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RESUMO

Problemas estatísticos em citogenética normalmente envolvem dados ca-

tegorizados relacionados a danos ocorridos em células. Esses danos necessa-

riamente são eventos raros quando relacionados com o total de células. Isto

produz os já conhecidos problemas de análise estatística de dados proveni-

entes de eventos raros. Soluções Bayesianas para comparação de proporções

são apresentadas e contempladas com as alternativas clássicas, que normal-

mente sofrem de imprecisões devido às conclusões condicionais obtidas. Uma

calibração Bayesiana é apresentada para solucionar problemas de ajuste de

modelo em experimentos de dosimetria. Esta parece ser a primeira calibração
feita sem aproximações assintóticas em dados multinomiais.

ABSTRACT

Statistical problems of citogenetics experimenta usually envolve catego-

rical data obtained by counting of celas with aberration. The consequence

is the well known problem of analysing statistical data obtained from the

observation of raros events. Bayesian solutions to compare proportions are

presented and confronted with the classical alternatives that usually suffer

from conditional conclusions. A Bayesian calibration is introduced to solve

adjustment problems in dosimetry experiments. Tais seems to be the first

calibration obtained without the use of asymptotic arguments.
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C:apítulo l

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento industrial tem como consequência inevitável a expo-

sição do homem a um número crescente de agentes que, se por um lado

Ihe aumentam o conforto e a riqueza, constituem, por outro, um risco para

sua saúde. As aberrações cromossâmicas constituem uma oração relevan-

te do dano causado por agentes físicos, químicos e biológicos ao material

genético. Muitos compostos capazes de causar mutações gênicas também

causam mutações cromossõmicas. Mutação é toda alteração do material

genético de uma célula que não resulta de segregação ou recombinação. As-

sim, é imprescindível a inclusão de testes citogenéticos na avaliação do po-

tencial mutagênico de um composto. (Para mais neste tópico, ver Rabello-

Gay, Rodrigues & Monteleone-Neto, 1 991). Estes testes produzem resultados

numéricos que precisam ser avaliados estatisticamente. O objetivo principal

desta dissertação é apresentar técnicas estatísticas Bayesianas para avaliação

de alguns resultados citogenéticos. Estes estudos contribuirão para o estabe-

lecimento de normas de uso destes agentes.
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Em experimentas citogenéticos as unidades observacionais, em geral, são

células, e o grande interesse é estudar o efeito destes agentes em células de in-

divíduos expostos ao mesmo. Um dos problemas que surgem é a comparação

das proporções de células com aberrações cromossõmicas entre indivíduos

que sofreram exposição a uma alta dosagem e indivíduos que sofrem uma

exposição natural (no sentido de que todo indivíduo está sujeito a uma expo-

sição diária de agentes suspeitos). No Capítulo 2 discutimos este problema,

apresentando algumas soluções indicadas na literatura estatística Clássica e

apresentando a solução Bayesiana. Na seção 2.2 descrevemos o Teste de Sig-

nificância Condicional, que baseia-se no cálculo de um nível de significância

descritivo, utilizando a teoria de Inferência Parcial (ver Pereira & Lindley,
1987). A distribuição de probabilidades condicional utilizada neste teste en.

volve uma redução do espaço amostrar, obtida pelo Método da Redução. A

validade deste método é questionável, uma vez que não temos uma regra

geral para encontrar a reparametrização adequada. Ainda, procedimentos

baseados em níveis descritivos violam o Princípio da Verossimilhança, que

enuncia o seguinte: toda inferência deve ser baseada apenas no ponto amos-

tral observado, não em outros pontos (mais extremos) que poderiam ter sido

observados e não foram. Na seção 2.3 apresentamos o Teste X2 de homogenei-

dade, que é utilizado nos casos em que o número de aberrações observadas

é relativamente grande. Na seção 2.4 descrevemos o Teste Bayesiano, que

assume conhecimentos precedentes para as chances das hipóteses em teste e

utiliza a visão subjetivista de probabilidade.

No Capítulo 3, tratamos da questão da dosimetria. O problema estatístico

fundamental em Toxicologia é obter uma relação funcional entre dose e res-
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posta, onde dose refere-se à concentração do agente suspeito ao qual o in-

divíduo é exposto e resposta é o fenómeno observado no indivíduo após a

exposição. A solução que apresentaremos envolve técnicas Bayesianas como,

por exemplo, em Bender et al. (1988) e Groér & Pereira (1987). Nestes

artigos considerou-se a distribuição de Poisson e modelos lineares, pois o in-

teresse era em níveis de dose baixos (e, consequentemente, respostas baixas).

Os dados que analisaremos envolvem valores baixos e altos da dose-resposta,

e as soluções apresentadas nestes artigos não são adequadas. Na seção 3.2

apresentamos os resultados relativos ao caso univariado, isto é, a resposta é

uma variável unidimensional. Na seção 3.3, apresentamos o caso em que a

resposta é um vedor de três componentes. Na seção 3.4 apresentamos algumas
aplicações envolvendo estas técnica.



Capítulo 2

TESTE DEIGUALDADEDE

PROPORÇOES

2.1 Considerações iniciais

Em estudos citogenéticos, o teste de igualdade de proporções é realizado

com o objetivo de detectar efeitos mutagênicos (ou anomalias), de algum
agente suspeito, em indivíduos que sofreram exposição ao mesmo. Os da-

dos são obtidos, para cada uma das unidades experimentais, registrando-se

a ocorrência ou não de anomalias. As unidades experimentais, em geral,
são células e estes efeitos mutagênicos podem ser aberrações cromossõmicas.

O experimento consiste na análise de células, obtidas em culturas de san-

gue, de indivíduos que foram expostos ao produto (grupo dos expostos) e

de indivíduos que não foram expostos (grupo dos controles). A exposição

ao produto pode ter sido " in vidro" ou " in vivo" , ou sqa, as células dos
\
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indivíduos sofrem exposição direta em laboratório ou os indivíduos sofrem a

exposição e, através da cultura de sangue, suas células são analisadas.

O principal objetivo neste capítulo é a comparação entre as frequências

de anomalias dos dois grupos, pois deseja-se saber se há um efeito significante

do produto nos indivíduos expostos. O modelo naturalmente associado a este

tipo de experimento é o Binomial, pois trata-se de um fenómeno dicotõmico

com resultados independentes: cada unidade experimental, pertencente a ca-

da grupo, é classificada como portadora ou não de anomalias, e a ocorrência

ou não de anomalias em uma determinada célula não influencia o efeito ob-

servado em outras células. Logo, o modelo Binomial é o adequado neste

experimento, uma vez que a independência e a dicotomia o caracterizam.

O método mais utilizado para testar igualdade de proporções é o teste

X2 de homogeneidade. Contudo, este teste é eficiente nas situações em que

as amostras são grandes e a probabilidade do evento não se afasta "muito"

de 0.5. Os dados aqui discutidos estão associados a um evento considerado

raro, pois necessita-se de um número razoavelmente grande de células para

que seja possível detectar uma quantidade significante de ocorrências de u-

ma determinada anomalia. Ou sqa, a primeira condição para a eficiência

do teste X2 é satisfeita, visto que um número grande de células é observado,

mas a segunda condição não é satisfeita, pois a probabilidade de ocorrência

de anomalias é bastante pequena. Observe que é necessário assumir uma

exposição a uma baixa dosagem do produto, visto que a agressão pode ser

fatal ao indivíduo. A dosagem baixa é a causa pela qual o evento se torna

raro. No capítulo 3 será discutida a relação entre a dosagem do produto

a que as células foram expostas e a frequência observada de anomalias. E-
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m correçoes que são utilizadas em situaçõa de frequências baixas, mas

estas correções são teoricamente indicadas para os casos de amostras não

muito grandes. Uma alternativa para as situaçoes em que as amostras são

grandes e as frequências pequenas é um teste de significância condicional, (a-

presentado na seção 2.2), semelhante ao teste exala de Fisher. Na seção 2.4,

apresentaremos um método que utiliza as técnicas Bayesianas para testes de
hipótes es.

O exemplo a seguir ilustra o tipo de problema citogenético

xisto

Exemplo 2.1.1 (;om o oóleíÍuo de detectam' o posa:he/ e/eito citogene'rico de

cedo {nseticida observou-se 5 operários que lidam com a droga (expostos)

e 5 outros, da mesma /ábHca, que tzão têm cantata com o {nseticida rcon-

troles) Prepammm-se laminas de culturas de linfócitos de cada operário e

analisaram-se 1000 células de cada {ndiuíduo, registrundo-se o número de

células com anomalias cromossómicas. As jrequêncim observadas são mos.
iradas na tabela 2.1

Observando a tabela 2.1, percebe-se que o exemplo acima se encaixa na

situação de amostra grande (10000 células) e frequência baixa (7 células). A
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hipótese de interesse, .f/i, é a de que a proporção de células com anomalias

nos operários expostos é diferente dos operários controles. A hipótese nula,

Ho, é a de que as duas proporções são iguais.

Antes de dar início a um procedimento de teste, alguns conceitos a serem

utilizados posteriormente serão enunciados:

Definição 2.1.1 .Núe/ de signi#cáncía de um tente é um /imite supeHor,

que se .Fza, para a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é
verdadeira .

Definição 2.1.2 /Vt'ue/ desci tido de um leste é a proóa6fJÍdade, sob a hipóte-

se nu/a, do euetzto /armado pe/o que se observou e por lodos os casos ma s

entremos que possam ser o6sert;idos. Mais entremos no sentido de que con-

trariam a AÍpótese nula, em /apor da Àipólese a/[ematít;a, mais do que os
dados efetiuamente observados.

Definição 2.1.3 Uma estatGtíca 7' á anca/ar com respeito a tim parâmetro

0 " « "«{«.{/À-Ç« P.'Z' '" «c,{*" «mo P(,lO) = P(,it,0)p(f), .« sda,
se a distr'ibuição marginal de T não depende de 0.

