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ERRATA

p. 12: Na última. línea da matriz Y o índice n2 deve ser ng'

p 40 (+5): reenlpràzai' "Seção 1.1" por introdução do Capítulo l
p 41 (+12): a frase!".Porém, ao eliminar a variação produzida ... sejam pequenas ou
quase nulas. " , deve ser eliminada.

p 46 (+11): reemprazar "V(P)" por a'

p. 46 (+13): leeinprazar P por IPI

p. 88 (+11): eliminar a palavra "então"

p 98 (+8): o termo "= dias(V(/7), ç(âi), . . . , V(âS-i))" deve ser eliminado.

p 104 (+7): ieenlprazar "k = 4" poi "p - 4"

p 112: na Tabela 5.1.5, reeinplazal na coluna Quadrado médio (COEF. ANGULAR)
0.0066 por 0.0068, e 0.0027 por 0.0028.
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CAPITULOI
a

ESTUDOS COM DADOS LONGITUDINAIS

Estudos com dados longitudinais enx'olvem a. investigação da evolução de uma ou
mais variáveis respostas obserm.das em diferentes unidades amostrais abra;vés do tempo ou
de outra escala. ordenada. Esse tipo de estudo tem sido utilizado com bastante frequência
em ])esquilas nas áreas de Epidemiologia (Goldstein, 1979 ), Farmacologia (Bryant e

Gillings, 1985 ), Indústria (Box, 1950 ), Ciências Sociais (Nesselroa.de e BaILes, 1979 )

e Mercadologia (Diellnan, 1983 ), onde é conhecidos sob a. denominação de "estudos em
painéis ", Agropecuária (Rosvell e Walters, 1976 ), ou Economia (Dielma.n, 1983 ) onde

também é conhecido como "estudos com dados combinados " (pooled data ). Neste tra-
balho nos concentra'elmos nos casos em que unia única. va.riá.vel resposta é observada, como
nos exemplos a. seguir:

Exemplo 1.1: Se deseja investigam a eficácia de un] novo medicamento para aliviar a. dor
crónica. eni articulações. Pm'a. isso uin grupo de 102 pacientes é dix,adido en] 4 subgrupos

que são associados a. investigadores diferentes. Os pacient.es associados a cada investigador
são divididos em dua.s classes: unia delas recebe um placebo e a. outra. recebe a droga teste.
A intensidade da dor nas articulações é avaliada através de um escore antes da aplicação
dos tratamentos e durante as 4 senta.nas subsequentes (Brya.nt, 1983, Seçã.o 6 ).
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Exemplo 1.2: Rowell e Walters (1976 ) descrevem um experimento realizado com ma-
cieiras para estudar o efeito de vários métodos de lavoura e poda na evolução da produção
anual. As unidades de investigação consistiam de árvores plantadas entre os anos 1945-
1946. A va.riável resposta foi a. produção anual, entre 1948 e 1961.

Exelalplo 1.3: Em estudos industriais de resistência de materiais são usadas máquinas
especiais para testar a resistência à abrasão. Em uma experiência descrita por Box (1950 )
foram estudadas peças de um certo material, submetidas a combinações de níveis de três
favores: tipo de material obturadorl proporção de obturaçã.o, e tratamento superficial do
matelial. Diversas peças foram submetidas à a.brasão e se mediu o peso de material perdido
(em mg ), depois de 1000, 2000 e 3000 revoluções da má.quina. usa.da. para o teste.

Exemplo 1.4: Se deseja estudar o crescimento de meninos entre 6 e 18 a.nos. Para isso

foi escolhido um grupo de meninos para cada uma das ida.des consideradas e se registrou
o peso dos ]nesmos (ein kg ) eln uma única ocasião (Woolson et al, 1978 ).

Exemplo 1.5: Koch et al. (1985) descrevem um experimento realizado para investiga.r
o efeito da idade e dosificação de un] fluoreto injetado ein forma. intraperitoneal ein ratos
jovens. Foram incluídas no estudo ninhadas de ratos de 6 e de 10 dias de idade. Os ratos
com 6 dias de idade foram ax,aliados com 3 doses (0.10, 0.25 e 0.50 microgramas por grama
de peso corporal ); para os ratos de onze dias de idade foram consideradas 4 doses (0.05,
0.10, 0.25 e 0.50 pg/g ). Três ninho.das de ratos foram designa.das a cada dose dentro de
cada. ida.de; pala cada tratamento foram sacrificadas dois ra.tos em cada. um de 5 tempos
posteriores à injeção (0, 15, 30, 60, 120 minutos ) e se naediu a. concentraçã.o plaslnática
do âuoreto.

Exemplo 1.6: Em um experimento realiza.do pelo CNPSA/Eh'IBRAPA foram avaliados 5

tratamentos para estudar o efeito da. dedução do nível de proteína. em rações para leitões e
da sua suplementação com a.minoácidos. O crescimento dos anima.iá foi avaliado no começo
do experimento e aos 7, 14 e 18 dias. Nos três períodos compreendidos entre pesagens foram
ta.mbém registradas as quantidades de ração fornecida, sobra. de raça.o e perda. de ração.
Uma descrição mais completa do experimento é apresentada. na Seção 5.1.
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Exemplo 1.7: Singel e Mouro (1987) descrevem um experimento realizado para compa.rar
as respostas eletrofisiológicas de mexilhões expostos a diferentes condições de "stress "
osmótico, com o objetivo de verificar o comportamento do tecido nervoso diante de varia-
ções da. salinidade. Com esse fim, um grupo de mexilhões foi mantido em condições de sali-
nidade normal (3.4 %), e outros dois foram mantidos nas salinidades de 2.4 % e 1.9 %
respectivamente. Após o período de aclimatação foi realizada uma diseção do nervo conec-
tivo cerebro-visceral de cada mexilhão, que foi estimulado elétricamente para. a medição da
a.mplitude do potencial de ação composto (mV). Após esta medição inicial os nervos foram
submetidos de forma alternada à salinidade de aclimatação e a salinidades testes (durante
períodos de dois minutos ), e foram realizadas novas medições da amplitude do potencial
de a.ção composto. A análise de uma parte destes dados é realiza.da. na. Seção 5.2.

Os exemplos acima têm o seguinte aspecto comum: cada. unidade de investigação
(paciente, árvore, peça, etc. ), é avaliada eln um certo número de condições distintas,
gerando um vetar de respostas (de dimensão maior ou igual a um ). Segundo o número
de condições de avaliação (ocasiões ) em que cada unida.de de investiga.ção é observada
podemos reconhecer três categorias principais de planejamentos:

i) transuersaZ (cross-sectional ), onde se planeja. obter\nr ca.da unidade de inves.

Liga.çã.o ein unia única ocasiãol

ii) Zongi djnaJ, onde se planeja. observar as unidades de investigação durante determi-
nados intervalos de tempo. Esses intervalos podem ser comuns a. todas as unidades
de investigaçã.o ou não;

iii) mj$to, onde se planejam observam diferentes grupos de unidades de investigação
em diferentes intervalos de tempo; no exemplo de \Voolson et al.(1978 ) os grupos
de meninos escolhidos ein cada. idade (planejamento transversal ), poderiam ser
estudados durante mais um ano.

Como estabelece Ware (1985 ), os planejamentos longitudinais têm duas motivações im
portantes:

i) produzem estimativas mais precissas do efeito do favor que define as condições de
ax,filiação, que uin planejainento transversal com o mesmo número de observa.ções,
(realizadas em distintas unidades de investigação );
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ii) são especialmente indicados para. o estudo de mudanças individuais ao longo do
tempo.

Pla.nejamentos longitudinais oferecem aos pesquisadores oportunidades para con-
trolar e uniformizar características históricas, condições de exposição e outros favores rela-
cionados à resposta, de forma semelhante aos estudos com amostras parecidas. Deste
modo, a informação relevante é quantificada mais precisamente do que seria possível em
um estudo transversal planejado para reunir informação retrospectivamente. Isto está rela-
cionado com uma possível correlação entre as medições realizadas em uma mesma unidade

de investigação; Ware (1985 ) e Zeger (1988 ) afirmam que em muitos estudos longitu-
dinais a correlação entre as respostas de uma mesma unidade de investigação é positiva.
Chamemos yjJ = (yfji,3/f.f2,.. .,yij,) (p x 1), o vetor de respostas associado à .j-ésima
unidade de investigação do i-ésimo tratamento, .j = 1,2,. . .,nf , á = 1,2,. .. ,g , onde

p é o número de condições de avaliação. Vamos supor que pa.ra- todas as unidades de in-
vestigação o vedor de respostas, yiJ, tem elementos correlacionados positivamente, e com
matriz de covariância dada por:

"',:.,-,-(.;:.,
a12
a2

onde o-kk, > 0, k, k' = 1,2, . . . ,p. Nessa situação a variância da. diferença. de médias nas
condições h e k', é dada por:

2
v, (í..* - í..., n («' - .**.) , k # k' (1.1)

onde t/
g

g

lZ

>, )1, y{.Ít e ni representa o número de observações do {-ésimo trata.mento,
i=1.j=l

>l. lz{ = n . Para observações não correlacionadas (E
reduzida, a:

a'l, ), a -riâ«cia (1.1) 6ca

V.,i, (g..k - Í..*,)
Comparando (1.1) com (1.2) se chega à conclusão que a. variância da. diferença ente e médias
de condições será maior na. situação de não correlação. Da. mesma. forma é possível calcular

as variâncias das diferenças entre respostas médias globais pa-ra. tratamentos distintos nos
dois casos:

v,(@.. É * :) *3E.,t, «.,(
(1.3)
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".,:,''. -,., ) - Ç (;! --É) . .:.',
De (1.3) e (1.4) pode-se concluir que a variância da diferença entre respostas médias dos
'h'atamentos ie ã' é maior na situação de dados correlacionados. A mesma. conclusão é
válida chegar quando a variância associada. a cada tempo é diferente. Uma situação ein que
as covariâncias são negativas é citada por Cochran (1939 ), que destaca que este tipo de
situação pode ocorrer em observações da. produçã.o de cultivos perenes em anos sucessivos;
uma grande produção em um ano pode esgotar os nutrientes do solo, fazendo com que a
produçã.o no ano seguinte tenda a ser menor.

e

Berger (1986) apresenta uma discussão em que compara. a eficiência dos planeja-
mentos longitudinal e transversal quando o interesse do estudo refere-se à estimação de
coeficientes polinolniais. Em linhas gerais a opção por um determinado planejamento de-
pende do número de coeficientes polinonliais, q, do número de condições, p, e do grau
de correlação, p, existente entre pontos adja.centes na. escala do tempo. Os resultados do
estudo indicam que em termos de eficiência o planejamento longitudina.l pode sel mais
apropriado que um planejamento transversal quando g é pr(5ximo a p. Por outro lado, um
planejamento transversal é mais eficiente quando o número de parâmetros é muito ]nenor
que o número de condições (no caso de p não ser muito grande ). Em forma geral, pa.ia
2 < q < p , a. escolha do planeja.mento depende da. ma.gnitude da. correlação p. Para. co-
rrelações pequenas, o planejamento transversal pode ser o mais eficiente; o planeia.mento
longitudinal será gradualmente mais eÊciente com o aument.o de p.

Cook e Ware (1983 ) destacam que os planejamentos longitudinal e transversal
apresentam diferenças quanto a sua.s características para a det.erminaçã.o de efeitos de
idade, período e coorte. Nesse sentido, Scllaie (1965 ), define a idade como o número de
unidades de tempos entre o "nascimento " da unidade de investigaçâ.o e o momento no
qual é iegistrada a resposta; o período está relacionado com a data. na qual se registra a
resposta, e a coorte representa o conjunto de orça.nismos nascidos em um mesmo instante
ou intervalo de tempo. Dessa forma. o efeito de idade representa. muda.nuas que sã.o de-
vidas ao processo natural de envelhecimento. O efeito de período (ou efeito de tempo ),
representa. a ação de eventos relacionados com o tempo crono1(5gico, que ocorrem nos mo-
mentos de medição. Se incluem aqui as condições externas de exposiçã.o ou mudanças nos
observadores. O efeito coorte representa a história passada, especíâca a uma coorte par-
ticular e afeta todas a.s medições na coortel exemplos podem ser: acontecimentos ocorridos
no nascimento, exposição a epidemias passadas ou a. determinadas condições a.mbientais,
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etc. Inclui todos os efeitos de período que ocorreram antes de começar o estudo. Inclui
também tendências seculares. O efeito período distingue-se do efeito coorte no sentido de

que é uma condição corrente e temporária que afeta todas as idades e coortes. Os tipos
de estudo diferem em relaçã.o a quais dos três efeitos podem ser estimados e quais estão
confundidos. Em estudos transversais, todas a.s medições são feitas em um só momento,
de forma que o efeito período não pode ser estimado. Também não é possível separar os
efeitos idade e coorte, já que a ida.de dos individuos determina sua coorte; em consequência,
estudos transversais produzem estimadores viciados das mudanças devidas ao desenvolvi-

mento ou envelhecimento quando o efeito coorte é significativo. Schaie (1965 ) considera
este problema. e propõe métodos para separar sob certas suposições as três fontes de efeitos

relacionados com o desenvolvimento. Ware (1985 ) afirma que em estudos do desenvolvi-
mento cognitivo em adolescentes, estudos da perda da capacidade pulmonar em adultos,
e em muitas outras situações, os planejamentos transversais não têm sido satisfatórios

para estudar a evolução do fellâmeno ein relação ao tempo. Louis et al.(1986 ) analisam
as condições nas quais é de se esperai que as estimações a partir de estudos transversais
sejam semelhantes àquelas de estudos longitudinais. Nestes últimos, observamos s(5 uma.
coorte a.o longo do tempo e as comparações dentro da coorte confundem os efeitos período
e idade, pois o momento de medição determina unívocamente a idade.

r' Planejamentos longitudinais fornecem informação sobre as correlações entre as res-

postas medidas em tempos distintos,. enquanto que os planejamentos transversais provêm
inforn)anão sobre a estrutura de médias margina.is da população. Como afirmam Goldstein
(1979 ) e Ware (1985 ), esta característica transforma um planejamento longitudinal ei-n

uma ferlanlenta adequada pa.ra a previsão de mudanças individuais, estudos de "trilhos "
(tracking ) e pa.ra. a. interpretaçã.o ca.usal das relações entre características individuos e o

comportamento de mudanças ao longo do tempo. /

Outra consideraçã.o a. ser levada. em conta é que em matos ca.mpos de investigaçã.o,
o número de unidades de investigação é limitado por restrições financeiras ou físicas. Uma

forma de incrementar a precisão das compilações envolvendo o fatos que determina. as
distintas ocasiões é fazei várias medições na. mesma. unidade de investigaçã.o.

'/ As vezes os planejamentos longitudinais estão sujeit.os a diâculdades. book e Ware

(1983 ) e Louis (1988 ) descrevem algumas: efeito de aprendizado, aba.ndonos e variação
dos equipamentos ou técnicos envolvidos no estudo ao longo do tenapo. Também os plane-

jamentos longitudinais são custosos e difíceis de conduzir. Fina.Imente, colho estabelece
Goldstein (1979 ), os dois enfoques devem ser considerados mais como complementares do
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que como competitivos

Outro aspecto importante no estudo de dados longitudinais refere-se ao conjunto
de ocasiões onde são realizadas as observa.ções; podemos distinguir duas situações:

i) as unidades de investigação são potencialmente avaliadas no mesmo conjunto de
ocasioes;

ii) as ocasiões de medição variam irregularmente de um indivíduo ao outro

O caso ii) é comum em estudos epidemiológicos, devido à entrada dos individuos no es-
tudo em distintos lnolnentos, ou devido à impossibilidade de realizar toda.s as observações
planejadas em cada indivíduo. Na situação em que todas as unidades de investigação
são observadas nos mesmos tempos, dizemos que os dados são "balanceados em relação
ao tempo ". Denotando por yijt a resposta. da .j-ésima unidade de investigação no
i-ésimo tratamento pa.ia a k-ésima. condição, á = 1, 2, . . . , g , .j = 1, 2, . . . , n{ , k=1, 2, . . . ,p,
podemos representar unia estrutura típica para este tipo de dados como na Tabela l.l.

Tabela 1.1: Estrutura geral de da.dos em estudos longitudinais
balanceados en] relação ao tempo.

L, l
2 y12p

- yii
- y:,

l
2

2

2

g
g

nl
l
2

n2

l
2

g/22i

Z/Inl2 yi.:p ) =

y21p ) ::

y22p ,l ::

y:..
yj;:
y;,

( y,«,- y2«,2 ' ' ' y2«,p ) vb.

Z/g22

Z/sip

\y 9'z p

- ";:
- ";,

g/gnS2 ygn,p

Grupo ou UI dentl'o   ('ODdirão   Vetor de
tratamento de grupo l 2 P resposta.s
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Note que se o experimento foi planejado de forma que todas as unidades de investigação
fossem observadas nas mesmas condições, mas ocorreram perdas, temos o caso usualmente

denominado de "dados incompletos ". Existem diversas causas que podem produzir plane-
jamentos incompletos; entre elas podem-se mencionar: perda de alguma entrevista. plane-
jada, erros de procedimento durante uma visita regular, abandono ou morte da unidade
de investigação. A presença de dados desbalanceados ou incompletos é um problenaa em
estudos com planeamentos longitudinais, pois:

i) conjuntos de dados com estas características são mais difíceis de a.nalisar;

ii) há diminuição de precisão, porque as observações perdidas reduzem o tamanho do
estudo.

Outro aspecto importante que devemos considerar é a. escala de medida da variável
resposta, já que disto dependerá a análise estatística. Nesse contexto os dados podem ser
classificados como discretos (ou categorizados ) ou conta'n os.' Em geral os métodos de
análise considerados neste trabalho estão dirigidos à considera.çã.o de dados contínuos,
embora algumas das técnicas citadas possam ser úteis para dados categorizados. t

A seleção de uma. estratégia a.propiada para a aná.lise estatística. de dados longitudi-

nais, é determina.da pelos objetivos do estudo, pela natureza do fenómeno em consideração,

pelas suposições estatísticas do modelo e pelas características dos dados experimentais (tais
como presença. de dados incompletos ). Em geral, os objetivos de um estudo com dados
longitudinais são direcionados pala:

a

i) verificação de existência de diferença.s entre os g tratament,os com respeito a alguma
característica da distribuição das respostas médias;

ii) verificação da existência de diferenças entre as p condições considerando a dis
tribuição das resposta.s médias para os g tratamentos;

iii) verificação da existência de interação entre os tratamentos e o favor que define as
p condições;

iv) ajuste de modelos para explicar a. variação das respostas médias como função do
fator que define as condições de avaliação, ou para- obter estimativas de parâmetros
relacionados com o crescimento.
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Uma vez estabelecidas quais as principais característica.s dos estudos com dados
longitudinais, introduzida a notação que será usada no trabalho e apresentados os objetivos

principais de estudos longitudinais, passamos a fazer uma revisão geral das principais
técnicas de análise. Este é o interesse principal da Seção 1.1; na Seção 1.2 apresentamos
uma breve descrição dos objetivos e métodos considerados neste trabalho.

1.1 Métodos de análise com modelagem da matriz de covariância

Nesta seção consideramos n)étodos de análise de dados provenientes de planeja-
inentos longitudinais, que de uma forma. geral, se caracterizam pela imposição de mode-
los para a matriz de covariância. Estudamos inicialmente o modelo geral de Jennrich e
Schluchter (1986 ), especialmente adequado para situações com dados desbalanceados em
relação ao tempo, e vemos como a partir dele podem ser obtidos os Modelos de Efeitos
Aleatórios e Modelos de Séries de Tempo.

Uma análise apropriada de dados longitudinais deve levar em conta a possível
correlação entre as observações obtidas na mesma unidade de investigaçã.o. Quando o in-
teresse está relacionado com as respostas esperadas, o ajuste de modelos com estrutura de
covariância parcimoniosa pode conduzir a uma. estimação ma.is eficiente dos parâmetros,
especialmente quando o grau de desbalanceamento é grande. Também, em estudos lon-
gitudinais a covariância pode ser importante por si mesma, como em estudos de trilhos
(tracking ), onde o interesse principal é descrever a forma. com que as respostas individuais

se desviam da média populacional a.o longo do tempo.. A forma na. qual ca.da indivíduo
"trilha " , depende inteiramente da estrutura da covariância (ver por exeinpló: McMa.han,
1981; \4rare e W/u, 1981 ).

No modelo sugerido por Jeiinrich e Schluchter (1986 ) os valores esperados das
respostas são descritos como funções lineares de parâmetros de regressão, e as covariâncias
são modelada.s como funções de uln conjunto de parâmetros de dispersão.
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O modelo pode ser escrito como

yj áJ (1.1.1)

onde yJ (pj x 1) é o vedor de respostas da .j-ésima unidade de investigação; Xj (PJ x g) é
uma matriz de especificação conhecidas P (q x 1) é um vetor de coeficientes de regressão, e
ój (pj x 1) é um vedor aleatório com distribuição N(O, E,Í ) , .j = 1, 2, . . . , n . Observações
correspondentes a unidades de investigação diferentes são consideradas independentes. O
modelo mais simples para E pj é aquele em que supomos que as observações realizadas na
mesma unidade de investigação são independentes com varia.ncia constante, ou seja:

E,, = a'l,, (1.1.2)

Os Modelos de Efeitos Aleatóriotsurgem ao assumir a seguinte estrutura para o compo-
nente aleatório de (1.1.1):

ój b.Í + 'j (1.1.3)

onde Z.Í(pj x g) éumamatriz deespecificação conhecida; bj(g x 1) e cj(pj x l)
são vetores aleatórios independentes com b.f «' N(O,Dç) e cJ «' N(O,o'lpj). Colmo

consequência, a matriz de covariância. apresenta a forma.:

E,, ,Zlf + ''lp. . (1.1.4)

Os Modelos de Séries de Tempo surgen} quando os elementos de cada vedor ó.f podem
ser vistos como uma. série de tempo curta obedecendo a um precesso estacionário tal
como o autoregressivo ou de médias móveis. Estes modelos são intuitiva.mente adequa-
dos qua.ndo as correlações entre as observações realizadas na. mesma unidade de inves-

tigação (autocorrelações ), são função só do intervalo de tempo entre as colldições em
que elas fora.m determinadas. Exemplos simples destes modelos são, segundo Schluchter
(1988 ): o modelo autoregressivo de primeira Ordem, onde as autocorrelações de ordem k,

b :: 1,2,3. . . , são p,p2,p3,. . . , e o n)odeio de médias móveis de primeira ordena, onde

todas as autocorrelações de ordem maior que l são zero. O elemento geral da matriz de
covariância de um modelo autoregressivo de primeira. ordem tem a forma:

akk' = o'2Plt--t'l ,

e no caso do modelo de médias n)óveis de primeira ordem:

r a2 se A = kl

'**, ;. l k - k' l
to « l k-k' l>:
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Louis (1988 ) observa que os Modelos de Séries de Tempo são atrativos quando há relativa-

mente poucas unidades de investigação (n pequeno ) e um número relativa.mente grande de
observações por unidade de investigação (p.f grande ). Algumas referências sobre o ajuste
e aplicação dos Modelos de Séries de Tempo em dados longitudinais são: Lavange e Helms
(1983), Louis e Spiro(1986), Rosner e Munoz(1988) ou Wilson(1988).

Os estimadores dos parâmetros do modelo (1.1.1) podem ser obtidos por exemplo
através dos métodos de máxima verossimilhança ou máxima. verossimilhança restrita. Na
situação de dados desbalanceados, a obtenção desses estimadores envolve processos itera-

tivos. Jennrich e Sluchter (1986 ) descrevem os algoritmos Newton-Raphson, "Scoring"
de Fisher e EM, para a implementação desses métodos iterativos (ver Andreoni, 1989, por
exemplo ). Vonesh e Carter (1987 ) apresentam métodos não iterativos pala estimação
e realização de testes de hipóteses sobre os elementos do vetor P no Modelo de Efeitos
Alem.dórios. Neste caso a estimação é realizada usando mínimos quadrados ponderados e
os estímadores são assintoticamente eficientes.

Na. situação de dados bala.nceados e completos, a. aná.lise é usualmente centrada
em três modelos:

i) Modelos Multivariados de Análise de Perfis e Curvas de Crescimentos

ii) Modelos Mistos Univariados de Análise de Varia.ncia. para a-nálise de períisl

iií) Modelos de Efeitos Aleatórios Uni ou Multivariados pala. o ajuste de curvas de
crescimento.

Todos estes modelos são casos pa.rticulaies do modelo (1.1.1) de Jennrich e Schluchter
(1986 ).

Os modelos inultivaiiados são adequados (lua.ndo nã.o existe uma base teórica ou
empírica. para assumir unia. estrutura. de covariância especial. A naatriz de cova/riância dos
vetores de respostas individuais tem a. forma:

(Sim.)

a12

(1.1.5)
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O Modelo Multivariado de Análise de Perfis corresponde a (1.1.1) re-expresso na forma

Y -Xp+Ó (1.1.6)

onde
yiii yii2
yi2i y122 y;,

Vinil ylni2
Y-

ypl l ypi2
yg21 yp22

y:.:

";-
";,

ygn2] ygnp2 ' ' ' ygnpP ygn.

l«: o
1«,

(Sim.)

0
0

1. Pg2

Se collsidera neste caso ó «' N(O, 1« ® E. ), onde G) representa o produto direto ou
l<ronecker (o produto I';ronecker das matrizes A (p x q) e B (m x n) é definido como:

jaíjBj (pm x gn)). Estimação e testes de hipóteses são realizados através das técnicas
de Análise de Variância Multivariada (ver pol exemplo: Timm, 1980; Singer e Andrade,
1986 ). Embora o método de Análise Multivaiiada de Peras permita. a. adoção de um
modelo geral pa.ra a matriz de covariância da.s observações, ele requer um número gra.lide
de unidades de investigação para que os testes sejam eficientes (no mínimo lz > p ). Na
situação em que n < p, é necessário reduzir o número de observações, ou agrupar resulta-
dos adjacentes, como sugere Davidson (1972 ); o que implicará na reduçã.o do número de
condições de avaliação. Um enfoque alternativo pala evitar uma. redução no número de
observações, é proposto por Marks (1968 ) e consiste na. redução do número de obserw,ções

através da busca de um pequeno número de combinações lineares das va.fiáveis originais
que explique uma grande percentagem da variabilidade do conjunto original de variáveis.
Este processo pode ser realizado através do método de componentes principais. O uso
deste enfoque dificulta a interpretação dos resultados, como destaca Salsburg (1981 ) por
exemplo.
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Um modelo multivariado adequado para o ajuste de curvas de crescimento pode
ser escrito como:

v-xPv+ó
onde X tem a mesma interpretação que no modelo (1.1.6) e P (g x q) é uma matriz com
coeficientes de regressão fixos:

(1.1.7)

/3lo
P'.

Pala curvas polinomias de crescimento T (q x p) representa uma matriz de especificação
de posto completo q $ p , constituída por funções polinomiais dos tempos de observação:

g

l
/- (t- )
/2 (t. )

l

/- (t: )
/2 (f, )

l
/- (t,)
/2 (t,)T-

.&--(f-) /,-:(t:) /ç - - (t, )

Como referência pala estilaaação e testes sobre os parâmetros deste modelo sugerimos
Singer(1977), Tiram(1980) ou Singei e Andrade(1986).

O uso de funções polinomiais para o ajuste de curvas de crescimento tem sido
sugerido por autores como Kowalski e Guire (1974 ) e Van't Hoff et al.(1976 ), como
alternativa aos modelos não lineares tradicionais como: Gompertz, logístico, Bertalan#y.
Algumas desvantagens destes últimos modelos são:

i) seu ajuste requer que o estudo do crescimento seja realiza.do sobre uin intervalo
de tempo suficientemente grande para determinar de ma.negra precisa as assíntotas

inferior e superior das curvas em íorlna. de S;

ii) a formulação de modelos específicos requer o conhecimento das característica.s que
regem o processo em estudo, como é indicado em Guire e l<owalski(1979 ).

