
cc { r = {r,riJ;

bvb = {bvb

$

}

}

.1

, bi vbiJ; }}

i=j.+í;

lver = (0.5)+lver;
ns = {H$.alfa ns.at , (ns.at') (0.5+HS.treta)};
var.phi = - inv(HS);
al(}te ila:HB : = == =

imprime iteracao 3:0 ('' '');
imprime phi 10:5 ('' '');
i.mprime var.phi;
anote ''Valor da parte nao constante do log da funcho'';
anote "de verossimi.Ihanca:'';
imprime lver í0:5 ('' '');
se (imp.bi==1)

anote ''Impressão dos regi.duos ri, estimativas dos efeitos'';
abate ''a].eatorios biest e variância dos efeitos'';
abate ''aleatórias v(biest-bi)'' ;

imprime { mat[,cod] r } 10:5 (''ind,ri'');
imprime bvb 12:5 (''biest,v(biest-bi.)'') ;

}

{

}

)

### FllM ### +/
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/+ # # ##+ ++ +### + ## + #++ ## + + # +# +## + +# + + # ++ + +# 4 #+ + +# ++ # + + # ## + + + #+ # # + ##+ # + #./

/+ PROGRAlIA ElIMVR.AJU 'p/
/ + + # ## # # + 4# +#+ +# # # # # #+ + # # #+ # # + + #+ + # # ++ + ##+ ## ## + +##++# +# # # # #+ # # # ## # # # +/

/'p Pragralüa em CM do SOC para estinacao dos parâmetros de 'p/
/+ mode].os de efeitos a].eatorios através do netodo de naxima 'p/
/+ restri.ta usando Q algoritno EM 'k/
/ + # + #+ + # $ ++ ## # #+ + # # +++ + # + ## + # # # #+# # + ++ + +# +#++++ +## ++ + ++ # # + ++ + # # ## # # # + ./

/+ Red.ocacao dos dad06 'p/

nat = {DADOS[,cod] DADOSt,cix:cfx] DADOS[,cy] DADOS[,ci.z:cfz]];
DADOS:;
cod = 1;
cfx = cfx - cix + 2;
cix = 2;

cy = cfx + l;
cfz = (cfz-ciz);
ciz = cy + l;
cfz = cfz + ciz;

/+ Ca]cu]a dimensões de a].fa, D e nat +/
p: cfx- cix+ í;/+p=dimensaodealfa 'p/
q = nli.n(D.0); /+ q = dimensão de D 'p/

no = n].i.n(mat) ; /+ no = numero total de observacoes +/

/+ Ca]cu].a alfa.0 +/

sxvx = ident(p) - ident(p);
sxvy = {(1:P)}' - {(l :P)}' ;
i.nvd = inv(D.0);
i .*'. I'.;

enquanto (i<n)

ind = cata(mat,cod,i,''='');
xi. = ind[,ci.x:cfx] ;

zi. = ind[,ciz:cfzJ;
yi = ind[,cy];

/+wi=inv(zi'pD.0'Kzi' +sigma2.0'Pident(nlin(zi)) ) ; 'k/
vi : (ident(nl-in(zi)) - zi'Pinv(sigma2.0+invd +
$xvx : sxvx + xj.}#wj.#xi;
sxvy = sxvy + xi''kwi'kyi;
j. = j. + l;

var.alfa = inv(sxvx);
al-fa.O = var.al-fa'ksxvy;

{

}

zi ' +zi. ) +zi ) )/ s igma2 0;
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/+ Inpres8ao dos pa.rametraB de controle das iteracoes
ano'te 1} f' ;

anote '' '';
abate -'Matado de Máxima Verossimilhanca Restrita'' ;
anote ''Algarismo EM'';
anote '' '' ;

anote " '';
anote ''Paranetros de controle das iteracoes'' ;
inprine max.i.t 8:0 ('' '') ;
i.oprime precisam 8:6 ('' '');

+/

/+ Ini.cio do processo iterati.va +/
a].fa = alfa..0;
sigma2 = signa2.0;
D : D.O;
p-par : 1000;
i.teracao = 0;
enqumto((iteracao<max.it)&&(p.para:precisão) )

a].fa.0 = alfa;
sigma2.a : sigma2;
D.O : D;
srzb = 0;
strip = 0;
sbb = D - D;
szPZ : D - D;

/+ ca].Gula a verossimi.Ihanca da iteracaa anterior
/+ e os proxinos D, sigma2 e alfa

enquanto (i<n)

ind = cata(mat,cod,i,''='')
xi = ind[,cix:cfxJ;
zi = ind[,ciz:cfz];
yi = ind[,cyJ;