Definição 2.1.4 Uma estatúfica T á su#cÍe7zte com respeífo a um parâmetro

0 " " "«s.{m{/A-ça p.de se, e«,it« c.m. p('10) = P(,it)p(tl0), o« sOa,

se a dista'ibuição condiciona/ de X, dado T, leão depende de 0.

Como mencionado anteriormente, o modelo aqui considerado é o Bino-

mial. A função de probabilidade associada a uma variável aleatória X com

distribuição Binomial com parâmetro (n,p), ou seja, observa-se n unidades
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amostrais com probabilidade de ocorrência de anomalias em cada uma das

unidadesigual a p, é dada por

plx ;i(;lZ:;jip'(l-p)'''; '-o,i,...,«(2.i)
Observe que na situação de exposição a baixa dosagem do produto (como

no exemplo 2.1 .1), tem-se um contexto de evento raro, ou seja, n é "grande"

e p "pequeno". Neste caso, a dificuldade na utilização da expressão (2.1) é

grande (no exemplo 2.1.1 seria necessário calcular o fatorial de 5000). Para

simplificar os cálculos recomenda-se o uso da distribuição Poisson, que é uma

excelente aproximação para a distribuição Binomial, no caso de eventos raros.

Portanto, pode-se aproximar a expressão (2.1) por

p[x-,]-gy<F:-- ; ,-o,l,.''''' P.D

Note que considerar o número de células com anomalias, X, tendo dis-

tribuição Binomial com parâmetero (n, p), implica em se afirmar que células

entre indivíduos podem ser permutadas. Outra implicação deste modelo é

o fato de esquecermos o indivíduo como elemento de observação e conside-

rarmos apenas a célula como unidade observacional, uma vez que supomos o

mesmo parâmetro p para as distribuições Binomiais associadas a diferentes

indivíduos. Apesar deste modelo ser utilizado com frequência na literatura,

objeções ao seu uso podem ser facilmente apresentadas. Um modelo mais

realístico, porém muito mais complexo, seria o da mistura de Binomiais. Isto

é, podemos imaginar um gerador aleatório de valores para p. Para a situ-

ação do exemplo 2.1.1 observamos as variáveis Xi e b (í,.j = 1,2,3,4,5),

10



que representam o número de células com aberrações no i-ésimo indivíduo do

grupo dos expostos e no j-ésimo indivíduo do grupo dos controles, respecti-

vamente. A cada uma destas variáveis, Xi ou b, está associada a respectiva

proporção, pi ou qj. No modelo da mistura podemos supor, por exemplo, que

Pi , P2,;b,P4, ps são observações independentes de uma distribuição Beta com

parâmetro (al, Pi) e qi, q2, q3, q4,qs são observações independentes de uma

distribuição Beta com parâmetro (a2,P2). Desta forma, para o grupo dos
expostos, temos o seguinte modelo:

X.llP (n., P.) { - 1,2, 3,4,5

E, para o grupo dos controles, temos

b11(2 = qíl .- .B(mj, qj) j - 1,2, 3, 4,5

Logo, Xijai , Pi terá distribuição Beta-binomial com parâmetro (ni; al , Pi) e

}$ 1a2, P2 terá distribuição Beta-binomial com parâmetro (mj; a2, P2). Ver Ba-

su & Pereira (1982) para um completo estudo da distribuição Beta-binomial.

Assim, a comparação entre controles e expostos se resumiria ao teste da
hipótese .fi' : al = a2, PI = /j2.

O nosso interesse neste capítulo é apresentar uma alternativa Bayesiana

ao teste frequentemente utilizado. O tratamento estatístico deste modelo

mais complexo fugirá aos nossos objetivos, mu pretendemos em um trabalho

posterior nos dedicarmos à solução Bayesiana do teste comparativo entre
expostos e controles neste modelo de mistura.
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2.2 'lFeste de Significância Condicional

Observando os dados da tabela 2.1, a intuição nos leva a considerar que

o total de células anómalas (7 células) nada deve informar sobre a relação

entre as frequências de ocorrência de anomalias nos dois grupos de operários.

Ou seja, suponha que a tabela 2.1 não estivesse disponível e a única infor-

mação acessível com relação ao que se observou fosse este total de 7 células

anómalas. Neste caso, não seria possível conhecer a relação informativa de l

para 6 observada entre as proporções. Esta relação é informativa no sentido

de que ela nos traz conhecimento a respeito das quantidades de interesse pt

e p2, as probabilidades de ocorrência de anomalias nos operários expostos e

controles, respectivamente. Como as duas amostras são de mesmo tamanho.

5000, sob a hipótese de igualdade nos dois grupos, espera-se que a frequência

de células anómalas obtida nos expostos sqa equivalente à frequência de "ca-

ras" observada em 7 lançamentos de uma moeda honesta. A probabilidade

condicional de obter 6 células anómalas no grupo dos operários expostos, da-

do o total de 7 células anómalas, sob a hipótese de igualdade das proporções,
é dada por

êiil7 - 6)!(o's)'(l -- o.sy'' = o.0547.

Um resultado mais extremo, no sentido de que favoreceria a hipótese al-

ternativa Jli mais do que o resultado obtido, seria a obtenção de 7 células

anómalas para os expostos e nenhuma para os controles. A probabilidade

para este resultado mais extremo, sob a hipótese nula, é dada por

12



Íiil7 . 7)!(o.sy(i - o.õ)''' = o.o078.

Segundo a Definição 2.1.2, o nível descritivo é dado peia soma destas duas

probabilidades, ou seja, 0.0547+ 0.0078 = 0.0625. Logo, a hipótese nula seria

rejeitada para todo nível de significância maior que 0.0625. A interpretação

para o nível descritivo é a seguinte: se seu valor for pequeno, conclui-se que

os dados obtidos têm uma forte evidência contra a hipótese nula; ou seja,

esta hipótese é incompatível com os dados; caso contrário, conclui-se que a
hipótese nula é compatível com os dados obtidos.

Considere uma situação geral, Tabela 2.2, em que se retira uma amostra

de ni células da população de indivíduos expostos a uma determinada droga

e uma amostra de n2 células da população de indivíduos controles

Os valores zi e =2 na tabela 2.2 são, respectivamente, os valores obser-

vados das variáveis aleatórias Xi e X2, que representam as frequências de

células com anomalias nos dois grupos de indivíduos analisados. O planeja-
mento descrito para a situação geral mostrada nesta tabela nos leva a concluir

que as variáveis aleatórias Xi e X2 são independentes, tendo distribuição Bi-

13
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nomial com parâmetros (nl,pl) e (n2, p2), respectivamente. As hipóteses de

interesse a serem confrontadas são .f/o : pi = p2 e /li : pi # p2. A função de

probabilidade conjunta para (XI, X2), a verossimilhança, é dada por

z,(.-, ,,lp- , ;'') - ;JÕ=É-;NpÍ' (l - p- )
Z n21

' ;;l(=;t:;ãp;'(i - p,)"''''
(2.3)

O teste condicional, que será discutido nesta seção, é indicado para testar

a igualdade de proporções associadas a eventos raros. Neste caso, como pi e

p2 são próximos de zero e produzem valores de al e z2 pequenos, em relação

a ni e n2, deve-se utilizar as distribuições aproximadas para Xi e X2, ou sqa,

a função de verossimilhança (2.3) é aproximada por

z.(,- , ,,lp- , ,J - s::;liln. e:1l:lln p.qzil z21 '''''
onde Ài = nipi e À2 = n2p2

Este teste não utiliza a distribuição incondicional de (Xt,X2) expressa

em (2.4). O teste baseia sua decisão de favorecer ou não Xo na distribuição

condicional de Xi dada a estatística }' = Xi + X2. O argumento usado

no teste de significância condicional é que toda informação relacionada as

hipóteses acima está incluída nesta distribuição condicional. Por outro lado,

supõe"se que a distribuição marginal de y é não informativa com relação às

hipóteses. Observe que podemos fazer a seguinte reparametrização

e é = Ài + X2 (2.5)

14



e, de forma análoga, testar as seguintes hipóteses Ho : 0 = 1/2 e Hi ; 0 # 1/2

(ou seja, comparar as médias das duas distribuições Poisson).

A função de verossimilhança associada a esta reparametrização, e substi-
tuindo z2 por y -- zi, é dada por

z.(,:, vlo, © - e;;r;Jã!:;Jo"'0 - q'''' P.0
Note que a função de verossimilhança pode ser escrita como o produto das
seguintes funções de probabilidade

Z,('-,yl0, Ó) lé) x /,(z-ly,0), (2.7)

ou seja, a distribuição marginal de y é Poisson com parâmetro é e a dis-

tribuição condicional de Xi dado y é Binomial com parâmetro (y,0). O

teste de significância condicional baseia-se no seguinte fato: a relação entre

os dados observados (ri , =2) e o parâmetro de interesse é descrita unicamente

pela função de verossimilhança. Desta forma, o valor da função de verossimi-

Ihança deveria alterar-se quando houvesse variação no valor do parâmetro,

caso contrário, não seria possível obter alguma informação relevante sobre

o parâmetro através destes dados. O argumento para o uso do teste é que

na fatoração de Z,(zl, yl0, Ó), expressão (2.7), a função Z:(ylé) não se altera

ao variarmos o valor do parâmetro de interesse 0, portanto, pode ser aban-

donada. Consequentemente, deve-se considerar apenas aqueles fatores que

são funções de 0. Observe que a estatística y é suficiente com respeito a

é e é ancilar com respeito a 0. O argumento acima pode ser traduzido da

seguinte forma: se y é ancilar nenhuma informação sobre 0 pode ser obtida
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de y, portanto, as inferências sobre 0 podem ser baseadas apenas na função
1,(,-1v,o).