As curvas polinomiais possuem várias propriedades convenientes

i) muitas vezes curvas polinoiniais de baixo grau podem substituir com muita. pre-
cisão o ajuste feito através de outra.s curvas, especialmente ein situações e]]] que o
intervalo de observação é curto;



Cap. 1: Estudos com dados longitudinais 14

ii) têm expressão funcional simples e poucos parâmetros, o que permite fazer com
paraçoes mais sensíveis;

iii) permitem derivar uma série de medidas resumo com significância prática

Um modelo adequado para a análise de perfis na situação em que o número de
unida.des de investigação é pequeno é o Modelo Misto Univariado de Análise de Variância

(ver por exemplo: Winer, 1971; Timm, 1980 ou Singer e Andrade, 1986, cap. 2 ). Este
modelo pode ser escrito como:

yijK -- PiK -F 6ijK

P + ai + Pk + aPit + Ófjt
(1.1.8)

com >1: aí :: )l, /Jt = )i, aPft ::: )l, cr/Jíx; = O , onde pit = p+ ai+/3À; + a/ill representa1-1 k-l {-l k-l
a média do á-ésimo tratamento no tempo ft, p representa. a média geral populacional, ai
representa o efeito do i-ésimo tratamento, /3k representa o efeito da k-ésima condição, cr/3ft

representa o efeito da interação entre o á-ésilno tratamento e a. k-ésiina. condição e ói.ft é
um erro aleatório. Além disso, supomos que óijt tem a forma:

Ói.ík ' a'j({) + n'.f({)t (1.1.9)

onde nj({) representa o efeito aleatório da .j-ésima unidade de investigação dentro do
ã-ésiino tratamento e a;({)k representa o efeito aleatório da interação entre a k-ésima
condição e a. .j-ésima unida.de de investiga.ção, dentro do li-ésimo tratamento. Para. os
efeitos aleatórios são feitas as seguintes suposições:

n'j({) ' NID(0, o'2), n-j({)x; NID(O, .í,)

com nj({) e a;(i)k :ndependentes. Note que o modelo (1.1.8)-(1.1.9) pode ser escrito na.
forma do Modelo de Efeitos Aleatórios (equações (1.1.1) e (1.1.3) ) se fizermos:

yj l,«j + "; j = 1,2,...,n (l.l.lO)

onde X (p x g) é unia matriz de especificação conhecida. que relaciona o vetar de respostas
yj com o vedor de para.metros fixos P (q x 1), 1, é um vedor com p elementos iguais
a ll nj é unia variável igual a n.f(Í) e R'; é um vedor alça.t.brio cona elementos iguais a
r;(f)X; Como anteriormente, consideramos aj -' NID(0, a'), rj ', N(O,a'.l,), nJ e n;
independentes.



Cap. 1: Estudos com dados longitudinais 15

O modelo (1.1.8) com óílt dado por (1.1.9) implica que a matriz de covariâncias do vedor
de respostas, yij, tenha a seguinte forma, conhecida como unilforme ow 3imátr ca composta
(compound symmetry ):

«}, + .Í
(Sim.)

(1.1.11)

Modelos semelhantes a (l.l.lO) podem sel considerados para. o ajuste de curva.s de cresci-
mento. Nesse caso, a estrutura dos componentes aleatórios implica que as curvas indivi-
duais são paralelas às curvas populacionais, e diferem só no nível das respostas em torno das
curvas populacionais Na situação de dados balancea.dos, o Modelo de Efeitos Aleatórios

é discutido por Graybil1 (1976, cap. 12 ). Elston e Grizzle (1962 ) e Elston (1964 ) con-

sideram o À4odelo de Efeitos Aleatórios na situação em que os tempos de avaliação estão
igualmente espaçados. Estes últimos usam polinâmios ortogonais, e assumem que o vedor

aleatório bj do modelo (1.1.3) tem distribuição N(O,dias(ag,a?, . . . ,aj..)). Neste caso

b.Í (PJ x 1) é uin vedor aleatório cujo elemento /-ésimo, J = 1,2, . . . , q -- 1 , representa o

desvio do coeficiente individual em tomo do coeâciente da curva média populacional co-
rrespondente. A matriz de covariâ.ncia dos vetores de resposta.s se caracteriza por ser
simétrica. ein relação às duas diagonais, o que se deve ao fato de que, pala ca.da. Z, J =
1, 2, . . . , g l os valores dos polinomios ortogonais sã.o simétricos en] torno de zero:

g l
E @'(t-)a? + «'
1-0

E éi(tl)@l(t2 )a?
1-0
g l

E Ó?(t,)a? + .'
/-1

g l
E éz(t. )@i(t,)af
1-1
g l
E éz(t2)@l(t,)af
/-1E-

(Sim.)
g l
E @?(t,)a? + .'
1-1

Em geral não é espera.do que um conjunto de dados longitudinais apresente a estrutura
a.cima.
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1.2 Métodos exploratórios e uso de medidas resumo

Yates (1982 ) comenta que a análise de dados provenientes de p]anejamentos lon-

gitudinais através do Modelo Misto de Análise de Variância Univariada não é adequada
porque nestes planejamentos não se realiza uma alocução aleatória dos tempos às "sub-
pa'celas " (termo proveniente do modelo "split-plot " de análise de variância ); na. realidade
as medições são realizadas segundo uma certa sequência. Com respeito ao uso de métodos
multivariados, Yates (1982 ) comenta sobre sua inadequabilidade para resolver problemas
reais. Além disso, embora sejam adequados para testar hipóteses relacionadas aos obje-
tivos i) a iii) descritos na introdução do capítulo, não sã.o muito flexíveis para pesquisas
sobre a causa da. rejeição das hipóteses consideradas. Diversos a.utores, tais colho Bartlett

(1937 ), Wishart (1938, 1939 ), Rowell e Walters (1976 ), Zerbe e Walker (1977 ), Bryant
(1983 ), Bryant e Gillings (1985 ), 1';och et al.(1986 ), Little (1988 ) e outros, seguindo a

mesma ideia do autor acima, propuseram métodos alternativos e/ou que complementares
aos métodos mencionados para o tratamento de dados longitudinais, tanto na situação de
dados balanceados em ralação ao tempo como na situa.çã.o de dados desbalanceados ou
incompletos. Os métodos propostos pelos autores cita.dos se caracterizam por reduzir a di-
mensionalidade do problema através da construção de medidas resumo que são analisadas
através de técnicas mais simples que as apresentadas acima, especialmente na situação de
dados não balanceados ein relação ao teiiipo. Neste trabalho pretende-se sistelnatizai as
idéias dos autores acima de forma. a. cunaprii os seguint.es objetivos:

i) descrever medidas resumo que ein geral permitem responder às questões de ante.
nesse na a.nàlise de dados longitudinaísl

ii) mostra.r que em muitas situações, essas medidas resumo podem ser utilizadas para
fazer análises simples baseadas em técnicas estatísticas amplamente difundidas,
como Análise de Variância Uni e Multivariada, Análise através de Modelos de
Aleatorização, À'mínimos Quadra.dos Ponderados, etc;

iii) apresenta.r alguns métodos exploratórios que permitem a. análise de dados longa
tudinais atra;vés de técnicas univariadas.

Yates (1982 ), comenta com respeito ao item i) que as medidas resumo podem não extrair
toda. a. informação disponível nos dados, porém, a informa.ção que se obtem através delas
é facilmente interpretável.
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Em geral a aplicação das técnicas mencionadas em ii) sobre os vetores de medidas
resumo, implica a consideração de suposições mínimas sobre a matriz de covariância dos
vetores de respostas.

No Capítulo 2 apresentamos uma descrição de uma série de medidas resumo ade-

quadas para responder às questões discutidas na Seção 1.1. 0 material do Capítulo 2 é
apropriado tanto para os pesquisadores que não realizaram qualquer tratamento ein seus
dados como para aqueles que, havendo ajustado curvas de algum tipo aos perfis individuais,

desejam comparar os tratamentos com relação a algumas características (medidas resumo )
derivadas dessas curvas. No Capítulo 3 descrevemos como ao realizar transformações
adequadas dos dados é possível obter estruturas de covariância. mais simples que permitem
realizar Análise Univariada de Perfis. Também descrevemos como as medidas resumo

descritas no Capítulo 2 podem ser usadas para a aná.liso de perfis através de técnicas
simples que em geral estão disponíveis ein todos os pacotes de progra.mas estatísticos, ou
podem) ser implemente.das facilmente. No Capítulo 4 descrevemos a. a.ná.liso de medidas
iesulno derivadas de curvas polinonliais. Apresentamos t.écnicas úteis pala dados ba-
lanceados e para dados desbalanceados ein relação ao tempo. Fina.Imente no Capítulo 5
mostramos a utilidade e versatilidade da metodologia. desenvolvida através de exemplos.



CAPITUL02
a

CARACTERIZAÇÃO DE MEDIDAS RESUMO

No contexto de dados longitudinais, denoininaremos medidas resumo a qualquer
transfonnação que produza. uma redução na. dimensão dos vetores de respostas ou dos
vetoles das respostas médias dos tratamentos. Em geral, por motivos de interpreta.ção
consideramos funções que reduzem essa dimensão a um, ou eventualmente a dois ou três. O
enfoque que adoramos pala a- deânição e cata.cterizaçã.o das medidas resumo está baseado
nos parâmetros que representam as respostas médias dos tratamentos. Com essa fina-
lidade, e na situação geral de dados desbalanceados, vamos considerar duas estruturas
paramétricas nas quais:

i) os perfis médios populacionais são representados a.través das respostas médias, pix;,
i= 1,2,. ..,g, k = 1,2,. ..,pf , onde pi representa o número de condições de
avaliaçã.o ein que são observadas as unidades de investigação do á-ésimo trata-
mento:
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ii) as respostas médias são representadas através de cllrua3, pi(t), t € (t],t,.) (lue
dependem de parâmetros de regressão desconhecidos.

Em um exemplo hipotético com dois tratamentos A e B, os perfis médios poderiam ser
representados através das respostas médias, como na Figura 2.1.1.

Figura 2.1.1: Peras médios de respostas correspondentes
a dois tratamentos, A e B.

Resposta

média

Tempo

De uma forma geral embora. as observações sejam rea.liza.das ein tempos discletos, os
fenómenos geradores de dados longitudinais, ocorrem idealmente em tempo contínuo. Na
Figura 2.2 representamos curvas populacionais hipotéticas correspondentes aos tratamen-
tos A e B do exemplo descrito acima.
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Figura 2.1.2: Curvas média.s de respostas correspondentes
a dois tratamentos, A e B.

Resposta

média

Tempo

A escolha de uma característica adequada para. comparar tratamentos en] estudos
longitudinais dependerá em geral do tipo de planejamento (balanceado ou não em relação
ao tempo; condições igualmente espaçadas ou não ), da. forma dos perfis médios de res-
postas, e dos objetivos do estudo. Na Seção 2.1 descrevemos medidas resumo que são
úteis para avaliar o efeito dos trata.mentos em todo o intervalo em estudo, ou seja, que
caracteriza.m os tratamentos através de algum nz'ueZ gZoZ)aZ de interesse do investigador.
Na. Seção 2.2 inostranaos como o conhecimento a priori sobre algumas características
dos perfis pode ser usado para a construção de medidas resumo que permitam avaliar o
comporta7nenfo dos perfis médios de respostas ao longo do tempo. Ein geral as medidas
resumo adequadas para esta finalidade são contrastes que envolvem as respostas média.s.
Na Seção 2.3 estuda.mos medidas lesunlo que permitem a\filiar o comporta.mento de
curvas de crescimento.
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2.1 Medidas globais de avaliação do efeito dos tratamentos

Uma questão importante na análise de dados longitudinais é como comparar os
tratamentos em forma global, através de alguma medida que caracterize adequada.mente

os tratamentos. Vemos a seguir os cuidados que devemos ter em conta na escolha de
uma medida resumo deste tipo. Em pesquisas clínicas ou farmacológicas é comum usar de
planqanlentos longitudinais com o objetivo de estabelecer o efeito de drogas no tratamento
de certas doenças. Embora os dados sejam obtidos em cada visita do paciente, o interesse

principal da pesquisa com respeito à determinação da eficácia da droga pode estar dirigido
à resposta média obtida ao finalizar o período de estudo, píP; ,i = 1,2, . . . ,g. Esse tipo
de medida (conhecida como gonzo ./irai ) pode ser de interesse em estudos nos quais as
primeiras semanas são usada.s pa.ia dosificação das drogas. No Exemplo 1.6, também
poderia ser de interesse determinam se algum tratamento supera os outros ao finalizar o
período de estudo.

A análise do ponto final é recon)endada para analisar diferenças de tratamentos
para os quais se espera uma resposta monotânica crescente (ou decrescente ) durante o
período de observação. No caso de tratamentos pa.ra. o alívio temporário de uma dor
crónica, por exemplo, a a.nálise do ponto anal provavelmente será inadequada já que a
última resposta do paciente pode ser bastante diferente da resposta máxima (devido a. uma.
diminuição da concentração da droga no sangue ). Uma. estratégia adequada neste caso,
envolveria o uso do nível máximo de resposta, max pit , i= 1, 2, . . . ,g. Outra alternativa.
é a média entre condições de ax,filiação:

l
(2.1.1)

que ao contrário do ponto anal e da resposta máxima faz uso de toda a. informação dos
peras.
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Note que (2.1.1) é usada para indicar o núeZ médio de resposta do í-ésimo trata-
mento no intervalo de tempo (til, tiP.). Como em geral os perfis médios a estuda.r apre
sentaram um certo comportamento em rela.ção ao tempo, devemos definir a média pi de
forma. que a comparação dos tratamentos sela realizada sobre um intervalo de tempo co-
mum a todos os tratamentos. Se não fissesemos isto, na compa.ração de perfis com res
postas crescentes em relação ao tempo, estaríamos favorecendo aqueles tratamentos que
foram observados durante um intervalo de tempo mais longo.

Em outras situações as medidas resumo de interesse podem ser outra.s funções das
médias PÍk. Em um experimento no qual se estuda a evolução na produçã.o diária de leite
de vaca, poderia ser usada a medida resumo denominada per3i3têncÍa na proa ção de Jeáte
em 300 dias definida por Keown et al. (1986 ) como a relação entre a média diária de
produção de leite durante um período de 300 dias, e a. produção registrada no tricentésimo
dia

E
k-l

300

300 Pi,300

Em ocasiões em que os intervalos entre os tempos de observaçã.o apresenta.in dife-
rentes comprimentos, a média /zi não é a medida. mais adequada, pois nã-o usa a informação

contida no espaçamento dos tempos de observação. Por exemplo na Figui'a 2.1.3 estão
representados dois peras diferentes, com médias iguais.
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Figura 2.1.3: Situações hipotéticas para a compara,ção da média
e média de uma função contínua como medidas
resumo.

Resposta
média

Tempo Tempo

Unia medida resumo mais adequada neste ca.se é a média de wma /t nção conta'naa (ver pol
exemplo: Batschelet; 1975, Seção 9.8 ) definida como:

K.i=-1.il' ASCO pi(t)dt (2.1.2)

onde (a, ó) representa o intervalo de interesse e .4SCÍ representa a área sob a curva pí(t)
associada ao { ésimo tratamento.
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Note que se a .4S(7 for aproximada pela soma das áreas dos tra.pezios sob a curva, ela
pode ser escrita como uma soma ponderada das médias pit, com ponderações baseadas
no espaçamento entre os tempo. Além disso esta medida é mais adequada que a média
p{, quando os tratamentos apresentam estrutura de dados desbalanceada em relação ao
tempo, já que a perda de alguma resposta é compensada pela suavização do perfil. Note
que a média de uma função contínua e a .ASC' se diferenciam só por uma constante; e
portanto são equivalente para. aná.pise.

Como veremos no Capítulo 3, a média, a .4S(l; e outras medidas resumo de
avaliação do efeito global dos tratamentos são recomendadas em geral quando não existe
interação Tratamento x Tempo (perfis médios paralelos ), ou qua.ndo ela. não é "impor-
tante " (nos termos de Neter et al; 1985, cap. 20 ). Esse conceito pode ser facilmente
entendido através de uma representação gráfica como a da. Figura 2.1.4.

Figura 2.1.4: Possíveis comporta.mentes das curvas médias de
respostas, em um estudo com dois tratamentos.

a. Ausência. de interação b. Interaçâo "não

importante"

Resposta
média

Resposta
média

0 1 2 3 5 6

TempoTempo
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c. Interação "importante"

Resposta

média

Tempo

Quando a interação é "importante " (gráfico c da. Figura 2.1.4 ), podem existir situações
eln que as medidas resumo média, .ASC' e outras semelhantes, ainda podem ter importância
prática. Por exemplo, ein um ensaio clínico com uin trata.mento placebo e um tratainellto
ativo para a comparação da eficácia de distintos agentes no controle da hipertensão, é
possível que as curvas de respostas não sejam pa-ralelas em um intervalo (a, b); porém,
é provável que o pesquisador esteja disposto a ignorar flutuações das respostas e tenha
interesse na atuação global da. droga clTI um período de tempo especificado.

A Figura 2.1.5 nlostia uma. situaçã.o extrema na. qual a.s curvas correspondentes

a dois tratamentos apresentam comportamentos bem diferentes, enquanto tanto as médias
quanto as áreas sob as curvas são iguais.
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Figura. 2.1.5: Situação hipotética com intera.ção
Tratamento x Tempo.

Resposta
média

'h'atamento l

TFatanlent.o 2

Tempo

Uma técnica sugerida por Zerbe e Uralker (1977 ) e Zerbe (1979 a e b ) que permite dife-
renciar curvas cona comporta.mentos diferentes ao longo do tempo, corresponde à .AnáZi$e

da .Distancia .Entre as Cwrt,«s (DEC ). A distância ent:e duas curvas p](t) e p2(t), é
calculada como:

r ,b l 1 /2

.o-EC(p: , p,) (t) - p,(t)I' 'zt l

e pode ser representada pela área sombreada no grá.fico da. Figura 2.1.5. Enquanto a
média e a ÁSC' só permitem encontrar diferellças nos perfis médios com respostas acumu
lidas diferentes, a Análise da DEC está dirigida para a. delega.o de quaisquer diferenças na
forma. dos perfis naédios de resposta.s.

a
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2.2 Medidas de avaliação do comportamento dos perfis médios de respostas

Em muitas situações há interesse em verificar se os dados seguem um determinado
comportamento esperado ao longo do tempo; como ilustração considere o Exemplo 1.3
onde pode haver interesse em verificar se o peso perdido pelas peças segue uma forma
linear ou quadrático; no Exemplo 1.2 pode-se estar interessado em saber se as macieiras
apresentam uma produção com comportamento bienal, isto é, se os anos com boa produção
são seguidos de anos com produção menor. As medidas resumo descrita.s na Seção 2.1
não são apropriadas para essa Ênalidade.

O comportamento dos perfis médios ao longo do tempo pode sel avaliado através
de contrastes da coima:

a - )l. ctpit ,com (2.2.1)

Estas medidas são adequadas, em geral, quando os dados a.presentam estrutura balanceada
enl relação ao tempo (pi = p, í = 1,2,...,g ). Para verificar, pol exemplo, se os
perfis médios apresentam tendência linear, quadrático, cúbica, etc., uma. medida resumo
adequada.é:

$\Çtk) ik

E @?(tt)

onde @i(tk) representa o valor db polinõmio ortogonal de gra.u Z, J = 1,2, . . . , calculado

no tempo tt, k = 1,2, . . . ,p. Quando as condições de avaliação são igualmente espaço.das,
esses valores podem sel obtidos de tabelas de polinânlios ortogonais, como a.s de Fishel e
Yates (1963 ). Neste caso as constantes ck em (2.2.1) sâo dadas por:

P

k l

á - 1,2,. . . ,g , (2.2.2)

éz(tk )
'k ' ''i;E é?(tt)k-l
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Para verificar isto, note que em geral é sempre possível representar o perfil médio do
i-ésimo tratamento por um polinõmio de grau q -- l (q $ p); nesse caso a resposta média
pode ser escrita como:

Pit = Pof + Piiéi(tk) + + Pifél(tt) + + PÇ-i,i#'Ç-i(tk) , (2.2.3)

onde k = 1,2,. . . ,p . A presença de um componente de grau Z está associada a /iiÍ não

nulo. Se multiplicarmos ambos os membros de (2.2.3) por ÓZ(tt) e somamos em relação a
# teremos:

>ll: é-(t*)p;* - P« >ll: é?(t.) ,
k::; l k= l

P P

o que implica. que Pli é igual a (2.2.2). Logo a. hipótese de que (2.2.2) é nula corresponde à
hipótese de inexistência de tendência de grau /. Na Tabela 2.2.1 apresentamos medidas
resumo que correspondena a comportamentos lineares e qua.drá.ricos dos perfis médios do
Exemplo 1.3.

Tabela 2.2.1 Contrastes ortogonais correspondentes às tendências

Note que se grande parte da variação em relação ao tempo é explicada. pelo componente
linear, então Pii ,á :: 1,2, . . . ,g , se constitui en] uma. medida resumo util para avaliar a

interação Tratamento x Tempo. Cochran (1939 ) apresenta um exemplo com cultivos
perenes em que mede essa interação através do coeficiente de primeiro grau.

Uma outra aplicação onde o uso de contrastes é de interesse corresponde à a'raliação
de peras médios de tipo oscilante, como os representados na. Figura 2.2.1. Cur\ns cona
estas características são comuns em processos físicos e químicos e também em certos pro-
cessos que são afetados por ritmos diários ou sazonais (ver Van der Linden et al, 1970 ).
No Exemplo 1.2 poder-se-ia. avaliam a. variação da. produçã.o e a. presença. de bienalidade
através de contrastes construídos a partir de somas e diferenças das produções médias de
anos sucessivos.

ini\-cbi \- qual\ixauiça. IJal cb u aJÀt;lllIJltJ J. e e) .

RplrnllsrÂpc  
Resposta. média 1000 2000 3000

Efeito linear --pf] + 0  
Efeito quadrático +/zá1 --2pÍ2  
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Figura 2.2.1: Perfis médios de respostas (hipotéticos ) com
um comportamento de tipo oscilante.

Resposta
média

Tempo

Resposta

média

Tempo

Na Tabela 2.2.2 estão indicados contrastes que permitem avaliam a existência global de
bienalidade na produção além de outras características da bienalidade.
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Tabela 2.2.2: Contrastes ortogonais para avaliar comportamento
bienal e tendência na produção relativa.s ao
Exemplo 1.2.

Anos
2 3Comportamento l 4 5

Bi4. Fis
6

Somas de anos consecutivos para
estudar variação da produção:

Efeito linear --l

Efeito quadrático +l
l

+1
+0

2

+o +l
-2 +1

+1
+1

Diferenças entre anos pares
e ímpares pa-ra avaliar
bielaalidade global

l +l -l +l l +l

Diferenças de anos consecutivos
pala estudar a bienalidade:

Efeito linear

Efeito quadi ático

+1
l

l
+1

+0
+2

+0 1
2 1

+1
+1

Stevens (1949 ) apresenta um estudo realizado com 6 variedades de café (cuja produção
apresenta marcada. bienalidadê ) para avaliar a evolução da produção em um período de
10 anos. A análise dos dados é realizada através da construção de três funções: duas são
equivalentes a.o primeiro e terceiro contrastes da Tabela 2.2.2 e uma é igual à solda (ou
média ) das produções enl todo o período, e serve para avaliar o comportamento global
das variedades. Esse autor destaca que enl estudos deste tipo, o rendimento total deve
estar baseado em um número par de anos, observando que: "Se fosse obtido a. partir de un]
número ímpar de anos, começando e terminando, digamos, com um a.no ímpar; as plantas
que produzem bem nos anos ímpa.res seriam favorecidas injustamente em compa-ração com
as que produzem bem nos anos palas " . Esta observação se aplica. também a funções do tipo
contraste. Bless (1970, cap. 17) descreve fenómenos de diversos tipos caiu comportamentos



Cap. 2: Caracterização de medida.s resumo 31

cíclicos, e menciona algumas medidas que podem ser de interesse para caracterizar este
tipo de curvas.

Algumas vezes, as características do estudo, em conjunto com a ínspeção dos
perfis médios podem determinar a construção de contrastes especiais. Por exemplo, no
Exemplo 1.5 as cura,as de respostas médias observadas apresentaram forma semelhante
à da Figura 2.2.2.

Figura 2.2.2: Forma dos perfis médios de respostas
dos tratamentos do Exemplo 1.5.

Resposta

média

(PS/g d. p«.)

0 20 40 60

lç'minutos

120

Os pesquisadores estavalll interessados na. variação da resposta média no intervalo j15, 601 , e

na. diferença das respostas médias entre o momento zero e o último registro. Para isso foram
construídos os contrastes da Tabela 2.2.3 ; dois deles permitem avaliar o coinpoitamento
(efeito linear e efeito quadrático ) das respostas médias no int.ervalo especificado; o terceiro
permite a\aliar a diferença enfie a resposta. final e a. resposta. inicia.l e uin quaito contraste

permite ax,aliar a diferença entre a resposta média nos pontos 0 e 120 e a. resposta média
no intervalo j15, 601.
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Tabela 2.2.3: Contrastes ortogonais para avaliar o comportamento das
respostas médias "extremas " e das respostas médias
"internas" dos perfis médios referentes ao Exemplo 1 .5

Quando os perfis não apresenta.in uin comportamento definido, contrastes que comparam
a resposta esperada em cada condição com a média das respostas nas condições anteriores,
podem ser úteis.

Ao a.valiam o comportamento dos perfis em relação ao tempo não é necessário que
os tempos de observação sejam coincidentes pala todos os tratamentos. Na situação de
dados desbala.nceados eln relação ao tempo, Berk (1987 ) sugere que o efeito do Tempo e da
intera.ção Tratamento x Tel-npo poderia. ser avaliado através da. diferença entre a resposta.
média a.ntes do início do tratamento (resposta média basal ) e o nível da. resposta depois
de aplicado o tratamento, ou seja.:

á - 1, 2, . . . , g (2.2.5)

onde po é a. resposta. média basal, e p{ representa o número de condições em que foi
observado o i ésimo tratamento.

 
Tempo

Contraste 0 15 30 60 120

Pi Pí2 Pia Pi4 Pis

Respostas "internas"
Efeito linear +0 -1 +0 +1 +0

Efeitoquadrático +0 +1 --2 +1 +0

Respostas"extremas" --1 +0+0+0+1
Extremasxinternas -3 +2 +2 +2 -3
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Em experiências com engorde de gado, é comum estudar o ganho de peso no
período total do estudo. Na situação de dados balanceados, pode ser adequado definir esta
medida como:

Gi

Como, em geral, as curvas de crescimento de seres vivos apresentam forma sigmóide,

poderia pensar-se em deÊnir o ganho de peso como a diferença entre o máximo e o mínimo
de uma curva polinomial de terceiro grau. Yates (1982 ) comenta que esta estratégia pode
não proporcionar uma estimação adequada do ganho total no período, e propoe como
alternativa, fazer a diferença entre a média das última.s (duas ou três ) respostas, e a
resposta inicial:

(2.2.6)

> , Hik
k:::p a

Woodinan et al. (1936), em uma experiência com porcos, definem Gi como:

P

a = 1 ou 2

P

E "'*
A=P -- a

a

E"'*
k-l

onde neste caso pit sã.o pesos médios ein dias sucessivos e a < p/2. Na. situação em que
os intervalos de observação são variáveis, seria mais adequado utilisar a ueZocidade média:

"''l=
Obviamente, os enfoques que trabalham com o ganho total ou com a velocidade média
colho medidas resumo, não utilizam toda a. informação do perfil. Berry (1974 ) comenta.
que nesse contexto, o número de respostas necessárias para. deÊnir uma medida resumo
conveniente, vai depender da duração do estudo. Em estudos de longa. duração, o uso da
primeira e da última resposta pode ser quase tão eficiente como o uso do coeficiente angular

de regas ajusta.das aos perfis de respostas para a estimaçã.o da velocidade média, enquanto
que para estudos de pequena. duração, é conveniente definir uma medida que faça uso de
um número maior de observações.
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2.3 Medidas de avaliação de curvas de crescimento

Esta senão está destinada à descrição de medidas resumo que podem ser cons-
truídas quando os perfis médios associados aos distintos tratamentos são modelados por
curvas de crescimento. Em princípio as curvas de crescimento correspondentes aos distintos

tratamentos, pí(t), i= 1, 2, . . . , g podem ser comparadas através de seus parâmetros; no
entanto Rao (1958 ) afirma que isto nem sempre é conveniente do ponto de vista de
interpretação e sugere a comparação de vários aspectos signiâcativos dessas curvas, tais
como taça de crescimento iàstaníáneo no período, variação da vaza de crescimento (ace
leração ) e momento no gaaZ se aZ nge a mázíma ueZocidade de crescimento, embora essas
medidas resumo possam não explicar completamente o processo de crescimento.