/+ vi=inv(zi#D.0'pzi'+sigma2.0'Pident(n].in(zi))) ;'k/
vi = (ident(n].in(zi)) - zi'Pinv(sigma2.0+invd +

pi : vi - vi'pxi+var.alfa'Pxi'+vi;
ri. = yi - xi.'balia.0;
bi. = D.Q+zi.}+vi+ri;
[ver = ]-ver + ]-og(det(wi)) - ri''Pvi'Pri;
srzb = srzb + (ri-zí+bi)'+(ri.-zi.+bi);
strip = strip + fraco(ident(nlin(zi)) - sigma2

{

{

+/
+/

z i. } +zi) +z i. })/ s igma2 0;

o#Pj- ) ;
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sbb B 8bb + bi'kbj.';
szPZ ' 8zPZ + zi'õ'Pi'pzi;

[ver = (0.5)+(].ver + ]og(det(var.alfa)));
8e((ilüp.it=:1) 11(i.teracao==0))

anot Qll============================================================ll ;

i.mprine iteracao 3:0 ('' '');
imprime alfa 10:5 ('' '');
i.mprine Bígina2 10:5 ('' '');
imprime D 10:5;
anote ''Va].or da parte nao constante do ].og da'';
abate -'fuRGão de verossinilhanca restrita: '' ;
inprime lver 10:5 ('' '');

/+ Ca]cu]a novos D, sigma2 e a].fa +/
sigma2 : (srzb + sigma2.0'pstrip)/no;
D = (sbb - D.0'pszpz+D.0)/n + D.0;
sxvx = ident(p) - ideal(p);
sxvy : {(l :P)}' - {(l:P)}' ;

invd = inv(D);
i -* '!

enquanto (i<;n)

i.nd = cata(nat,cod,i,--=");
xi = ind[,cix:cfxJ;
zi = ind[,ciz:cfzJ;
yi = ind[,cyJ;

/+ vi=inv(zi'pD#zi'+sigma2'pident(n].in(zi))); +/
vi = (ident(nlin(zi)) - zi+inv(sigma2'Pinvd + zi''Pzi)'Pzi')/sigma2;
$xlrx = :sx'wx + xil+'vi+xz;
sxvy : sxwy + xj.''Kwi'kyi;
i = i + l;

var.,].fa = inv(sxwx);
a].fa = var.alfa'ksxwy;
p-par : max( {(max(abs(D-D.0)))

( ab s(sigma2 - sigma2 .0) )
(max(abs(alfa-al-fa.0)))}) ;

iteracao = iteracaa + í;

/+ ca]-cuja ].og da verossimil-banca da ultima iteracao
lver = 0;

}

{

}

f

{

}

}
+/
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enquanto (i<-D)

i.nd B cata(lüat,cod,i.,'':'')
xi = inda,cix:cfxJ;
zi B ind[,ciz:cfz];
yi = ind[,cyJ;

/+vi=inv(zi'pD'pzi ' +si.gma2'Pident(nlin(zi))) ; 'p/
vi = (ident(n].in(zi)) - zi#inv(signa2'Kinvd + zi''Pzi)'Kzi')/sigma2;
ri = yi - xi'paira;
].ver = lver + log(det(vi)) - ri'+vi'Pri;
se (imp.bi==1)

bi = D'pzi''Pvi'Pri;
pi = vi - vi.+xi+var.alfa'Kxi.'+ vi;
ybi n D - D'Pzi''Ppi'Pzi'PD;
se (i==1) { r = ri;

bvb = {bi vbiJ; }

cc { r = {r,ril;
bvb = {bvb , bi vbiJ; }}

{

{

lver=(0.5)'P(lver + log(det(var.alfa)));
ã:(t(siiaK= z:un:z: HK= =HH= == = ==:========s'p

imprime iteracao 3:0 ('' '');
imprime alfa 10:5 (" '');
imprime sigma2 10:5 ('' '');
imprime D 10:5;
anote ''Valor da parte nao constante do log da'';
anote --funcho de verossimi].banca restrita:'';
imprime ]-ver 10:5 ('' '');
i-oprime var.a].fa 10:5;
se (imp.bi==1)

anoto ''Impressão dos resíduos ri, estimativas dos efeitos'';
anote I'ãleãtoFios biest e varianci.a dos efeitos'';
anote '-aleatorios v(biest-bi)'' ;
imprime { mat[,cod] r } 10:5 (''ind,ri'');
impri.me bvb 12:5(''biest,v(bi-est-b)'');

l
}

{

}
/# F ]lM ### +/
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/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/
/+ PROGRAMA SCMVR.AJU 'k/
/+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4++++++++++++++++++++++#+++/
/'p Pragrana en CM da SOC para estilüacao dos parâmetros de 'p/
/+ nade]oB de efeitos a].eatorios através do netodo de máxima 'p/
/+ restrita u8anda Q a].goritno Scaring de Fi.sher 'p/
/++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++#+++++++++++++++++++++++++/