Sob a hipótese Ho : pi = p2 = p, a frequência de células com anomalias

no grupo dos expostos, Xi, dado o total y, tem distribuição Binomial com

parâmetro (y,ni/n), pois

0 . ..=ÀL . nlP . ni ,. ..
' .X- +*, ' «:P-i;;Ü ' ;Õ' ' '; LZ.'J

Ou seja, sob Po, a função de probabilidade condicional de zi dado 3/ é dada
por

',(,-lü : z©!--a(T)'' (TF'''; .. -.,-,''',«. p.

O procedimento, para o teste condicional de Ho, consiste em encontrar

os pontos amostrais mais extremos do que o ponto observado ri e calcular

para cada um desses pontos sua probabilidade condicional (dado y). A soma

dessas probabilidades é o nível de significância descritivo do teste, ad. A

decisão de favorecer ou não Ho é tomada através da comparação entre este

nível e o nível de significância pré-fixado a, ou seja, se

a Z:(,:lX) + >: 1,(,ly) > a
=eSi

aceita-se Ho, caso contrário, rejeita-se Ho, onde SI =lz: zi favorece a hipótese

nula mais do que z }. O nível descritivo é dado por

«. - E ',üiü - : nü4v(T')'(T)'''.
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Para o exemplo 2.1.1 tem-se zi = 6, 3/ = 7, ni/n = 5000/10000 = 0.5

e, o único ponto mais extremo que zi = 6 é o ponto = = 7, ou seja, Si =

{7}. Portanto, o nível de significância descritivo do teste é aa = 0.0625,

como obtido anteriormente. O exemplo apresentado a seguir refere...se a dois

grupos com tamanhos de amostras diferentes, h # n2. Consequentemente, a

distribuição condicional de Xi, dada a estatística ancilar y, tem o parâmetro

p diferente de 0.5. Isto significa que a frequência de células com anomalias,

zl, não é semelhante à frequência de "caras" no lançamento de uma moeda
honesta.

Exemplo 2.2.1 4mostms de sangue co/efadas de alguns fndiw'duos /eram

expostas à radiação em laboratório e a .frequência de células com microntícleos

IMN) foi ouse.'«ada. Com o objetivo de estadas o efeito da radiação, esta
jreq\úncia também foi obsemada em amostras de sangre que não foram ex-

postas â radiação Íconfroles9. .4s /reqtténcias obsertJadas são mosfradm na

tabela 2. 3.

Analisar se há ou não efeito da radiação, consiste em decidir sobre a

veracidade de uma das seguintes hipóteses:

17

Indivíduos

Frequências de células =com MN sem MN

Expostos

Controles   998

4999

1000

5000

Total 3 5997 6000



Ho: a proporção de células com MN nos indivíduos expostos (pl) é igual à

proporção nos indivíduos controles (p2).

Hi: a proporção de células com MN nos indivíduos expostos (pl) é diferente

da proporção nos indivíduos controles (p2)

Os valores observados nas tabelas 2.1 e 2.3 nos levam a desconfiar que

haja mais evidências contra a hipótese de igualdade das proporções na tabela

2.3 do que na tabela 2.1 , pois a proporção observada 2/1 000 é dez vezes maior

que 1/5000 (na tabela 2.3), enquanto que a proporção 6/5000 é apenas seis

vezes maior que 1/5000(na tabela 2.1). Contudo, o cálculo do nível descritivo

para o exemplo 2.2.1 mostrará que seu valor é um pouco maior do que o valor

calculado no exemplo 2.1.1.

Analisando a tabela 2.3, observa-se que o ponto = = 3 seria o único ponto

que favoreceria menos a hipótese de igualdade das proporções do que o ponto

observado =i = 2. O nível de significância descritivo, baseado na distribuição

condicional das frequências, é dado por

â(;y(;y -' â(;y(;y - .« -- . "" - . ""
Neste exemplo, o nível de significância é um pouco maior do que o obtido

no exemplo 2.1.1. Ou seja, a intensidade da evidência contra Ho é menor

para estas observações. Isto contradiz as suspeitas iniciais, baseadas na com-

paração das frequências obtidas nas duas tabelas (2.1 e 2.3), de que os dados

observados na tabela 2.3 seriam mais significantes do que aqueles na tabela

2.1 . Mas, esta contradição aparente é consequência do tamanho da amostra,
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menor na tabela 2.3, isto é, o teste da tabela 2.3 deve ser menos poderoso
que o teste da tabela 2.1.

2.3 Teste X2 de homogeneidade

Nesta senão, consideramos casos onde os tamanhos de amostras são bem

superiores àqueles da seção anterior. Mesmo estando trabalhando com even-

tos raros, e assim com frequências amostrais relativas baixas, a frequência de

anomalias observada é considerável. Para o teste de igualdade de proporções

em sit.uações em que observa-se uma frequência de anomalias relativamente

alta, o clássico teste X2 de homogeneidade pode ser utilizado. O procedimen-

to para o teste X2 consiste no cálculo de uma estatística de teste, que leva em

conta os desvios entre as frequências observadas e as frequências esperadas,

sob a veracidade da hipótese de igualdade das proporções. Essas frequências

esperadas são obtidas com o cálculo da esperança da distribuição condicio-

nal da variável aleatória Xi , dado o total y. Na situação geral, mostrada na

tabela 2.2, vimos que esta distribuição condicional sob Ho é Binomial com

parâmetro (y,ni/n), portanto, sua esperança é dada por

nl

Devem'amos esperar que a frequência de células anómalas para o grupo dos

expostos fosse em torno de E, caso houvesse igualdade de proporções nos
dois grupos.
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Na seção anterior, calculava-se o nível descritivo usando esta distribuição

condicional, e seu valor media a evidência trazida pelos dados a favor da

hipótese nula. Nesta seção, como 3/ é um valor razoavelmente grande, pode-

mos calcular uma estatística cuja distribuição aproximada é Xa com l graus

de liberdade. A estatística para o teste será

r-E (0 - .E)'
(2.10)

onde

E=frequência esperada de células com anomalias;

O=frequência observada de células com anomalias

O valor de 7 expressará a evidência a favor da hipótese nula, ou sqa, se seu

valor for "grande" a evidência é contra Ho, caso contrário, a evidência é a

favor de /7o. O valor de / é calculado de forma padrão. O exemplo a seguir
ilustra o uso do teste v2

Exemplo 2.3.1 Prelelzde-se estudar o e/eÍZo de um composto no úldfce mi-

lóZico de cé/u/as da medra/a óssea. Para isso, oóserzlou-se t'ndíces mitálÍcos

de células da medula óssea de camundongos, divididos em dois gmpos distin-

tos, tratados (expostos ao composto) e controles (não expostos ao composto).

Cadct gT-upo joi dividido em 3 subgrupos. No pHmeiro, os camundongos fo-

ram sacHficados após e4 hora de exposição; no segundo, após 48 horas e no

terceiro, após 72 horas. As frequências observadas de células em metáfase

são mostradas na tabela e.4.

Inicialmente a comparação das proporções será feita conjuntamente, ou

sqa, verificando se as proporções são iguais entre as cadelas. A tabela 2.5
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mostra as frequências observadas e esperadas para cada cadela. A tabela

2.6 mostra os desvios entre observados e esperados e o valor da estatística

T. Observa-se que o valor da estatística, T = 94.32, é bastante alto quando

comparado com o valor tabelado de uma variável X2 com 6 graus de liberdade.

Logo, não podemos aceitar a hipótese de igualdade entre todas as proporções.

Tabela 2 de células em metáfase

Exposição

Grupos 24h 48h 72h Total

Tratado l 358 (378 256 (378) l 342 (378 956

Controle l 424 (315 378 (315 257 (251) 1059

Total 782 634 599 2015

Com o objetivo de descobrir onde há diferenças entre as proporções, deve.

se analisar estes dados em duas etapas: a primeira etapa consistirá da com.
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Grupos Exposição Número de animais

Frequências de células

Em metáfase l Total
Tratado

Controle

24 h

24 h

6

3

358

424

18000

15000

Tratado

Controle

48 h

48 h   256

378

18000

15000

Tratado

Controle 72 h

72 h     18000

12000



Tabela 2.6: Desvios (!::!E

Exposição

Tratado 1.06 39.38 l 3.43 l 43.87

Controle l 37.72 l 12.60 l 0.14 l 50.46
Total 38.78 l 51.98 94.33

paração entre tratados e controles dentro de cada exposição, e a segunda da

comparação das diferentes exposições dentro de cada grupo. Para a compa-
ração dos dois grupos em cada exposição, inicialmente fixaremos tim deter-

minado tempo de exposição, por exemplo 24 horas. Observe que novamente

temos observações associadas a eventos raros, pois, zi = 358 e z2 = 424

são valores pequenos quando comparados com ni := 18000 e n2 :; 15000.

A diferença com relação à situação descrita na seção anterior é o total y,

que agora é um valor razoavelmente grande, y = zi + z2 = 782. Como foi

visto anteriormente, se não existe efeito do composto no índice mitótico das

células, a distribuição condicional de XI , dado y, é Binomial com parâmetro

(782, 18/33). A tabela 2.7 mostra o valor obtido da estatística T para a
exposição de 24 h.

Observamos que o valor da estatística, T = 24.56, é alto, expressando

uma forte evidência a favor da existência de efeito do composto na exposição

de 24 h. De maneira análoga, obtém-se o valor de T para a exposição de

48 h, os resultados são mostrados na tabela 2.8. Note que a distirbuição

condicional para esta exposição é Binomial com parâmetro (634, 18/33).
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23

Grupos  observadas esperadas

tratados

controles     13.41

11.15

total 782 782 24.56

Grupos (o -- c) 2observadas esperadas
tratados

controles   346

288

23.4]

28.12

total 634 634 51.53



O valor obtido da estatística, T = 51.53, também expressa uma forte

evidência a favor da existência de efeito do composto para a exposição de

48 h. Para a exposição de 72 h, a distribuição condicional é Binomial com

parâmetro (599, 1 8/30). Os valores observados e esperados, juntamente com

o respectivo valor da estatística T, são mostrados na tabela 2.9.