Vamos supor que os perfis médios de respostas, possam ser modelados adequada.
mente por curvas polinomiais de grau q -- 1 , ou seja:

p{(t) = /3oi + Piit + #,.rt: + + /3ç-l ,ftç- ] (2.3.1)

Em função da frequência caiu que ocorre em problema.s prá.ricos, um caso de especial in-
teresse, é aquele em que os perfis médios são descritos a.dequadamente por uin polinâmio

de segundo grau no intervalo de interesse (a,b), isto é q = 3. Neste caso pode ser de-
sejável obter uma. única medida resumo para. avaliar a. ta.xa de varia.ção no intervalo. Por
exemplo um empresário pode desejei conhecer seus ganhos anuais de capital, e pode esta.i
disposto a ignorar flutuações sobre períodos curtos de tempo. No Exemplo 1.6, pode-se
ter interesse em conhecer a. velocidade de crescimento dos leitões. Em unl outro exemplo
apresentado por ferry (1974 ), envolvendo a comparação de medidas fisio1(5gicas entre

grupos de indivíduos submetidos a diferentes favores a.mbienta.is de risco, a. avaliação das
diferenças pode ser feita em termos da. velocidade média. Ele conclui que: "mesmo que
exista. unia ligeira curvatura, a velocidade média ainda se mantem como a. mais util medida
de mudança ". Seigel (1976 ) propoe vários enfoques para a definição de medidas resumo
com as características acima. Alguns desses enfoques sã.o discutidos a seguir:

i) ajustar retas aos peras de respostas através do método de mínimos quadrados e
usar o coeficiente angular colho inedída resumo;

ii) usar como medida. resumo, a. derivada da curva de segundo grau, Pli+ 2/32it,

amliada no ponto (Z) -- a)/2;
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iii) avaliar a tangente da curva de segundo grau no ponto ii, e usar este valor como
medida resumo.

As três medidas resumo estão representadas na Figura 2.3.1

Figura 2.3.1: Medidas resumo derivadas de um polinâmio
desegundo grau.

Pi(t)

ts=b

t (b--a)/2

Tempo

Como prova. Seígel (1976 ), na situação em que a. curva. é quadra.rica essas medidas resumo
podem ser escritas como combinações lineares de Pif e P2{, do tipo Pi{ + 2ciP2{, onde ci
é uma constantes as três medidas resumo são iguais qua.ndo os tempos são igualmente
espaçados. Hui e Berger (1983 ) analisam um estudo no qual os perfis de respostas po-
dem ser considerados como provenientes de planejamentos mistos (ver Capítulo 1), e se
caracterizam por apresentar um comportamento aproximadamente linear num pequeno
intervalo. Os autores propoem ajustar os perfis de respostas através de netas e estudar o
comportamento dos coeficientes angulares, usando o tempo como variável regressou.
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Para isso é necessário avaliar os coeficientes Pij de cada perfil, em algum tempo (pois
precisamos pares de valores (PfJ,tiJ) ). Hui e Berger (1983 ) propoem que se considere:

Pij Píj .

E (tijt -- {Íj); E (tir -- {ij)(t?jt -- il)k=1 k=l
'tJ l Pij Pij

2 E (t.jt -íljy 2 E (tir - fjyk=1 k=l

(2.3.2)

O valor tfj em (2.3.2) tem a mesma forma que o valor ci considerado por Seigel (1976 ).
Como destacam Hui e Berger (1983 ), este enfoque apresenta-se robusto ante possíveis
falhas na linearidade dos peiíis de respostas, pois se a.queles apresentam na realidade
um comportamento quadrático, então /JÍj corresponde ao valor da tangente dos perfis de
respostas, avaliada no ponto tij.

As medidas resumo definidas acima. estão relacionadas com a velocidade (ins
tantânea ) de crescimento, que é definida como:

«:(t)
dP:(t)

(2.3.3)

A aceleração (instantânea ) de crescimento (ver por exemplo: Joossens e Brems-Heyns,
1975 ) é definida colho:

«:m - 4:P - gl:P . P.3.q
Tanto a velocidade como a aceleração não são adimensionais. A unidade de medida da
velocidade corresponde à unidade da variável resposta sobre a. unidade da variável tempo,
enquanto que a aceleração tem a dimensão da unidade da. variável resposta sobre a unidade
da variável tempo elevada ao quadrado. Este fato faz com que nã.o seja. possível compara
estas medidas quando as variáveis respostas são distintas ou estão medidas em diferentes
unidades. Joossens e Brems-Heyns (1975 ) definem velocidade e aceleração de crescimento

em forma relativa (adimensional ). com base em perfis médios representados pelo modelo
log-linear:

Inpi(t) = 'yof + 'lilnt + + 'v,-- ,f(i« ty' '
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Nesse caso, a velocidade de crescimento é igual a

«Íd(t) - !UIÍÍP - 1-.+ 2'v,' i"t + ... +(q - i)'r,--,'(i"ty''
e a a.celeração de crescimento é:

(2.3.5)

.ld(t) d«Íd(t)

onde o índice superior é mantido para lembrar que são quantidades adimensionais. Multa
plicando e dividendo (2.3.5) por te('v'i+r:i 1« t+ +l.-.,i(I" t)''') obtemos:

«I''m - -T -- !ayU +
dP{(t)/P.(t)

+ (g-::-!)'rÇ-l'f( n t)q' el« p.(t) ---!--t ' ©ln pi(t)

de onde vemos que o(')(t) é adimensional. As medidas obtidas por Joossens e Brem-Heyns
(1975), a.valiadas nos mesmos tempos ou em tempos distintos nos permitem conlpa.rai
por exemplo, velocida.de de crescimento em altura e velocidade de crescimento em peso,
ou velocida.de de crescimento de diferentes espécies, o que muitas vezes não tem sentido
quando a velocidade é dimensional.

Quando o perfil médio tem a forma de um polinõmio de segundo grau, a curva de
velocidade é igual a:

«i(f) + 2#:: t (2.3.6)

e a. aceleração é /32i. A equação (2.3.6) é util para a determinação do ponto de máximo ou

mínimo da curva. Se o coeâciente P2i é negativo, pi(t) tem um ponto de máximo em:

(2.3.7)

e se /32í é positivo, (2.3.7) indica a posição de mínimo. Note que (2.3.7) equivale ao ponto
no qual a curva de velocidade é igual a zero.

Na Figura 2.3.2 está representado um polinâmio de terceiro grau, com coeficiente
cúbico, P3f, negativo ã :: 1, 2, . . . , g.
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Figura 2.3.2: Clurva de crescimento representada por

um polinõmio de terceiro grau.

Pi(t)

--132il3l33i

Tempo

Curva.s de crescimento com este comportamento geralmente são adequa.das para representar
o crescimento dos seres vivos, quando o intervalo de medição é suficientemente longo. Neste

caso, a curva de velocidade é uln polinõinio de segundo grau, Pli+ 2/32Ít + 3/331t2 , com
máximo no ponto:

Este ponto colastitui outra medida resumo importante. Equivale ao ponto onde a. velocidade

de crescimento é máxima, ou a curva de aceleração, ai(t) = 2/i2f + 6/33{t, atinge o valor
zero. O ponto de infiexã.o de uma curva cúbica pode ter importância em agropecúaria.
Por exemplo quando o pasto é comido pelo gado, ele volta. a brotar e muitas vezes apresenta

unia curva de crescimento com uln comporta.mento como o representado na Figui'a 2.3.2.
Se a pastagem se realiza cada vez que o pasto atinge a velocidade máxima de crescimento
(ponto de inâexão ), então a produtividade do pasto será máxima (ver Voisin, 1967 ).

Z

(2.3.7)3P: Z
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Quando as curvas de crescimento obedecem a polinâmios quadráticos ou cúbicos,
e o nosso interesse é determinar medidas resumo tais como idade na qual o crescimento
é máximo, no primeiro caso, ou idade na que a velocidade de crescimento é máxima, no
segundo caso, pode ser conveniente seguir a. estratégia proposta por Goldstein (1979 ), que
consiste em escolher "a olho " o conjunto de quatro ou cinco tempos que contêm o ponto de
interêsse, e ajustar uma curva polinomial de segundo ou terceiro grau (respectivamente )
a esses pontos. Dessa forma se evita a necessidade de usar uma curro, polinomial de alto
grau



CAPITUL03
#

ANALISE DE PERFIS

As medidas resumo descrita.s no Capítulo 2 foram classificadas segundo sua uti-
lidade para ax'aliar distintas características dos perfis médios de respostas. Neste capítulo
mostramos como podemos utilisá-las pa.ra atingir os objetivos i) a iii) da Seção l.l.
Na Seção 3.1 apresentanaos a estratégia proposta por Box (1950 ), para análise de da-
dos balanceados em relação ao tempo, que consiste em trabalhar com as diferenças en-
tre observações sucessivas para tentar obter uma matriz de coxnriâ.ncia E, mais próxima
do padrão de uniformidade necessário pala a aplicação do À4odelo Misto de Análise de
Variância Univariada. Na Seção 3.2 consideramos a. análise de da.dos balanceadas en]
relação ao tempo através de medidas resumo tais como contrastes, média entre condições
e ponto final tanto em situa.ções onde nã.o há interação Tratamento x Tempo como em
situações onde esta. suposição não pa-tece razoável. Nas Seções 3.3, 3.4 e 3.5 conside-
ramos técnicas que são especialmente adequa.das para. análise de dados desbalanceados em

relação ao tempo. Na Seção 3.3 consideramos algumas propostas para- a. modiâcação da
análise do ponto final, como por exemplo a estratégia de Gould (1980 ), que consiste na
ponderação da última resposta. disponível por algum tipo de escore e na a.nálise posterior
através de naétodos não paranaétricos. Na Seção 3.4 apresentamos as características da
Análise da Área sob a Cura,a. Vemos como esta medida pode ser modificada quando há
presença. de interação. Na Seção 3.5 se estuda a Aná.lise da Distância entre as Curvas
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através de Modelos de Aleatorização desenvolvida por Zerbe e Walker (1977) e Zerbe (1979
a, b). Esta técnica é complementada com a descrição de métodos de comparações múltiplas
que permitem testar a inexistência de diferenças entre os perfis médios de respostas, em
todo o intervalo em estudo, ou em parte dele.

3.1 Método de diferenças sucessivas

Um método simples e bastante conveniente do ponto de vista exploratório foi
sugerido por Box (1950 ) e mais tarde estudado por Louis (1988 ). O primeiro autor
observa que uma característica comum en] dados acumulativos (como por exemplo, aqueles
obtidos ao medir-se o desgaste de materiais ), é que a variância. a.ementa com o tempo ao
passo que a variância da diferença permanece estável. Também, é de se esperar que nos
dados originais os erros apresentem correlação entre observações (já que uma obsermção
muito baixa ao começo terá influência nas observações seguintes ). Porém, ao eliminam

a variação produzida pela unidade de investigação, pode esperar-se que as correlações
entre observações em períodos sucessivos sejam pequenas ou quase nulas. Esse raciocínio
faz cona que seja razoável consideram (no caso de observações igualmente espaço-das ) a
+ . , .. .{'.'"'n '- '' ; ,. .xu'YUv-

r:l = cyij = (yij2 yí.íi, Vila , yíjp y'J,p-:) ,

onde C (p 1) x p é a matriz

-l l o
o l l T)c-
o o o

e o seguinte modelo

E(3/&t) + n'j(i) + n'j(i)x;

com a.í(f) ' NID(0, o2), n'({)k ' NID(0, a2, ) e n.f(i) e nlí(f)t independentes, que essencial
mente corresponde ao Modelo Misto de Análise de Variância Univariada (1.1.8)-(1.1.9).
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Nesse sentido Box (1950 ) agrega que o modelo acima é razoável quando as curvas indi-
viduais de ganhos dentro de cada tratamento são paralelas. Caso contrário a suposição
de independência entre os m;(i)k pode não ser razoável. Também pode haver correlações
(negativas ) entre os n;(i)k devido a erros de medição, pois se considerarmos por exemplo a
resposta yiJ2, ela está envolvida tanto no cálculo de yB. = (3/ij2 -- yiji) como no cálculo de
Z/&2 ' (yí.f3 --yi.Í2); se yíj2 for medida com erro positivo então y;Íi será grande enquanto que
yiJ2 será pequena. Ao usar esta estratégia, devemos ter cuidado com a interpretação das
hipóteses sobre os parâmetros fixos do modelo, pois como destaca Louis (1988 ), o efeito
de qualquer covariada que não varie com o tempo desaparece ao considerarmos primeiras
diferenças. Por exemplo a. homogeneidade entre médias de tratamentos (para a variável
transformada ) é equivalente à homogeneidade entre os ganhos "totais", pois a média do
á-ésimo tratamento, p:, pode ser escrita como:

l
(P - l) P:k = ii;;4--n (Pi2 -- Píi + Pía -- P{2 + . . . + P{P ' P:'P'l)

Neste modelo faz mais sentido um teste de inexistência de efeito do Tempo e um teste da
inexistência de intera.ção Tratamento x Tempo.

Snee et al (1976 ) consideram a. transfomtação CyiÍ, porém fazem a suposição de
que o vedor de respostas, yl , apresenta matriz de covariância. dada por (1.1 .2). Este modelo
é denomina.do por Louis (1988 ) como "Modelo de Incrementos Independentes ", e está
a.ssociado a.o processo de Wiener (ver poi exemplo: Hoel et al., 1972, cap. 4). Clonsidera.ndo
tempos discretos, a matriz de covariância que caracteriza a.o processo \7\riener é dada por:

c-h:.. {i' ":"o':l,i*,n ;. '-', :'

onde k, k' :: 1,2,. . . ,p. Se os tempos de observação esta.o ubicados no eixo positivo e
ti $ t2 < . . . < tP , a. matriz de covariância pode ser escrita:

ti t] fi

(Sim.)
(3.1.1)
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A variância da resposta é proporcional a sua posição na escala do tempo e as correlações
diminuem ao incrementar-se o espaçamento dos tempos. Note que nesse caso, a matriz de
cow,riância do vetor transformado, y:, é dada por:

:,..)-CEC'-a2 (3.1.2)

Se os tempos estão igualmente espaço.dos, a matriz acima fica reduzida a

Cl](]r :: ha2lp.i

onde h ;= h;: = tk+i -- ti, k = 1, 2, ..., p -- 1. Se os tempos não estão igualmente

espaçados, obtemos uma matriz semelhante através da transformação (yij,t+l --g/fj')/«/zi ,
k = 1, 2, . . . , p -- 1. Neste caso, a inatiiz de covariância do vedor tra.nsformado, apresenta a

forma:

C*EC*

onde C* (p 1) x p é a matriz

.-(':r
'G o
h, 'Linha

0 0

Batschelet (1966 ) afirma. que a evolução da velocidade da.s ondas de pulsação (pulse wave
velocity ) e a evolução do poder de acomodação dos olhos das pessoas quando envelhecem,
têm esse tipo de comportamento. Morrison (1970 ) afirma. que o Modelo de Incrementos
Independentes é adequado em experiências psicométricas cujas respostas têm médias e
variâncias que aumentam com a dificuldade das sucessivas condições experimentais. Adi-
cionalmente, Louis (1988 ) destaca que as diferenças sucessivas podem eliminar a presença
de "peras outliers " no mesmo sentido das diferenças "pos--pie" em um teste t parecido.
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3.2 1-Jso de medidas resumo para análise de dados balanceados em relação
ao tempo

Consideremos uma situação com a estrutura de dados apresentada na Tabela l.l,
e admitamos o seguinte modelo para a (á-.j-k)-ésima observação:

yijt = P k + ÓÍjl (3.2.1)

onde pix; representa a média populacional do {-ésimo tratamento no k-ésimo tempo e

óilt representa uin componente aleatório. Seguindo a sugestão de Koch et al. (1986 )
consideremos pa-ia pit o modelo (1.1.8), que reescrevemos como:

i'ik = p'+ a:+ Pl;+ aPl* (3.2.2)

com }l: al = >1' /ix: - )l, aPIX; = )1: cr/ilk = 0, onde p', a:, PÍ: e a'/3lx: têm a mesma
i=1 k;:] {::l k=l

interpretação que p, a{, /3k e a/3it no modelo (1.1.8). Discutimos a seguir estratégias de
análise de perfis que fazem suposições mínimas sobre a. mat.riz de covariâ.ncia dos vetores de

respostas, e que estão baseadas na construção de medidas resumo que podem ser expressas
como funções lineares da. forma:

P g Pg

(3.2.3)

onde c# são constantes conhecidas

Vamos considerar o modelo (3.2.2) para pfk, em duas situações

i) um único grupo, ou vários grupos com intera.ção Tratamento x Tempo nula
(.«Plk V á, k);

ii) vários grupos com possível presença de interaçã.o Tratamento x Tempo
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Na situação i), se a medida resumo é um contraste da forma (2.2.1), temos

ck+

á - 1,2, . . . ,g,

de onde concluímos que

consequentemente essa. medida resumo pode ser utilizada para. avaliar o efeito do Tempo
através da hipótese Ho : /3 = 0. Um estimador não viciado de P é dado por:

g n{ .P . g n{

EEE «"..* - : EE /.. - .í
í-l J-l 1-1 í-l j-l

onde /ij = )1, ct3/fjl são estimativas de .F. baseadas nos perfis individuais.

de .f{.Í é igual a:

P

k l

(3.2.4)

A variância

V(./ij) yij) V(yfj)c

onde c' = (ci,c2,.. . ,c,) e consequentemente as funções .Êj poderão ter variância ho-

mogênea ainda que as matrizes de covariância sejam diferentes pa.ra os distintos grupos
Nesse sentido consideremos a seguinte estrutura para. o (k-k')-ésimo elemento da matriz
de covaríância. Ei:

"{,*k, = ';ik+ «{k,+ Z,tt,(3.2.5)

onde aÍk, aik, , bX;k,, são constantes tais que Ei seja definida. positiva« Nessa situação

V(.Ê.Í) c'E.c - c' ja.il, + l,a: + (Z,.*,),lc
= c'aill,c + c'l,ajc+ c'(Z,tt,),c
= c'(bkk ),c

(3.2.6)

onde a; =(ai,a2,.. . ,ak,... ,a,) e(Z,kt),(p x p) reprewnta uma matriz com ele:bentos
iguais a blk,, k, k' = 1,2, . . . ,p. Note que a condição de cite%Zar dado da matriz Ei(ver
Huynh e Feldt, 1970 ) exigida ein Análise Univariada de Perfis (modelo (1.1.8)-(1.1.9) )
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para que as estatísticas F construídas para testar hipóteses envolvendo o efeito Tempo
tenham distribuição excita F central, é um caso particular de (3.2.5) se considerarmos
bi;t, = À > 0, k,k' = 1,2,. ..,p. Esta condição é conhecida também com o nome de
ei!/ericidade, porém mantemos o nome de circularidade para não confundir-la com o teste
de esfericidade relacionado à hipótese Ho : P = 1, onde P é a matriz de correlação.

A variância (3.2.6) depende da função escolhida, mas não do tratamento. Um
estimados não viciado desta variância é dado por:

. g nf

ÕílD E E u.. - .Õ'

e consequentemente, um estimador de V(P) é dado por:

. g ní

'ü(õ) - ;õí>-ã >1:>1: u.j~ ' i-ij-i

Com âns de inferência supomos que c'óij N NID(0,V(/3)). A hipótese Ho : P = 0 pode
testar-se através da região de rejeição:

-i /j > t./2,(n-]),

onde t./2,(«-i) e o percentil de ordem 100 (1 -- a/2) da. distribuição t com (n -- 1) graus
de liberdade.

Quando a medida. resumo não é um contraste e aillda. mantemos a suposição de
intera.ção Tratamento x Tempo nula, temos:

E
k=1 k;:l k=l

= P+ ai,

cvf = o, onde p = p' }ll: cx; + }: ck/3l: e
k= ] x-:: ]

EcKFik EcX; + a: cx; +
(3.2.7)



Cap. 3: Análise de Perfis 47

De (3.2.7) se deduz que qualquer função .F'. onde )ll: cl # 0, nos permite testar hipóteses

relacionadas com diferenças entre tratamentos. As medidas resumo deste tipo foram des-
critas na Seção 2.1, e são medidas que permitem amliar o efeito de 'llatamento ("com-
portamento globall" dos perfis em todo o período em estudo ). Por exemplo, se usarmos
como medida resumo a resposta média final, pfP (ck = 0 para k = 1,2, . . . ,p -- l e ck = l

para k = p), então o modelo (3.2.7) fica reduzido a:

P

k l

Fi - Pi, = P' + a: + P; = P., + al ,

onde PI, = (p.P -- p') é o efeito médio da p-ésima condiçã.o com respeito à média geral e
a; - (piP -- p.P) representa o efeito do á-ésimo tratamento com respeito à média no p-ésimo
tempo. Se cl :: l/p para todo k, então:

Pit = P' + al ,

= 0. Nessas situações, a medida resumo é estima.da a partir da média das

estimativas obtidas ao substituir pit por yijt, .j :: 1, 2,. . . ,n.f . Sob a. suposição c'ófj v

NID(0, a2), a2 = c'E:c = c'E2c = . . . = c'Egc, a hipótese de homogeneidade entre trata-
mentos pode ser testada.através das técnicas usuais de Análise de Va.riância Univaiiada.

Na presença. de interação Trata.mento x Tempo, o contraste (2.2.1) teta a. fornaa

PP

.*pi:+ >ll: CKal3'i* = 13 -} al3i (3.2.8)

com >ll: a/3i = 0, onde # = )ll: ct#l: e a/3i = )1, cka/3lk. Neste caso as seguintes hipóteses
i-l k-l k-l

têm interesse:

Hol : a/jl := aP2 =

H02 : a'Pil :: a/3i,

n.;: # = o
it correspondem a um subconjunto dos trata.mentos

(3.2.9)

onde os índices ii, {2,
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Se pudermos fazer a suposição de que os estimadores /ij, têm distribuição normal com
variância homogênea, as hipóteses acima podem ser testadas através das técnicas de Análise

de Variância. A rdeição da hipótese Hoi implicará a existência de interação 'l)atamento x
Tempo (a/3it # 0 para algum á, k); neste caso pode ser de interesse o teste da hipótese H02,
para verificar a presença de interação Tratamento x Tempo em sub-grupos de tratamentos.
A hipótese H03 está relacionada com o efeito do Tempo (pois P só envolve parâmetros
relacionados com este efeito ). Um estimador não viciado de P é dado por (3.2.4); neste
caso devemos estimar (3.2.6) através de:

G=-ã EE (r.. - .ÍI' (3.2.10)

Quando existe interação Trata.mento x Tempo e a medida resumo não é um contraste,
qualquer comparação entre tratamentos incluirá a compara-çã.o simultânea de ambos efeitos

(Tratamento e interação Tratamento x Tempo ) já que a. medida resumo terá a forma:

p,-p+«l }: «+ ctaPlt = P + ''FI

com >ll: 'r{ = 0, onde p = p' }l: cl + }l: rtpi;, 'i = a: }l: ci; + )ll: ckaPlx;. Consequente-{=1 k:::i k::l k=1 k::i
mente, na. presença. de interação Tratamento x Tempo, a comparação dos I'{ para os dis
tintos tratamentos deve ser interpretada com prece.ução. Ainda neste caso podem existir
situações nas quais interessa avaliar o comportanaento global dos perfis, como foi exempli-

ficado na Seção 2.1. Medidas resumo adequadas para esta. sit.unção podem ser: o ponto
final, a média e a .4SC;. Note que ao usar a média entre condições como medida resumo, o
teste da hipótese de inexistência de efeito de Tratamento através de Análise de Variância
Univaiiada, coincide com o teste da hipótese de inexistência. de efeito de Tratamento:

Ho : CpU = 0 ,

na Análise Multivariada de Perfis, com C = (lg-l -- IP-i); U = 1/p 1, , e também
coincide com o teste de inexistência de efeito de Trata.mento sob o À4odelo Misto de Análise

de Variância. Uma. demonstração formal pode ser encontrada. em Time (1980 ).
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Se for necessário estudar um número u de contrastes, u $ (p -- 1), é conveniente

que eles sejam ortonormais (dois contrastes, Fçi e Fç'i, são ortogonais se )l: cgkcq'k = 0,

com )ll: cgk = )ll: cg'l = 0 e são ortonormais quando além disso apresentam norma

unitária .}: c:i = 1, q = 1,2, . . . ,u ). Uma vantagem do uso de contrastes ortonormais
refere-se ao fato de que, quando a matriz de covariância Ef, apresenta a condição de
circularidade com respeito aos u contrastes, é possível estabelecer uma relação entre o
teste simultâneo da hipótese de que u contrastes são nulos, u É (p -- 1), e o teste da
inexistência. de efeito Tempo através da técnica de Análise Univariada de Peras. Nesta
situação C =(ci,c2,...,c,)(p x u), é tal que C'C = 1« e o vetor dos u contrastes pode
ser expresso em forma matricial como Fi = C'pi , onde pi(p x 1) é o vedor de respostas
médias do á-ésimo tratamento. Analogamente, estimativas baseadas nos dados da .j-ésima
unidade de investigação do á-ésimo tratamento sã.o dados por:

P

k ]
P P

k kl ]
P

f..j = C'yij J = 1,2, . . . ,nf

Se a. matriz de covariância do vedor f.j satisâzer a condiçã.o de circularida.de

V(f.j)=C'EiC=1.a2 , .j=1,2,...,n, /n',-',\
LO 's izJ

i = 1,2,...,g
então será possível obter o quadrado médio do erro pa.ra. o teste da hipótese de que os u
contrastes construídos para avalia.r o efeito do Tempo são nulos:

(3.2.13)

com um número de gra.us de liberdade maior que em (3.2.10). Nesse caso, o quadrado
médio do erro é dado por:

QME(C) (fij -- fi.y(fij -- fí.)
«(n - g)

(3.2.14)

com u(n g) graus de liberdade
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O quadrado médio associado aos u contrastes tem u graus de liberdade e pode calcular-se
como:

QMn(c) !111-1.9 (3.2.is)
nf . . g nf

onde iÍ. = J- }, f.j e Í = i }l: )l, f.j . Como provam Singer e Andrade (1988 ), a.j=1 {=1.j=l
estatística F construída a partir de (3.2.14) e (3.2.15) tem distríbuiçã.o excita F central sob
a hipótese nula e pode ser usada para testar a hipótese acima. A região de rejeição é:

gSl;gl 2 '.,«,«(«-õ . o.2.iq
Quando u = (p 1) e V(f.j) satisfaz (3.2.12), então a região (3.2.16) é igual à usada no
teste de inexistência de efeito Tempo no Modelo Misto de Aná.lide de Variância.

Note que se os tamanhos amostrais por tratamento, ni, forem grandes é possível
usa.r a teoria Nonnal pala. a. análise das medidas resumo descrita.s nesta seção ainda que

os estimadores /iJ de (3.2.3), não tenham distribuição Normal. Nessa situação .f{ terá eni
geral, distribuição Normal devido ao Teorema Limite Central.

Na situação em que se deseja. fazer inferência simultâ.nea pa-ra duas ou mais me-
didas resumo, podem ser utilizadas as extensões multivariadas dos métodos univariados
discutidos acima. Algumas referências são: Morrison (1976 ) e Johnson e Wichern (1982 ).

Verbyla e Venables (1988 ) comenta.m que se o objetivo principal da aná.lise for o teste de
efeitos (e nã.o a. previsão ), então a perda de eficiência. ao fazer aná.lises de variância uni-
variada de várias medida.s resumo ignorando a. correlaçã.o entre elas pode não ser grande.
Uma. outra alternativa. consiste no uso de métodos de comparações múltiplas pala lograr
um controle do nível de significância total. Uin enfoque simples e útil é o método de
Bonferroni(ver por exemplo, Miller; 1981, cap. 2 ).