/+ Realacacao dag dados +/
mat B {DADOS[.cad] DADOS[,cix:cfx] DADO$[,cy] DADOSt,cj.z:cfzJ];
BÂDQ$*;
cod = 1;
cfx B cfx - cj.x + 2;

cix = 2;

cy = cfx + l;
cfz = (cfz-ciz);
cj.z = cy + l;
cfz = cfz + ciz;

/+ Ca]cu].a dinensoes de alfa, D e treta +/
p : cfx ' cix + l; /'p p = dinensao de alfa 'k/

q = n].in(D.O); /'p q = dimensão de D 'p/
k = q'P(q+1)/2 + 1; /'p k = dimensaa de treta 'p/

/+ Ca].cu].a a dóri.veda de D em relação a seus paranetros
/'k elü A e preenche theta.Q com D.0 e signa2.0
th.eta.0 = { (1 :k) }' ;
i ; l;

enquanto (g<=(k-l)) { Ag = D.0 - D.O;
Ágil,j] : í;

Ag [j ,i] = í;
treta.a]g,] = D.oli,jl;
se (g==1) A = Ag;

cc A = {A,Agl;
se (j==q) { i = i.+l;

j = i; }
cc j = j+t;

R = X+l; }

treta.0]k,] = sigma2.Q;
sigma2.0=;

e coloca. +/
+/

/+ Ca].cu]a a].fa.a +/
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Bxvx = idont(p) - ideal(p);
eXVy n {(l:P)}' - {(l:P)}'
invd = inv(D.0);
i - l;
enquanto (i<'n)

ind = cata(nat,cod.i,''n");
xi = inda.cix:cfx] ;
zi = inda,ciz:cfz];
yi = ind[,cy];
vi = (ident(n].in(zi))

zi.+inv(treta.0]k,]+invd
8XV'X K BXVX + Xil+V:#XX;
sxvy = sxvy + xj.''kvi'pyi;
i B i + l;

var.alia B inv(sxvx);
a].fa.0 = var.alfa'Psxvy;

{

}

.+ zi'+zi.)+zi.')/treta.0Ek,];

/'p impressão dos parâmetros de cantra].e das iteracoes
anote '' ";
anote '' '';
abate ''Metade de Máxima Verossimi].banca Restrita'' ;
abate ''Algori.tIRo Scoring de Fisher"
anote '' '';

anote '' ";
anote ''Paranetros de controle das iteracoes'' ;
imprime max.it 8:0 ('' '');
imprime precisão 8:6 ('' '');

+/

8

/+ Inicio do processo i.terativo +/
a].fa = alfa.0;
treta = treta.0;
D : D.a;
D.O:;
p-al-fa = tODa;
p-treta = 1000;
iteracao = 0;

enquanto((iteracao<max.it)&&((p.alfa>=precisao) ll(p.theta>:precisão)))

alfa.0 = a].fa;
treta.0 = theta;
].ver = 0;

IS = ident(k)-ident(k); /'p IS = esperailca da matriz hessiano 'k/

{

/+ is
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{(í:k)}' -{(l:k)}';/+ B B vetar esGoTe

enqumto (i<,n)

ind B cata(mat,cod,i,''u'');
xi = ind[,cix:cfx];
zj. B inda,ciz:cfzl;
yj. = inda,cyl;
vi K(ident(D]iD(zi)) - zi.+inv(theta]k,]+invd + zi''Pzi)+zi')/thetaEk,];
pi B vi - vi'Pxi'Kvar.alfa+xi''Pvi;
ri = yi - xi'ka].fa;
lver = lver + log(det(vi)) - ri''pvi'Kri;
g ' l;
enquanto (g<=k)

8e (g==k) Gig = ident(alia(ví));
cc { Ag = A[((g-])'Kq+]) :(g'pq),]

Gig = zi'KAg'pzi'; }
/+ Ca].Gula s=vetor esGoTe (k x l) +/

s[g,] = sEg,] + trago(vi'Pri'bri''pvi'KGig

enquanto (h<=k)

se (h==k) Gi.h = ident(nlin(vi));
cc { Ah = A[((h-])'pq+]):(h'pq),]

Gj.h = zi+Ah'Kzi'; }
[S[g,h] = ]$Eg,h] + troco(pi'PG].g'kpi'PGih);
[S [h ,g] =]s [g , h] ;
h=h+l;

g=g+l;

i=i+l;

[ver=(a.5)'P(].ver + ]og(det(var.alfa)));
if((imp.it::l) ll(iteracao=:0))