Neste caso, o valor obtido da estatística T é baixo, e expressa uma forte

evidência contra a existência de efeito do composto quando os camundongos

são sacrificados após 72 h de exposição.

Nesta primeira etapa da análise, concluímos que há evidências da existên-

cia de diferenças entre tratados e controles dentro de cada nível de exposição,

portanto, é necessário estudar o efeito do composto sobre o índice mitótico

segundo os diferentes tempos de exposição. A segunda etapa da análise com-

preende a comparação das diferentes exposições em cada grupo. Como o

favor de comparação possui três níveis (24 h, 48 h, 72 h), a distribuição con-

dicional do número de células em metáfase para um determinado grupo, dado

o total, será uma Trinomial com parâmetro (t, ni/n,n2/n, n3/n), onde t é o

total de células em metáfase observado neste grupo, nl)n2 e n3 são, respec-

tivamente, os totais de células observados neste grupo para as exposições de

24

Grupos

Frequências  observadas esperadas

tratados

controles   359

240

0.81

1.20

total 599 599 2.01



24 h, 48 h e 72 h, e n = ni+n2+ n3. No grupo dos tratados temos f = 956,

ni/n :: n2/n = n3/n ;: 18000/54000 :; 1/3 e no grupo controle t = 1059,

ni/n = na/n = 15000/42000 = 5/14 e n3/n = 12000/42000 = 4/14. Neste

caso, a estatística do teste tem, aproximadamente, distribuição Xa com dois

graus de liberdade. Os valores da estatística 7' para os grupos tratados e
controles são mostrados, respectivamente, nas tabelas 2.10 e 2.1 1.

Tabela 2.10: T dostratadosara o gru

Frequências

Exposição l observadas l esperadas e

24 h 358 318 5.03

48 h 256 319 12.44

72 h 342 319 1.66

Total 956 956 19.13

Tabela 2:1 ll T para o grupo dos controles
Frequências

Exposição l observadas l esperadas e

24 h 424 378 5.60

48 h 378 378 0.00

72 h 257 303 6.98

Total 1059 1059 12.58

Nos dois grupos o valor observado de T é grande, isto nos dá evidências

contra a hipótese de igualdade das proporções de células em metáfase nos
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diferentes tempos de exposição. Ou sqa, em ambos os grupos a proporção

de células em metáfase é diferente para cada tempo de exposição.

2.4 'll'este Bayesiano

2.4.1 Informação a pMod

Experimentos são realizados com o objetivo de obter-se informações

respeito de um estado da natureza, representado por uma quantidade desco-

nhecida 0, e a finalidade da Inferência Estatística é extrair toda informação a

respeito de 0 contida nos dados experimentais z. O interesse pelo parâmetro

0 é despertado, em geral, por algum conhecimento precedente sobre o mesmo.

Este conhecimento precedente pode ser a informação de que 0 existe e assu-

me valores em um conjunto bem definido, isto já é suficiente para se atribuir

uma distribuição de probabilidades para 0. Quando o verdadeiro valor de 0 é

conhecido a informação é total, e a consulta a um estatístico é desnecessária.

Se 0 é desconhecido, o grande interesse é a redução desse desconhecimento.

A intensidade da incerteza sobre o valor de 0 pode assumir diferentes graus

e o segmento Bayesiano da estatística representa estes diferentes graus de in-

certeza por modelos probabilísticos distintos. Considerar diferentes graus de

incerteza significa admitir que esta incerteza pode variar de indivíduo para

indivíduo, ou seja, o Seu conhecimento inicial sobre 0 depende apenas das

informações que Você dispõe inicialmente. Observe que esta é uma visão sub-

jetivista de probabilidade, que considera a probabilidade de um determinado

evento como a medida de incerteza sobre a ocorrência ou não do mesmo.
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As técnicas Bayesianas para solução de problemas estatísticos utilizam a

informação contida nos dados para calibrar nosso conhecimento inicial sobre

o fenómeno em estudo. Este conhecimento inicial é representado pela distri-

buição de probabilidades a pHoH e o novo conhecimento (após a calibração)

pela distribuição de probabilidades a posteHoH. O processo de calibração,

chamado de operação Bayesiana de passagem da pdod para a posteMor{, o-

corre através da utilização da fórmula de Bayes. Estas técnicas estendem-se

para o caso do teste das hipóteses /lo e Hi, onde admite-se conhecimen-

tos precedentes sobre o fenómeno em estudo atribuindo-se chances a pNoH

para as duas hipóteses. Após a realização do experimento, calibre-se esta

informação precedente e obtém-se novas chances para as hipóteses a serem

testadas. Este processo de calibração só é possível através da função de
verossimilhança, que representa a relação entre o experimento realizado e a

quantidade em estudo presente nas hipóteses. O critério de decisão do teste é

baseado no Escore a favor de Ho a posteHod, que é obtido multiplicando-se o

Escore a favor de Ho a pHoH pela razão das Funções Preditivas sob Xo e Hi.

O Escore a pHoH é a razão entre as chances iniciais atribuídas às hipóteses e

as Funções Preditivas são médias ponderadas da função de verossimilhança

condicionadas às hipóteses.

2.4.2 Procedimento do Teste

Voltando ao caso geral descrito na tabela 2.2, tem-se as seguintes hipóteses
de interesse

Ho : p\
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H\ : p\ # p2

Considere o seguinte parâmetro

;.l o ;. (p-,n)cn.
l l :e (p-,n) € a-

onde Qo e QI são os respectivos espaços paramétricos associados às hipóteses

Ho e H\

Qo = {(P-,P:); 0 $ P- $ 1, P: = P:}

={(p-,p,); o$p-$1i, o$p,$i,p- #n}
O primeiro passo é representar a incerteza inicial sobre o par (pi,p2)

por uma função densidade conjunta, a(pl , p2), em seguida atribui-se chances

iniciais aos valores de õ, ou seja,

pló

l lu == il == 1 -- r7.

Se existe um desconhecimento total, ou sqa, não há preferências com relação

às hipóteses, os va]ores de 77 e ] -- l7 devem ser iguais, 77 = 1 -- 77 = 1/2.

Caso seja necessário decidir-se sobre uma das hipóteses antes da realização

do experimento, deve-se analisar a razão entre estas chances, c = ?/(1 -- 17),

denominada Escoa a Favor de Ho a pHoH. A decisão será em favor da

hipótese cuja chance for maior. Após a realização do experimento, calibre-se

este encore inicial utilizando-se os dados experimentais (zi, z2). Este novo

encore é dado por

.(,-, ,,) - pló l,-,,,l
pló = il.-,,,l

e denomina-se Estore a Favor de Ho a posteHod.
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Observe que a relação entre õ e os dados (zi, a2) se dá através de (pl ,p2)

e da função de verossimilhança Z,(z1, =2 l pi,D). Desta forma, o cálculo da

distribuição condicional conjunta ó,H,l)2 l (zi, =a) é mais fácil que o cálculo

da distribuição ó l (zi,=2). Mas, esta última distribuição pode ser obtida

através da integração da primeira nos parâmetros pi e p2. Ou seja, a partir

das probabilidades Pló = 0,pi,p2 l =i, =21 e Pjó = 1,pi,p2 l zi, a21 obtém-se,

respectivamente, as probabilidades P]i5 = 0 ] zi, z21 e Pjó = 1 ] zi,a2]. Com

a utilização da fórmula de Bayes, temos que

pló ,p, l ,-,«,l 1(4= ', =-, ,, 1 p-,p,)«(p-,n l ó
/(,-,,,)

!/(ó ,-,., l p-,p,)r(p-,h l õ
/(,:,.,)

l

logo,

/. plá o,n,n l ,:,.,lap-an

.iC;ll';a .Á z,p - o,.-,,, l n,n),'@-,n l ó p:an

onde 4 é o conjunto dos possíveis valores do par (pi,p2).

Note que estamos trabalhando com os valores de (pl,h) pertencentes
ao espaço paramétrico Qo, pois as funções envolvidas estão condicionadas à

hipótese nula, ou sda, ao valor ó = 0. A função L(ó = 0,zi,z2 l PI,%) é

a função de verossimilhança, Z,(=1,z2 l pi,p2), definida no conjunto Qo. A

função n(pi,p2 l á = 0) é a função densidade conjunta para (pi,p2) definida

no conjunto Qo, que precisa ser normalizada para continuar sendo uma função

pló .-, «,l
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densidade de probabilidade. Isto é,

se (n,%) C Qo

0 caso contrário

A integral JA L(ó = 0,=i,a2 l pi,p2)r(pi,D l õ = 0)dpidH é uma média

ponderada da verossimilhança condicionada à hipótese nula. Este condici-

onamento se dá pelo fato do par (pi,;b) pertencer à Qo e a ponderação é

feita pela distribuição conjunta a prÍod de (pl,p2). Esta média pondera-

da denomina-se Fulzção PreditÍua sob Ho e é dada, através de Integrais de

Contorno (ver Pereira, 1 985), por

«(p-,n l õ = ol

ho(,-,.:) ,,, l H.)
án. «(P-,P,)d'

onde s é o comprimento do arco definido pela função identidade, pi = p2, e o

conjunto Qo, ou seja, é o comprimento da reta pi = p2 definida no quadrado

unitário (verfigura 2.1).