Nesta. seçã.o e na seção anterior vimos diversas estratégias para a análise de per-
fis baseadas na construção de medidas resumo. Em geral a. a.ná.liso permite reduzir as
exigências sobre as matrizes de cova/riância dos vetores de respostas, yÍ.f. Para esclare-
cer as diversas alternativas e orienta.l um possível plano de açã.o, consideramos a seguir
distintas estruturas de cova.riância e os caminhos pa.ra a. a.nálise.
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Na discussão que segue, C (p x u) é uma matriz ortonormal de contrastes, 2 $ u $ (p -- l)
e c* (p x 1) é um vetou de constantes conhecidas:

i)EÍ= EeC'EC = i = 1,2,...,g

Como a matriz de co\-ariância dos vetores C'yfj são iguais a o21. , é possível realizar

testes para a hip(5tese (3.2.13) através da região de rejeição (3.2.16). Se u = (p -- 1), a
análise pode ser realizada através do Modelo Misto de Análise de Variância. Este enfoque
é mais poderoso que o teste dos u contrastes em forma individual, pois o número de graus
de liberdade do quadrado médio do erro é maior. Nesta. situação qualquer estimados da
forma c* yi.Í terá variância homogênea, permitindo que se use aná.lise de variância (sob a
suposição de normalidade de c*' y{.f).

ii) Ei EC # .'l. ) á = 1, 2, . . . ,g

A aná]ise através de medidas resumo do tipo (3.2.3), ainda é vá.lida. Neste caso a análise

através do Modelo Misto de Análise de Variância não é adequada. As hipóteses sobre
medidas resumo do tipo contrastes devem ser testadas separadamente. Pode também
realiza.r-se a. transformação de diferênças sucessivas sugerida por Box (1950 ) para ver se
é possível obter naatrizes de covariância mais próximas do padrão unifornae (1.1.11) para
os distintos tratamentos. Se seguirmos esta estratégia, devemos reformular a.s hipóteses de
interesse tendo em conta a transfonnação realizada nos dados originais.

iii) EÍ :# Ei,, para. algum i' e C'EiC = o21:. , {, {' = 1,2, )g

Como a condição de circularidade é satisfeita pelas ma.trazes de covariância V(C'yij),
podem realizar-se testes da hipótese (3.2.13) sobre os u contrastes determinados pela matriz

C através da região de rejeição (3.2.16). Novamente se t/ = (p -- 1) o teste da hipótese
mencionada pode sel realizado da mesma. forma que o teste de inexistência de efeito Tempo
na Análise Univariada de Peras. Nesta situação, os estimadores de medidas resumo do tipo
c* pi, podem apresentar variâncias homogêneas desde que:

c*'Eic* - c*' E2c* = = c*'Eçc* (3.2.17)
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iv) Ef # Ei,, para algum á' e C'EiC # a21. , i, á' = 1,2, )g

Também nesta situação pode verificar-se a homogeneidade de variâncias para os esti-
madores de contrastes construídos a partir do vetor pi, { = 1, 2, . . . , g, se os elementos da

matriz de covariância E{ têm a estrutura (3.2.5). Novamente, se a condição (3.2.17) for
satisfeita, podemos usar as técnicas usuais de análise de variância para realizar testes sobre

as medidas resumo c* pi. Se a suposição de homogeneidade de variância não íor razoável,
então podemos usar Métodos Não Paramétricos ou a técnica de Análise de Distância entre
as Curvas.

Quando as unidades de investigação associadas aos diferentes tratamentos apresen-

tam distintos comportamentos com respeito à disposição das observações e/ou ao número
de observações perdida.s, podemos ter problemas com relação a:

i) estimação de certas medidas resumo; por exemplo, se desejarmos construir uln
contraste para avaliar se os perfis podem ser representa.dos por polinõmios de
grau q, teremos inconvenientes com unidades de investigação que apresentem um
número de obser\n.ções menor que g + ll

ii) heterogeneidade nas variâncias das medidas resumo estimada.s a partir dos perfis
individuais.

Para contornar a.s dificu]dades apresentadas em i), ]';och et al. (1986 ) sugerem que no
caso de dados incompletos se usem funções que levem em conta o comportamento das
observapções perdidas. Um exemplo corresponde à restriçã.o da análise ao subconjunto de
unida.des de investigação com os dados necessários para a. construçã.o de uma determinada
função. As unidades de investigação deste subconjunto devem ter uma representatividade

equivalente aquela das unidades pala as quais a função não pode ser detenninada, para
evitei possíveis vícios de seleção. Unia outra estratégia consiste em considerar todas as
unidades de investigação, porém escolher aquelas funções que possa.m ser obtidas pala
todos os indivíduos; um exemplo é a medida resumo (2.2.5).
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Para esclarecer o item ii) mencionado acima, consideremos uma situação em que
a estrutura de covariância é a mesma para todos os tratamentos; então a variância de

qualquer função linear /i.f :: )l, ctyfjt , é dada por:
k l

},>1, cAcA'alt, , k#k' (3.2.18)
k=1 kí ;= ]

Consequentemente se o número de observações, pf.f, variar muito entre as unidades de
investigação, a suposição de homoceda.sticidade necessária para. a aplicação da análise de
variância não será válida.

Pij

V(/.j) - >: cÍ'''Z +
k-l

Na situação em que a suposição de normanda.de nã.o é válida, a. análise pode ser
feita através de Métodos Não Palamétricos. Salsbug (1981 ) descreve um exemplo ein que
estuda a variável "volume de expiração forçada " , e existe interesse em estudar a resposta
máxima. Nesse caso, Salsburg (1981 ) destaca. que a. distribuição do máximo tende a ser
assimétrica, sugerindo a utilização de Análise de Variância. Nã.o Paramêtrica.
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3.3 Análise do Ponto Final

A análise do ponto anal é de especial importância em ensaios clínicos e depende
da existência ou não de abandonos, isto é da presença de unidades de investigação que não
concluem o estudo. Na situação de dados balanceados em relaçã.o ao tempo, a análise do
ponto anal é equivalente à análise de uma medida resumo do tipo (3.2.3) com ck = 0, k =
1,2,.. . ,p -- 1, e ck = 1, k = p. Ante a presença de abandonos, podem considerar-se
distintos enfoques para a análise:

i) eliminar as unidades de investigação que nâ.o completara.m o estudo;

ii) trabalhar com a última. observação disponível para. cada unidade de investigação;

iii) ponderar a resposta final de cada unidade de investigaçã.o segundo algum critério
razoável que incorpore o motivo do abandono;

iv) modelar as respostas finais utilizando análise de covariâ.ncía

A estratégia. i) pode produzir conclusões viciadas, já. que não leva en] conta o
fato de que os abandonos podem ser ocasionados pela falta de efeito terá.pêutico ou pela
intolerância. aos tratamentos em estudo.

Uma suposição fundamental do enfoque i) é que a. última. observação disponível
do paciente que abandonou o tratamento é representativa da que se haveria observado se
o paciente tivesse permanecido no estudo.

O enfoque ii) baseado no modelo (3.2.2) para as respostas média.s pit, supõe que

E(y:j,., )

onde p = p' + #; e ai = a: + a/3lp

O enfoque iii), sugerido por Gould (1980 ) é aplica.vel quando as respostas podem
ser ordenadas segundo alguma escala de eficácia e envolve a incorporaçã.o do motivo pelo
qual o paciente abandonou o estudo, através da introdução de um escore. Os pacientes
que não termina.ra.m o tratamento sã.o classificados em uma. das seguintes categorias:

a) curou-se;

b) não tolerou o tratamento;
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c) o tr;teme«to não foi efeti-;

d) abandonou o estudo por razões não relacionadas com o tratamento

Gould (1980 ) considera os limites inferior (R.r) e superior (RS) das respostas observadas
no instante p, e assume que as medidas maiores refietem uma maior eficácia do tratamento.

A cada paciente que abandonou o estudo é atribuída uma certa pontuação, Pi, segundo o
seguinte esquema:

P] 2 Rs se o paciente foi curado;

P2 $ R.r se não tolerou o tratamento;

P3 $ P2 se o tratamento não foi efectivo;

se o paciente abandonou a. experiência. por razões não relacionadas com o trata.
mento, suas observações são ignoradas.

A pontuação para os pa-cientes que terminaram o estudo é a pontuação final registrada
por ele. Confio a. análise proposta está baseada. ein Métodos Nã.o Pa.ramétricos, os valores
escolhidos para os encores Pz, J = 1, 2, 3, não são importa.nt.es.

O enfoque iv) é apresentado por Bryant (1983 ), que sugere um exame do efeito dos
abandonos nas respostas através de unia. análise de co\nriâ.ncia, incluindo como covariável
uma variável indicadora (dummy ) para. identificar se a última medida de cada paciente
foi registrada no tempo p ou antes, além variáveis adicionais para. estudei a presença de
inteia.ção entre o tipo de medida de cada paciente (final ou não ) e os tratamentos. Para
uni planeia.mento completamente casualizado, o enfoque de Brya.nt (1983 ) corresponde ao
modelo de análise de covariância.:

>l: /3p+iXÍj.D + Ófjp.j

onde Po = p + ag, p representa a. média geral populacional, ci'{, { = 1, 2, . . . , g representa o

efeito do i-ésimo tlatanlento, /3Í :: ai -- ag , ã ': 1, 2, . . . , g -- 1, representa o efeito diferencial

do ã-ésimo tratamento com respeito ao g-ésimo tratamento, /3P representa o coeficiente da

variável fictícia (.D) que indica se a observação é final, ou não, .D = 1, se pij = p, .D = 0

se pij < p, Pg+l , z :: 1,2, . . . ,g -- 1, representa o coeficiente que mede a. interação entre

a variável .D e o tratamento, X{.f = 1 se a. .j-ésinla. obser\nção pertence ao i-ésiino trata-
mento, Xij = 0, caso contrário e óij7,.j é um erro aleatório. Se pudermos fazer a suposição
de que ói.f,,., -- NID(0, a2) então é possível realizam estima.ções e t.estes sobre os pa-rânletros

lg

]Z

yijp., = Po + j3iXii -+ j3gD -V
f-l
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do modelo acima, segundo as técnicas de Análise de Regressão Múltipla (ver por exemplo,
Neter et al; 1985, cap. 7 ou 25 ). A presença de interação significativa, medida através
dos coeficientes PP+l, i' 1, 2, . . . , g -- 1, identifica uma associação entre nível de resposta
e abandono, para os distintos tratamentos. Por exemplo, em uma experiência com um
placebo e uma droga aviva, a resposta dos pacientes do grupo placebo que abandonaram
o estudo pode ser menor que o nível médio total de resposta, enquanto a resposta dos
pacientes do grupo ativo que abandonmam o estudo pode ser maior (refietindo a cura
e justificando o abandono do tratamento ). Usando este enfo(lue, a natureza dos aban-
donos pode ser examinada e podem ser obtidas estimativas ajustadas das diferenças entre
tratamentos.
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3.4 Análise da Área sob a Curva

O Método de Análise da .ASO é aplicável tí
em relação ao tempo, como na situação de dados
Neste último caso é necessário escolher um período
comum a todos os tratamentos. A Análise da ..4SC'

i) estimação das medidas .4SC'i, i= 1,2,.
cada unidade deinvestigaçãol

ií) Análise de Variância Univariada para estud

Como foi definido ein (2.1.1) a .AS(7i é obtida ao int
do ã-ésimo tratamento, sobre o intervalo de temp(

função de resposta pí(t), é desconhecida e a tarefa
da .4.Sa{. Dois enfoques de estimação podem ser c(

i) aproximação da .ASCO através de interpola(

ii) estimação através do ajuste de modelos.

Entre a.s regras de estimação através de interpolaçã(

i.l) regra de aproximaçã.o retangular;

i.2) regra de aproximação trapezoidal.

A regra de aproximação retangulai é também cone
ordem zero e está representada esquenaá.ticamente n
pi(t), a J-S(yi é aproximada colho:

..4SC'f B h:PI(t-) + h,Pi(t,) +

onde ht = tt+l -- tx;
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Figura 3.4.1: Aproximação da .ASC'f no intervalo (tl, t6) usando
a regra de aproximação retangular.

Resposta

n)édia PÍ(tO)

Pi(tb)

Pi(t4)

Pi(ta)

1.{(t2)

PÍ(tt)

Tempo

Unl estimador da. .4Sa{ usando a regra de aproximaçã.o retangular, pa.la. a ({-j)-ésillla

unidade de investigação é:

)l: hijt jx; , .j=1,2,...,ni(3.4-2)

onde -K = {k : tijk C (a,b),a 5; t jt < Z,}, hijt = hij,t+l -- hijt. A estimação da 4SC'í
através de (3.4.2) envolve duas fontes de erro:

K
.ASC:Íj

i) erros aleatórios, óijt - gíjt - E(yijt) yi.ft - pi(tt);

ii) "r's sisa.:náticos, .C p{(t)dt - E(; jt jl) - ÁSCi -

O erro sistemático da regra de aproximação retangula.r é proporcional à amplitude dos
intervalos. Considerando amplitudes h{.fk iguais para todos os intervalos, Bryant (1983 )
obser\n que o erro é uma função O(h). Como destaca Conte (1965, Sec. 4.3), a iegla de
aproximação retangular não produz unia aproximação razoável e por isso é considerada
aqui apenas cona fins ilustrativos.

E hÍjkPI(t*)
K
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Uma regra de aproximação mais precisa que a retangular é a regra de aproxi
mação trapezoidall. A .ASC' obtida pela regra de aproximação trapezoidal é simples-
mente a área do trapézio inscrito sob a curva de resposta populacional representada es.
quemáticamente na Figura 3.4.2.

Figura 3.4.2: Aproximação da .ASC'i no intervalo (tl , t6) usando
a regra de aproximação trapezoidal.

Resposta

média pi(t6)
Pi(t.)

Pi(t,)

PÍ(t,)

l,i (t2 )

Pi(tt)

Tempo

lvlais especificamente aplicando a regra. de aproximaçã.o trapezoidal em cada subinteivalo
(tk , tt+i ), obtemos a seguinte aproximação:

.4SC'{ 4b:L;.ed© .. ", ü'hT;e«W -.-

''' A (P'(t*)+P:(t*+:))
z..-' " 2k-l

+ h,;-i (Pi(t,.-i) + Pi(t,. ))
2

lo.u.OI

Como prova Conte (1965, Sec. 4.3) o erro sistemático da regra de aproximação trapezoidal é
proporcional a.o quadrado da. amplitude do intervalo (considerando intervalos de amplitudes
iguais ). O erro sistemático é uma função O( h'), o que implica sua. superioridade em relação
à aploximação retangulal.
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Substituindo os valores desconhecidos pi(tt), pelas respostas observadas, obtemos
estimadores para a ASCO:

>, híj* (yili + yf.Í,i+i)
K '

, j - 1,2, (3.4.4)

O estimador .ASCij é não viciado para .ASCO, definida em (3.4.3). Sob a suposição de
que .ÀSÕij «., NID(0, a2), é possível testar a inexistência de efeito de Tratamento usando
a técnica de Análise de Variância. Na situação de dados balanceados, (3.4.4) pode ser
expressa como uma soma ponderada das observações yijt, o que é conveniente para esta-
belecer a relação existente entre o teste de inexistência de efeito de Tratamento na Análise
da .4SC' e o teste de inexistência. de efeito de Tratamento na Análise de Perfis através do

Modelo Misto de Análise de Variância« Nessa situa.çã.o, (3.4.4) pode escrever-se como:

hÀ; ] + hx;
com ho = hd = 0 ,

ou em notação matricial,

.4SC'.j Chyy:j (3.4.5)
onde

l o o
l l o
o l l

o o o
o o o
o o olc= :

2

o o o ... o l l
o o o ... o o l

i) e y:.f = (3/ijl, y{.f2, . . - , yij,). A variância do estílüador -ASC'ij é

v(.Asc.j) l y ;(cl-)

. h' ,hp

Note que a suposição de igualdade das variâncias entre tra.Lamentos pode ser reduzida
a (CI.yEi(Cl-) = (Cl-yE2(Ch) = . . . (CI.yEp(Ch) = a:. Q«ando os enter-los tê:n a

mesma amplitude, as fórmulas acima se reduzem a:

.ASC'ij = hc'yi.f

e

V(.ASOfj) = h'c'Eic (3.4.6)
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onde c' = (1/2,1,. . ., 1,1/2) e h é a amplitude comum dos intervalos. Na situação de

um planejamento completamente casualizado, as somas de quadra.dos entre tratamentos e
dentro de tratamentos podem ser escritas como:

g

.A l(Chy(r..-V..)I'
g ní

E
{=1.j=l

nf . g ni

onde yi. = ;t- )l: yij e y.. = i }, >, yÍJ. Com finalidade de comparação, escrevemos
.j=i {=i.j=l

a seguir as somas de quadrados envolvidas na. Análise Univaiiada. de Peias através do
Modelo Misto de Análise de Variância:

D- E (Chy(yij - yi.)

lt

2
(3.4.7)

«ili;(yi. - y..)I'
. .. (3.4.8)

>ll: >ll: ltl,(r.j r..)I'

De (3.4.7) e (3.4.8) se observa que as somas de quadrados correspondentes aos dois métodos
diferem com relação aos coeficientes das combinações lineares dos componentes dos vetores

yíj. Como destaca. Bryant (1983 ), no caso da. Análise da ÁS(7 os coeficientes sâo (Chy,
enquanto que no caso do Modelo Misto de Análise de Varia.ncia os coeficientes são ll,
Essencialmente a diferença. está no fato de que o Modelo Naisto nã.o inclui na análise o
vedor li associado a.os intervalos de observação, ao passo que a. Análise da .4SC' o faz.

l .j ]Z

Um outro método para aproximar a .4SC; consist.e em estimei a.s curvas popula-
cionais pf(t) através do ajuste de funções, e integra.r as cur\ns estimadas sobre o interx,alo
ein estudo (a, b). A seguir consideramos o caso em que estas funções são aproximadas
por polinõmios de grau gi -- 1, enabora o método possa ser utiliza.do com outros tipos de
funções. Usando os perfis de respostas, yij, j = 1,2,. . . ,n.{, é possível estimar a curva
populacional pi(t), através da teoria de mínimos quadrados como:

úij(t),(3.4.9)

onde t' =(1,t,t',.. .,tq.-l); Pfj =(T jTij)':T;lyij, e Tij(pij x qi) é a matriz de posto
completo gi 5; pfj dada. por:

l tí.fp.í

(3.4.10)
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Pma estimar a .ÁSC'ij a partir de (3.4.9), é conveniente expressar a função ÚiJ(t) como

0Íj(t) = c:j(t)yij (3.4.11)

onde clj(t) = t'(T:jTfJ)''T;j' A partir de (3.4.11) obtemos a estimativa:

tJ

ÁSC'ij

b

OíJ(t) dt = cilyíJ/ (3.4.12)

onde c:j = t*'(T:jTíJ)'' T; , e t''' (q{ x 1) é o vetor cujo l-ésimo elemento é igual a
(bl -- ai)//, Z = 1,2,.. .,q{. Fazendo a suposição de que c;já{.f «., NID(0,a2) é possível
testar a inexistência de efeito de Trata.mento usando a. técnica. de Aná.lide de Variância.

Qualquer que seja o método usado para estimar a ..4SC, temos

>, ctyijx; , )l: cl > o (3.4.i3)

onde ck sã.o pesos adequados que dependem do método de aproximaçã.o. Na. situa.ção de
dados balancea.dos eln relação ao tempo (/\' = {k : k = 1, 2, . . . ,p}) as funções deste tipo só

perinitein testar a inexistência de efeito de Tratamento quando a intcração Tratamento x
Tempo pode ser considerada nula. Nas situações de inexistência. de interação Tratamento
x Tempo ou interação não importante (Seção 2.1), a Análise da .ASC' é apropria.da e
simples. Quando a interação Tratan)ento x Tempo é significar.iva., a Análise da. .ASC como
foi descrita é inadequada para decidir sobre a. superioridade relativa. de um tratamento em
relação aos demais. Bryant (1983, cap. 3 ) propõe um enfoque para analisam a resposta
acumulada. através de um esquema de pesos construídos a. priori, que exige o conhecinaento
dos fenómenos envolvidos.

R
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Segundo este enfoque, os pesos são usa.dos para ponderar os componentes do vedor de
respostas, yíJ ou de alguma função de yiJ, de forma a refietir propriedades desejáveis ou
esperadas das unidades de investigação em estudo. Ao aplicar esta técnica à ..4SC', cons-
truímos uma nova medida resumo que denominaremos "Área sob a Curva Ponderada "
(.ASC'-P). A área sob a curva é dividida em (p -- 1) sub-áreas, .ASOft, k = 1, 2, . . . ,p -- l,
limitadas pelos tempos ti, t2 ,.. ., tP(supostos comuns a todas as unidades de investigação),

obtendo-se um vetar de estimativas, ASCO.f = (.ASC'iji,.ASCfJ2, . . . ,.ASC'Í.f,,-i), para

cada unidade de investigaçã.o. Além disso se constroi uma curva de ponderação que depende
de vários favores, e a partir dessa curva. são obtidos pesos, pt, k = 1, 2, . . . ,p -- 1, para os

valores .4SC'ijt. Os pesos pt são obtidos a partir da curva. de ponderação, p(t) como:

P

onde pt representa o peso para o k-ésimo intervalo, P = .ÊI' p(t) df representa a área
total sob a curva de ponderaçã.o. Estes aspectos são ilustrados na. Figura 3.4.3.

Figura 3.4.3: Aspectos da. Análise da. .4S(7-Ponderada. Subdivisão
da curva estimada Úij(t) e da curva de
ponderação.

a. Clurva estimada b. Curva de ponderação

úfj(t)

Tempo Tempo
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A estimativa da Área sob a Clurva Ponderada para a ({-.j)-ésima unidade de investigação
e

.ÁgÕ-p.j - >1: p..Aso:j.

Utilizando os valores .AS(7-.P.J, pode-se realizar uma Análise de Variância para testar a
inexistência de efeito de Tratamentos. Consideremos um exemplo hipotético para ilustra'
o enfoque de Bryant (1983 ). No gráfico a da Figura 3.4.4, estão representados dois
perfis médios correspondentes à. produção de uin certo legume sob dois tratamentos: um
tratamento controle e um trata.mento cona pulverização de hormonios a.uva.dores do cresci-
mento e floração. Sob o tratamento controle os legumes apresentam un] perfil médio típico
do crescimento de Organismos vivos; sob o tratamento atívo os legumes apresentam um
incremento na. produção na segunda semana, seguido de uma. diminuição rápida. Este é
um caso em que a. presença de interação é importante na. av,filiação dos tratamentos. No

gráfico b da Figura 3.4.4 está re])resentada uma. curva. de preços relativos (históricos ),
e no gráfico c da. mesma figura estão representadas as curvas respostas, ponderadas pe
los pesos obtidos do gráÊco b. O tratamento controle supera globalmente o tratamento
ativo ao considerar as resposta.s médias; no entanto isto nã.o a.conhece se considerarmos a.s

resposta.s ponderada.s. Maiores informações sobre a construção das curvas de pondera.ção
podem ser obtidas em Brya.nt (1983 ).
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Figura 3.4.4: Exemplo hipotético envolvendo uma curva de ponderação
na Análise da .4SC-P

a. Perfis médios b. Curva de ponderação

Preço

relativo

Produção

média

(kg/parcela)

500

400

300

200

100

0

10

8
i

6

4

2

0

32 4

Semanas Semanas
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c. Perfil médio X ponderação

Produção X
preço

100

80

60

40

20

0

1 2 3 4 5 6

Semanas

Ao igual que com outras medidas resumo a .ASC' pode ser usada para pesquisar
diferenças entre tratamentos en] subinterva]os do período total de observação. Esta pro-
priedade pode ser usada também para testar a. inexistência de interação Tratamento x
Tempo. As observações são os vetoles multivariados ASCfj (p -- 1) x l, .j = 1,2, . . . ,n',
á = 1,2, . . . ,g e a análise pode ser realizada através da técnica. de Análise de Variância
Multivariada. Uma outra alternativa mais adequada e simples em situações onde existe
interação importante é a Análise da Distância entre as Curvas, considerada na Seção 3.5.



Cap. 3: Análise de Perfis 67

3.5 Análise da Distância entre as Curvas

Nesta seção estudamos a comparação de curvas respostas provenientes de plane-
jamentos completamente casualizados através de um teste de aleatorização sugerido por
Zerbe e Walker (1977 ) e Zerbe (1979 a) que não requer a. suposição de normalidade dos
erros. Também apresentamos dois procedimentos de comparações múltiplas para realizar
testes simultâneos em subintervalos do período em estudo. Convem mencionar que Zerbe
(1979 c ) apresenta técnicas não paramétricas baseadas na distância entre as curvas (DEC)
que podem ser usa.das para. a discriminação entre curvas médias, pa.ra construção de curvas

padrões ou "normais " , e para a. classificação de curvas individuos dentro de conglomera-
dos (clusters ). Zerbe (1979 b) estende a análise para curvas provenientes de planejamentos
em blocos completamente casualizados. No entanto nã.o apresenta.renaos detalhes dessas
técnicas neste trabalho.

A análise através da distância acumulada é adequada para detectar diferenças
nas formas das curvas (incluindo a presença de interação Trata.mento x Tempo ). Colmo
na Análise da .ASC a Análise da DECK também pode ser utilizada. na situação de dados
desbalanceados em relação ao tempo.

Vamos supor que ?z unidades de ínvestigaçâ.o são alocadas de fora)a. completamente

casualizada a g tratamentos de forma que ao tratamento á correspondam ni unidades de
investigação (á = 1, 2, . . . , g). As zz unidades de investiga.çã.o geram os perfis multivariados

y:j = (Z/íj] , yf.f:, - - . , yijPij ) nos tempos fiji ,tÜ2, . . . ,tijPij ' onde o número de observações
por indivíduo, pij, e os tempos de observação, t{.ft, podem varia.r de indivíduo para in-
divíduo. A parir do vetou de respostas yij e do vetou de tempos t{.f é possível estimar
para a (á-.j)-ésima unidade de investigação uma curva, &fJ(t), sobre o intervalo de tempo
(a, b), que chamaremos de "curva observada " . A estimaçã.o da curva pode ser feita através
de interpolação linear, mínimos quadrados, ou qualquer outro procedimento. Curvas asso-
ciadas a indivíduos diferentes, podem ter graus diferentes.

Denotemos por V'il(t), J = 1, 2, . . . , n, a curva que seria associada. à /-ésima unidade
de investigação (entre as n ), se ela houvesse sido designada ao {-ésimo tratamento. Assim
Üij(t) será igual a. @il(t) qua.ndo a /-ésinla. unidade de investigação for designada. à posiçã.o
.j do i-ésimo tratamento. Consideremos a seguir o modelo determinístico:

V,il(t) = H(t)+ a'i(t)+ cZ(t)(3.5.1)
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para a população das ng possíveis curvas, onde p(t) = «,..(t), V,..(t) = 1/ng )ll: }l: Úi',
í-ll-l

V,i.(f) - d,..(t), com E ai(t) = 0, d,.l = 1/g

)ll: cl(t) = 0. Vamos supor que a inteiação 'lYatamento x Unidade de Investigação seja.

nula. Deânimos a variável aleatória .Diji como:

g n

g

lt

l l

= «,..(t), @

.l(t) d,.Z(t) - V,..(t) c.m

se a /-ésima unidade de investigação for associada
à posição .j do tratamento {

caso contrário.

A distribuição de probabilidade da variável DÍJZ é determinada pela alocação aleatória das
unidades de investigação aos tratamentos. Consequentemente:

l/n se i = i' , j = j' , l = 1'

1/(n(n 1)) «i=i',j #j',t #t'
.ui #i',j ,! # I'
.u \ + ?,i + i' .'l + T

E(.Diji-Di,j' z, )

0 nos outros casos.