ãX!(tGÊf==z K=K =w ===::=zn: = = == = ========lf'

imprime iteracaa 3:0 ('' '');
imprime alfa 10:5 ('' '');
imprime treta 10:5 ('' '');
anote ''Va].or da parte nao constante do ].og da'';
anote ''funcho de verossimi].banca restrita: '' ;
imprime lver 10:5 ('' '');

1 ;

{

{

{

)

}

}

}

{

+/

pi'pGig);
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IS B inv(:S);
/+ Ca].cHIa novo treta +/

treta B treta.O + IS+s;
/+ Monta nova D +/
D = ident(q) - ident(q);
g ' l;
enquanto (g<=(k-l))

Ag = A[((g-])'kq+]) :(g'Kq) ,] ;
D B D + thetaEg,]+Ag;
g = g + l;

/+ Calcula novo alí:a #/

sxvx = ident(p) - ident(p);
sxvy = {(1:P)}' - {(Í :P)}' ;
invd = inv(D);

enquanto (i<:n)

ind = cata(nat,cod,i.,''='');
xi = ind[,cix:cfx];
zj. = ind[,ciz:cfzJ;
yj. = ind[,cyJ;
vi = (i.dent(n].i.n(zi)) -zi.+inv(theta]k,]+invd + zi''Pzi.)+zi.')/theta]k,];
sxu = sxvx + xi} vi xi;
sxvy = sxvy + xi''kvi'Kyj.;
i = i + l;

var.d.fa = inv(sxvx) ;

a].fa = var.alfa'Ksxvy;
/'p p.a].fa = sqrt(csquad(alfa-alfa.0))/sqrt(csquad(al-fa.0)) ;'p/

/'p p.treta = sqrt(csquad(treta-treta.0) )/sqrt(csquad(treta.0)) ; 'k/
p-a]fa = max(abs(a].fa-al-fa.0)) ;
p-treta = max(abs(treta-treta.0))
i;teracao = iteracao + l;

{

}

1 ;l H

{

}

8

}

/+ca]cu]a para a u].tina iteracao o ]-og da verossi.mi].banca e var.treta'P/
IS = ident(k)-ident(k); /+ IS = esperanca da matriz hessiano 'p/
lver = O;

enquanto (i<n)
1 ;l

{
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ind = cata(iüat,cod,i.
xi n ind[,cix:cfx];
zi B ind[,ciz:cfz];
yi e ind[,cyJ;
vi B (ident(n]in(zi)) -zi+inv(thetaEk.]+invd + zi''kzi)+zi')/thetaEk.] ;

pi B vi - vi'Pxi'Kvar.alfa'Pxi''Pvi
ri B yi - xi'baila;
].ver B ].ver + ].og(det(vi)) - ri'+vi'Pri;
g : l;
enquanto (g<=k)

se (g==k) Gig B ident(alia(vi));
cc 'C Ag = A[((g-])'pq+]):(g'pq),];

Gig = zi'pAg'pzi'; }

8

{

enquanto (h<=k)

se (h==k) Gih = ident(nlin(vi));
cc { Ah = A[((h-])'pq+]) :(h'pq),];

Gih = zj.+Ah+zi'; }

][SEg,h] = ]S]g,h] + trago(pi'PGig+pi'KGih) ;

lslh,gl=lslg,hJ;
h=h+l;

g=g+l;

se (inp.bi==1) C bi = D+'zi''Pvi'Kri;
pi : vi - vi'Kxi'pvar.alfa'Kxi''k vi.;

vbi = D - D'pzi''ppi'Pzi'KD;
se (i==1) { r = ri; ..i

bvb = {bi vbil; )'
cc { r = {r,riJ;

bvb = 'Cbvb , bi vbil; }}

{

}

}

[ver = (0.5)'P(]ver + ]og(det(var.a].fa)));
var.treta = 24'inv(IS);
an(}t.e Êt : = : = = == = n =u;= ; = =

imprime iteracao 3:0 ('' '');
imprime alfa 10:5 (''
imprime var.alfa 10:5
imprime treta í3:7 ('' '');
imprime var.treta;
abate ''Va].or da parte nao constante do log da'';

}
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abate "função de verooaini.].banca restrita : '' ;
ilüprilüe lver I0:5 ('' '');
if (inp.binní)

anota ''Impressão dos resíduos ri, estimativas d08
abate ''aleatórios biest e variância dos efeitos'';
anata "aleatórios v(biest-bi.) '' ;

ilüprine { nat[,cod] r } 10:5 ("ind,ri.");
imprime bvb 12:5(''biest,v(biest-bi)");

{

}

©fej,'toS
#

+/
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