Assim, podemos escrever

(2.11)

p[ó .-, ,,] - .ii;:';ÕA.('-, ',) (2.i2)

Para o cálculo de ho(=1, z2) são necessárias a verossimilhança, expressa

em (2.3) e a função densidade conjunta a prÍod, r(pi,H). Para facilitar o

desenvolvimento analítico, o estatístico Bayesiano expressa sua opinião ini-

cial sobre (pi,p2) através da família de Distribuições Conjugadas a prior

em relação à verossimilhança considerada. Uma famlMa de ditribuições de

probabilidade é chamada Conjugada a pdoH em relação à verossimilhança
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 l

Figura 2.1: Quadrado unitário

Z, se o fato da distribuição a pHoH n pertencer a esta famJÜia implicar a

permanência da distribuição a posteHoH nesta família. A verossimilhança

considerada é a distribuição Binomial e sua família de distribuições conjuga-

das a prior é a família de distribuições Beta. Ou sqa, assumindo que pl e p2

são independentes e possuem distribuição a pHoH .Beta(ai, bi) e .Beta(a2, b2)
respectivamente, temos

«(P-,h) ),',(n) (2.13)

onde

«.(P.) P:'''(l -- Piy'': ,i 1,2 (2.14)
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B(ai, bi) = 1'(ai)r(bi)/F(ai + bi)

e I'(.) representa a função Gamma.

Consideraremos um caso particular da Beta, ai = bi = 1, que é a distri-

buição Uniforme 10,11, pois ela representa falta total de informação sobre o
par (n,n). Note caso, temos

, 0 $ Pi,lb 5; 1

, caso contrário

Agora, podemos proceder o cálculo de Ào(=i,zz). O numerador é dado
por

Zn. «(n,n)L('-,', l p-,h)ds «(p-,p-) Z,(,-,,, l P-,n) Ve@-

Z
- ax'ç=$nzB=:1=J .Z' ,{ o - ,o"'- '« -

. v'ãnlln21- l,« -y+l)

r ziil;lTit:;J 1;9í;::l:;;)ípí' '''''(i - p-)"''"''(,-+'a v'ã .b1 ::

l
r(pi,p2

0

e o denominador por

Z
onde y :: =1 + z2 e n ;: nl + n2-

Portanto,

r. ,'(p:,n) a. ,p.) ~''ã @. - ~4

h.''-, .,, - ;Rü:g-ãy;;íà:(-;JB'« + :, " - « + :,
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".''-,,,': ;iwi':az©:=al19í# p.-n
pois r(P + 1) = p! se p é um número inteiro. Analogamente, obtém-se
P[Ó = 1 1 z.,z,]

PIÓ = 1,Pi, P2 1 =1, z21 l)plõ = il
/(,:,,,)

(l -- n) Lró -ll11i, =a l PI,P2)a(Pi,h IÓ = 1)
/(,-,,,)

logo,

p[ó l i,-,,,] .Ál;ii:g .Áz(õ- l,'-,,, lp:,n)"(p ,nlõ l)ap:ap,

Neste caso, tem-se o par (h,h) pertencente ao espaço paramétrico ni. De

forma semelhante define-se a Fu7zção Predititla so6 Hl:

h-('-, ',) = A(':, ', l #:) =(2.i6)
Assim, podemos escrever

p[õ : ] ] ,-,,,] - .#;il-:àÀ.(,-,.a
O numerador de Ài(zi,=2) é dado por

(2.17)

.Á "(p-,n)z'('-,', l p-,p,)dp-an
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: .Z' .Z' z'%::=nã©=)a'í' o - ,o''''' *
P;' (l - n)"''''dnap- : ini-ii)(n, + l)

Para o denominador de hl(31, z2), temos

.L «(p',p')dp-dp' ' .[ .[ap,ap' ' l
Portanto, a função preditiva sob //i é dada por

(n- + l)(«2 + 1)

Usando as expressões (2.12) e (2.] 7) obtemos a seguinte relação

l
h:(,- , ,:)

.',-, 'a - í-L:E=.'a - ' *ho(,- , .,)

Substituindo os valera de ho(fi, z2) e Ài(zi, =2), vem

c(zi, z2) = c x (2.18)

O critério de decisão do teste é baseado neste escore a postedorÍ;

Se c(a1,=2) < k, rdeita-se H.;

Se c(,-,,:) Z k, não rejeita-se Ho.

Assim, dada uma constante k, obtém-&e o conjunto dos pares (zi , z2) que

levam à rejeição de Ho. Este conjunto é a Reg o ChíÍca do teste, e é dado
por

- Se c(zi,za) 2: k, não rejeita-se Ho. i.' !'.

R.a. = {(z-, ,,) : c(=-,,,) < k}

Esta constante Ê indica quantas vezes .f/o deverá ser mais provável que H.,

após a realização do experimento, para que a decisão seja favorável à H.. A
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'yau uu valor ae E envolve perdas associadas à tomada incorrera de

decisões, ou seja, perdas que podem ser sofridas caso um dos seguintes erros

seja cometido: rejeitar Xo quando Ho é verdadeira ou aceitar Ho quando Ho
é falsa.

Uon s E = i, Isto e, basta Ho ser mais provável que .f/i uma

única vez para que a decisão seja a seu favor. Isto significa que os dois tipos

de erro terão a mesma importância, no sentido de que as perdas sofridas
serão as mesmas qualquer que seja o erro cometido.

O escore a posleHoH, c(zi, 32), para os dados do exemplo 2.1.1, é dado

determin

sideraremol

por

.(,-,,,) - . * 50011500117199931

Suponha que as chances iniciais dadas às hipóteses Ho e .171 são as mesmas,
isto é, c = 1 . Logo

c(=i,#2) = 136.64

Como c(zi, zz) > 1, não rejeitamos a hipótese de igualdade das proporções

nos dois grupos. Para os dados do exemplo 2.2.1, também considerando
c = 1, temos

10011500113159971

c(z-, a2) = jãi11Ílã:liiãlii = õ7.90

Logo, não rqeitamos a hipótese de igualdade das proporções no exemplo
2.2.1
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Capítulo 3

DOSIMETRIA BAlrESIANA

3.1 Considerações iniciais

No capítulo anterior consideramos que os indivíduos sofriam exposição a

un] único nível de dose. Neste capítulo, consideraremos que ocorre exposição

a diferentes níveis de doses de um determinado produto, e nosso principal in-

teresse é estabelecer um modelo que explique adequadamente as modificações

causadas pela mudança de nível na dose, ou seja, obter uma relação funcional

entre dose e resposta. Com o estabelecimento desta relação funcional pode-se

descobrir a dose de exposição cada vez que a resposta do indivíduo é medida.

Em nossas análises iremos considerar a radiação como o produto suspeito, e

a resposta será a frequência de células com aberrações citogenéticas.

A distribuição que vem sendo usada na literatura para análise da frequên-

cia de células com anomalias é a distribuição de Poisson. Esta distribuição,

quando associada à contagem de eventos, só pode ser usada quando consi-
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deramos eventos raros, uma vez que ela é uma aproximação da distribuição

Binomial. O problen)a com esta aproximação é que, em doses muito .altas.

não podemos mais considerar o evento como sendo raro, visto que é muito

provável a ocorrência de anomalias nas células. Portanto, em doses altas, a

distribuição de Poisson não deve ser usada, pois se afastaria muito da dis-

tribuição Binomial. A relação funcional geralmente indicada na literatura é

um modelo linear - simples (Fenece & Morley, 1985) ou quadrático (Prosser

et al., 1988). Contudo, alguns autores (Kormos & Kõteles, 1988; Balasem &

Ali, 1991) recomendam estes modelos apenas para doses baixas, quando usa-

mos a distribuição de Poisson. A utilização da distribuição Binomial.acarreta

a imposição de limites bem determinados ao número de células defeituosas.

estes limites tendo probabilidades de ocorrência consideráveis. Assim, um

modelo que explode e faça com que os valores estimados ultrapassem esses

limites estabelecidos não pode ser considerado para explicar a relação entre

a frequência de células defeituosas e os níveis de dose. Consequentemente,

os modelos lineares devem ser eliminados do conjunto dos possíveis modelos

considerados. O próprio fenómeno em estudo, ocorrência de anomalias em

células expostas à radiação, exige limites na frequência de células anómalas,

pois a partir de um determinado nível de dose há uma pulveriza-ção da célula e

não se consegue mais observar as anomalias. Uma possível solução para resol-

ver este problema seria considerar transformações adequadas das frequências,

de forma que os valores possíveis dessas transformações não sejam limitados.

Como trabalharemos com níveis de dose baixos e altos, propomos um

modelo que utiliza uma aproximação Normal para uma transformação da

frequência relativa populacional. Logo, não há restrições de domínio ao mo-
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dela proposto O ajuste deste modelo será feito Utilimndo-se técnicas Baye.
planas.

3.2 Caso Binomial

Suponha que estamos interessados em estabelecer um modelo para as

proporções de'células anómalas de indivíduos expostos a k diferentes doses

de algum tipo de radiação. Admita que amostras de nf células são expostas

a níveis de doses Z)i, { = 1, . . . , k, e observa-se as frequências de células com

anomalias em cada nível, representando-as pelas variáveis aleatórias b's. A

distribuição de X é Binomial com parâmetro (ni,pí), onde pi é a proporção

populacional de células com anomalias no i-ésimo nível de dose. Observe que

as X's, í = 1,. . . ,k, são variáveis aleatórias independentes entre si, pois a

frequência de células com anomalias observada em um determinado nível de

dose independe da frequência observada em outro nível. Portanto, a função
de verossimilhança é

Ü

Plh = y],..., Xi = yklPi,...,Pkl

11 ÜR=Çi;#,?'o - ,J"''''
Utilizando a respectiva família conjugada, temos que a distribuição a

priori para pi é uma distribuição Beta cona parâmetros aí e bi. Um raciocínio

análogo ao anteriormente feito com os }l's nos leva a concluir que os pi's

também são variáveis aleatórias independentes. Logo, sua função densidad
de probabilidade conjunta a priori é dada por

)
k

e

z,(3/- , . . . , v* lp- , Pk)
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.(n,...,p.) : g iãCi:n p:'''0 -p.)'''' 0.i)
Utilizando o Teorema de Bayes, tem-se cada pi com uma distribuição a poste-

ríod Beta com parâmetros .4i e Z?i, onde .Ai = ai+yi e .Bi = bi+ni-- yi. Para

obter uma estimação pontual de pí, Consideramos a função perda quadrático.