A curva observada Úij(t) representa uma realizaçã.o da curva aleatória, Hj(t), que pode ser
expressa como:

hj(t) = >1: .0ijzd,il(t) (3.5.3)

De (3.5.1) e (3.5.3), obtemos o modelo estatístico

H.f(t) P(t) + ai(t) + Eij(t) (3.5.4)

onde .Eij(t)
terísticas:

>ll:L:: .Dfjzcl(t) é unia curva de erro aleatória com as seguintes carac

E l.Eij(t)l ..(t)z(-o:J') - i' .l(t) (3.5.5)



Cap. 3: Análise de Perfis 69

e

nl {j(t).Ei,j'(«)l
l

a(t, u)8Ü.6ii' n (3.5.6)

ond'óii' - l se í=i',óiÍ, = 0 sei #:í', a(t,u) = ililD E .i(t)'Z("), ' a(t,t) = a'(t). A

demonstração de (3.5.6) está no Apêndice A.l.

Antes de considerar a forma do teste da hipótese de inexistência de efeito de Trata-

mento no intervalo (a, Z,), é conveniente considerar a generalização do teste de aleatorização
de Kempthorne (1955 ) feita por Zelbe (1979 a ) para planejamentos completamente ca-
sualizados com diferentes tamanhos amostrais por tratamento.

Como em análise de variância usual deÊnimos soma. de qua.drados entre tratamen-
tos, .,'!(t), soma de quadrados dentro de tratamentos, .D(t), e soma de (quadrados total,
r(t) como:

«. F..(t) - 7..(t)I'.4(t)

o(t) lxj(t) -- 7i.(t)I'

IXj(f) -7..(t)I' +.o(f)

onde Fi.(t) = à )ll: Ej(t) representa. a curva média amostral associada ao ã-ésimo trata-

mento e y..(t) = i }: }: bj(t) representa a curva média amostrar global que e estimam

de forma não viciada, as cur«.s p(t) + ai(t) e p(t) respectivamente; o índice t C (a, b) é
mantido para lembrar que o teste está dirigido para comparações em um ponto no intervalo

em estudo. A partir de (3.5.4) e (3.5.5) é possível obter as esperanças de .A(t) e .D(t):

n.

lJ
n

l .j l2

E l.A(t)l l)a'(t) + n{ lai(t) - a(t)l2
(3.5.7)

EI.O(t)l - (« g).'(t)

onde ã; = 1/n ll: ?zÍcri(t). A demonstração está indicada. no Apêndice A.2
g

lZ
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hipótese de igualdade de efeitos de l)atamento no instante t, Ho : crl(t)
= ag(t) = 0 pode ser testada através da estatística:

.F(t) .A(t)/(g - l)
.0(t)/(n - g)

Para determinar o nível descritivo excito para o teste é preciso

(3.5.8)

i) avaliar o valor .F(t) para cada uma das nl/ 11:::. nil possíveis formas de alocar as
n unidades de investigação aos g tratamentos;

ii) identificar o número Mi de -F(t) que são maiores ou iguais ao valor observado
Eo (t);

iii) calcular o valor excito do nível descritivo como P = .À4i/(nl/ HÍ.i nil)

Apesar de o cálculo de P ser muito simples, ele pode gerar problemas computacionais, pois
À4i pode ser muito grande. Zerbe (1979 a ) propõe um teste aproximado através da. dis-
tribuição .F, que é apresentado a seguir. Em lugar de usar a estatística F(t), consideremos
a estatística equivalente:

.A(t) . 4©
.o(t)

O teste da teoria Normal baseado na distribuição F da estatística. /'(t) é equivalente a um
teste baseado na distribuição Beta de R(t); a estatística R(t) é mais cona,eniente que F(t)
do ponto de vista computacional, pois para aproxima.r e comparar o teste excito com o
teste sob a teoria Normal é necessário utilizar os dois primeiros momentos da estatística. de

teste, e colmo se prova no Apêndice A.3, R(t) (ao contrário de .F(t) ) tem denominador
constante sob Ho. Sob Ho, o valor espera.do de R(t) é:

A variância de R(t) (os leitores interessados podem consultar o apêndice do artigo de Zerbe
(1979 a )) é:

vl.aMI - -éeii;, + , 0.s.Q
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onde

In(« + 1)«0 - (g' + 2g - 2)n + g(g - 2)l

-1
ni'

ly(n - 2)(n 3)

--- ' >.. ZJ r. l\
E .}(t) , «.. llqj(t)
("- 1) Éí É'Í ("- 1)
r(t)

Ín -- l)

l2(P l)n'-3«(n lyno+(g'-4g+6)n'-6«-3g(g-2)l

A estatística -R(t) varia no intervalo (0, 1) e pode ser aproxima.da por uma distribuição
Beta com pi/2 e p2/2 graus de liberdade. A média e a va.riância correspondentes são:

E(Beta) =
Z/l + U2

n

h'(t)

«'(t)

V(B'ta) - (,. + ,2y(ui + p2 + 2)

Se igualarmos estes valores a Ela(f)l e VI.n(t)l e resol«rmos as equações resultantes em
termos de z/i e p2, teremos:

«: - :-' ['u] -P;=:4-:-]"©] - o-o l «"no'"ó -ü:Dj

(g-l)@(f)

(3.5.10)

h:P«- - '«-«,[!gPqh-Ú]
(n-g)é(f)



2(g - l)
2
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onde

(3.5.11)

A aproximação ao teste excito sob a teoria de aleatorização, rejeita Ho se

.R(t) 2 -B(a, p:/2, «2/2)

onde .B(cr, pi/2, u2/2) corresponde ao percentil de ordem 100 (1 -- a) de uma. distribuição
Beta com ui e p2 graus de liberdade. Lembrando que se X tem distribuição Beta com
pi/2 e p2/2 graus de liberdade, então z,2X/(ui(l -- X)) tem uma. distribuição F com z'] e
z/2 graus de liberdade (ver por exemplo, Bickel e Doksum, 1977, p17 ), podemos concluir
que a regra acima é equivalente a rejeitar Ho se:

F'(t) ? .F(.«, «: , «, )

onde .F(a, pi , z,2) representa o percentil de ordem 100 (1 -- a) de uma. distribuição F com ui

e p2 graus de liberdade. A aproximação ao teste de aleatorização de Ho com a estatística
F(f) é equivalente a uma modificação do teste da teoria Normal, obtida com a n)ultiplicação

dos graus de liberdade da distribuição .F pelo falar @(t).

Zerbe (1979 a ) mostra que quando os ni crescem, Vla(t)l pode ser aproximada
por

AV l-n(t) l

Substituindo Vla(t)l por AVJR(t)l em (3.5.10) obtemos uma nova aproximação do teste.
Não é difícil provar que neste caso, @(t) é menor de que um, e que os graus de liber-
dade da estatística .F(t) em (3.5.8) são subestimados. Ainda uma terceira aproximação,
conesponde a. tomar @(t) = 1. Segundo Zerbe (1979 a ), essa. aproximação comporta-se
bem ante distribuições que apresentam coeficientes de a.ssimetlia. e curtose dentro de um
intervalo razoável em redor dos valores da. distribuição Normal.
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É possível estender esses resultados para testar a inexistência de efeito de 'llata-
mento sobre um determinado intervalo de tempo. As somas de quadrados correspondentes
são obtidas através da integração das somas de (quadrados Á(t), .D(t), e T(t) sobre o
intervalo (a, b), isto é:

.A(t) dt

.O(f) dt (3.5.12)

T(t) (it

O cálculo das soldas de quadrados definidas em (3.5.12) é facilitado quando aproxima.mos os
perfis de respostas através de interpolaçã.o linear ou de curvas polinonliais, como veremos
posteriormente. A "análise de variância " correspondente ao teste de Zerbe e Walker
(1977 ), e a esperança dos quadrados médios, estão apresenta.dos na Tabela 3.5.1.

Tabela 3.5.1: Tabela de "Análise de Va.riâ.ncia" para o teste de
efeito de tratamentos sobre o intervalo (a. b).

A hipótese de inexistência de efeito de Tratamento sobre o intervalo (a, Z,)

n. : a:(t) V t c («, z,)

pode ser testada com a estatística

À/(g - l)

nlq« - gb
(3.5.13)

         
FV GL SQ   E(QM)

A g-l É n: .#Fi.(f)-7..(t)I'dti-l /ab a'(t)dt + Ü5 g: «: .C la:(t)-a(t)l 'dt

D n-g E "i .#Fij(t)-7i.(t)I'dti-l /ab a'(t)dt  
T n-l E "i .CFij(t)-y..(t)l:dt    

    {-]    
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Zerbe e Walker (1977 ) estimam a distribuição excita de .F*, o que exige um grande esforço
computacional. Zerbe (1979 a ) propõe uma aproximação para a distribuição excita através
da distribuição F com graus de liberdade dados por:

«- = (g - l)@

«: = (n - g)@
(3.5.14)

onde é = 2(g -- l)(n -- g)/(n -- l); l/V(R) -- l/(n -- 1) , R = Jab R(t) dt . Sob a hipótese
nula:

v(.© - {'
onde r, no, m, e g foram definidos ein (3.5.9) e:

l-n("-ly"o+g'«' -2(g'-g+ l)n-g(g ?>l

.' - J .'Ha-
T

(n - l)

,, /'./'.'@,«)'*-« - EÊÉ Ê tcM'9
) - 7..(t)l IX.j'(t)

'/' '/' {=1 .j=1 {'=] .j'=]

h(t,")dtd"- }'>:
i::l .j=i ~ /

(n - l)'

y
2

(t)l dt

h(t, «)
.?(t).?(« )

(n - l)

Segundo Zerbe (1979 a ), não existem estudos indicando o grau de aproximação da dis-
tribuição -F* l no entanto, os resultados obtidos na prá.teca. são muito próximos dos obtidos
através do método excito.

Quando os ni são grandes, a variância de R é a.proxima.damente

AV(R)
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Logo podemos aproximar a distribuição de F*, substituindo V(R) por AV(R) em (3.5.14)
Zerbe (1979 a ) cita uma terceira aproximação baseada no fato de que:

AV(.n) $ AVI.n(t)l

Se usarmos colho aproximação a distribuição .F com (g -- 1) e (n -- g) graus de liber-
dade, obteremos um teste assintóticamente conservativo, que superestima o nível descritivo.

Zerbe (1979 a ) não aconselha esta terceira aproximação pois em algumas análises, o nível
descritivo caiu fora do intervalo de confiança construído para o valor exato.

With et al. (1984) destacam que a Análise da DEC é um método simples e apro-
priado para situações onde os tempos de observação variam entre os individuos. Embora
semelhantes em construção, as estatísticas envolvidas nas Aná.lises da .,4SC' e da DEC têm

poder diferente para a deteção de diferenças entre os perfis médios. Para conapa.rar os dois
métodos, é adequado escrever a soma de quadrados entre tratamentos da Análise da ,4SC,
como

F:.(t) - r (t)l (it

Comparando a soma de quadrados acima com a soma de quadra.dos na Análise da DEC
(Tabela 3.5.1), se observa que a Análise da .4SC' identifica diferenças na resposta acu-
mulada sobre (a, b) pol um processo que envolve primeiro uma. integraçã.o e depois uma
potenciação, enquanto a estatística .4 da Análise da DEC magnifica qualquer diferença na
forma. da curva ao fazer primeiro a potenciação e depois a. int.egração. Por isso o teste de
Zerbe e Walker está dirigido à detecção de qualquer diferença nas formas das curvas, e con

sidera desta forma, a. possibilida.de da. existência de uma. interaçã.o Tratamento x Tempo na
hipótese alternativa. Por causa. disto, Bryant (1983, cap. 2 ) recomenda que, se a interação
Tratamento x Tempo não íor importante na diferenciação dos tratamentos, a Análise da.
.4SC' deve ser preferível, porque a análise baseada na DEC é muito sensível a diferenças
na fonna das curvzl/s sem significância prática, sendo que esta sensibilidade "exagerada " se

manifesta principa]mente em p]anqamentos longitudinais com muitas observações e perfis
de forma irregular.



Cap. 3: Análise de Perfis 76

Como na Análise da .ASa, podemos considerar dois métodos para a estimação das
curvasindividuais:

i) estimação usando métodos de interpolação linear;

ii) estimação através do ajuste de curvas polinomiais

A fórmula de interpelação linear para a curva da ({-.j)-ésima unidade de inves
Ligação no intervalo (tij,t+i -- tfjt), pode ser escrita como:

oij(t) - g/ijt + fÍ:::t-:-l:f?(t -- tijt)
que é equivalente a

o u - «... Çlk:U-i:) + «;.,.--- q;lh:yt;)
(3.5.15)

= ck(t)yi.fl + cx;+l(f)yfj,t+i

-de t C (tÍJt, tiJ,t+:), ck(t) = (tij,t+--t)/(tij,t+:-tijt) e ct+:(t) = (t-tfjt)/(tij,i+--tfjk)

Quando todas as unidades de investigação são observadas nos mesmos tempos,
podemos escrever as expresões requeridas para a Análise da. DEC, em forma matricial, o
que facilita a elaboração de programas de computador. Neste ca.se cada curva individual,
pode ser escrita como:

Úij(t) )yÍj , t: $ t $ t,

onde c'(t) = ('i(t), c2(t),..., c,(f)). Estimati« das cur',as H.(t) e y.(t) podem se:
obtidas como:

gi.(t) = c'(t)yf

g..(t) = c'(t)y.

para t C (fi,t,), onde y;.

(Í..l , g..2 , . . . ,i7..,).

l/71i (#i.i,i7i.2, . . - ,i7{.,) e VI.
l
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As outras fórmulas necessárias para a Análise da DEC, podem ser expressas como

ni(yi. -- r..yC(yí. -- y..)

g ni
7'

í=1.j=l
y..yC(yij - y..)

D- T-Á

..ycN.j - v.. I'
(n -l)

g ní g ní

í=1.j=ii'=1.j'=l

«'-$$
d

onde C (p x p) é uma matriz cujo /-ésimo elemento é dado por /ab ci(t)c«(f)dt, iStO é

C .,(t)'m(t)j .,..,,
l,m = 1,2,...,p

As quantidades necessárias para testar a inexistência. de efeito de Trata.mento no instante

t podem ser obtidas das expresões acima ao substituir C por C(t) = c(t)c'(t).

Se estimarmos as curvas através de polinomios de gra.u (qf -- 1), o valor estimado da
curva do ({-.j)-ésimo individuo, no instante f, é dado por (3.4.11). Se todas as unidades de
investigação estão medidas nos mesmos tempos e são ajustadas por polinõmios do mesmo
grau, é possível obter expresões simplificadas. Nesse caso:

Üij(t) = c'(t)yíj
C(t) = c(f)c'(t) ':tt'(T'T)''T'

C )dt (T'T)''B(T'T)''T'
J a.
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onde T (p x q) é a matriz de especificação dada em (3.4.10), com tfjk = tt, V j V i,
.j = 1, 2, ..., ní, á= 1, 2,..., g, e B(q xg)éamatrizcujo(Z-m)-ésimoelementoé
(bl+"+: -- aZ+"-i)/(Z+m -- l), /,m = 1,2,...,q.

A Análise da DEC, através da teoria de aleatorização pode ser complementada.

com dois métodos de comparações múltiplas desenvolvidos por Zerbe e Murphy (1986 ):
um deles é uma extensão do método de Sche#é e permite considerar contrastes em sub-

intervalos do período em estudo. O outro método é do tipo passo a passo (stepwise ); é
semelhante a uma extensão do teste de Student-Newman-Keuls proposta. por Petrondas
e Gabriel (1983 ) para realizar comparações múltiplas entre médias de tratamentos. No
Apêndice A.4 podem encontrar-se alguns comentários úteis sobre as características dos
procedimentos de comparações múltiplas na teoria Normal e na teoria de Aleatorização.

Primeiramente estudamos o procedimento para fazer testes de hipóteses sobre os
perfis médios em um instante t C (a, b). A seguir generalizamos este procedimento para
testar hip(5teses em subintervalos (c, d) C (a, b). Vimos que a estatística (3.5.8) é apropriada
para testar a hipótese nula no : al(t) = a2(t) = . . . = ag(f) = 0, no tempo t. Seja /.(t) o

percentil de ordem 100 (1 -- a) da distribuição exala de F(t) (no modelo de aleatorização ).
Então temos que:

pH. l/'(t) < /«(t)l 1-- a (3.5.16)

S.ja Á.(t) = E ni l Fi.(t) -- aÍ(t)j -- IF..(t) --a.(t)l l a soma de quadrados entre grupos

para as variáveis lbj(t) -- cvi(t)l , no instante t. Segundo SclleRé (1959, p328 ) as variáveis
IXj(f) -- ai(t)l estão distribuídas da mesma forma (lue as variáveis Ej(t) sob a hipótese
nula. Então, qualquer que seja o valor de ai(t), a estatística:

2

l2

FaW - ü-i?ígà'm ' O.S.t7)

com â'(f) = -D(t)/(n -- g), tem a mesma distribuição que a estatística F(t) sob Ho. De
(3.5.16) e (3.5.17) temos que:

l a rIFa S/~(t)l(t)S(S-t)/.(t)Õ'(t)l (3.5.18)



Cap. 3: Análise de Perfis 79

para qualquer ai(t). A partir da equação (3.5. 18) podemos construir intervalos de confiança

simultâneos para contrastes da forma c(t) = }1: ci(t)ai(t), }: cÍ(t) = 0. Zerbe (1979 a)

demonstrou que o melhor estimador !inear não viciado de c(t) é:
l lt t

ci(t)yi.(t)

A solda de quadrados associada ao contraste amostrar, ê(t)

ig: c{(t)7i.(t)I'
SQ lõ(t)l

ê(t)

E c?(t)/"{

não pode ser maior que a soma de quadrados entre grupos, isto é:

Sela(t)l l; .'l(t)

De forma semelhante, tem-se para as variáveis IEj(t) -- ai(t)l , no tempo t:

l g

E ci(t)l7i.(t) -- a

l ? /«.l
Substituindo (3.5.19) em (3.5.18) obtemos a seguinte relaçã.o para. todos os contrastes da

SQ la.. (t)l i-l

forma

.A.(t) (3.5.19)

g

E c:(t)«-:(t)

pisa IÕ..(t)l $ (g - l)/a(t)â'(t)l .S.20)

A partir de (3.5.20) podemos obter intervalos de confiança. simultâneos. A probabilidade
de todos osintervalos do tipo:

ci(t)}''i.(t) -- v (g -- l)/.(t)âê0) ci(t)ai(t) $<
g

}: ci(t)7i.(f) +
í-l

'ê(t)

onde âõ(t) = â(t){/ E c?(t)/nf, serem correios simultaneamente é 1 -- a. Os intervalos

a.cima permitem testar hipóteses do tipo c(t) = 0. O único problema. ainda não resolvido é

g

lZ
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a estimação do valor /a(t). A aproximação de /a(t) pelo percentil de ordem 100 (1 -- a) de
uma distribuição F com pi e p2 graus de liberdade (definidos em (3.5.10)) não é possível
pois foram obtidos sob a hipótese Ho : al(t) = a2(t) = . . . = ag(t) = 0. Isto é, contrastes
da forma al(t) = a2(t) = 0, que não especificam o valor dos outros al(t), { = 1,2, . . . ,g

, g > 2, não permitem a estimação dos graus de liberdade. Porém, Zerbe e Murphy
(1986 ) destacam que /a(t) pode ser adequadamente aproximado pelo percentil de ordem

100 (1 -- cv) de uma distribuição .F com (g -- 1) e (n -- g) graus de liberdade sem se importar
com o fato de os cli(t) não serem especiâcados.

Agora estamos em condições de estender o teste para comparações múltiplas rea-
lizadas em um intervalo de tempo (a, b). Para isso consideremos a. estatística .F* deÊnida
em (3.5.13) para testar a hipótese nula:

n. : .«- (t) 0 , V t C (a, Z,)

Seja /a o percentil de ordem 100 (1 a) da distribuição excita de .F*, sob Ho. Então

Pn. l-P* $ .ül - l

Definimos

A.-J A at

p.- J p. at

SQ(õ«)-/ SQlõ.(t)ldt

Para qualquer valor de aí(t), á = 1, 2, , g , no intervalo (a, b), veriâca-se que

P IFa $ /.1 (g - l)/aâ:l (3.5.21)

e que:
SQ(ê«) 5; .A.

Substituindo(3.5.22) em(3.5.21) obtemos:

(3.5.22)

pisa(Õ.) $ (g - l)/aâ'l (3.5.23)
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A relação acima é valida para todo contrate da forma }: c{(t)af(t), V t C (a,b). Para

fazer testes simultâneos a partir de (3.5.23) é necessário assumir como certa a hipótese
Ho : al(t) = a2(t) = . . . = ag(t) = 0 , V t C (a, b) para (iue seja possível estimar os graus

de liberdade z/i e p2 definidos em (3.5.14), isto é, usamos só um valor crítico para qualquer
hipótese do tipo:

g

lt

.i(f)aí(t) = 0 , V t C (a, Z,)

A hip(5tese é rejeitada. se

SQ(ê«) > (g - i).LÕ' ,

onde /. representa o percentíl de ordem 100 (1 -- a)% de uma distribuição .F com pl e p2
graus de liberdade, obtidos a partir de (3.5.14) sobre o intervalo (a, b).

E conveniente fazer algumas observações sobre o teste acima

i) O procedimento permite testar hipóteses em subintervalos de (a, Z)) em uma forma
que facilita. muito a compa-ração entre tratamentos. Hipóteses do tipo:

c.ai(t) V t C (c, d) C (., Ó)

podem ser testadas fazendo cf(t) = 0 para todo t em (a, Z,), Dias não ein (c,d), e

ci(t) = ci(independente do tempo ), )l: ci = 0, para todo t C (a, Z,).

ii) Uma outra observação sobre o procedimento é que quando todas as unida.des de
investigação são medidas nos mesmos tempos e estima.mos a.s curva.s pelo método
de interpolação linear, então o cálculo da soma de quadra.dos para contrastes do
tipo i), pode ser feito como segue

g

lZ
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/'

;Ê ':':,/.a 7i.(t)7i,.(t)dt

(É .:'« )

Sc2(ê. )

Z.cr..

(É .:,«::

onde

.-[/' c(t)c'(t)dt

iii) Como se destaca no Apêndice A.4, na teoria de Alem.tolização é necessário usar
distintas distribuições para testar as distintas hipóteses. No teste de comparações
múltiplas apresentado acima é usada só uma distribuiçã.o (a distribuição sob Ho
al(t) = a2(t) = . . . = al(t) = 0, V t C (a, b)) e portanto é a única hipótese em

que temos controle sobre a probabilidade de erro tipo l.

Zerbe e Murphy (1986 ) destacam a limitação iii) do procedimento tipo Scheffé e propõem
um teste passo a pa-sso, seinelha.nte ao teste de Student-Newman-l<euls, porém adaptado
à análise de aleatoliza.ção.

Para aplicar o procedimento é precisso definir um conjunto de hipóteses a serem
testadas em forma sequencial, por exemplo na forma descrita. no Apêndice A.4 para. os
procedimentos passo a passo na teoria Nonnall isto é, começa.mos com a hipótese mais
geral, e continuamos com a.s hipóteses menos gerais. Todas as hipóteses implicadas por
uma hipótese não rejeita.da não precisam ser testadas. O procedimento é finaliza.do qual)do
não existem mais hipóteses a serena testadas.

Cada. hipótese do procedimento é testada usando a. metodologia da análise de
aleatorizaçã.o desenvolvida por Zerbe e Walker (1977 ) e Zerbe (1979 a ). Por exemplo, se
o interesse é a compa-ração de três tratamentos em um intervalo (a, b), a primeira hipótese
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será a hipótese global

Ho a-(t) (t) (t) V t c («, b)

que é testada usando a estatística F'* = 1.A/(p -- l)l/l.D/(n -- g)l e aproximando a
distribuição exala de F* (sob Ho ) através de uma distribuiçã.o .F com pi e p2 graus de
liberdade. Se a hipótese acima for rejeitada, passamos a testar hipóteses menos gerais, tais
como:

n. : a-(t) (t) v t c («, b)

Para testar esta hipótese, devemos recalcular a estatística. F* em (3.5.13), considerando só

os tratamentos l e 2 sobre o intervalo mais restrito (c, d). Cont.riria.mente ao procedimento
de Sche#é, o valor crítico da distribuição aproxima.da de F* sob Ho precisa ser recalculado.
Isto é, consideramos uma outra distribuição F' com novos gra.us de liberta.de pÍ e u;,
calculados de ferida a refletir a situação sob a nova. hipótese HI). Note-se que:

i) Cada hipótese é testada com um nível de significância igual a cr. Ao usei diferentes
distribuições de probabilidade para testa.r cada hipótese, o método controla o nível
de significância nominal de cada teste.

ii) Como provaram Begun e Gabriel (1983 ) (ver Apêndice A.4 ) o teste de Student-
Newman-l<leuls (no qual bases.mos o procedimento acima. ), pode apresentar em
certas condições, para a. família de hipóteses, uma probabilida.de de elmo tipo l,
ligeiramente superior a. a. Uma. forma de limitar a. probabilida.de de erro ti])o l
em a, consiste en] considerei famílias fecha.das de hipóteses. Lamentavelmente,
elll nosso problema de conapaiação de curvas, nâo podemos trabalhar com famílias

fechadas de hipóteses, como estabelecem Zerbe e À4urphy (1986, p. 803 ).



CAPITUL04
+

ANALISE DE CUR:VAS DE CRESCIMENTO

Existem situações nas quais se deseja responder ao objetivo iv) do Capítulo l
Mais especificamente o interesse pode estar dirigido para:

i) a construção de cur'ras de crescimento para prediçã.o ou para investigação (explo-
ratória ) dos fenómenos envolvidos;

ii) a deânição de medidas semelhantes às descritas na Seção 2.3, que permitam
caracterizar aspectos do crescimento.

Nas duas situações podemos reduzir as observações dos peras de respostas a umas poucas
medidas resumo com as quais é possível realizar comparações entre os tratamentos. Na
Seção 4.1 analisamos a situação de dados balanceados em relação ao tempo. Mostramos
que ao usar polinâmios naturais, uma Análise de Variância Multivariada com os coeficientes

de regressão estimados colmo variáveis respostas é equivalente ao uso dos Modelos de Efeitos

Aleatórios (citados na Seção 1.1 ). Também consideramos o uso de polinâmios ortogonais
na. situação em que as condições de avaliação estão igualmente espaçadas.



E

Cap. 4: Análise de Curvas de Crescimento 85

Na Seção 4.2 estudamos a análise de curvas de crescimento quando os dados apresen-
tam desbalanceamento em relação ao tempo. No caso em que o desbalanceamento não é
grande é possível usar o mesmo enfoque multivariado descrito na Seção 4.1; porém se o
desbalanceamento é grande isto pode gerar heterogeneidade de variância dos estimadores
dos coeficientes de regressão. Se o nosso interesse estiver na redução de cada vedor de res-

postas a só uma medida resumo que indique a taxa de variação no intervalo em estudo, é
possível seguir a estratégia proposta por Dêem e Liukkonen (1988 ); estes autores reduzem
os vetores de respostas através da estimação dos coeficientes polinomiais de primeiro gra.u,
usando um procedimento iterativo simples, baseado em mínimos quadrados ponderados.
Nessa seção indicamos também como é possível melhorar a. aná.pise através de unia trans-
formação da escala. do tempo.

4.1 Análise de curvas de crescimento para dados balanceados em relação
ao tempo

Fisher (1924 ) talvez tenha sido o primeiro a usar polinâmios ortogonais nesse
contextos para ajustar uma série de precipitações de 60 a.nos de duração ele considerou
polinõinios de quinto grau e posteriormente usou os coeficientes de regressão como variáveis
regressolas em um modelo pa.ra. explicam a produção de trigo nesse período. Posteiiornlente
muitos outros autores usaram os coeficientes de regressa.o como medidas resumos desta-
camos Bartlett (1937 ) e Wishart (1938, 1939 ) como pioneiros.