Logo, o estimador de Bayes de pi, a média posterior, é dado por

&

(3.2)
e a variância posterior é

v«b. l i'J - a:FliÍ:i'ÕÜ;i'ãF 0.q
Como sugerido anteriormente, pode-se trabalhar com uma transformação

adequada das frequências. A literatura estatística indica uma transformação

bem conhecida, denominada pelo nome de log-odes, e expressa por

o. - -- Í'!i' i - i, . . . , t 0.q
A transformação inversa é conhecida por transformação logística, e é dada

por

exp(Of)
'' ' i:Í:l:l;ilÜ { ',. . . , l (3.s)

Observe que os valores possíveis desta transformação podem assumir qual-

quer valor na rega, tanto positivo quanto negativo. A grande vantagem des-

ta transformação é que 0í tem uma distribuição aproximadamente Normal.
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Isto é proveniente da relação existente entre a.s distribuições Beta e Fisher-

Snedecor, que será enunciada nos dois resultados a seguir.

Lema 3.2.1 Sda P uma t,aHáue/ a/Calada com dístdbuição .Reza(a, ó). ,4
üaHát;e/ a/Caiada y = ;Íf Fii íem distNbuíção FisAer-Slzedecor com 2a e 2b
graus de libeniade.

Demonstração:

Sejam Xi e X2 variáveis aleatórias independentes, cada uma tendo distri.

buição Gama com os seguintes parâmetros: X. ,- Gama(a;À) e X,
G«ma(b; À).

Portanto,

'- x' . h,0

--' - X . aO,.)

Observe que as distribuições de P e 1 -- P não dependem de À. Logo, a razão

1--P X2

também não depende de À, ou sela, é válida para qualquer valor de À. Em

particular, é válida para À = ]/2. Neste caso, Xi e X, têm distribuições

Qui-quadrado com 2a e 2b graus de liberdade, respectivamente. Podemos
escrever esta razão da seguinte maneira

ó-É-g-i*
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«my''

Mas, razão de

quadrado, divididas por seus respectivos graus de liberdade, tem distribuição
Fisher-Snedecor. Logo, a variável aleatória

variáveis aleatórias independentes com distribuições QS u]

r.!.Z
a 1 -- P

tem distribuição Fisher-Snedecor c.om 2a e 2Z) graus de liberdade

D

Teorema 3.2.1 Seja y uma uaHáue/ alealóHa com disldbuição de F'isÀer

cola tJI e u2 graus (ie /:beta(ide. .l?nZao, pafu t;l e u2 gra7zdes, a ual'tape/

a/Catana Z = in y fem dislrióttição apf'o:Ímadamente .NomnaZ.

Demonstração:

A função densidade de probabilidade de y é dada por

''«,-«ú« eex=
A variável aleatória Z = in y tem a seguinte função característica

q'z(t) = Eje"zl = .Eje"'"l''l = .Ell'"l,

ou seja, é o momento de ordem I' da variável y, r - {t. Logo,

q'z(,) z"«ü«* egg= «''"
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Pr UU#:!;Eg2ZZ.:d
"-' F(«-/2)r(«,/2)

A função geradora de cumulantes de Z é dada por

Inq',(') i-(g) +l-F(t +,) + l«r(? - ,) - InF(«-/2) - 1«r(«,/2)
Através da expansão de Stirling para in ]'(=) (ver Kenda]], Stuart & Ord
1987), obtém-se

)

-- ',n - ,(i - á-) -'. ;(á- ' ;) -'- .(ip.
ou, em termos de t,

i« ',m - "(i - á-) - {(á- ' :) -'- .(ip.-..
onde t; é uma função de ui e u2. Portanto, para ui e u2 grandes, Z terá a

função geradora de cumulantes de uma variável aleatória com distribuição
Normal.

Usando os dois resultados anteriores concluímos que 0i = in T-Eb- tem dis-

tribuição aproximadamente Normal quando ,4i e Bí são grandes. Como foi

discutido no capítulo anterior, cometa-se unia amostra grande de células a fim

de obter-se uma frequência considerável de células anómalas, consequente-

mente,os valores de 4i e .Bi são grandes(i = 1,... ,k). As expressões exatas

para a esperança e a variância de 0í são enunciadas no próximo resultado.

D

Lema 3.2.2 Sda P uma t,aHáueJ a/falaria com dlstdóuÍção Beta(a,ó). .4

esperança e uaHáncÍa da uaHázJe/ a/eaíória 0 = in i:F são dadas por
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lol = Ú(a) - Ú(6)

ya,l01 = Ú'(a) + V,'(ó)

o«de V,(3) é a /unção DÜamm. e V,'(3) é a /u«çã. Toga«.m.

Demonstração:

Como P -., Beta(a, b), vale a seguinte identidade

.z' ;gjli(g. p'''o - d'''@ - l o.o
i) Derivando com relação a a ambos os membros de (3.6), e trocando a

ordem dos operadores integração e diferenciação, obtemos

ou:u * ''-« ,- - ©P - .
ou,sela,

Zli« PI = Ú(a) - d'(a + ó) (3.7)

ii) Derivalldo com relação a b ambos os membros de (3.6), e trocando a

ordem dos operadores integração e diferenciação, obtemos

eblJ3Í-t-0 + z]i«0 - a] - e):@ - o
ou, sqa,

.Eli«(l - p')l @,(à) - V,(a + Z,) (3.8)
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Assim, de (3.7) e (3.8), temos

101 jln(Í;]F)j=Ejlnp-ln(l-p)] -@(b)

De (3.7), temos que

.Z --p:l;J8p'''(l-py''ap -v'('+õ)(3.9)
iii) Derivando com relação a a ambos os membros de (3.9), e trocando a

ordem dos operadores integração e diferenciação, obtemos

.e]i«' P] = V,'(a) - d''(a + b) + E'jln PI

Fazendo operações equivalentes em (3.8), temos que

Ejln'(l - P)l = V,'(b) - V''(. + b) + E'Pn(l - P)l

Portanto,

y.,jlnP'l i«:PI - Z'li«PI = d,'(a) - Ú'(a+ b)

ya,ll«(l - P)j = Ejln'(l - P)j - Z'li«(i - p)l - Ú'(« + Ó)

iv) Derivando duas vezes com relação a a e a b ambos os membros de(3.6),

e trocando a ordem dos operadores integração e diferenciação, obtemos

Ell«pl«(l - p)j V,(' + b) IÚ(a + b) - Ú(a) - Ú(b) l +
@(a)V'(b) - @'(a + b)
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Logo,

t''a,lol "'' I'- i-31 : v«[i- p - i-o - a]
y-lln P] + ya,[ln(l -- P)] -- 2C'ou]ln P, 1-(1 -- P)j

V,'(.) + ú'(õ)

D

Usando estes resultados, concluímos que

P = 10il = Ú(.Ai) - Ú(.B.)

a? = ya,lO.l = Ú'(.4.) + y,'(.B.)

(3.10)

(3.11)

Portanto, 0í tem distribuição aproximadamente Normal com média pi e

variância a?, V i= 1, . . . , 1. Outra maneira de mostrar a aproximação Nor-

mal para a distribuição de 0i é esboçando o gráfico de sua função densidade

de probabilidade e comparando-o ao grá$co da função densidade de uma

Normal com mesma média e variância. As figuras 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, e 3.5

representam estes gráficos para diferentes valores de Ái e Bi. Estes gráficos
indicam que a aproximação é muito boa.

O próximo passo é propor uma relação funcional entre os 0f's e os níveis

de doses. Observe que o valor de 0i, { = 1,...,k, é desconhecido, mas

conhecemos sua média, pi, que é o estimador de Bayes quando usamos a

função perda quadrático. Portanto, podemos estabelecer uma relação entre
Hie Di.
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Figura 3.1: Funções densidades de 0í, para 4i
com mesma média e variância

Bi = 10, e da Normal
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Figura 3.2: Funções densidades de 0i, para '4i - 50 e .Bf = 30, e da Normal
con) mesma média e variância
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0.8

0.6

0.4

0.2

Normal

1.2 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4

Figura 3.3: Funções densidades de 0i, para Ái - ]00 e .Bi - 153, e da Normal
com mesma média e variância
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Figura 3.4: Funções densidades

com mesma média e variância
para 4{ = 300 e .Bi 350, e da Normal
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0.5 0.6 0.7 0.8

Figura 3.5: Funções densidades de 0i, para '4i - 1000 e Bí = 600, e da
Normal com mesma média e variância
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A Tabela 3.1 apresenta a frequência de células com Micronúcleos (MN)

em 4 indivíduos sadios expostos a 8 diferentes doses de radiação Gama. A

presença de MN foi observada em linfócitos mono, bi e multinucleados.

Tabela 3.1: Frequência de MN induzidos por diferentes doses de radiação

A Tabela 3.2 apresenta os parâmetros das distribuições Beta a pHoH (a

posteHod). Os parâmetros da pdoH refletem a opinião dos biólogos de que
os pi's crescem com os níveis de dose. A Tabela 3.3 apresenta as estimativas

de Bayes dos PÍ's e suas variâncias posteriores multiplicadas por 10s

Observe que as estimativas das proporções de células com h4N crescem

com a dose. Isto é bastante razoável, uma vez que a chance de ocorrência de

MN aumenta à medida que aumentamos a dose de radiação. A Tabela 3.4

apresenta os parâmetros da distribuição a posteHod dos Oi's.
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Tabela 3.2: Parâmetros da.s gbgDlb@.!.e8.H
Binucleados

b.(.B.l

] (33) 9 (2350)

1 (52) 8 (2619

1 (]43 6 (1855'

1 (2371 5 (]816)

] (408) l 4 (22081

1 (709 3 (1737

1 (778 2 (]623

] (742 1 (1006)

Multinucleados

b.(B.)