Quando se deseja representar os perfis médios de resposta.s através de curvas con
vem escrever o modelo (3.2.1) como:

ijk = Pi(/(tt)) + Óf.ix; (4.1.1)

onde /(tt) representa uma função conhecida. do tempo tt , e óf.ft é um componente aleatório.
Vamos considerar que /zi(.) possa ser adequadamente representa.da por uma curva polino-
mial de grau (g -- 1), isto é:

p{(tx:) = >' ti;#l{ (4.i.2)

onde ti; = /1(tt) representa. o polinâmio natural de gra.u J, calculado no tempo tk, e Pli
representa o coeficiente associado ao Z-ésinlo polinõnlio e ao {-ésimo tratamento.
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Em geral, o número de parâmetros (g) escolhidos para. representar a curva média de res-
postas será bem menor que p; consequentemente o vetor Pi = (Poi,Pi{, . . . ,Pç-l,i) pode
ser encarado como um vetou de medidas resumo.

Para a estimação dos coeficientes /3ZI, vamos supor que os perfis de respostas
nd u d ais também possam ser ajustados por polinõmios de grau (g -- l):

ijk = bj(tk) + .ilk

ti;/jZij + cijt

onde nj(tk) representa a curva associada à .j-ésima unidade de investigação amostrar do
i-ésimo tratamento e ciji; é um erro aleatório; também supomos que cijt '- NID(0, a2). Em
forma matricial, temos:

TP{.í + cij

ondeT = lti; l, / = 0,1,...,g 1, k = 1,2,...,p, éumamatriz(pxq) deconstantes
conhecidas e posto completo g $ p, /i:j = (Pois,/Jlij, . . . , /3ç-l,ij) e cij é uin vetou de erros

cona distribuição Np(O,a'l). Seja bjj = (Z,ofj, blfj, . . . , Z'ç-i,fJ) o vetou de estimadores de

mínimos quadrados dos PZij, isto é:

(4.1.3)

bi.f (T'T)' : T'yiJ (4.1.4)

Nesta situação, biJ é o melhor estimador linear não viciado de PÜ. Consequentemente,
estiinadores não viciados para. os coeficientes populacionais sã.o dados por:

Ó: i - 1,2,...,g

Pala fazer inferência sobre os parâmetros populacionais PIÍ em (4.1.2), / = 1, 2, . . . , q -- l,

á = 1,2, . . . ,g, fazemos a suposição de que b{.f ,- Nç(Pi, EO). A matriz de covariância Eo
pode ser estimada como:

Eo
g n{

>: >:(b.j .8i)(bij -- Piy
f=] .j=,
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Para comparar os tratamentos, consideramos as estimativas dos coeficientes de
regressão como respostas no modelo de Análise de Variância Multivariada:

B = Xla+Ó* (4.1.5)

onde B=(bi],bi2,...,bi«.,b2i,b22,...,b2.,,...,bP],bg2,...,bP«gy; X.(n X g) é uma
matriz de especificação conhecida com posto g; a (g x g) é uma matriz de parâmetros âxos
desconhecidos e õ* (n x g) é uma matriz de erros com distribuição N«.(O,l ® V(P)). A
partir do modelo (4.1.5) podemos testar hipóteses do tipo:

Ho: C a
cx g g x q q x u

0

c x u

onde C (c x g) é uma matriz conhecida caiu posto c $ g e U (q x u) é uma matriz conhecida
com posto u 5; q. Note que o modelo (4.1.3) pode ser escrito na forma do Modelo de Efeitos
Aleatórios (1.1.1) e (1.1.3).

Little (1988 ) considera uin enfoque mais simples usando Análises de Variância Uni-
variadas para cada componente dos vetores bi.j . Embora haja alguma perda de informação,

em geral ela é compensada pela simplicidade da análise. Note que bofj = iiij. é unia es-
timativa de Poi = pi, que representa a média populacional do i-ésimo tratamento. Como
foi discutido na Seção 3.1.2, se pudermos supor que a. interaçã.o Tratamento x Tempo é
nula, poderemos testar a inexistência de efeito de Trata.mento utilizando as médias ©ij

Clonsideremos o modelo linear E(bif.f) = Pl+aZI, / = 1,2,... ,q-- 1, )1: crl{ = 0. Neste caso

podem ser de interesse as hipóteses:

g

lZ

Hol : ali = (v12 =

n.,: pl

H03 : Ptii = Ptf2

Hol corresponde à inexistência de efeito de Tratamento com respeito ao coeficiente de
grau J. Se a hipótese Hol não for rejeitada poderia ser importante testar se Pz é nulo; caso
contrário poder-se-ia testar a homogeneidade dos coeficientes Pli para algum subgrupo
constituído pelos tratamentos ii , í2 , . . . , ,i;.

PI'.
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Quando os tempos de observação estão igualmente espaçados, é possível simplificar
os cálculos se considerarmos polinâmios ortogonais. Nesta situação as estimativas dos coe-
ficientes Plij através do método de mínimos quadrados são dadas por (2.2.2) substituindo
pft por yijt. Os testes das hipóteses (4.1.6) baseados nestas estimativas equivalem à análise
proposta. por Elston e Grízzle (1962 ). Um aspecto a ser examinado é a relevância e inter-
pretação dos novos coeficientes de regressão. Se eles tiverem uma interpretação razoável
no estudo, ou se o modelo for usado só com a finalidade de obtenção de estimativas das
curvas individuais, bj(t) para serem utilizadas em Análises da .4S(-7 ou da DEC, então
a ortogonalização do modelo é uma fenamenta conveniente. Quando o objetivo final é
o ajuste de curvas de crescimento, é mais conveniente tra.balliar com polinõmios naturais
então para fins de interpretação.

Existem situações nas quais a comparação entre curvas de crescimento pode ser
simplificada por uma transformação adequada da variável resposta e/ou pela escolha da
função /(tt). Isto pode ser especialmente valioso quando o objetivo da análise é simples-
mente a determinação de diferenças entre as culpas de crescimento associada.s aos distintos

tratamentos. Por exemplo, a tra.nsformação Ioga.rítmica da. variável resposta pode ajudam a
transformar uma curva sigmoide em uma reta. Uma outra possibilidade é considera.da. por
Goldstein (1979, cap. 3 ) que sugere transformar a escala. do tempo através da. estimação de
parâmetros relevantes do crescimento para. cada indivíduo. Por exemplo na. Figura 4.1.1
estão representa.das as curvas de velocidades médias de crescimento em altura associadas a

dois indivíduos. No gráfico a) da. Figura 4.1.1, podemos observar que tanto a velocidade
máxima de crescimento, quanto a. ida.de na. qual esta. velocida.de má.xima. ocorre valiam en-
tre indivíduos. Não entanto, a. forma da.s curvas de crescimento é semell:cante. No gráfico
b), a escala do tempo foi mudada através da. transfomlaçã.o tjt = tx; -- t;, k = 1, 2, . . . ,p,
onde t; representa o tempo em que o .j-ésimo indivíduo atinge a máxima velocidade de
crescimento em altura. Com esta mudança na origem é mais fácil observar a semelhança
entre as curvas individuais. Transformações deste tipo poderiam ser feitas em relação à
idade em que ocorrem outros eventos biológicos de interesse.
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Figura 4.1.1: Curvas hipotéticas da velocidade de crescimento
em altura. de dois indivíduos
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4.2 Análise de curvas de crescimento para dados desbalanceados em relação
ao tempo

Os métodos apresentados na Seção 4.1 são adequados para conjuntos de dados
balanceadas em relação ao tempo. Estruturas deste tipo sã.o comuns em estudos onde
existe um grande controle sobre as condições experimentais. Em estudos clínicos e epi-
demiológicos, os tempos de observação e a duração dos intervalos de observação podem
variar entre unidades de investigação. Também em estudos experimentais podem existir
situações que conduzam à perda de observações, produzindo conjuntos de dados incom-
pletos. Nesta situação é possível usar o modelo geral proposto por Jennrich e Schluchtei
(1986) ou a metolologia proposta por Vonesh e Carter(1987), mencionados na Seção l.l.
Nesta seção propomos uma alternativa simples que pode ser implementada cona facilidade e

que em certa.s condições produzem resultados muito próximos aos obtidos através daqueles
métodos.

Em primeiro lugar mostraremos porque uma análise semelho.nte àquela sugerida
para o caso balanceado é inconveniente. Na situaçã.o de dados nã.o balanceados em relação
ao tempo, o Modelo de Efeitos Aleatórios pode ser escrito como:

yij = TíjPí + Tf.fPL + cij (4.2.1)

onde TÍj = ltijtl, / = 0,1,...,g-- 1, k = 1,2,...,PÜ, é uma matriz(pij x q) de co1ls-

tantes conhecida.s e posto completo g $ pij, P: =(/ioíj,Plij,.. .,/3ç-i,ij), i= 1,2, .. . ,g,
j = 1,2, . . . ,ni, são variáveis aleatórias com distribuição Nç(O, Ep'), e cij é ulb vedor de

erros com distribuição Np;j(O, o21). Neste caso, o "preditor" de mínimos quadrados do
vedor aleatório de coeficientes individuais (P{ + Pfj) é dado por:

bij = (VljVf.f)':Vjjyíj (4.2.2)

Das suposições sobre os componentes aleat(brios do modelo (4.2.1) podemos concluir que

bij «' Nç(O, Ep' + a'(Ti.fTij) ). Se o comportamento dos perfis associados às distintas
unidades de investigação for semelhante ou se o desbalanceamento nã.o for muito grande,
ainda. é possível que a. suposição de homogeneidade de variâncias seja válida e que conse-
quentenaente possamos usa.r as técnicas descritas na Seção 4.1.
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Ware (1985 ) sugere que a homogeneidade das matrizes de comriância dos bij poderia
ser sustentável também naquelas situações onde for razoável supor que o componente de
variância dentro da unidade de investigação (a2) é desprezível em relação à variância entre
unidades de investigação. Estas suposições serão mais razoáveis quando o número de
observações de cada unidade de investigação for grande. Nessa situação, y(biJ) = Ep' ,
será aproximadamente igual para todo ({-j), mesmo que os tfJ nã.o sejam os n)esmos para
todas as unidades de investigação.

Mesmo com dados fortemente desbala.nceados em relação ao tempo, quando o in-
teresse recai na velocida.de de crescimento, podemos realizar a análise de curvas de cresci-
mento através de um procedimento iterativo simples. Clonsideremos o caso em que os perfis
de respostas podem ser representados por rotas, o que pode ser razoável em muitos estudos
clínicos onde os intervalos de observação são curtos. Nessa situa.ção a curva de resposta
da ({-J)-ésima unidade de investigação pode ser representada através do Modelo de Efeitos
Aleatórios:

yijx; = Pois + /Jij(t{.ft -- {ij.) + c{.fk (4.2.3)

onde #oij é um parâmetro fixo no qual não temos interesse; /iij ,"- NID( /3{,a' ) e

ci.ÍÀ; «, NID(0, a2), independente de /3{.Í. A questão de interesse é realizar inferêi)cia sobre
as velocida.des instantânea.s populacionais, Pi, á = 1, 2, . . . , g. Em primeiro lugar conside-

remos PiJ como parâmetros fixosl nesse caso os estimadores de mínimos quadrados de Pofj
e Pij são dados por:

y{.f.

(4.2.4)

onde tLx; = tijt -- iij., {{.f. = 1/píj

variância de bij é dada por:

Ek-l yi.f. k-l
A

.'ã + .?,: (4.2.5)
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A variância residual a2 pode ser estimada pela variância combinada

â,2 (yilt - gÍj. - 6ijtl.y
g Pij
)i: }l: (Pij - 2)
i=1.j=l

(4.2.6)
i-] j-] A-]

o que im.placa â2 :: â2/ki.f

Para testar hipóteses sobre a inexistência de efeito de Tratamento, podemos con-
siderar o seguinte modelo linear misto, que é um caso particular do modelo proposto por
Dêem e Liukkonen (1988 ):

b Pf + 77ijJ

P + af + 77ij
(4.2.7)

g g ni gnf
com/9= E«,iP{, E-«iai =0, .«i = E(aã+a?j)''/ E E(aã+aB)':, af repr"'ntai-l í-l J-i ' ' {-iJ-l
o efeito do í-ésimo tratamento e ?7ij é um erro aleatório com distribuição NID(0, ap + aS).
O parâmetro /3 foi definido como uma. média ponderada. dos coeficientes médios dos g
tratamentos, com pesos iguais ao inverso da variância dos bi.i, levando em conta a hete-
rogeneidade dos bfj; isto é acreditamos mais naqueles perfis de respostas com menti
variabilidade. Devido à heterogeneidade das variâncias dos bÍ.f, não devemos usar o
método de mínimos quadrados para a. estimação dos parâmetros. Em lugar disso, Diein e
Liukkonen (1988 ) propõem um enfoque baseado no método de má.xima verossinlilhança;

segundo o qual P, aí e aã são estimados através da maximização da função de veiossinai-
Ihança dos bij considerando conhecida a variância o21 na. realidade espera-se que o número
de gra.us de liberdade seja suficientemente grande para. que a estimativa (4.2.6) possa ser
considerada.fixa.

A função de verossimílha.nça. dos bi.f é

L(P, ai,aã; bÍj,â& ) = ;i.gP«)
l
2

g ni

: )l:i.g ( ã + õã)
=lj=l

{ $$'\Hf'
g

com a. restrição :l: u)faÍ = 0
i-l
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Utilizando o método de multiplicadores de Lagrange com coeficiente À para o termo da
restrição, devemos resolver o seguinte sistema de equações;

g n,f

{=] .j=l

t @ll;r ;:ToÉ:Í ('ã+õà)
á - 1,2, . . . ,g

(4.2.8)

(Z,{j -- P -- aiy
('ã + ÕB)'

l
2

g ní

i=1.j=l

g

E tola'{ = 0
{-1

Somando a segunda equação en) i, e usando a primeira. equaçã.o obtemos À = 0, pois

>ll: toi > 0. Note que as duas primeiras equações são equivalentes àquelas obtidas ao lnini-

mizal a. solda de quadrados dos erros utilizando o método de mínimos quadrados.

g

l2
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As soluções para P,ai e oâ devem ser obtidas en forma iterativo a partir do seguinte
sistema de equações, derivado de (4.2.8):

P('+i)
g ní

(ó.j - «I'))/(.'ã''' + â$)

(aã'''+ ÕB)':{=1.j=l

g ni
bij/(aã''' + õà)

('''ã''' + âS)':i=i.j=l

.0'+i) (Z,{j -- p('+D)/(aã'''

E (aâ''' + â$)''

= («ã'j

Z,{j/(a'''':' + õà)

+ ÕB)':
/3('+i) , 1,2,...,g

g--l ni .I'+O/(aã''''' + ÕB)

É: E('ã''''":' + ââ:)':{=1.j=i
{=i.j=l

g)(Z,í.j P('+O y -âàl/(aã''' +õBy
g ní , .

5: = ('ã''' + õ8)''=iJ=i
i=lj=l

onde z('), r = 0,1,2, . . . , representa a estimativa. de z na r-ésima, iteração. A colleção
?z/(n -- g) é sugerida por Morras (1983, Seção 5 ), para- a obtenção de um estimados não
viciado de aã. Além disso o a.utor observa que dessa forma., o estimados õã é aproximada-
mente o estimados de máxima verossimilhança. restrita. Note que ao aumentar o tamanho
da a.mostra, a. correção considerada. se aproxima. de l.

r(').
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Um valor inicial para aã) pode ser obtido corrigindo a esperança da seguinte variância
amostrar, de forma de obter um estimados não viciado:

l
(n - g) kij(bi.j - if.y (4.2.9)

onde b{. = E:(kíjZ,ÍJ)/Ai., com kf.

(ver Apêndice B ) é dada por:

lJ Sob o modelo (4.2.7) a esperança de (4.2.9)

Ü -Í$$ *:..'.. -
g ní g

onde ko = k.. -- )ll: >1: k?j/X;i., com k.. = }1: k{.{-lJ-i ' {-l
valorinicial para aã

(4.2.10)

g ní
E: E I'.f
f=1.j=l

De (4.2.10) obtemos um

. g n.f

Ü : l:k:j(z':j-B:.=lj=l

O processo iterativo é implementado como segue:

r4.2.11)

i) a. parir de ÕB e (4.2.11) obtemos uma primeira estimativa P(i) para #; este valor
junto com â2 e aãn) são usados para obter uma. primeira estimativa ali) para cri,
i= 1,2,...,g. As estimativas a2m, P(1), a.ll) í =:: 1,2,...,g, são usadas para.

obter uma. segunda estimativa para aãt

ii) a partir da. nova estimativa de aã, repetimos o processo iterativo até a convergência
das sequências:(p(')),(a:(')),(a.')), { = 1,2,...,g

No limite, as sequências acima nos dão os estimadores de má.xima verossimilhança (con
liderando conhecida. a variância âz ):

li l3Çm)

1,2,...,g
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Se o conjunto de dados é balanceado em relação ao tempo o processo converge ein uma
iteração e os estimadores obtidos coincidem com os de mínimos quadrados. Uma estimativa

da matriz de covariância do vetor 0 = (P, âi,â2, . . . ,âg--i) contendo os estimadores de

máxima verossimilhança é obtida da inversa da matriz de informação (esperada ) de Fisher,
1(0), avaliada nas estimativas de máxima verossimilhança. Para obter os elementos da
matriz de informação é conveniente incorporar na função de verossimilhança, a restrição
sobre os a{. Nesse sentido temos que:

miai = 0 ::> ag (4.2.12)

r' i

] /( aã +à?j )

ng

>ll: i/(ag+õjj)

E
onde to*'t Consequentemente

L(P,a.,aã; iE E l.g(.'ã + ó'B)
i=1.j=l

(Z,-J - P - a: y

(aã + â?j)

«, (z,,j
+E

g l
- # + E ««;aiyl

('â +ó'3j) J

onde /r é uma constante
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Derivando L(P,ai,aã;
2b a ) com respeito a P, ai e aã duas vezes obtemos

l

('ã + õ8)

a'L
a13ao'i

1,2,...,g -- l

a'L

@h «;'Ê©b

E l/(aã

E l/('ã
(4.2.13)

a'L
+ +

l

(«ã + õ3j)
á #: á' = 1, 2, . . . ,g

â2L

a(.'ãy
l

('''ã + õBy

02L â2L

&@=-' á - 1,2, . . . ,g

A esperança. das derivadas segundas em (4.2.12) (considera.ndo fixa. a variância
i= 1,2,. . . ,g, .j = 1,2,. . .,ni) nos dão os elementos da. matriz de informa.ção, de onde

podem sei obtidas as variâncias dos estimadoies de má.xima verossimilhança.



Cap. 4: Análise de Curvas de Crescimento 98

Para fazer inferências sobre 0' = (P,al,a,, . . - ,ag--l), usamos as propriedades
assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança (ver por exemplo, Lehmann, Seção
6.4 )l assintóticamente o vedor 0 é consistente e eâciente e obedece a uma distribuição
Normal multivariada Np(e, 1':(0)). A hipótese Hoc : CO = O, onde C (c x g) é uma matriz
de constantes conhecidas e posto completo c, pode ser testada através da estatística de
Y V dl (l ;

w. lcÊõc'l''cã (4.2.i4)

onde ÊÓ = 1''(ã) = dias($(/J), Ç(â]),. . . , ç(âg-l)) , que sob Hoc, tem distribúção
assintótica X2 com c graus de liberdade. A hipótese de inexistência de efeito de Tratamentos

pode ser testada a partir do vetou 0, se temos em conta a forma do modelo (4.2.7). De
(4.2.12), a hipótese mencionada é equivalente à hipótese:

g l
Ho : cvi := a2 = ' ' ' :: a'g--i =

que pode ser testada usando a. matriz C (g -- l x g):

lZ

.- ÍI '':lr:' ':T;;, i:: l .,,.,
\o w; w; ... (l+w;-l),/

+ «,;)

Hui e Berger (1983 ) apresenta.m uma. outra estro.ténia. para a a.nálise dos coe-
ficientes angulares bi.f, á = 1,2,...,g, j :: 1,2,...,n{, das neta.s ajustadas aos per-
fis individuais. Os autores consideram que Z)ij tem distribuição NID(Pij(fíj), dfj), onde

dij = aâ/ >1: (tijk -- iijy. Além disso, consideram que bfJ é uma estimativa só de Pij(t) no

tempo tij, onde fÍj é calculado como em (2.3.2), de forma. que se os peias individuais
Ej(t) obedecerem a curvas quadráticas, então a velocidade instantânea., Pij(tij), será
igual ao coeficiente angular obtido ao ajustar uma neta aos pontos (tijl, Hj(tiji)), . . .,
(tij,.j , Ej(ffj,.,)). Ao contrário do enfoque de Dêem e Liukkonen (1988 ), a estratégia
bayesiana empírica de Hui e Berger (1983 ) perlilite que a. varia.ncia. residual eni torno
das regas individuais possa variam de unidade experimental para unidade experimental.

l
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De forma equivalente ao Modelo de Efeitos Aleatórios, os autores especificam uma dis.
tribuição a priori para os Pij(t)

Pij(tfj) -, NID(p(tiJ), aã)

onde p(tiJ) representa o valor da curva média populacional no tempo tÍj. Os parâmetros
desta nova distribuição são estimados em forma iterativo a partir dos dados amostrais.
Também consideram uma distribuição a priori(gama incompleta ) para as variâncias
residuais o?j, cujos parâmetros são estimados usando uma combinação do método dos
momentos e do método de máxima verossimilhança. A análise permite incorporar uma
estrutura para a média populacional p(tij), que é determinada. a partir de considerações
física.s ou biológicas do fenómeno ein estudo.



CAPITUL05
#

EXEMPLOS NUMÉRICOS#

Neste capítulo nos concentramos na ilustração dos métodos prol)ossos através de
dois conjuntos de dados. O primeiro corresponde ao Exemplo 1.6 e apresenta uma estru-
tura. balancea.da em relação ao tempo com condições de avaliação não igualmente espaçadas.
Na Seção 5.1 analisamos esses dados através da.s técnicas Uni e Multivaiiada de Análise de

Perfis e indicamos como a Aná.pise Multivariada. de Perfis pode sei realiza.da através do uso

do pacote estatístico SOC (desenvolvido pelo NTIA/Eh4BRAPA ); também aplicamos o
Método de Diferenças Sucessivas descrito na. Seção 3.1.1 e construímos distintas medidas
resumo. Mostranaos como o uso da. técnica. de Mínimos Quadrados Pondera.dos lteiativa-

mellte (ver Seção 4.2) produz resultados semelhantes a.os obtidos atrai,és de Ai)alise de
Va.iiâ.ncia Univa.nada« O segundo conjullto de da.dos corresponde a.o Exemplo 1.7. Neste
caso os da.dos apresenta.m uma estrutura desbalanceada em relê.ção ao tempo. A análise
é realiza.da. através da. técnica. de Mínimos Quadrados Pondera(tos hera.vivamente aplica.da
a. medidas resumo obtidas a. partir da redução de cada perfil de resposta. individual ao
coeficiente angular correspondente.
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5.1 Análise de um exemplo com dados balanceados em relação ao tempo

A. Análise descritiva

O experimento descrito no Exemplo 1.6 foi conduzido através de uln delinea-
mento com 4 blocos ao acaso, cada um com cinco unidades de investigação (ou wnÍdades
experimenta 8 ) constituída por 4 leitões (dois machos e duas fêmeas ). As cinco unidades
experimentais foram aleatoriamente doca.das aos seguintes cinco tratamentos caracteriza-
dos pelos níveis de proteína na dieta e pela suplementação ou nã.o com aminoácidos:

1) 20 % de Proteína Bruta (PB);

2) 18 % de Proteína Brutal

3) 16 % de Proteína Bruta;

4) 16 % de Proteína Bruta + L-Lisina. (L);

5) 14 % de Proteína Bruta + L-Lisina + L-Treonina (T);

O peso dos leitões foi iegistrado de forma individual no moirlcnto inicial do ensaio e aos 7,
14 e 18 dia.s após seu início. Nestes períodos ta.mbém foram registra.das pa.ra cada anÍdade
ezperãmentaJ outras três variáveis de interesse: quantidade de ra.ção /ornecida (ein kg ), so-
bra dc ração (en] kg ) e perda de ração (em kg). Para cada. unidade experimental for obtido
o peso médio por animal em ca.da. tenapol estes pesos médios foram usados como respostas
para. a aná.liso. Os da.dos são reproduzidos no Apêndice C.l. Na. Tabela 5.1.1 se encon-

tra.m a.s médias e desvios pa.drões estilllados por tratamento e tempo, e na Figura 5.1.1
foram representados os perfis médios de resposta.s para ca.da. tra.Lamento.
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Tabela 5.1.1: Estimativas das médias de peso vivo e respectivos
desvios padrões estimados.

Tratamento   Média (kg )    
(Dieta )   (Desvio padiâ.o )    
  l 8 15 19 Total

1 (20 % PB) lO.lO 14.99 19.16 22.02 16.57

  (0.70) (0.94) (1.17) (1.24) (l.oo)

2 (18 % PB) lO.ll 14.69 18.51 21.72 16.26

  (0.71) (0.92) (0.94) (1.26) (0.90)

3 (16 % PB) l0.07 13.80 17.46 19.99 15.33

  (0.66) ( 1.01) ( 1.34) (1.60) (1.12)

4 (16 % PB+ L) lO.lO 14.38 18.36 20.88 15.93

  (0.72) (1.00) (1.34) (1.44) (1.08)

5 (14 % PB+ L+ T) lO.12 14.53 18.32 21.22 16.05

  (0.66) (1.00) (1.50) (1.76) (1.22)
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Figura 5.1.1: Perfis médios de resposta relativos ao
Exemplo 1.6.
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Essencialmente o objetivo do estudo está. relacionado cona a comparação dos trata-

mentos levando en] consideração a evoluçã.o temporal do crescimento dos leitões e o a.piovei-
talnento da ração fornecida. Vale notar que não pretendemos fazer unia. aná.lise exaustiva.
do estudo e sim ilustrar a.s técnicas estatísticas a.present.idas nest.e tuba.Iho. UiiJa. análise

coma)lera. envolveria considerações de ordem económica, agronómica., etc., que certanaentc
seriam levadas eni conta. pelo investigador.
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B. Análise de perfis

Os modelos estatísticos para a análise de perfis são semelhantes aos formulados
na Seção 1.1. Neste caso, porém, é necessário levar em conta a estrutura. em blocos do

planejamento. Denotamos por y:j = (3/iji , yij2, . . . , yiJ,) o vedor de respostas correspon-
dentes ao i-ésimo tratamento no .j-ésimo bloco, .j = 1,2,. . .,I', { = 1,2,. . . ,g com yfjX;

representando o peso médio por leitão na (i-.j)-ésima unidade experimental e no tempo
tA;, k = 1,2, . . . ,p (neste caso, g = 5, r = 4, k = 4). O modelo estatístico pode ser escrito
como:

yijt = Pft + 'rj + ói.íl; (5.1.1)

'7j = 0, onde piA- representa a. resposta. média do {-ésimo tratamento no k-ésimo

tempo, 'j representa o efeito do J-ésimo bloco e i5ijk é um erro cona distribuição Noi'mal.
Note que neste modelo são consideradas nulas todas as int.erações entre blocos e os demais
favores (Tratamento e Tempo).

lJ

A a.nálise multivariada. foi realizada através das subrotina.s h'ILh,l.AJU, MLM.HIP
(Andrade et al, 1988 ) e MODLIN implementadas no módulo CM do SOC. A matriz
de covariância estimada está indicada. abaixo (os elementos abaixo da diagonal principal
correspondem às correlações estimadas):

(5.1.2)

Note que as variância.s estima.das a.uinenta.nl com o tempo como generalinente acontece

nesse tipo de estudo. O teste de esfericidade está relacionado com hipótese de que as
obsel"ç'ações repetidas no tempo são independentes, ou seja Ho : P :: l4 , onde P representa

a ma.triz de correlaçã.o. Neste caso a. hipótese de esfericidacle deve ser rejeitada. (p=0.000 ).

E interessante laotal que a análise do modelo (5.1.1) pode ser rea.lizada em duas
etapas; a primeira envolve as coma)a.rações relacionadas com o fa.t.or Tempo e a. segunda
envolve as comparações globais de Tratamento. Essa divisão permite a. utilização de pro-
granaas pa.drão de MANOVIA e ANOVA. Para efeito do test.e das ]lípóteses relaciona.das

 
0.004
0.277

(0.929)
(0.882)

0.005
0.396
0.657

(0.869)  
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com o fatos Tempo e a- segunda envolve as comparações globais de Tratamento. Essa di-
visão permite a utilização de programas padrão de MANOVA e ANOVIA. Para efeito do
teste das hipóteses relacionadas com o favor Tempo convem escrever o modelo (5.1.1) em
forma matricial como:

Y- Xp+Z+Ó
onde Y, X e ó têm definições senaelhantes àquelas apresentadas em (1.1.6) e Z= ' ® IPl;,
com '' = ('y1 , '2, . . . , 7,). O modelo a.cima pode ser transformado em um modelo da forma
(1.1.6) fazendo:

Y*- Y Z- Xp+Ó
As hip(5teses envolvendo o favor Tempo, em geral tem a forma:

n. : cpu o (5.i.4)

onde C (c x g) é uma matriz conhecida com posto c, e U (p x (p -- 1)) é uma matriz de
contrastes com posto (p -- l):

(5.1.3)

1 o
1 1

0 1

0

0
0u-

Os testes de hipóteses da. forma (5.1.4) envolvem a matriz de somas de quadrados e produtos
cruzados devidos à hipótese nula, H = U'â'C'jC(X'X)'lC'l-lCÊU e a. matriz de somas
de quadrados e produtos cruzados devidos ao erro E = U'Y*'jl -- X(X'X) X'jY*U,
onde A = (X'X) . Note que:

Y*U- (Y Z)U -YU ZU-YU
Consequentemente, esta etapa. da. análise pode ser realizada cona as va.Fiáveis nã.o trans-

folinadas (isto é, sem a. inclusão do efeito de Blocos no modelo ). Para. testar a hipótese
de inexistência de efeito de Tratamento foi usa.do o n)ódulo h'lODLIN do SOC, pois como

vimos na. Seção 3.2 (relação (3.2.11) ) o teste desta. hip(5tese é baseado no uso da média
entre condições de a'tnliaçã.o colho medida. resumo. Para. isso foi considera.do um Modelo de
Análise de Va.iiância com u]n favor, en] blocos, tendo a média entre condições de ava.Ilação
como valia.vel I'esposta

i7{.Í.= 7if.+7j+5ij. , .j=1,2,

com )l: 'yj = 0, onde }if. = 1/p >1: pit e óí.f. = 1/p >1: óijt
j-i 1-1 k-l

0 l0
0 l0

Pr
,rl Í = 1,2,. ..,g
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Na. Tabela 5.1.2 estão os resultados obtidos da Análise Multivariada de Perfis.

Há indicações de existência de diferenças entre 'lYatamentos (p= 0.058) e de inexistência

de interação 'lYatamento x Tempo (p 2 0.356 ). Há também evidências altamente signi-
ficativas de efeito de Tempo (p= 0.000).

Tabela 5.1.2: Análise Multivariada de Perfis para os
dados correspondentes à Tabela 5.1.1

+# Teste de esfericidade de Bartlett

Os dados deste exemplo foram analisados ta.mbém a.través do Modelo Misto de
Análise de variância usando o progra-ina. MANOVA do SPSS/PC+, e os resultados estão
indicados na. Tabela 5.1.3.

Estatística do teste * GL Nível descritivo

Hipóteses F aprox.   (P-value )
Esfericidade de P ** X2 = 35.74 6 o.ooo

Interação P = 0.70 1.14 12;45 0.356

TratamentoxTeinpo H = 1.16 1.13 12;35 0.368

(s = 3,t; = 0,t = 5.5) W = 0.41    
R - 0.46    

Tempo P = 1.50 3.01 15;45 0.002

(s=3,u=0.5,t=5.5) H =195.57 152.11 15;35 o.ooo

w - o.oo    
R - 0.99    

Tratamento F = 3.08 4; 12 0.058

# P= Pillai, H= Lawley-Hotelling, W::: Wilks, R= Roy.    
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Tabela 5.1.3: Análise Univariada de Perfis para os dados
correspondentes à Tabela 5.1.1.

Utilizando o critério de Mauchly (1940 ), a hipótese de circularidade (ver relação
(3.2.12) ) deve ser rejeitada (p=0.000 ); no entanto ainda nesta situação é possível co.ru-
gir os graus de liberdade da distribuição F para obter testes aproximados (Greenhouse e
Geisser, 1959; Huynh e Feldt, 1976 ). Os resultados relativos aos testes dos efeitos Tempo
e Tratamento permitem confirma.i as conclusões obtidas através da Aná.pise Multivaiiada
de Peras; porém o nível descritivo observado pala o teste da hip(5tese de inexistência
de interação Tratamento x Tempo é bem menor que no caso multiva.lindo sugerindo a
existência deste efeito (p $ 0.085). Isto pode ser confirmado pela inspeção da Figura 5 .1 .1.
Note que a aparente interaçã.o Tratamento X Tempo observada. nesta figura poderia ser
detectada através da escolha de um teste mais adequado sob o modelo inultivaiiado. Por
exemplo, a hipótese de inexistência dessa interação poderia. ser testada. verificando se os
coeficientes angulares das Tetas ajustadas aos perfis médios de respostas apresentam va-
lores diferentes para. os distintos tratamentos. Para isso, a. matriz U em (5.1.4) teria a
forma. U' = (--9.75, --2.75, 4.25, 8.25), correspondente ao polinõmio ortogonal de grau

l avaliado nos pontos 1, 8, 15 e 19. O nível descritivo observado neste caso (p=0.089), é
mais compatível com aque]e obtido pala o teste da. mesma. ]lipótese na Análise Univaliada
de Perfis.

Hipóteses Estatística GL Níveis descritivos *
observada Circ. Excito:F GG HF

CircularidadedeE X2:: 28.58 5 0.000

T..+..,"n.

TratamentoxTempo F = 2.19 12;45 0.029 0.085 0.058

Tempo F =2171.67 3145 0.000 0.000 0.000

Tratamento F = 3.08 4; 12 0.058

# GG: correrão de Greenhouse-Geisser (ê ::0.484)l HF: correrão de Huynh-Feldt (ê ::0.665).
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C. Métodos explorat(brios e uso de medidas resumo

Nesta seção investigamos uma. série de estratégias simples que poderiam ser uti-
lizadas para para a análise dos dados do Exemplo 1.6. Uma possível estratégia seria o
uso das curvas de diferenças sucessivas descritas na Seção 3.1. Convem notar que em
situações onde os tempos são igualmente espaçados poderia ser de interesse estudar as
curvas de dli/Crenças suce$3ítla3, as quais são equivalentes às ctlruas de eZocidade média

os. tempo. A aplicação de primeiras diferenças sobre o modelo (5.1.1) com PÍt dado por
(1.1.8) elimina. os efeitos dos favores ou covariadas que nã.o muda.m com o tempo, isto é:

(yij,t+i -- yijt) = (Pk+l -- /3k + a/3i,k+l -- aPft) + (ÓfJ,t+i -- ÓÍjt)
p:t + ÓBx; , k = 1,2,. . . ,p-- l ,

Embora no exemplo em estudo, as ocasiões de a.valiação nã.o estqa.m igualmente espaçadas
foram construídas diferenças sucessivas com finalidade exploratória. A matriz de co-
va.liância estimada (os elementos abaixo da diagonal principal correspondem às correlações
estimadas ) é:

0.264
(0.609)
(0.180)

0.122
0.512

(-0.051) {B)
As curva.s de ga.nhos de peso estão representada.s na Figura 5.1.2
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Figura 5.1.2: Curvas de ganhos de peso

: DI

Ganho (kg)

0 3 6 9 12 15 18

Tempo (dias)

O teste de esfericídade foi realizado para ver se a tra.nsfor]nação cona diferenças
sucessivas teve êxito em produzir da.dos não correlacionados. Note que para. o caso de dados

não tranforma.dos esta hipótese foi rejeitada elll forma altamente significativa (p= 0.000,
ver Tabela 5.1.2); os resultados observados neste caso são somente indicativos de uma

possível falta de independência (p= 0.068). Admitindo independência (ói jt N NID(0, a2)),
poderíamos realizar uma. Análise de Va.liância. com dois fatores. Caso contrário, a. análise
poderia ser feita. via Análise Univaiiada de Perfis, já que o teste da hipótese de circularidade
não foi rejeitado (p= 0.209 ). Pala efeito de ilustraçã.o rea.liza.mos unia. ANOVA com dois
favores cujos resultados estão indicados na Tabela 5.1.4. A hip(5tese de inexistência de
efeito de Tratamento é equivalente à hipótese Hoi em (3.2.9); em consequência, o resultado
observado (p= 0.008 ) nos permite concluir que há indicações de diferenças significativa.s
entre os ga.lhos de peso totais dos tratamentos, e também de existência de interação
Tratamento x Tempo nos perfis médios dos dados nâo tra.nsformados (originais ).
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Para determinar entre quais tratamentos existiam diferenças significativos com respeito
ao ganho de peso total foi usado o procedimento de comparações múltiplas de Student-
Newman-Keuls. Obviamente numa análise com objetivos mais amplos outras comparações
poderiam ter interesse. Por exemp]o poder-se-ia verificar se existe um efeito linear da
diminuição da quantidade de proteína no ganho de peso (para os tratamentos 1, 2 e 3 ), ou
se a suplementação com aminoácidos consegue neutralizar um decréscimo na quantidade
de proteína. Como resultado da análise de comparações múltiplas, foram identificados
dois grupos homogêneos (cl = 0.05 ): um grupo formado pelos tratamentos 1, 2, 5 e 4 (em
ordem decrescente com respeito ao ga.nho total diário médio obserx,a/do ) e uin segundo
grupo forma.do pelos tratamentos 5, 4 e 3. Pode-se concluir como consequência disto que
existem diferenças significativas cona respeito ao ganho de peso total entre os tratamentos

l e 2, e o tratamento 3 (que tem o menor conteúdo de proteína. bruta sem supleinentação).
A inexistência de interação Tratamento x Tempo (p= 0.474 ), indica que as curvas de
ganhos são paralelas, ou em outras palavras que as diferença.s entre os ganhos dos trata-
mentos será cada vez maior com o pa.ssa.r do tempo. Note também que a não rejeição desta

hipótese, confirma. a presença de ínteração Tratamento x Tempo entre os perfis médios
de resposta.s dos dados originais (detectada. anteriormente através da rejeição da hipótese
de inexistência de efeito de Tratamento) Se os tempos estivessem igualmente espaçados,
a inexistência do efeito de Tempo indicaria que os ganhos ou a.s velocida.des médias de
crescimento se ma.nteriam constantes de período a período, que o crescimento no período
se produziria com a.celera.ção zero e também que os perfis médios de respostas da va.fiável
original poderiam ser representa.dos por netas. Quando as ocasiões de avaliação não estão
água.Imente espaçadas, como neste caso, é difícil interpreta.r a. hipótese de inexistência. de
efeito Tempo
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Tabela 5.1.4: Análise de Variância de dois favores para os dados da
Tabela 5.1.1 transformados através de diferenças
sucessivas.

Uma. outra. estratégia simples de análise consiste no uso de naedida.s resumo. Poi
exemplo se desejarmos avaliar a presença. de interação Tratamento x Tempo, poderíamos
escolher uma função que representasse adequadamente o comportamento dos perfis médios

de respostas em relaçã.o ao tempo e testar se esta. funçã.o apresenta valores significatíva-
nlente diferentes pala. os tratamentos em consideração. BroNvn e Donnelly (1988 ) observam

que com frequência (e especialmente quando se estuda. o crescimento en] períodos próximos
ao nascimento ou desde a. desmama e até maturidade ) os indivíduos seguem trajetórias
semelhantes a.os peras médios da Figura 5.1.1. Isto faz com que pareça. razoável avaliam

o comportamento dos perfis ein relação ao tempo através de um contraste, como por
exemplo o ganho total (2.2.6) ou o coe.Poente angular de retas ajustadas aos perfis indi-
viduais. Cromo neste caso os tempos nã.o estão igualment.e espaçados, usamos a. função

/(tt) = tt -- !, i= 1/p >ll: ti;, k = 1,2,. . . ,p , para obter os polinâmios ortogonais e

calcular os coeficientes angulares dos peras individuais através de (2.2.2). Exclusivamente
para. efeito de interpretaçã.o, en] lugar de analisam o ga.nho total, foi avaliado o ganho médio
diário. Na Tabela 5.1.5 apresenta.mos estimativas destas medidas resumo para os cinco
tratamentos além dos resulta.dos da Análise de Valia.ncia. correspondente. As duas medidas

P

k l

Hipóteses Estatística GL Nível descritivo

  obserw,da   (P-v,lue )

)lli :: }'2 = . . . :: }lg :: }' X2=20.42 24 0.673

Esfericidade de P X2= 7.13 3 0.068

Circularidade de E X2= 3.14 2 0.209
T.+..,,D.x" "-'' '-'vuv      
Tratanaento x Tempo F - 0.97 8;45 0.474

Tempo F -62.70 2;45 o.ooo

Tratamento F - 3.92 4;45 0.008
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escolhidas geram resultados semelhantesl a. hip(5tese de que a média global é zero equivale à
hip(5tese de inexistência de efeito de Tempo; os resultados são semelhantes aos obtidos nas
Aná.pises Uni e Multivariada de perfis. Como as medidas resumo escolhidas são contrastes,
o termo que representa efeito de Blocos, não precisa ser incluído na aná.lise. A hipótese
rotulada com o nome "Tratamentos" refere-se à hipótese de igualda.de dos contrastes para.
os g tratamentos. A rejeição desta hipótese implica a rejeiçã.o da hipótese de inexistência
de ínteração Tratamento x Tempo. Os resultados obserx,idos para as medidas resumo
ganho médio diário e coe6ciente angular (p= 0.078 e p= 0.089 respectivamente ), sugerem
a existência dessa interação.

Tabela 5.1.5: Estatísticas descritivas e testes de hip(5teses
sobre as medidas resumo ganllo diá.rio médio

Valores entre parênteses indicam os desvios padrões

       
  Tratam-tos (Dietas )    

Mledidas Resumo 1 2 3 4 5 Total
G anho diário 0.662 0.645 0.551 0.616 0.616 0.615

  (0.031) (0.043) (0.070) (0.054) (0.062) (0.062)

Coef. angular 0.656 0.630 0.546 0.595 0.605 0.606

  (0.033) (0.038) (0.067) (0.053) (0.063) (0.060)

Hipóteses   GL   Quadrado     Estatística *   Nível descritivo

        médio     observada   (P-value )
GANHO DIÁRIO                  
Homog. variâncias   4         X2= 1.84  0.764

"Média"= 0   1; 15   7.5611     F -2624.60   o.ooo
"Tratamentos"   4; 15   0.0075     F - 2.60   0.078

Erro   15   0.0029          
                   

COEF.ANGULAR                  
Homog. variâncias   4         X2= 1.82  0.768

"Média" = 0   1; 15   7.3530     F -2662.45   o.ooo

"Tratamentos"   4; 15   0.0066     F - 2.47   0.089

Erro   15   0.0027          
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Note que o teste da hipótese de inexistência de efeito de Tratamento equivale à hipótese
(5.1.4) com U' = (--9.75, --2.75, 4.25, 8.25) realizado através de Análise N'lultivariada
de Perfis. Note também que embora a hipótese de inexistência de efeito de Tratamento
para a medida ga.nho de peso diário médio seja. igual à hipótese de inexistência de efeito
Trata.mento na Análise de Diferenças Sucessivas (ver Tabela 5.1.4), o nível descritivo

observado neste último caso foi menor (p= 0.008). A diferença se deve a.o fato que naquele
caso supusemos erros independentes, o que implica que o quadrado médio residual foi
calculado com um número de graus de liberdade maior.

Pala. continua.r a análise seria conveniente usar medidas resumo que penniti-
ssem caracterizar o nível global de respostas dos tratamentos em todo o intervalo em
estudo. Algumas medidas resumo adequadas para esta finalidade foram descritas na
Seção 2.1. Ainda. na presença de interaçã.o Tratamento x Tempo poderia ser ade-
quado o uso da média entre condições de avaliação. Como neste caso os tempos não
estão igualmente espaçados pa.tece mais a.dequado o uso da média de funções contínuas
definida. em (2.1.1). Com fins de comparação foran} utilizadas as duas medidas resumo.
Na Tabela 5.1.6 estão as estimativas das laiedidas resumo para os cinco trata.mentos e os
resultados da Análise de Variância realizada aLFa.vés do m(5dulo MODLIN do SOC. Con-

siderando os perfis médios como funções contínuas, a média dos mesmos foi obtida. usando
a regra. de aproximação trapezoidal (ver relação (3.4.4) ) pa.ra a. aproximação das ÁSC{,
i = 1, 2, . . . , g. Os resulta.dos obtidos para a média e média de uma função contínua foram

selnellaantes (p= 0.058 e p= 0.074 ), sugerindo a existência de diferenças globais entre os
Tratamentos.
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Tabela 5.1.6 Estatísticas descritivas e testes de hipóteses sobre as

Valores entre parênteses indicam os desvios padrões

Como a. experiência foi realizada. em unia etapa de crescimento ativo dos animais,
e finalizada antes que os animais atingissem o peso de venda a. medida resumo Ponto Final
poderia ser usada. para investigar se no íiin desta. primeira etapa. existe algum trata.mento
ou grupo de trata.alentos que se desta.que do resto. Os resultados obtidos para o Ponto
Final estão na. Tabela 5.1 .7.

 
AXA\# ALU \# AXAv Atb v XLXAlvvL/Ü vvAIUAalU(JID.

  Tratamentos (Dietas )
Medidas Resumo 1 2 3 4 5 Total

Média 16.57 16.26 15.33 15.93 16.05 16.03

  (1.00)(0.90)(1.11)(1.08)(1.22)(1.04)
Média de funções 16.09 15.75 14.88 15.48 15.57 15.56
contínuas (0.98)(0.88)(1.08)(1.06)(1.16)(1.01)

Hipóteses   GL     Quadrado   Estatística * Nível descritivo

          médio   observada (P-value )

MEDIA                
Holnog. variâncias   4         X2=0.26 0.992

Bloco   3; 12    4.613      
Tratamentos   4;12     0.842   F -3.08 0.058

EI'ro   12     0.274      
                 

MEDIA DE FC                
Holnog. variâncias   4         X2-0.23 0.994

Bloco   3; 12     4.259      
Tratamentos   4; 12     0.788   F -2.81 0.074

Erro   12     0.280      
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Tabela 5.1.7: Estatísticas descritivas e testes de hipóteses
sobre a medida resumo Ponto Final.

Valores entre parênteses indicam os desvios padrões

Da Tabela 5.1.7 se conclui que ao finaliza.i a experiência os tratamentos acumularam
diferenças significativas (p= 0.036 ) com respeito ao peso médio. Para ver entre quais trata-
mentos existiam diferenças significativa.s usamos o procedimento de comparações múltiplas
de Student-Newlnan-l<euls, implementado no módulo COMPARA do SOC (cv = 0.05 ).
Como na. Análise dos Ganhos de Peso, outras comparações poderiam sel de interesse. Por
exemplo poder-se-ia verificar se existe uin efeito linea.r da diminuição da quantidade de
proteína no ponto anal (para os tratamentos 1, 2 e 3 ), ou em que medida a suplementação

com a.minoácidos consegue neutralizam uln decréscimo na. quantidade de proteína na dieta.
Colho resultado foram obtidos dois grupos de tratamentos homogêneos com respeito ao
Ponto Final: um grupo formado pelos trata.mentor 1, 2, 5 e 4 (e]n ordem decrescente cona
respeito ao Ponto Final médio observado ), e outro grupo formado pelos tratamentos 2, 5,
4 e 3. Nesse caso unia conclusão razoável é que existem diferem)ças signiÊcativas só entre
os trata.mentos l e 3, isto é entre o tra.lamento que inclui 20 % de proteína. bruta. na. dieta
e o tratamento que deduz este nível ao 16 %, sem supleinentação co]]] aminoácidos.

      Tratamentos (Dietas )  
Medidas Resumo l 2 3 4 5 Total

Ponto Final 22.02 21.72 19.99 20.88 21.22 21.17

  (1.24) (1.26) (1.60) (1.44) (1.76) (1.50)

Hipóteses GL Qua.drado Estatística * Nível descritivo

    médio observada (P-value )
PONTO FINAL        
Homog. variâncias 4   X2=0.49 0.974

Bloco 3; 12 8.088    
Tratamentos 4; 12 2.516 F -3.65 0.036

Erl'o 12 0.689    
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Para efeito de complementação da análise, foram consideradas as outras três
variáveis de interesse, descritas no começo do capítulo. A pa.ruir destas variáveis foram
construídas duas medidas resumo:

l (.R/ -- Sr3 -- PrCRDT
418

a4T Ganho médio diá.rio

onde C'R-DT representa. o consumo de ração média diá.ria. no período total (em kg )l a.f
representa a ração fornecida (em kg ); Sr3 representa a sobra de ração no período 3 (em
kg ); Pr representa peida. de ração, e C'ÁT representa a conversão alimentar total, um
índice que indica quanta ração o animal consumiu por dia para produzir uma unidade de
ganho de peso médio diário. Na Tabela 5.1.8 se encontram os resultados obtidos para
essas duas medidas. Se conclui que embora não fossem detecta.das diferenças significativas

para o Consumo de Ração Médio (p= 0.470 ), observaram-se diferenças altamente signi-
ficativas (p= 0.002 ) com respeito à Conversão Alimentar. Foi utilizado o procedimento
Student-Ne'n'man-l<euls para identificar tratamentos homogêneos com respeito à conversão
alimentar (a = 0.05 ) e colho resultado se observaram dois grupos signiâcativamente dize
rentes: um grupo forma.do pelos tiatanaentos l e 2 e um grupo formado pelos trata.mentor
4, 5 e 3 (neste caso os trata.mentes estão ordenados em ordem crescente em relação ao
valor da conversão alimentar média 'l.
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:la 5.1.8: Estatísticas descritivas e testes de hipóteses sobre as
medidas Consumo de Ração Diário Médio e Conversão
Alimentar Total.

Tratamentos (Dietas )
presumo 1 . 2 3 4 5 Total
)T 1.061 1.070 1.005 1.058 1.099 1.05Ç

(0.074)(0.059)(0.081)(0.089)(0.106)(0.08(
r' 1.601 1.660 1.832 1.767 1.785 1.72ç

(0.051)(0.022)(0.087)(0.079)(0.081)(0.10(

!ntre parênteses indicam os desvios padrões.

GL Quadra.do Est.a.tística* Níveldescii
médio obser't'ada (P-value

)RAÇÃO
.iâncias 4 X2::0.94 0.918

3; 12 0.0150
s 4112 0.0047 F=0.95 0.470

12 0.0049
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Tabela 5.1.8: Estatísticas descritivas e testes de hipóteses sobre as
medidas Consumo de Ração Diário Médio e Conversão
Alimentar Total.

Valores entre parênteses indicam os desvios padrões

Para implementar a metodologia descrita na. Seção 4.2 (que envolve un] pioce
dimento iterativo através de naínimos quadrados ponderados iterativamente ) foi desen
volvido um ploglama no módulo CM do SOC. Embora a. estrutura de dados fosse
balanceada em relação ao tempo, a medida resumo coeficiente a.ngular foi analisada também
usando a metodologia mencionada. só para testar o programa. Como a. estrutura. é

    Tratamentos (Dietas )    
Mediam Resumo l 2 3 4 5 Total

3RDT 1.061 1.070 1.005 1.058 1.099 1.059

  (0.074) (0.059) (0.081) (0.089) (0.106) (0.080)

  1.601 1.660 1.832 1.767 1.785 1.729

  (0.051) (0.022) (0.087) (0.079) (0.081) (0.106)

Hipóteses GL Quadrado Esta.mística * Nível descritivo

    médio observada (P-value )
         

CONSUMO RAÇÃO        
Holnog. va.riâncias 4   X2=0.94 0.918

Bloco 3; 12 0.0150    
Tratamentos 4; 12 0.0047 F -0.95 0.470

Erro 12 0.0049    
CONV. ALIMENTAR        
Homog. va.riâncias 4   X2=4.66 0.326

Bloco 3; 12 0.0068    
Tratamentos 4; 12 0.0362 F -8.69 0.002

Erro 12 0.0042    
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balanceada. em relação ao tempo as estimativas obtidas coincidem com as estimativas de
mínimos quadrados da Tabela 5.1.5. Também por causa disto, os pesos toí, { = 1, 2, . . . ,g
considerados no modelo (4.2.7) são iguais a um e a matriz de contrastes (4.2.15) é igual à
usada para testar inexistência de efeito de 'lFatamento através do m(5dulo MODLIN (que
emprega o método de mínimos quadrados ), ou seja:

0 2 1
0 1 2

o l l !)
Os valores observados das estatísticas para os testes das hipóteses considera.da.s na. Tabela
5.1.5 foram X2 = 2662.45 e X2 = 9.88 respectivamente para o teste de que a. média
dos coeficientes a.ngula'es é zero e o teste de inexistência de efeito de Tratamento. Esses

valores são iguais aos valores das estatísticas F' multiplicados pelos graus de libeida.de
do numerador. Como neste caso a. estatística de teste tem distribuição assintótica X2, o
nível descritivo observado pa.ra o teste da hipótese de inexistência de efeito de Tratamento

(p= 0.043) foi menor que o obtido através da. distribuição F

Como conclusão convém destacar que os resultados das distintas análises fora.m
semelhantes. A análise através de diferenças sucessivas indicou a. rejeiçã.o da. hipótese de
inexistência. de diferença entre os ga.nhos de peso totais (p= 0.008 ), indicando a existência.

de inteiaçã.o Tratamento x Tempo, porém a utilização desta estratégia fica lin)irada àqueles

ca.sos eln que só se deseja obter conclusões sobre as curvas de ganhos de peso ou curvas de
velocidades médias. O uso de medidas resumo se manifesta muit.o conveniente tanto para
simplmcação da a.nálise quanto para a- interpreta.ção dos resultados. Da. análise realiza.da
segue-se que o conteúdo de proteína bruta afeta o crescimento dos leitões no intervalo
de tempo considerado. Quando a. redução no conteúdo de proteína. bruta foi inferior a
18 % e não se realizou suplementação houve uma redução significativa no ganho de peso
total, enquanto que a suplementaçã.o com a.lninoácidos à.s dietas comi esse teor de proteína.,

permitiu incrementar o ganho de peso total a níveis semelhantes à.s dietas com alto conteúdo

de proteínas. Embora não fossem detectadas diferenças significativas no consumo diário
médio no período, os tratamentos l e 2 (com níveis de proteína bruta. superior ou igual ao
18 % ) apresentarall) vantagens significativas com respeito aos tra.tanlentos 3, 4 e 5, ao se
considerar a. conversão alimelltar total.
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5.2 Análise de um exemplo com dados desbalanceados em relação ao tempo

A Análise descritiva

Um dos objetivos do experimento descrito no Exemplo 1.7 era verificar se a
exposição dos nervos conectivos cérebro-viscerais a salinidades inferiores à salinidade de
aclimatação produziria variações da a.nlplitude de potencial de ação composto, e se estas
variações teriam o ]nesmo comportamento em relaçã.o às condições de avaliação para os
três tratamentos considerados (três salinidades de aclimatação). Com esse fim, os nervos
dos mexilhões foram submetidos às salinidades testes especificada.s na Tabela 5.2.1

Tabela. 5.2.1 Condições de avaliação (salinidades ) para

Como se observa na Tabela 5.2.1 este exemplo é representa.tivo de unia. situação em
que a. estrutura dos dados é desbalanceada devido ao pla.nejamento escolhido. Além disso
nem todos os nervos dos mexilhões submetidos a cada. tratamento foram medidos nas sali-

nidades testes especificadas na. Tabela 5.2.1 pelo que os da.dos sã.o ta.mbém incompletos.
As naedida.s realizadas para cada nervo (em lnV ) estão indicados no Apêndice C.2,
e na Tabela 5.2.2 estão as médias e desvios padrões estimados para. cada combinação
tratamento/condiçã.o de avaliaçã.o, além do número de observa.ções registrado em ca.da. caso.