1 (3) 9 (91

8 (15]

6 (169)

5 (143

4 (95

3 (95

2 (106

1 (30)

1 (36)

1 (110)

1 (205)

] (522

] (1068.

1 (822)

] (1004

1 (1131

9 (51246.

8 (23899)

6 (26694

5 (25921

4 (234861

3 (8526:

2 (9810.

] (7685.

S

29.8643

51.4713

78.1278
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a poslcHoH dos Oi's

Multinucleados
2a

3.58 l 0.40598

3.00

2.11

].68 l o.04475

].48 l o.05708

0.51 n 09R9R

0.74 l o.02928
0.03 0.06667

0.13978

0.05470

O ajuste do modelo dose-resposta será feito para cada grupo de linfócitos

No caso dos linfócitos mononucleados, o modelo proposto é o seguinte:

(3.12)

onde J8 e ,7 são números reais. Com os dados apresentados na Tabela 3.4. e
usando o método de regressão linear, obtemos

1369.70

230.9]

(3.13)

(3.14)

Para os linfócitos binucleados, o modelo proposto

-.*+
' '7 + Z)f (3.15)
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onde a é um número real. Com os dados da Tabela 3.4, e usando o procedi.

mento de regressão não-linear, NLR, do software SPSS, obtemos

-0.40

549.81

115.98

(3.16)

(3.17)

(3.18)

Para os linfócitos multinucleados, o modelo proposto é o seguinte:

(3.19)

Com os dados da Tabela 3.4 (sem a dose 500), e usando o método de regressão
linear, obtemos

286.03 (3.20)

78.82 (3.21)

A Tabela 3.5 apresenta os valores ajustados, Éi's, e seus respectivos erros.

Para obter uma função que relaciona os níveis de doses e os pí's, usamos a

expressão (3.5), substituindo 0i por pi, e usamos as funcões ajustadas para os

pi's, expressões (3.]2), (3.]5) e (3.19) para os linfócitos mono, bi e multínu.

cjeados, respectivamente. Logo, obtemos a seguinte relação funcional entre
as doses e os pi's:

Mononucjeados e multinucleados

(3.22)

54



Binucleados

!:d-(a + ;:$;)}
1 + expl'(a + ;:lh)} (3.23)

A Tabela 3.6 apresenta os valores ajustados, Pi's, e os correspondentes

erros observados, êi's. As Figuras 3.6, 3.7 e 3.8 ilustram o ajuste para as

proporções) pi's, nos linfócitos mono, bi e mujtinucleados, respectivamente.

Tabela 3.5

Mono:

P

5.93

5.46

2 .4.87

3 .4.14

.3.]84

2.58

6 2.17

7 1.87

Os 's a ustados e seus!112çctivos erros

Multinucleados

P

.3.63 0.05

.2.89

.2.22

1.60

].02

.0.75

.0.60

.o.ll
0.11

.0.08

-0.46

0.24

-0.14
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0.14

0.]2

0.1

0.08
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0.02

0
0

P

450 500

Figura 3.6: Proporção de células com MN nos linfócitos mononucleados
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Figura 3.7: Proporção de células com MN nos linfócitos binuclead
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ra 3.8: Proporção de células com h4N nos linfa
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3.3 Caso Multinomial

Nesta seção, observaremos a variável aleatória Hj, a frequência de células

com .j anomalias no i-ésimo nível de dose, i= 1,2,...,1; .j = 1,2,...,m.
A âm de felicitar o desenvolvimento analítico, vamos considerar a análise

da ocorrência de MN (Tabela 3.1) em 3 categorias: célula com zero MN.

células com um MN e células com dois ou mais MN. Os dados observados.

para uma particular dose i(i = 0, ], . . . , 7), consistem de um vetar de 3 com-

ponentes, yi = (3/io, yil , 3/f2), correspondentes às frequências das 3 categorias
já mencionadas. A distribuição considerada para qualquer dose ié a distri-

buição Multinomial com parâmetro (ni; pio, p 1 , pi2), onde ní = 3/10 + yil + yf2,

Pio + Píi + Pi2 :: 1 . Portanto, a verossimilhança é dada por

z,.(v. l p.) - ;i;iÍ;i'Ça p:'pH'p:;: (3.24)

onde p{ = (pfo,píi,pi2) é o parâmetro de interesse para a dose i, e pio, pü e

p{2 são, respectivamente, as proporções de células com zero MN, um MN e
dois ou mais MN.

A verossimilhança para os dados completos é o produto das funções de

verossimilhanças das 8 doses, pois temos experimentas independentes entre
doses. Isto é,

z,(3/ ip) v. Ip.) (3.2õ)f=o

-d' 3/ =(yo,.. . ,y,) e p =(po,...,P,).
A classe conjugada de distribuições a pMoN da Multinomial é a famJÜia

Dirichlet (ver Basu & Pereira, 1982). Suponha que a distribuição a pHoH
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para pf é uma Dirichlet de ordem 3 com parâmetro ai= (aio,aü,ai2), onde

aÜ 2i 0, .j = 0, 1,2, ou qa, 1). -. Da(ai). A distribuição a posfeHoH de pi é

Z)3(Ái), onde .Ai = aí + yi = (Aio, Áü , .A{2). Por simplicidade, denotaremos

ai. = aio + aü + aí2 e Ái. = .Aio + Áü + .Ai2. A função densidade a postedod
de pi é dada por

/.(p. l v.) - ni;Üi;i11:13i;aa p#'pá"pá''. (3.26)

O estimador de Bayes de p{, considerando a função perda quadrático, é
a média posterior, dada por

Ê. = (».o,j«,»«) = -}(.4.o, .A«, .4.,)

A matriz de variância-covariância posterior é dada por

t
(3.27)

l »io(l --»io) --jÍoêf- --»io»í2 \

iÀ:.':i=1 -j'oP« P«(i-f«) -P«É.2 l

\ --É.oPi: --Éi- , ji2(l--»f,) .l

Em consequência da independência a pr'iod dos pi's e da independência

estatística dos yi's, a densidade conjunta a posZeHod dos p.'s é dada por

.f(p l v) - ll / ( p: l v.). (3.28)

Analisaremos os dados da Tabela 3.1 correspondentes aos linfócitos bi-

nucleados, para os outros dois grupos, mono e multinucleados, o procedi-

mento é semelhante. A Tabela 3.7 apresenta estes dados e os parâmetros

das distribuições Dirichjet a prior (a posleHori). A Tabela 3.8 apresenta as

7

t
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Tabela 3

Dose

(cGy

0 0

20

50

3 ]00

4 200

5 300

6 400

7 500

-.r'' ç as vananclâs posteriores (multiplicadas por 10S) dos
Pi's.

O próximo passo é estabelecer uma relação dose-resposta. A transfor-
mação /og-odes é dada por

estimativas de BS

0.. -ln11g
Pio

e a transformação inversa por

k - 1,2 (3.29)

,'' ' í-íaJ;13giq6üü' o.")
Novamente tem-se uma propriedade bastante interessante; 0i = (Oí] , 0i,)

tem, aproximadamente, distribuição Normal bivariada quando p{ é Dirichlet

(Aitchison. & Shen, 1980). Seguindo etapas semelhantes àquelas da demons-
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oração do Lema 3.2.2, pode-se mostrar que os parâmetros da distribuição a
posteHoH de Oi são dados por

Pik = El0iil = V,('4ik) - V'(.A.o) (3.31)

aâ = }''«,10i 1 = d,'(.4..) + y''(.4io) (3.32)

q = C'o«l0i:,0«l = @'(.4.o) (3.33)

No Apêndice A esboçamos os gráficos da função densidade de 0i, para

diferentes valores do vedor (.Aio, .Aü, .4Í2), e da função densidade de uma va-

.riável com distribuição Normal bivariada com os mesmos parâmetros. Estes

gráficos indicam que a aproximação é muito boa. A Tabela 3.9 apresenta

os valores destes parâmetros posteriores. A relação funcional entre os níveis

de doses e os Oi's é semelhante àquela proposta na seção anterior (expressão
(3 .15)):
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Pio     V(Pio) y(Pi- )

0.9276

0.8838

0.8435

0.0138

0.0176

0.0594

0.0929

 

3.3529

4.9902

5.0365

8.4041

0.5701

0.6464

2.7894

4.0947

4.1673

6.6565



Tabela (o«,o.,
q

4.28 .7.34 l o.03119 l 0.64535 l o.oo042
4.03 .6.00 l o.02188 l o.]5392 l o.oo038
2.75 .4.29 l o.o0898 l o.03975 l o.oo054
2.25 .3 64 l o.o0580 l o.02160 l o.oo055
1.91 .3.29 l o.o035i l o.01257 l o.oo045
1.24 .2.12 l o.o0256 l o.ooõ39 l o.oo057
1.13 .1.85 l o.o0252 l o.o0454 l o.oo061

0.79 .i.26 l o.o03]7 l o.o0449 l o.oo099

' P.. - «. + ;Í$Ã'
Utilizando o procedimento NLR do SPSS, obtemos

(3.34)

a- = 0.18 a, =0.78 (3.35)

P 449.0i P: = s06.õ3 (3.3õ)

'r- 07.05 '7, .20 (3.37)