Pma. fa.militar a. interpretaçã.o dos resultados (vel Seção 4.1), os valores da variável que
define as condições de avaliação fora.m tla.nsfoinladas para.: tflt -- rijo, onde rija lepiesenta
o valor da. Ê-ésima salinidade teste a que foi suba)etido o J-ésimo mexilhão no á-ésimo

trata.mento, e ti.ÍO representa a salinidade de aclimatação correspondente, j = 1, 2, . . . , ni,
ã- l 2 ,gj }

     
Tratamentos Condições de a\nliaçã.o (Salinidade )

(Salinidades de aclimatação)    
3.4% 3.4% 2.4% 1.9% 1.4 % 0.7 %
2.4% 2.4 % 1.9 % 1.4 % 0.7 %

1.9 % 1.9 % 1.4 % 0.7 %
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Tabela 5.2.2: Estimativas das médias e desvios padrões da amplitude
de potencial de ação composto.

Médi, (mV)

(Desvio padrão )

Variação Hp ca1;..;,1,'4o '-... ..],,;. i .n];«;,],,l. ,l. ,,l;...,+n,-;-

-2.0% -1.7% -1.5% -1.2% -1.0% -0.5% 0%

7.04 8.50 10.50 14.25

(2.36) (2.14) (2.99) (3.10)
(n (n (n (n

Tratamento

2.7 %

3.4 % 5.34

(2.08)
(n

2.4 % 3.72

(1.64)
(n

6.58 8.36 12.31

(1.81) (2.20) (2.89)
(n (n (n

1.9 % 5.01

(1.31)
(n

8.62 11.74

(2.55) (3.14)
(« (n

Os perfis médios estão representa.dos na Figura 5.2.1
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Figura 5.2.1: Perfis médios de resposta relativos ao
Exemplo 1.7.

3.4 %

2.4 %

1.9 %

Resposta

média (mV)

2.7 -2.2 -1.7 -1.2 -0.7 -0.2 0.3

Diferença de salinidade

Na Figura 5.2.1 se observam dois grupos de tratament.os que a.presença.m peras médios
com comportamento diferente em relação ao tempo; um grupo forma.do pelo tratamento
com salinidade de aclimatação normal (3.4 %), e uin outro grupo formado pelos tratamen-
tos com salinidade de aclimatação inferior à normal (1.9 % e 2.4 %), sendo as respostas
médias deste segundo grupo inferiores às do primeiro grupo Aparentemente todos os per-
fis apresentam uma forte tendência linear positiva e uma pequena. tendência quadrático,
também positiva.
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B Análise de perfis

Neste caso pa.ra a análise de perfis é a.dequado o enfoque sugerido pol Seigel
(1976 ) (ver Seção 2.3 ). Com esse fim foram calculados os coeficientes angulares dos

perfis de respostas correspondentes a cada mexilhão (através de mínimos quadrados ).
Na Tabela 5.2.3 estão os coeficientes angulares médios e os respectivos desvios padrões
correspondentes a cada tratamento e na Figura 5.2.2 foram representadas estas quanti-
dades em função da salinidade de aclimatação.

Tabela 5.2.3: Estimativas dos coeficientes angulares médios
e desvios padrões.

Mledida

resiJmo
COEF.ANGULAR

Média
Desvio padrão
o hqpnrn rapo

Tratamentos (Salinidad )
3.4 % 2.4% 1.9% Total

3.966 6.353 6.294

(2.116) (3.811) (2.761)
19 18 17

5.495

(3.126)
54
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Figura 5.2.2: Estimativas dos coeficientes angulares médios e dos
respectivos desvios padrões.

Coeficiente

angular

Salinidade de aclimatação (% )

Foi testada a hipótese de homogeneida.de de variâncias através do teste de Baitlett e o
resulta.do observado (p= 0.053) nos induz a. suspeitar que as varia.ncias dos coeficientes
angulares podem leão ser iguais pala todos os tratanaentos. Para testar a hipótese de
inexistência. de efeito de Tra.ta.mentor, usamos a. metodologia de Mínin)os Quadrados Poll-
derados lterativamente (ver Seção 4.2). No programa. elaborado para implementar esta
metodologia, o critério de para.da do processo iterativo consiste eln continuai as itelações
até que o maior elemento do vetar d ((g + 1) x 1) é menor que un] certo valor e, ar-
bitrariamente pequeno; d é obtido como:

d'= P('+n -Pml la('+0 -.(,)
'Q2(r+l) + â2 ' va2(r+l) + â2 '

aS=n -aS:l.l laâ('''n
rQ2(r+l) + â2 ' l,/a2(r+l) + â2

Pala este exemplo a conveigencia do processo iterativo foi obtida. após de 10 ideia.ções

(c =0.0005), e os resultados observados estão na Tabela 5.2.4.
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Da análise realizada se conclui que ao diminuir a salinidade (com respeito à.
salinidade de aclimatação ) os nervos cérebro-viscerais dos mexilhões apresentam uma
diminuição do potencial de ação composto, sendo maior a taxa de diminuição para os
nervos dos mexilhões submetidos a salinidades de aclimatação menores que a normal
L O.u /O J.

5.3 Conaentários finais

Nas Seções 5.1 e 5.2 foi possível exemplificar o uso de muitas das técnicas con-
sideradas nos capítulos anteriores. Vimos col-no os objetivos do estudo, o conhecimento
dos fenómenos envolvidos na pesquisa, as suposições dos modelos estatísticos e as carac
terísticas dos dados analisa.dos deteiininaram possíveis caminhos ou estratégias de análise,

muitas delas facilmente aplicáveis aíllda que não se disponha. de programas de computador
específicos.

Na. situaçã.o de dados balanceados en] relação ao tempo, e ein particular se o
comportamento dos perfis pode ser caracterizado por umas poucas medidas resumo, tais
como a média entre condições de a\filiação e o coeficiente angular, então a alaálise se
restringe à. compilação destas medidas entre os trata.mentos em estudo, sob suposições bem
mais gerais que as requeridas para a- aplicação das técnicas tra.dicionais (ver por exemplo
a. discussã.o no fim da. Seção 3.2 ). O uso de medida.s resumo pode ser mais adequado que
as Análises Uni e À4ultivariada de Perfis, especialmente na situação em que as condições de
a\?alia.ção estão separa.das por intervalos de comprimento varia.'t,el, já. que estas últimas não
levam em conta. (em geral ) o espaçamento entre as condições de avaliaçã.o. Na situação
en] que além de dispor de uin conjunto de da.dos com estrutura balanceada en] relação ao
tempo, dispomos de condições de avaliação igualmente espaçadas, pode ser conveniente a

Análise através de Diferenças Sucessivas (ver Seção 3.1). A interpretação dos resultados
deve leva.r en] conta, nesse ca.se, a tra.nsformação realizada.

Uma deficiência. do uso de medidas resumo tais como contrastes é que a presença
de da.dos perdidos faz comi que a variância. dos contrastes varie entre a.s unidades de inves-
tiga.çã.o, como foi provado nas Seções 3.2 e 4.2. Ainda nesta. sit.ua.çã.o existem análises
que são adequadas, especiall-Dente se o desbalancean)ento não for muito grande; a Análise
da. Alea. sob a. Cur\n. é adequada pala. detectar efeito globo.l de Tra.ta.mento, enquanto
que a. Aná.pise de Distância entre a.s Curvas pernoite detectar efeito de Trata.mento e/ou
interação Trata.mento x Tema)o, embora. esta. última técnica nã.o seja muito conveniente
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para pesquisar a origem dessa interação. Em situações em que o desbalanceaniento é
grande podemos usar métodos não paramétricos. Uma outra alternativa, na situação em
que se deseja ajustar os perfis individuais através de retas, é o uso do Método de Mínimos
Quadrados Ponderados lterativa.mente descrito na Seção 4.2, que foi implementado no
módulo CM do SOC. Ao usar esta. metodologia devemos ter presente a. possibilidade de
simplificar a análise e esclarecer a interpretação do fenómeno em estudo através de uma
transforma.ção adequada dos níveis que definem as condições de avaliaçã.o (como foi exem-
plificado na Seção 4.1 e na a.nálise do Exemplo 1.7 ).

Quando o favor que define os tratamentos tem níveis quantitativos o uso de medidas

resumo tem unia vantagem adicional. Nesse caso é possível construir curvas para estudar
a variação da medida resumo em relação aos níveis do favor em estudo (ver por exemplo a
Figura 5.2.2). Uma. outra vantagem está relaciona.da. com a fa.se de elaboração ou escolha
do planejainento envolvendo dados longitudinais. Na situação em que podemos especificar
a priori os objetivos do estudo e esses objetivos se podem "traduzir " na escolha. de uma (s)
medida. (s) adequada (s), é possível planeja.l certas característica.s do experimento, usando
essas medidas. Poi exemplo Schlesselman (1973 a e b) considera. o caso em que o objetivo
do estudo é deterininal diferença.s com respeito ao coeficiente a.ngular. Nessa situação o
autor explica. colho determina.r o tamanho a.mostral, assim como a. frequência e a duração

do estudo. Berry (1974) também estuda o problema. da. determinaçã.o da frequência de
observarÃpq p Hurnrãn dn perua"

Ein geral é improvável que se possa recomenda.r a. adoça-o de uln enfoque que se
adapte a toda.s as circunstâncias. Em lugar disso, e como com frequência o interêsse das
pesquisas apresenta. diversos aspectos que são in)portant.cs, a escolha. de uma estratégia.

a.dequa.da de a.nálise muitas vezes poderá incluir unia combinação das técnicas expostas.



APÊNDICE A

ANÁLISE ATRAVÉS DE MODELOS DE ALEATORIZAÇÃO

Neste apêndice provámos alguns resultados relacionados com a. aná.lide da Distância
Entre as Curva.s através de Modelos de Aleatorização (ver Seção 3.5 ). No Apêndice
A.l se prova a relação (3.5.6); no Apêndice A.2 se pro't'a a. relaçã.o (3.5.7), no Apêndice
A.3 se prova o fato de que sob a. ]lipótese nula de inexistência. de efeito de tratamento
em um instante t, a soma de qua.doados total, T(t), é uma. constante. Finalmente no
Apêndice A.4 se introduzem alguns aspectos relacionados com os procedimentos de com-

parações múltiplas.

Apêndice A.l Prova da relação (3.5.6)

De (3.5.4) tem-se que

E l.Efj(t)-Ei'j'(«)l -0íjz.z(t) >:
L l . l .L l=1 1::1

- -lEÊ «...".'.,' z::l z/ ::l

0''j'l.i, (« )

r, 'z(t).l, («)



Apêndice A: Análise através de modelos de aleatorização 128

avaliar a esperança acima vamos considerar dois casos:

i) { = i' e .j = J', o que implica por (3.5.2) que l = 1';

ii) i= {', .j #.j' ou á #i', .j =.j', ou á:#i', .j #.j'. Nos três casos / # J'

No caso i), os termos da soma com / # Z' têm esperança zero; então:

EI.n.j(t)z'J(")l - >1: ''(t)'.(")n(oã.) - :i >ll: ''(t)''(") - 11=;-D '(t,")

Ó-,'«,

No caso ii), os termos da forma EI.DíjlDi'j'ZcZ(t)cl(u)l são nulos pois J ' J' só se
.j'. Então:

Pma

}: cz(t)cz,(t')E(.Ofjl.0i,j'z,) ,
I'::l

como E(.Oi.ÍI.OÍ,j'i,) n(n 1) , então:

E l.Eij(t).Ei,j'(«)l
n

E l-Eíj(t).E{, .f'(u)l

..(t) 1>1: '.,(«)
I';; l

n

E .l,(«)

n

..(«)+ }: '.,(«)
z'::ll/:;l

o que implica

72.

>: .,,(«)
z'=l

..l(«)

Do resultado acima.:

E l.Eij(t)-E{,j'(u)l .z(t).l(«) :':.,'.,, - :)..*,«,



Apêndice A: Análise através de modelos de aleatorização 129

Apêndice A.2: Prova da relação (3.5.7)

Da Seção 3.5 temos que

A(t) h'(t) r.(t)'

De (3.5.4)

E.(t) >: bj(t) ni#(t) + mIaI(t) + .Eij(t )

o que implica:

K'(t) niP'(t)+ .«?(t) + 2P(t)miai(t) + J .E&(t)

+ -Z !!i<!!i---!)Eii(t).Ef2(t) + Duplo produtos

Na igualdade acima existem ni(n{ -- 1)/2 termos distintos da forma 2/ni.EÍj(t).Eij'(t),
.j # .j', porém todos eles têm a mesma esperança --l/n a2(t); os duplo produtos que

envolvem a variável .Eij(t) e os ter:nos fixos p(t) ou ai(t) não foram explicitados pois a
esperança. dos mesmos é zero. Então:

nH:(t) +

g

+ 2P(t) >: «.a.(t) + g
í-l

g

+ 2p(t) }: ''..«:(t) +(g-l)a'(t).
{-1

l .'w-(«-ü :, .'w
«P'(t) +

Pma obter a esperança do termo y2(t)/n fazemos:

}''.(t) nP(t) +

g ní

miai(t) + }: >: .Efj(t)
{=] .j=-

o que implica:

y'(t)
72, ,,p:(t) + "a'(t) + 2p(t) }l: ":'-'(f)+ i{-1

+ .Ei2(t) + Duplo produtos

g

.E8W + :. ?d%---D-E:-©
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de onde

::;llul - ««'u +«-' +'«m «ia{(t)

Então

E l.A(t)l ,[$ u'] --]n'] «.(a.(t) - a(t)): l)a'(t)

Apêndice Prova de que sob a hipótese Ho: al(f) . ,(f) a.(t)

a soma de quadrados T(t) é constante

Se a hipótese nula for verdadeira, o modelo estatístico para. a amostra. de ?t pelas
de respostas aleatórios, é:

Hj(t) = p(t) + z{.f(t)

Agora:

r(t)
g ní g nf r

EEI jM I'-E :lpm+.E:JW{=1.j=i {=1.j=1'
g n.{ r ll . n g ni l2

NELE«:.,..m-liE EE"...i:;l j;:l L 1::1 1:::1 iel .j=l

P(t) : ÊÊ",.*,I'
{=1.j=1 '

g nn

Como )l: )ll: -DÍJZ = 1 e }l: €1(tr-]=i.i=l
= 0, a expressão acima se reduz a

g ni r n n2 g ni ny ni ri& lz y i&i i&

T(t) = )1: :1 :Dfjlcl(t)l - }:)ll:>:.Dàlc?(t)+ Duplo produtos= 1 ; J =.1 ;.1 1.1i=1 j::l Ll=1 J i=1 j=1 1=1

Os duplo produtos acima têm a forma -Diji.DíjZ,cZ(t)cZ,(t), J #: J'. Conho só un] dos -Dijl
pode ser igual a 1, para. ã e .j fixos, o outro tem que ser igual a. zero, o que implica que
todos os duplo produtos são iguais a. zero. Então:

r(t) - >1: '?(t))l:>ll:.o.j. : ?(t) - ("-i) ':(t)
i-lj-l l-l
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Apêndice A.4: Características gerais dos procedimentos de comparações

múltiplas

Apresentamos em forma resumida. as diferenças essenciais entre os procedimentos

de comparações múltiplas na teoria Normal e na teoria de Aleatorização. O resumo está
baseado nos artigos de Einot e Gabriel (1975 ), Begun e Gabriel (1981 ) e Petrondas e
Gabriel (1983 ).

Na análise clássica de um planejamento com um favor, completamente ca.sualizado,

usa.mos os procedinaentos de comparações múltiplas ao rejeitar a. hipótese Hp de homogenei-

dade entre os g tratamentos. Os procedimentos de comparações múZíipZas $imuZ ancas (por
exemplo os procedimentos de Tukey e de ScheBé ) permitem fazer testes sobre contrastes
de médias, em conjuntos, .P, contendo p = 2,3, . . . ,g médias. Para testar a hipótese de

homogeneidade, Hp (isto é, igualdade de todas as médias no conjunto P ), se usa. alguma
estatística:

TP ' Tp(i7i, { C P, S:) ,

baseada nas p médias do conjunto P e na. estimação da 'variância residual S2. Em geral, Tp

é a. amplitude estudentizada ou F. Os procedimentos de comparações múltiplas simultâneas
compara-m a estatística TP com um mesmo valor crítico, V, que não depende do número
de médias, p, da hipótese Hp' Este valor é derivado da. relação:

a = Pn,(To > 1') = p(% > y l ng) ,

onde a representa. o nível de significa.ncia (global ) do procedimento. O teste da hipótese
H;, é chamado a-crítico, se Tp > y; caso contrário é considerado a-não-crítico.

Outros testes de comparações múltiplas usados na. teoria. Normal são os testes de

tipo passo a passo (stepwise ). A diferença entre os procedimentos simultâneos descritos
a.cima. e os procedimentos passo a. passos está no fato que estes últimos coinpa-ram a es-
tatística Tp com um valor crítico yP, que depende do número de médias, p, envolvidas na.
hipótese HP Assim, um procedimento passo a. passo requer a. construção de (g -- 1) valores
críticos para a conlpaiação de g médias. Os valores críticos % sã.o definidos através do
nível de signiâcância nominal:

-, = Pn,(Tp > yP) P - 2, 3, . . . , g

O nome passo a passo é devido à forma. particular com que sâo construídas as hipóteses
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i) O primeiro passo corresponde ao teste de homogeneidade das g médias:
a) se TP $ Vs, Hp não é rejeitada o que implica a não rejeição de todas as hipóteses

Hp (p = 2, . . . , g -- 1). 0 procedimento é terminado no primeiro passo, e não são
necessários testes adicionais.

ii) O segundo passo consiste no teste de homogeneidade de todos os subconjuntos
contendo p = g -- l médias:

a) se Ts-l $ VP-i , tanto a hipótese H, (com g -- l médias ) como todas as hipóteses

de homogeneidade de subconjuntos das g -- l médias não são rejeitadas;
b) se To-i > VS-l, a hipótese Hp é rejeitada. Se todas as hipóteses envolvendo
p = g -- 2 médias apresenta.m suas médias contidas em hipóteses não rejeita.das, o
procedimento finaliza no segundo passo; caso contrário seguimos com o passo:

iii) os testes continuam passo a passo sempre que permaneçam conjuntos de média.s
que não estejam contidos ein hipóteses de homogeneidade (envolvendo conjuntos
maiores ) não rejeitadas.

Neste ponto convem esclarecer que os níveis ap sâo denominados nom na 3 porque a
hipótese Hp nã.o é necessárianlente rejeitada quando TP > VP, pois do procedimento acima
se conclui que Hp poderia ser não rejeitada., embora TP > VP, se para alguma hipótese en-
volvendo um conjunto R D P de n)édias tivessemos Tr 5; V.. Assim, o nível de signiÊcância

verdadeiro do teste estará próximo a.o nível nominal, e sempre será menor ou igual àquele.
Quando p = g o nível de signiÊcância (verdadeiro ) é igual a. ap' Nesse caso, a ocorrência
do evento To > Vg é claramente unia condiçã.o suficiente para rejeitar Hp' Simbolicamente

'-, = .' -r'h,(%. > Vo)
= P( rejeitar ao menos uma hipótese dado que todas

as hip(5teses são verdadeiras ).

Como advertem Einot e Gabriel (1975 ), o nível de signiâcância a (e não os níveis ap )
deve ser usa.do colho uma. medida da probabilidade de erro tipo l do procedimento passo
a passo. Existe, porém um método, conhecido com o nome de Student-Newman-l'=euls,
cuja. probabilidade de erro tipo 1, pode exceder a. Est.e método trabalha. com níveis de
significância nominais iguais a ap, p = 2, . . . ,g. Um outro procedimento passo a passo
é o de Rya.n, o qual tem níveis de significância nominais dados por ap ' 1 -- (1 -- a)p/g,
p = 2, . . . , g. Einot e Gabriel (1975 ) provam que o procedimento Student-Newnlan-l<euls é

uniformemente mais poderoso que o procedimento Ryan, porém é considerado inaceitável
pelo fato de a.presentar ein certas condições uma probabilidade de erro tipo l maior que cr.
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Dizemos que um procedimento passo a passo é /ecÀado se a família de hipóteses
testadas é fechada sob interseção. Isto é, como um procedimento passo a passo per-
mite decidir sobre hipóteses Hp, para conjuntos, P, contendo p médias, p = 2, . . . ,g, o
procedimento torna-se fechado se permite decidir também sobre todas as hipóteses da
forma Hp.,...,p. = Hp. n Hp, n ... n Hp., para todos os conjuntos {PI, P2,' - - ,Pk}, de

p], p2, . . . , pi: médias. Begun e Gabriel (1983 ) apresentam uma modificação do teste de

Student-Neu,man-l<euls através de uma família fechada, logrando limitar a probabilidade
de erro tipo l por a. O teste modificado ainda apresenta-se uniformemente mais poderoso

que o teste de Ryan.

Devido à semelhança dos resultados obtidos com a. teoria Normal e a teoria de
Aleatorizaçã.o, muitos autores (por exemplo, Miller, 1981 ) propuseram extensões "natu-
rais "dos métodos de comparações múltiplas para serem usadas na. análise de aleatorização.
Petrondas e Gabriel (1983 ) destacam que os testes propostos não sã.o válidos, já que suas
probabilidades de erro tipo l não estão sempre limitadas pelos seus níveis de significância
nominais. Estes autores comenta.m, por exemplo, que para testar uma. hipótese do tipo
Hs, de igualdade entre as g médias, devemos considerar que todas as permutações (for-
ma.s de distribuir as unida.des de investigação entre os g tratamentos ) são igualmente

prováveis, enquanto que para uma hipótese Hp (p < g) de homogeneidade de p médias de
um subconjunto P, teríamos que considera.r s(5 um subconjunto de perinutações com igual
probabilidade. Em consequência. nãoexiste uma. relação simples entre os percentis de uma

estatística. na distribuição sob a. hipótese Hp e na distribuição sob Hp Petrondas e Gabriel
(1983 ) indicam que o ponto que deixa. uma. área. de 0.05 em uma distribuiçã.o derivada. da
análise de alça.torizaçã.o sob uma hipótese do tipo H2 (compara-ção de peles de médias ),
pode ser ainda. nlaiol que o ponto que deixa. uma área. de 0.05 na distribuição sob uma
hipótese np (g > 2).



APENDICEB

ANÁLISE DE COEFICIENTES ANGULARES EM FORMA ITERATIVO

Prova de (4.2.9)

ú l$$*«.'*-;.,'1 - ú-l$$ *«';

Substituindo Z)Íj pela sua. expressão, segundo o modelo (4.2.7) temos

õí.-õ- lx E ":.w. + «:. - - n-h- IÍI i- 'x *..w. -'- «:. -- .:J,'l
l

k...ã(n -g $É-

$$1:1*.'
ko 2 2

g

onde



APÊNDICE C

DADOS DOS EXEMPLOS NUMÉRICOS

Neste apêndice apresentamos os dados dos Exemplos 1.6 e 1.7 que foram ana-

lisados nas Seções 5.1 e 5.2.

Apêndice C.l Dados do Exemplo 1.6

As variáveis estudadas são listadas a seguir

número da unida.de de investigação (UI), 1, 2,
número do tratamento, 1, 2, . . ., 5;

número do bloco, 1, 2, . . ., 4;
peso inicial n[édio dos leitões de cada. UI (en] kg);

peso médio no oitavo dia (em kg);
peso médio no decimo quinto dia (ein kg);
peso médio no decimo nono dia (ein kg);
cação fornecida nos períodos 1, 2 e 3 (em kg);
perda. de ração nos períodos 1, 2 e 3 (em kg);
sobra. de ração no período 3 (em kg).

Obs:
rFrat

Bl:

Po:
Pi:
P2:
P3:
Rf:
PI':

Sr3 :

20;
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Obs T»at BI Po Pi P2 Pa Rf Pr Sr3

l
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

l
l
l
l
2

2

2

2

3

3

3

3

4

4
4
4
5

5

5

5

l
2

3

4

l
2

3

4
l
2
3

4

l
2

3

4
l
2

3

4

10

10

9

9

10

10

9

9

10

10

9

9

10

10

9

9

10

10

9

9

750

425

825

275

875

450

850

250

825

375

725

350

875

450

800

250

850

450

850

350

16

15

15

13

14

15

14

13

15

13

13

13

15

14

14

13

15

15

14

13

075

050

050

775

950

650

700

450

275

325

575

025

850

000

050

625

300

400

100

325

20

19

19

17

18

19

18

17

19

16

16

16

2()

17

18

17

19

19

17

16

275

550

300

525

425

725

475

425

475

775

850

750

250

700

275

200

575

600

425

675

23

22

21

20

22

22

22

19

22

18

19

19

23

20

20

20

22

22

20

19

225

650

850

375

300

575

150

850

325

825

725

075

025

350

125

025

975

375

325

200

86

82

84

81

82

86

86

81

84

69

85

85

96

85

84

81

87

96

86

78

0

0

0

0
0

0

0

0

0

5

0

7

0

()

0

0

0

2

0

6

36

25

19

10

32

31

15

21

14

20

19

39

39

24

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

.0

2
2

2

11

3

3

3

7

2

2

11

9

7

12

0

8

3

2

3

0

4

l
9

l
3

3

5

6

4

4

6

4
0

6

5

6

2

6

6

7

19

27

24

18

18
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Apêndice Dados do Exemplo 1.7

As variáveis usadas na análise são listadas a seguir:

número da unidade de investigaçã.o, 1, 2, . . ., 54;

número do tratamento, 1, 2, 3;
potencial de ação composto (PAC, em mV) quando a. redução da salinidade teste
com respecto à salinidade de aclimatação foi de 2.7 %
PACK quando a redução de salinidade íoi de 2.0 % ;
PAC quando a redução de salinidade foi de 1.7 % ;
PAC quando a dedução de salinidade foi de 1.5 % ;
PAC quando a redução de salinidade foi de 1.2 % ;
PAC quando a redução de salinidade foi de 1.0 % ;
PAC quando a redução de salinidade foi de 0.5 %
PAC na salinidade de aclimataçãol

]

)

Obs
Trat

y20

y!7

yls
yi2

yio

ys:
yo:
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1 4.4
1 3.0
l
l
1 4.4

9.2

6.6

11.0

12.0

13.0

15.0

13.0

l0.8
4.4

11.0

7.2

13

13

17

18

16

15

7

13

13

18

11

9

17

17

10

14

12

16

18

14

15

9

15

11

12

17

9

18

6

9

0

2

8

0

0

0

6

0

5

0

2

8

0

0

6

0

0

0

0

0

0

6

0

0

4

,0

.2

.0

.4

2

3

4

5

6

9.6
4.8
8.6

l0.5
9.6
8.0

8.6

5.6
4.4
5.0

4.4
6.6

5.2

8.5

5.6

8.0

7.8

2.8 5.2

7.0

11.0
12.5

7.8
8.4
9.2

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4.6

6.5

5.0
8.5
5.2

9.0

l
l
l
l
l
l
l
2
2

2
2

2

2

14.0

9.2
11.4

7.6
7.413.0 6.8

3.0

5.0

1.5

2.7 7.2

6.0

4.8

9.0
5.0

12.0

7.2

10.0

9.5

8.2

6.1

5.2

2.4

3.2

6.0

3.2

4

Obs 'lYat y27 y20 yi7 yiõ y12 ylo yõ yo
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

2

2

2

2

2

4.2
2.0

7.2

4.8

3.2

4.6
4.6
8.8

8.0

8.8
5.6

6

8

10

8

10

10

4

5

7

8

7

0

4

6

8

2

0

8

0

2

4

0

12.0

l0.4
13.0

11.2

12.0

12.0

14.0

8.4
15.0

15.0

11.0

6.4
12.8

l0.6
15.0

11.0

16.0

16.5

10.0

14.0

11.6

l0.8
7.8

7.6

2.8
5.3
4.0
4.4

9.6

4.5

6.4

5.6

7.2

6.8
6.0
4.8
5.2

3.2

4.0

11.0

l0.4
13.0

11.5

9.6

9.6

8.4

4.2
5.8

Obs 'lYat y27 y20 yí7 yis y12 ylo ys yo
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