A Tabela 3.] 0 apresenta os valores ajustados, Pik's, e os correspondentes

erros. Usando a expressão (3.30), com Pít substituindo 0ÍI, obtem-se a relação

funcional estimada entre as doses e os píi's. A Tabela 3.11 apresenta os

valores ajustados, Pü's, e os respectivos erros, êfi's. Note que jío = 1 --fü --

Pi2. As Figuras 3.9, 3.10 e 3.]1 ilustram este ajuste.
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Tabela 3.10 Valores ajustados i&:1l.!seus respectivos erros

Ci2

0 0.09 .7.26 .0.08

l .0.32 .5.94 .0.06

2 0.29 .4.73 0.44

3 0.10 .3.62 .0.02

4 .0.27 .2.60 .0.69

5 0.04 2.12 0.00

6 .0.07 1.84 0.01

7 0.13 ].66 0.40

Tblde.g:!].t.}C1191e..U estados

cio

o l 0.9868 .o.o015 l o.0125

1 1 0 9736 l o o062 l o.0238

2 l 0.9464 .o.0188 l o.04s3

3 l 0.8911 .o.o073 l o.0850

4 l 0.788õ l o.osso l o.]s29
5 l 0.7i53 .o.o055 l o.1989

6 l 0.6643 l o.0114 0.2302

7 l 0.6295 .o.0542 l 0.2508

ectivos errosrík 's, e seus

Ci2

0.0013 0.0007 o.o001

.o.o062 l o.o026 l o.oooo

0.0141 o.o083 l o.o047
0.0079 0.0239

.o.0281 l o.0586

0.0064 0.0858

.o.0119 l o.1055 l o.oo05

0.0106 o.1197 l o.0435

-0.0006

.0.0269

.0.0009
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Figura 3.9: Proporção de células sem MN
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Figura 3.1 ]: Proporção de células com dois ou mais MN

3.4 Outras aplicações

3.4.1 Região de Credibilidade

Para exemplificar uma situação prática onde nosso método poderia ser a-

dequado, considere um acidente nuclear fictício em que um trabalhador sofreu

exposição a uma dose de radiação desconhecida, a. Com o objetivo de estimar

a dose de radiação que este indivíduo sofreu, planta-se um experimento de

calibração: culturas de sangue de outros trabalhadores de mesma atividade.

idas que não sofreram o mesmo acidente, são expostas a diferentes níveis de

radiação e os valores das respectivas respostas, y's, são obtidos. Assuma que

os dados do experimento de calibração são aquela da Tabela 3.7 e os valores

observados para o indivíduo exposto foram ya = (]620,500,236). SuPo-
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nha que o parâmetro posterior da distribuição Dirichlet para a frequência de

células com zero MN, um MN e dois ou mais MN é .Ao = (]625, 503, 237). As

constantes estimadas do modelo dose-resposta são aquelas em (3.35), (3.36)
e (3.37).

Nosso interesse é a obtenção de uma região de credibilidade para a dose

desconhecida, â. Mas, para obtê-la diretamente seria necessário conhecer a

distribuição de probabilidades de a. Esta distribuição não é conhecida, mas

sabemos que a variável 0a = (Oal, 0a2) tem distribuição Normal bivariada.

Logo, podemos obter uma região de credibilidade para 0a e, usando as expres-

sões(3.29),(3.30),(3.35),(3.36) e(3.37), obter uma região de credibilidade

para a. Para isto, precisamos conhecer os pontos (Oal, 0a2) pertencentes a

região de credibilidade de 0a. O procedimento que utilizamos íoi o seguinte:

1 ) Gerar vários pares (Oal, 0a2) e os respectivos valores da sua função densa
dade;

2) Ordenar os pares gerados pelo valor da função densidade;

3) Selecionar 95% dos pares que têm maiores valores da função densidade;

Observe que estes pares sejecionados formam uma região com 95% de

credibilidade para 0a O próximo passo é o cálculo dos correspondentes

valores da dose para obtenção de sua região de credibilidade:

4) Obter os valores de êa = (»ao,ial,$a2) usando (3.30);

5) Obter os valores das doses, (al, a2), usando os valores obtidos na etapa 4

e as expressões(3.29),(3.35),(3.36) e(3.37), ou seja

. 449.01

ai - . \ /paio--u.io 107.05
506.63

Í;;($;;7i;;)'--Õ.=Ü - 7820
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6) Encontrar os valores mínimos e máximos de âi e &;

7) Selecionar o maior valor entre os mínimos, ami., e o menor vala. .ntre os

máximos, am.,;

8) Somar os valores da função densidade para as doses no intervalo (âmi«, am-);

9) Dividir a soma calculada no item anterior pela soma total da função den-

sidade correspondente aos pares selecionados na etapa 3.

Esta razão indica a credibilidade neste intervalo, (âmi«, am-). Se quiser-

mos uma credibilidade maior (menor), aumentamos (diminuímos) o intervalo

e repetimos as etapas 8 e 9. Os resultados obtidos para o nosso exemplo foram
os seguintes:

a.i. = 278.58 am., = 432.30

A razão entre as somas da função densidade para o intervalo (278.58,

432.30) é aproximadamente um. Diminuindo o intervalo para (3]0, 401), o

valor da razão é 0.9730. Ou seja, temos 97,30% de credibilidade de que a

dose de radiação sofrida pelo trabalhador é um número no intervalo (310,
401).

3.4.2 Comparação entre as frequências de anomalias
de diversos grupos deindivíduos

Nesta seção, estamos interessados em comparar as frequências de anoma-

lias de grupos de indivíduos expostos a diferentes doses de radiação. Uma

solução intuitiva, envolvendo as técnicas desenvolvidas neste capítulo, é a

comparação dos modelos dose-resposta de cada grupo de indivíduo. Para
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Tabela 3.12: Dados e parâmetros das distribuições a pdoH (a posÍedod) dos
indivíduos do Grupo 2

ilustrar, analisaremos dados referentes às frequências de células com ano-

malias observadas em linfócitos binucleados de 3 grupos de indivíduos, que

chamaremos Grupo 1 , Grupo 2 e Grupo 3. Os dados referentes aos indivíduos

do Grupo ] são aqueles apresentados na Tabela 3.7. As Tabelas 3.]2 e 3.13

apresentam as frequências observadas e os parâmetros das distribuições Diri-

chlet a pdoH (a posteHoH) dos indivíduos dos Grupos 2 e 3, respectivamente.

De (3.34), (3.35), (3.36) e (3.37), obtemos o modelo ajustado para os

indivíduos do Grupo 1. Seguindo as mesmas etapas desenvolvidas anterior-

mente, obtemos os ajustes para os Grupos 2 e 3. Estes ajustes são dados por

G'«po l (GI)

0.]8 +
' 1 07.05 + Z)i (3.38)
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Tabela 3.13: Dados e parâmetros das distribuições a pHoH (a posteHoH) dos
b4b@pg1.4e.$wp. 3

Dados

920 31 2 953

989 41 8 l i038
933 56 14 l io03

939 l 1]4 32 l 1085
794 l 176 67 l 1037

683 l 209 59 951

242 l 2s6 l i07 l nos
771 l 327 l ]43 l 124i
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0.78 + 506.63

78.20 + .Dí (3.39)

G-«P' ' (G2)

0.22 + 259.45

73.82 + .Di
i.32 + :-!!!:P

' 205.78 + Z)i

(3.40)

(3.41)

Grupo 3 (G3)

-0.08+ 625H
177.66 + Z)i

1.13+ U1.63
' 87.74 + 1)í

Para cada grupo, o modelo dose-resposta é dado por

1 + exp(A-) + exp(P{,)
exp(Ai-)

1 + exp(Pi-) + exp(P.,)
exp(P{,)

1 + exp(A«) + exp(Ai,)

As Figuras 3.]2, 3.13 e 3.14 esboçam, respectivamente, os modelos dose-

resposta dos grupos para as proporções de células com zero MN, um MN e

dois ou mais MN. Estas figura nos indicam que não parece haver diferenças

entre os indivíduos dos Grupos l e 3, enquanto que os indivíduos do Grupo
2 parecem ter um comportamento diferente.

l

(3.42)

(3.43)

Pio (3.44)

(3.45)

(3.46)
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Figura 3.12: Proporção de células com zero MN
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Figura 3.13: Proporção de células com um MN
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Figura 3.14: Proporção de células com dois ou mais MN
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Capítulo 4

CONSIDERAÇÕESFINAIS

Observe que não nos detivemos nos conceitos biológicos associados aos

dados analisados. O nosso maior interesse era apresentar os detalhes das

técnicas estatísticas Bayesianas utilizadas. Pretendemos, entretanto, em um

próximo trabalho, apresentar esses conceitos em maiores detalhes.

No Capítulo 3, propositadamente não foram feitas conclusões com relação

aos resultados obtidos, visto que decisões a serem tomadas exigem análise bi-

ológica elaborada. As técnicas que utilizamos para solução do problema de

ajuste em experimentos de dosimetria são inéditas e, esperamos ter contri-

buído com as pesquisas que estão sendo desenvolvidas na análise deste tipo
de experimento.
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Apêndice A

APROXIMAÇÃO NORMAL
BIVARIADA

Com o objetivo de analisar a aproximação Normal bivariada para a dis-

tribuição da transformação /og-od(Zs, esboçamos alguns gráficos da função

densidade de Oi e da função densidade de uma variável com distribuição
Normal bivariada. Os parâmetros da distribuição de 0{ foram escolhidos en-

tre aqueles da Tabela 3.7. Cada par de gráficos representa uma comparação

entre estas densidades para um determinado vedor de parâmetros. Por exem-

plo, as Figuras A.l e A.2 representam, respectivamente, a função densidade

de Oi, para Ái - (2351, 33, 2), e a função densidade de uma variável com dis-

tribuição Normal bivariada com o mesmo vedor de médias e a mesma matriz

de variância-covariância.
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